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WSTĘP  
 

Program ochrony środowiska pełni szczególną rolę w zarządzaniu środowiskiem. Jest on 

instrumentem koordynacji działań na rzecz ochrony środowiska. Proces zarządzania 

środowiskiem leży w gestii władz lokalnych. Zarządzanie Programem wymaga ustalenia roli i 

zakresu działania poszczególnych podmiotów zaangażowanych w jego realizację, 

zorganizowania struktury jego działania i systemu monitoringu. W związku z tym konieczna 

jest spójna koordynacja działań pomiędzy poszczególnymi szczeblami władz samorządowych 

i rządowych, a także współpraca z pozostałymi partnerami.      

Niniejsze sprawozdanie z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Suskiego zostało opracowane zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.).  

Ustawa prawo ochrony środowiska nie określa wymagań dotyczących formy                           

i struktury sprawozdania z realizacji powiatowego programu ochrony środowiska.   

Sprawozdanie jest oceną realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Suskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 przyjętego Uchwałą Nr 

0007/XXXVI/252/2017 Rady Powiatu Suskiego w dniu 30 listopada 2017 r.  

Sprawozdanie z realizacji programu ochrony środowiska sporządzono w oparciu o dane 

- gmin powiatu suskiego 

- Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie  

- Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

- Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi  

- Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Suchej Beskidzkiej  

- Biura Powiatowego ARiMR w Suchej Beskidzkiej  

- PGW Wody Polskie  RZGW w Krakowie Zarząd Zlewni Soły i Skawy zs w Żywcu 

- Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie   

- Nadleśnictwa Sucha, Myślenice  

- GUS – Bank Danych Regionalnych  

- starostwa powiatowego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 | S t r o n a  

 

 

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Powiat Suski leży w Beskidach, na południowo-zachodnim krańcu województwa 

małopolskiego i graniczy od zachodu z powiatem żywieckim w województwie śląskim, od 

północy i wschodu z trzema innymi powiatami wchodzącymi w skład województwa 

małopolskiego: wadowickim, myślenickim i nowotarskim, a od południa z powiatem 

Namiestovo na Słowacji.  

Powiat suski zajmuje powierzchnię 68 575 ha (około 4,5 % powierzchni w województwie) i 

był zamieszkiwany przez 84232 osób w 2019 r. i 83761 w 2020 r.  

 

Tab.1. Zestawienie liczby mieszkańców powiatu w 2019 i 2020 r. 
 

Gmina 

Ludność 

stan w dniu 31 

grudnia 2019 r. 

Ludność 

stan w dniu 31 

grudnia 2020 r. 

Jordanów miasto 5366 5152 

Sucha Beskidzka 9088 9044 

Budzów 8945 8902 

Bystra - Sidzina 6920 6895 

Jordanów 11180 11240 

Maków Podhalański miasto 5824 5769 

Maków Podhalański obszar wiejski 10253 10183 

Stryszawa 11940 11926 

Zawoja 9086 9039 

Zembrzyce 5630 5611 

Razem 84232 83761 

                              Źródło : bdl.stat.gov.pl 

 

Obszar powiatu jest typowo górski, a naturalne bogactwo regionu stanowią lasy, zajmujące           

49 % jego powierzchni.  

 

W skład powiatu  9 gmin, które tworzą: dwa miasta (Sucha Beskidzka, Jordanów), jedna gmina 

miejsko-wiejska (Maków Podhalański) i sześć gmin wiejskich (Budzów, Bystra-Sidzina, 

Jordanów, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce). W skład powiatu wchodzi łącznie 37 

miejscowości. 

 

 

 
                                                                             

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Województwo małopolskie z podziałem na powiaty.        Rys. 2. Powiat suski z podziałem na gminy.                                            

                                                                                 Źródło : www.gminy.pl 
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Według danych statystycznych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny na dzień 

31.12.2019 r. na terenie powiatu zarejestrowanych było 8627 podmiotów gospodarczych, na 

dzień 31.12.2020 r. 8872 podmiotów gospodarczych.  

 

II. ZASOBY WODNE 

 

II.1. Gospodarka wodno – ściekowa 

 

W powiecie suskim odbiorcy wody zaopatrują się w wodę z sieci wodociągowej lub ze studni 

gospodarskich. Do sieci wodociągowej woda dostarczana jest z ujęć wód powierzchniowych 

i podziemnych. Sieć wodociągowa zaopatruje w wodę pitną blisko 40 % mieszkańców powiatu 

Podstawowe dane dotyczące sieci wodociągowej i systemu zaopatrzenia mieszkańców powiatu 

w wodę do picia zostały zawarte w tabelach poniżej. 

 

Tab.2. Charakterystyka sieci wodociągowej w 2019 r. 
Gmina Długość czynnej 

sieci 

rozdzielczej 

/km/ 

Przyłącza 

prowadzące do 

budynków 

mieszkalnych i 

zbiorowego 

zamieszkania /szt./ 

Zużycie wody w 

gospodarstwach 

domowych ogółem 

na 1 mieszkańca 

/m3/ 

Korzystający 

z instalacji w 

% ogółu 

ludności 

Jordanów miasto 28 978 18,8 82,2 

Sucha Beskidzka 55,9 1330 21,0 71,8 

Budzów 0,7 4 0,1 0,6 

Bystra - Sidzina 34,5 633 13,4 48,0 

Jordanów 60,0 910 8,8 34,0 

Maków Podhalański 

miasto 

12,6 513 12,4 49,3 

Maków Podhalański 

obszar wiejski 

1,3 28 0,1 1,0 

Stryszawa 95,5 2271 9,6 52,9 

Zawoja 22,1 450 4,3 25,7 

Zembrzyce 60,1 1134 13,1 69,6 

Razem 370,7 8251 101,6 40  

Źródło : bdl.stat.gov.pl 

 

 

Tab.3. Charakterystyka sieci wodociągowej w 2020 r. 

Gmina długość czynnej 

sieci 

rozdzielczej 

/km/ 

przyłącza 

prowadzące do 

budynków 

mieszkalnych i 
zbiorowego 

zamieszkania /szt./ 

zużycie wody w 

gospodarstwach 

domowych ogółem 

na 1 mieszkańca 
/m3/ 

Korzystający 

z instalacji w 

% ogółu 

ludności 

Jordanów miasto 20,7 983 18,3 82,3 

Sucha Beskidzka 55,9 1355 22,7 72,1 

Budzów 0,7 4 0,1 0,7 

Bystra - Sidzina 34,5 641 13,5 48,3 

Jordanów 61,3 937 9,5 34,6 

Maków Podhalański 
miasto 

12,7 519 12,8 49,5 
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Maków Podhalański 

obszar wiejski 

3,3 63 0,2 2,1 

Stryszawa 95,5 2312 9,6 53,4 

Zawoja 22,1 455 4,7 25,9 

Zembrzyce 60,1 1149 13,2 69,8 

Razem 366,8 8418 104,6 40,3 

Źródło : bdl.stat.gov.pl 

 

 

Tab. 4. Ludność korzystająca z sieci wodociągowej. 

Gmina Według stanu na 

31.12.2019 r 

/osoba/ 

31.12.2020 r.  

/osoba/ 
Jordanów miasto 4411 4238 
Sucha Beskidzka 6527 6525 
Budzów 58 58 
Bystra - Sidzina 3324 3327 
Jordanów 3804 3891 
Maków Podhalański miasto 2869 2853 
Maków Podhalański obszar wiejski 106 218 
Stryszawa 6321 6370 
Zawoja 2338 2340 
Zembrzyce 3916 3918 

Źródło : bdl.stat.gov.pl 

 

Całkowita ilość mieszkańców objętych siecią kanalizacyjną na terenie powiatu suskiego 

wynosiła w 2019 r.  blisko 36,5 %, w 2020 r. 41 %. Długość sieci kanalizacyjnej w 2019 r. 

wynosiła 387 km, a w 2020 r. 455 km.  

Charakterystykę rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej na terenie powiatu suskiego 

przedstawiają poniższe tabele. 
 

Tab. 5. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej w 2019 r. 

Gmina Długość 

czynnej sieci 

kanalizacyjnej 
/km/ 

Przyłącza prowadzące do 

budynków mieszkalnych 

i zbiorowego 
zamieszkania /szt./ 

Ścieki bytowe 

odprowadzane 

siecią kanalizacyjną 
/dcm 3/ 

Korzystający 

z instalacji w 

% ogółu 
ludności 

Jordanów miasto 10,3 387 120 49,9 

Sucha Beskidzka 79,4 1685 381,6 80,2 

Budzów 0,5 2 4,3 0,2 

Bystra - Sidzina 0 0 0 0 

Jordanów 50,4 855 97,2 36,1 

Maków Podhalański 

miasto 

51,5 1273 166,1 84,2 

Maków Podhalański 

obszar wiejski 

40,8 775 80,3 25,6 

Stryszawa 91,5 1506 148,2 37,9 

Zawoja 8,1 240 45,6 13,5 

Zembrzyce 55,2 986 78,2 58,7 

Razem  387,7 7709 1121,5 36,3 

Źródło : bdl.stat.gov.pl 

 

 

 

 

 



 
6 | S t r o n a  

 

 

Tab. 6. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej w 2020 r. 
Gmina Długość czynnej 

sieci 

kanalizacyjnej 

/km/ 

Przyłącza prowadzące 

do budynków 

mieszkalnych i 

zbiorowego 

zamieszkania /szt./ 

Ścieki bytowe 

odprowadzane 

siecią kanalizacyjną 

/dcm3/ 

Korzystający 

z instalacji w 

% ogółu 

ludności 

Jordanów miasto 10,3 392 135,9 50,1 

Sucha Beskidzka 79,4 1749 373,3 80,8 

Budzów 0,5 2 3,0 0,2 

Bystra - Sidzina 0 0 0 0 

Jordanów 50,4 864 96,4 36,3 

Maków Podhalański 

miasto 

51,5 1276 152,0 84,2 

Maków Podhalański 

obszar wiejski 

41,7 792 79,9 26,0 

Stryszawa 91,5 1524 160,5 38,2 

Zawoja 74,3 1245 123,0 48,8 

Zembrzyce 55,5 1066 82,7 60,6 

Razem 455,1 8910 1206,7 40,4 

Źródło : bdl.stat.gov.pl 

 

Na terenach nieskanalizowanych ścieki komunalne gromadzone są w zbiornikach na 

nieczystości ciekłe lub odprowadzane z wykorzystaniem przydomowych oczyszczalni ścieków.  

 

Tab. 7.Zestawienie zbiorników bezodpływowych w 2019 r. i 2020 r. 

Gmina Zbiorniki 
bezodpływowe – 

 stan w dniu 31 

grudnia 2019 r. 

Zbiorniki 
bezodpływowe - 

stan w dniu 31 

grudnia 2020 r. 

Jordanów miasto 906 907 

Sucha Beskidzka 289 289 

Budzów 2386 1980 

Bystra - Sidzina 1333 1328 

Jordanów 1754 1835 

Maków Podhalański miasto 164 164 

Maków Podhalański obszar wiejski 1754 1771 

Stryszawa 1600 1550 

Zawoja 1940 1720 

Zembrzyce 730 710 

Razem 12856 12254 

Źródło : bdl.stat.gov.pl 

 

Tab. 8. Zestawienie przydomowych oczyszczalni w 2019 i 2020 r. 

Gmina Według stanu na 

31.12.2019 r. 31.12.2020 r. 
Jordanów miasto 45 45 

Sucha Beskidzka 14 14 

Budzów 149 149 

Bystra - Sidzina 73 921 

Jordanów 303 303 

Maków Podhalański miasto 26 26 

Maków Podhalański obszar wiejski 66 72 

Stryszawa 50 50 

Zawoja 29 29 

Zembrzyce 13 13 

Razem 768 1622 

Źródło : bdl.stat.gov.pl 



 
7 | S t r o n a  

 

 

 

 

 

Największą oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną na terenie powiatu jest mechaniczno-

biologiczna oczyszczalnia ścieków w Suchej Beskidzkiej. Jej maksymalna przepustowość 

może sięgać 380 m3/h i uwzględnia potrzeby rozwojowe miasta Sucha Beskidzka oraz 

ościennych gmin Makowa Podhalańskiego i Stryszawy. 

W tabeli poniżej przedstawiono wykaz oczyszczalni, które posiadają aktualne pozwolenia 

wodnoprawne. 

 

 

Tab. 9. Wykaz oczyszczalni na terenie powiatu z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym. 

Lp. Gmina Miejscowość 
Położenie 

oczyszczalni 
Charakterystyka 

Odprowadzanie 

ścieków 

Ważność pozwolenia 

wodnoprawnego 

1. Zawoja Zawoja SP 4 Przysłop oczyszczalnia BCT-S 

Qśr d. = 1,40 m3/d 
Qmax r =730 m3/r 

Qmax h  = 0,08 m3/h 

do rowu 

przydrożnego 

28.07.2026 

2. Zawoja Zawoja Widły ścieki komunalne po 
oczyszczeniu 

Qśr d. = 400 m3/d 
Qmax r =146000 m3/r 

Qmax h  = 33,33m3/h 
RLM 3387 

ścieki z przelewu 
burzowego 10 razy/rok 

Qśr d. = 972 m3/d 
Qmax r =9720 m3/r 
Qmax h  = 405 m3/h 

wody opadowe i roztopowe 

Qśr d. = 3,29 m3/d 
Qmax r =6832,80 m3/r 
Qmax h  = 74,88 m3/h 

potok Skawica 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

potok Skawica 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

05.10.2024 

 

3. Zawoja Zawoja schronisko Markowe 
Szczawiny 

Qśr d. = 10 m3/d 
Qmax r =3659 m3/r 

Qmax h  = 2,8 m3/0,5h 
RLM =50 

do ziemi 31.12.2024 

4. Zawoja Zawoja posterunek 
energetyczny 

Mosorne 

Qśr d. = 6,00 m3/d 
Qmax r =137 m3/r 

Qmax h  = 0,375 m3/h 
RLM = 46 

potok Skawica 30.08.2026 

5. Zawoja Zawoja Klasztor O. 
Karmelitów Przysłop 

Qmax = 29,6 m3/d 
RLM = 135 

do ziemi 30.04.2025 

6. Zawoja Zawoja budynki mieszkalne 
BPN 

Qśr d. = 3,00 m3/d 
Qmax r =1478,25 m3/r 

Qmax h  = 0,3 m3/h 
RLM <2000 

potok Rybny 30.09.2024 

8. Zawoja Zawoja Centrum Qśr h. = 1,95 m3/d 
Qmax r =17155 m3/r 
Qmax d  = 61,1 m3/d 

RLM =176 

potok Skawica 15.06.2023 

9. Zembrzyce Zembrzyce Zembrzyce ścieki komunalne po 
oczyszczeniu 

Qśr d. = 672 m3/d 
Qmax r =315360 m3/r 

Qmax h  = 36 m3/h 
RLM = 5975 

wody opadowe i roztopowe 
z pow. 0,1 ha 

Qśr d. = 1,6 m3/d 
Qmax r =4270,5 m3/r 

Qmax h  = 47 m3/h 

do ziemi 
istniejącym 

wylotem w km 
rowu uchodzącym  

do zbiornika 
retencyjnego 

31.01.2026 

10. Zembrzyce Zembrzyce Beskidus sp.z o.o. ścieki bytowe po 

oczyszczeniu 

rzeka Skawa 10.01.2024 
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Lp. Gmina Miejscowość 
Położenie 

oczyszczalni 
Charakterystyka 

Odprowadzanie 

ścieków 

Ważność pozwolenia 

wodnoprawnego 

Qśr d. = 25,0 m3/d 
Qmax r =9125 m3/r 

Qmax h  = 3,1 m3/h 
RLM =5975 

wody opadowe 
Qśr d. = 51,64 m3/d 
Qmax r =18849 m3/r 

Qmax h  = 294,48 m3/h 

11. Jordanów Toporzysko budynek prywatny przydomowa oczyszczalnia 

BIO – HERO maxi V 
Qśr d. = 1,09 m3/d 
Qmax r =397,9 m3/r 
Qmax h  =0,065 m3/h 

do rowu 

melioracyjnego 

06.04.2026 

13. Jordanów Toporzysko ZS Toporzysko Qśr d. = 0,9m3/d 
Qmax r =169,2 m3/r 

Qmax h  = 0,081  m3/h 
RLM = 6 

potok Dzialski 1.09.2026 

14. Jordanów Toporzysko OJK Bór Q max d. = 4,50 m3/d 
Qmax r = 1642,4 m3/r 

Qmax h  = 0,6 m3/h 

do ziemi 22.05.2026 

17. Jordanów Naprawa Naprawa Q d = 13 m3/d 
RLM <2000 

 

potok Naprawka 22.05.2026 

19. Maków P. Maków 
Podhalański 

budynek prywatny ścieki bytowe po 
oczyszczeniu 

Qśr d. = 0,6 m3/d 
Qmax r =292 m3/r 

Qmax h  = 0,07 m3/h 
RLM <2000 

do rowu 25.09.2025 

23. Maków P. Białka Fabios S.A. oczyszczone ścieki 

przemysłowe 
Qmax h. =100 m3/h 

Qmax r =600000 m3/r 
Qmax d  = 1800 m3/d 

potok Skawica 30.05.2023 

25. Jordanów Jordanów z zabudowy 
mieszkaniowej 

Qmax h. =39,00 m3/h 
Qmax r =341640m3/r 
Qśr. d  = 400 m3/d 

RLM 2700 

potok Malejówka 30.05.2023 

26. Stryszawa Stryszawa z budynku szkoły 
podst., obiektów 

użyteczności 
publicznej, zabudowy 

mieszkaniowej 

Qśr d. = 30,7 m3/d 
Qmax r =11205,5 m3/r 
Qmax h  = 4,44 m3/h 

RLM =300 

potok Stryszawka 31.07.2024 

27. Stryszawa Krzeszów budynek prywatny oczyszczalnia przydomowa 

typu ZBF-6C 
Qśr d. = 0,9 m3/d 

Qmax r =328,5 m3/r 
Qmax h  = 0,081 m3/h 

RLM <2000 

potok Krzeszówka 15.06.2025 

28. Stryszawa Krzeszów budynek prywatny oczyszczalnia przydomowa 
typu ZBF-6C 

Qśr d. = 0,9 m3/d 

Qmax r =328,5 m3/r 
Qmax h  = 0,081 m3/h 

RLM <2000 

potok Krzeszówka 02.06.2025 

29. Stryszawa Krzeszów Parafia Krzeszów Qśr d. = 1,20 m3/d 
Qmax r =438 m3/r 

Qmax h  = 0,09 m3/h 
RLM <2000 

do ziemi 28.10.2024 

30. Stryszawa Stryszawa OW „Beskidzki Raj” Qmax d. =8 m3/d 
Qmax r =2920 m3/r 
Qmax h  =333,33 l/h 

RLM =104 

Do ziemi 20.04.2024 

31. Budzów Budzów z budynków 
użyteczności 

publicznej (SP 1 

Q śr. =16,2 m3/d 
Qmax =0,0675 m3/h 

RLM >2000 

potok Paleczka 10.04.2026 
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Lp. Gmina Miejscowość 
Położenie 

oczyszczalni 
Charakterystyka 

Odprowadzanie 

ścieków 

Ważność pozwolenia 

wodnoprawnego 

Budzów, gimnazjum, 
urząd gminy, ośrodek 

zdrowia, przedszkole, 

32. Budzów Budzów Galeria Budzów s.c. Oczyszczalna Bioclere B16 
Qmax d. =0,8 m3/d 
Qmax r =292 m3/r 

Qmax h  =0,033m3l/h 
RLM <2000 

potok Paleczka 19.05.2026 

33. Budzów Jachówka budynek prywatny oczyszczalnia przydomowa 

typu BIO 4000 
Qśr d. = 0,8 m3/d 
Qmax r =292 m3/r 

Qmax h  = 0,033 m3/h 
RLM <2000 

do cieku bez nazwy 14.05.2025 

34. Budzów Palcza budynek prywatny oczyszczalnia przydomowa 
typu BIO 4000 

Qśr d. = 0,9 m3/d 
Qmax r =328,5 m3/r 

Qmax h  = 0,081 m3/h 
RLM <2000 

do cieku bez nazwy 20.03.2025 

35. Budzów Budzów dom weselny Qśr d. =2,59 m3/d 
Qmax r = 946,08 m3/r 
Qmax h  =0,18 m3/h 

RLM <2000 

do ziemi 17.03.2025 

36. Budzów Budzów FUH Max Bud s.c. Qśr d. =0,6 m3/d 
Qmax r = 315,36 m3/r 
Qmax h  =0,036 m3/h 

RLM =3,75 

potok Jachówka 1.10.2026 

37. Sucha 
Beskidzka 

Sucha 
Beskidzka 

ul. Wadowicka Qśr d. =6000 m3/d 
Qmax r = 2555000 m3/r 
Qmax h  =380,00 m3/h 

RLM =11416 

rzeka Skawa 1.03.2023 

Źródło – opracowanie własne 

 

 

 

II.2. Ochrona przed powodzią 

  

Powiat suski wraz z powiatem limanowskim, brzeskim, nowosądeckim wg 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie należy do obszarów o najwyższym 

stopniu zagrożenia powodziowego w województwie małopolskim. Na terenie powiatu 

występują naturalne warunki powodujące zagrożenie powodziowe. Należą do nich: 

- krótkotrwałe, gwałtowne, lokalne wezbrania związane z przejściem nawalnych burz i 

rozlewne deszcze, które najczęściej występują w czerwcu i lipcu – trwające kilka dni i 

osiągające 200 mm/dobę; 

- sprzyjające warunki szybkiego spływu powierzchniowego; 

- teren powiatu suskiego jest obszarem, w którym wskaźniki opadów i odpływu 

przewyższają ich średnie wartości dla obszaru Polski. Przewyższenia te są znaczne i 

wynoszą 4-10% i 50- 80%, co odpowiada górskiemu charakterowi rzek i potoków; 

- niski poziom retencji powierzchniowej i gruntowej wód opadowych spowodowany 

topografią terenu, jego budową geologiczną, niewielką miąższością gleby i znacznymi 

spadkami. 

W okresie zimowym i wczesnej wiosny może dojść do podtopień związanych z roztopami. 

Może się to zdarzyć przy nagłych całodobowych ociepleniach przy większych pokrywach 

śniegu. Mogą też wystąpić zatory lodowe. 

Zagrożenie powodziowe w poszczególnych gminach jest zróżnicowane, szacuje się, że ogólna 

liczba osób zagrożonych wskutek powodzi wynosi około 2 200 osób, powierzchnia zagrożona 

zalaniem to około 130 ha. 
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W poniższych tabelach przedstawiono wykazy prac zrealizowanych na rzekach, potokach powiatu przez 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.  
 

Tab. 10. Wykaz prac zrealizowanych przez PGW Wody Polskie RZGW na terenie powiatu w 2019 r. 

Rzeka, potok km Miejscowość Rodzaj pracy Wartość /zł/ 

Rzeka Skawa 
43 + 700  

- 44 +100 

Sucha 

Beskidzka 
Zasypanie wyrwy  brzegowej 

552 481,31 

Potok Paleczka 
2 +700 – 

6 + 400 

Budzów 
Zasypanie wyrwy  brzegowej 

235 136,03 

Potok 

Jachówka 

4 +150 – 

11 +500  

Budzów Konserwacja koryta, remont istniejących 

budowli, zasypanie wyr brzegowych 

254 725,62 

Potok 

Młynówka 

0 + 000 – 

2 +400 

Maków 

Podhalański 

Konserwacja koryta, odmulenie, wycinka 

roślinności 

79 767,96 

Potok 

Mosorczyk 

 Zawoja 
Wycinka drzew 

22 000,00 

Potok Skawica 

+lewobrzeżny 

dopływ 
Potok Strącze 

 Zawoja 

 

 
Jordanów  

Wycinka drzew 

 

12 000,00 

Źródło : dane PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie  Zarząd Zlewni Soły i Skawy zs w Żywcu  
 
 

Tab. 11. Wykaz prac zrealizowanych przez PGW Wody Polskie RZGW na terenie powiatu w 2020 r. 

Rzeka, potok km Miejscowość Rodzaj pracy Wartość /zł/ 

Potok  

    Zasypnica 

0 + 580 – 

1 + 130 

Sucha 

Beskidzka 

Udrożnienie koryta potoku , zasyp wyrwy 

w dnie i brzegu, remont ubezpieczeń 

105 491,80 

Potok 

Sumerówka 

0 +000 – 

0 +120 

Sucha 

Beskidzka 

Udrożnienie koryta potoku , zasyp wyrwy 

w dnie i brzegach 

136 530,00 

Potok 

Stryszawka 

2 +430 Sucha 

Beskidzka 
Zasyp wyrwy dennej 

11 918,70 

Rzeka Skawa 49 + 850  

50 + 150 

Białka Udrożnienie koryta potoku , zasyp wyrwy 

w dnie i brzegu, wycinka drzew 

303 535,65 

Potok 

Żarnówka  

2+450 – 

2 +600 

2+800 -     

3 + 050 

Żarnówka  
Wycinka drzewa, udrożnienie koryta, zasyp 

wyrwy w dnie i brzegu, remont 

ubezpieczeń 

55 176,42 

Potok 

Grzechynka 

0+500- 

3+500 

Grzechynia Wycinka drzew, udrożnienie koryta, zasyp 

wyrwy w dnie i brzegu, remont 
ubezpieczeń 

311 153,01 

Potok 

Młynówka 

1+200- 

2- 650 

Maków 

Podhalański 

Karczowanie zakrzaczeń, usuwanie 

zatorów, zasyp wyrw, wycinka drzew 

82 611,72 

Potok Księży 
0+200 – 

0+250 

Maków 

Podhalański 
Wycinka specjalistyczna drzew 

8 240,57 

Potok 

Malejówka 

0+700 

1+000 

Jordanów   Udrożnienie koryta potoku , zasyp wyrwy 

w dnie i brzegu, wycinka drzew, 

uzupełnienie ubytków betonu w stopniu 

betonowym 

162 606,00 

Potok Paleczka 

2 +300 

2 +500 

5 +400 

5 +600 

Zembrzyce, 

Budzów  
Wycinka drzew, udrożnienie koryta, zasyp 

wyrwy w dnie i brzegach, remont 

ubezpieczeń 

147 419,07 

Źródło : dane PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie  Zarząd Zlewni Soły i Skawy zs w Żywcu 

 

 

W ramach stworzenia systemu szybkiego ostrzegania i reagowania w przypadku zagrożenia 

powodzią pod adresem http://mapy.isok.gov.pl. zostały opublikowane mapy zagrożenia 

powodziowego. Publikacja wypełnia obowiązek wynikający z Dyrektywy Powodziowej w 
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zakresie udostępnienia informacji na temat zagrożenia i ryzyka powodziowego. 
 

Powiat suski (podobnie jak gminy) posiadał Powiatowy Plan Operacyjny Ochrony przed 

Powodzią uwzględniający ochronę obiektów wrażliwych na terenie powiatu. 

 

Planowanie przestrzenne na obszarach zagrożonych powodzią opiera się głównie na ustawie  o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawie – Prawo wodne, które stanowią 

podstawę do gospodarowania na obszarach zagrożenia powodziowego. 

Zgodnie z art. 166 ustawy Prawo wodne na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 

odmawia się uzgodnienia, jeżeli planowana zabudowa lub planowane zagospodarowanie terenu 

naruszają ustalenia  

− planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza; 

− planu zarządzania ryzykiem powodziowym; 

− stanowią zagrożenie dla ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury 

wpisanych do rejestru zabytków; 

− naruszają funkcjonowanie infrastruktury krytycznej w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym; 

− utrudniają zarządzanie ryzykiem powodziowym 

 

II.3. Monitoring wód powierzchniowych 

 

Monitoring jakości wód jest jednym z podsystemów Państwowego Monitoringu 

Środowiska prowadzonego przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Obowiązek badania i oceny 

jakości wód powierzchniowych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska wynika z art. 

349 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Zgodnie z ust. 3 tego artykułu, badania jakości 

wód powierzchniowych w zakresie elementów biologicznych, fizykochemicznych, 

chemicznych należą do kompetencji właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska.  

Właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska prowadzi obserwacje elementów 

hydromorfologicznych na potrzeby oceny stanu ekologicznego i potencjału ekologicznego, 

wykonuje badania osadów dennych rzek i jezior na potrzeby  klasyfikacji stanu chemicznego 

wód powierzchniowych, badania bioakumulacji substancji priorytetowych, na potrzeby 

klasyfikacji stanu chemicznego wód powierzchniowych, oraz badania stanu ichtiofauny na 

potrzeby klasyfikacji stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego. 

Przez jednolite części wód powierzchniowych (jcwp) rozumie się oddzielny i znaczący element 

wód powierzchniowych, taki jak: 

− jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny,   

− sztuczny zbiornik wodny, 

− struga, strumień, potok, rzeka i kanał lub ich części, 

 

Ocenę stanu jednolitych części wód powierzchniowych dokonuje się przez porównanie 

wyników klasyfikacji stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, 

wykonanych  na  podstawie  badań  w  reprezentatywnym  punkcie  pomiarowo-kontrolnym, a 

określa go gorszy ze stanów. Wody mają dobry stan, jeżeli mają dobry lub powyżej dobrego 

stan/potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. 

Właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie wyników badań i obserwacji, 

dokonuje oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych dla obszaru województwa. 

Wody Polskie dokonują oceny stopnia osiągnięcia celów środowiskowych. 
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Tab. 12. Ocena  stanu wód 2020 r.         

Nazwa  Nazwa jcwp Klasa   Klasa elementów 
Klasyfikacja stanu / 

potencjału Klasyfikacja stanu  
Ocena stanu 

jcwp   

ppk  elementów Klasa elementów fizykochemicznych ekologicznego chemicznego    

   biologicznych fizykochemicznych 
specyficzne  zan. 

syntetyczne       

       i niesyntetyczne        
Skawa - poniżej 
Jordanowa 

Skawa do Bystrzanki 3 
>2 

2 
umiarkowany 

dobry 
zły 

  

Skawa - Zembrzyce 

Skawa od Bystrzanki 
bez Bystrzanki do 
zbiornika Świnna 
Poręba 

2 

>2 

 umiarkowany 

 

zły 

  

Skawica - Białka Skawica 2 

2 

2 dobry 

poniżej dobrego 

zły 
  

Stryszawka ujście Stryszawka 2 2 2 dobry poniżej dobrego zły   
Paleczka - 
Zembrzyce 

Paleczka 3333333 
2 

2 umiarkowany 
dobry 

zły   
 
Objaśnienia:          

Klasa elementów biologicznych 
  

 

stan ekologiczny      (jcwp 
naturalne) 

Klasyfikacja stanu 
/ 

potencjału 
ekologicznego 

potencjał ekologiczny   
(jcwp silnie zmienione/ sztuczne) 

   

1 
stan bdb / potencjał 

maks. 
 bardzo dobry 

stan bdb / potencjał 
maks. 

maksymalny    
    

2 stan db / potencjał db 
 

dobry 
stan db / potencjał 

db 
dobry 

   

3 
stan / potencjał 
umiarkowany  

umiarkowany 
stan / potencjał 
umiarkowany 

umiarkowany 
   

4 stan / potencjał słaby 
 

słaby 
stan / potencjał 

słaby 
słaby 

   
5 stan / potencjał zły 

 
zły stan / potencjał zły zły 

   

 
  

    

Klasa elementów fizykochemicznych  

 

Klasyfikacja stanu chemicznego/ Ocena stanu jcwp  

   

1 
stan bdb / potencjał 

maks.  

 stan dobry /dobry   
  

2 stan db / potencjał db 
 

 poniżej stanu dobrego /zły  
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II.4. Monitoring jakości wody do spożycia przez ludzi szczególnie w odniesieniu do 

zawartości w wodzie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), 

trihalometanów (THM) oraz metali ciężkich 

 

We wszystkich wodociągach prowadzono badania wody w ramach monitoringu kontrolnego i 

przeglądowego – również przez przedsiębiorstwa wodociągowe w ramach kontroli 

wewnętrznej jakości wody do spożycia. Częstotliwość poboru próbek wody dostosowana była 

do wielkości produkcji wody.  

Monitoring przeglądowy obejmował następujące parametry wody: mętność, barwa, zapach, 

smak, odczyn (pH), przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C, twardość ogólna, 

amoniak (amonowy jon), azotany, azotyny, chlorki, żelazo, mangan, utlenialność, fluorki, ołów, 

kadm, chrom ogólny, arsen, glin, trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, Σ THM, 

1,2-dichloroetan, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, siarczany, miedź, nikiel, rtęć, sód, 

antymon, selen, benzo(a)piren, Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, Σ 

pestycydów, alachlor, cyjanki, ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w 22 ºC po 72 h 

inkubacji, bakterie grupy coli w 100 ml, Escherichia coli w 100 ml, Enterokoki  (paciorkowce 

kałowe) w 100 ml.  

W monitoringu kontrolnym woda badana była pod względem fizyko-chemicznym, 

mikrobiologicznym oraz organoleptycznym w zakresie: mętność, barwa, zapach, smak, odczyn 

(pH), przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C, amoniak (amonowy jon), bakterie 

grupy coli w 100 ml, Escherichia coli w 100 ml. 

 

2019 r. 

W 2019 r. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna nadzorowała ogółem 59 wodociągów 

zaopatrujących ludność powiatu suskiego w wodę do spożycia (24 wodociągi miejskie i 

gminne, 34 wodociągi lokalne). 

Z wodociągów pobrano łącznie 184 próbek wody do spożycia, zakwestionowano 32. Wydano 

4 decyzję stwierdzające brak przydatności wody do spożycia oraz 11 decyzji o warunkowej 

przydatności wody do spożycia. Przyczyną tego stanu były głownie zanieczyszczenia 

bakteriologiczne oraz zawyżone wartości mętności, przekroczenie dopuszczalnej wartości dla 

parametru (mangan, żelazo, barwa) oraz nieakceptowany zapach.  

 

Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

W związku z prowadzonym nadzorem nad jakością wody do spożycia stwierdzono przypadki 

zanieczyszczenia bakteriologicznego wody, przekroczenie dopuszczalnej wartości mętności, 

przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru (mangan, żelazo, barwa) oraz nieakceptowany 

zapach. Stwierdzone zanieczyszczenia w wyniku interwencji Państwowego Inspektora 

Sanitarnego zostały niezwłocznie wyeliminowane przez producentów wody, co potwierdziły 

przeprowadzone badania jakości wody. Na koniec 2019 r. we wszystkich wodociągach  

zbiorowego zaopatrzenia w wodę stwierdzono przydatność wody do spożycia. 

 

Inne podmioty zaopatrujące wodę 

Są to głownie szkoły i obiekty służby zdrowia – w 2017 r. nadzorowano łącznie 34 obiektów.  

W związku z prowadzonym nadzorem nad jakością wody do spożycia stwierdzono w tej grupie 

obiektów przypadki zanieczyszczenia bakteriologicznego, przekroczenie dopuszczalnej 

wartości mętności, manganu, nieakceptowalny zapach. W wyniku interwencji Państwowego 

Inspektora Sanitarnego w powyższych wodociągach podjęte zostały działania naprawcze. 
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2020 r. 

W roku 2018 nadzorowano ogółem 59 wodociągów zaopatrujących ludność powiatu suskiego 

w wodę do spożycia (25 wodociągi miejskie i gminne, 34 wodociągi lokalne). 

Z wodociągów pobrano łącznie 156 próbek wody do spożycia, zakwestionowano 29. Wydano 

7  decyzji stwierdzających brak przydatności wody do spożycia oraz 22 decyzje o warunkowej 

przydatności wody do spożycia. Przyczyną tego stanu były głownie zanieczyszczenia 

bakteriologiczne, zawyżone wartości mętności, przekroczenie dopuszczalnej wartości dla 

parametrów: żelazo, glin, barwa. 

 

Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

W związku z prowadzonym nadzorem nad jakością wody do spożycia stwierdzono przypadki 

zanieczyszczenia bakteriologicznego wody, przekroczenie dopuszczalnej wartości mętności, 

przekroczenie dopuszczalnej wartości dla parametrów: żelazo, glin, barwa. Stwierdzone 

zanieczyszczenia w wyniku interwencji Państwowego Inspektora Sanitarnego zostały 

niezwłocznie wyeliminowane przez producentów wody, co potwierdziły przeprowadzone 

badania jakości wody. Na koniec 2020 r. we wszystkich wodociągach  zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę stwierdzono przydatność wody do spożycia. 

 

Inne podmioty zaopatrujące wodę 

Są to głownie szkoły i obiekty służby zdrowia – w 2020 r. nadzorowano łącznie 34 obiektów.  

W związku z prowadzonym nadzorem nad jakością wody do spożycia stwierdzono w tej grupie 

obiektów przypadki zanieczyszczenia bakteriologicznego wody, przekroczenie dopuszczalnej 

wartości mętności, przekroczenie dopuszczalnej wartości dla parametrów  manganu, nikiel, 

barwa oraz nieakceptowalny zapach. W wyniku interwencji Państwowego Inspektora 

Sanitarnego w powyższych wodociągach podjęte zostały działania naprawcze. 

 

Nadzór nad ujęciami powierzchniowymi 

W 2020 r. nadzorowanych było 16 wodociągów ujmujących wody powierzchniowe. Do badań 

pobrano 64 próbki wody powierzchniowej pochodzącej z ujęć wodnych. Na podstawie 

uzyskanych wyników badań zakwalifikowano ujęcia wód powierzchniowych do kategorii A 1 

– 2 ujęcia, A2 – 10 ujęć, A3 – 4 ujęcia. Ze względu na bardzo mała liczbę pobieranych próbek 

z ujęć powierzchniowych trudno jednoznacznie stwierdzić, że powyższa kwalifikacja  

odpowiada stanowi faktycznemu. W porównaniu z 2019 r. jakość wód powierzchniowych 

uległa znacznej poprawie (w 2019 r. ujęcia wód powierzchniowych klasyfikowały się w 

następujący sposób A 1 – 0 ujęć, A 2 – 7 ujęć, A3 – 9 ujęć). 
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II.5. Monitoring wód podziemnych  

Wody podziemne powiatu suskiego występują w dwóch poziomach: trzeciorzędowym 

(fliszowym) oraz czwartorzędowym (aluwialnym i zwietrzelinowym). 

Na terenie powiatu suskiego znajdują się główny zbiornik wód podziemnych oznaczony jako 

444  - dolina rzeki Skawa oraz lokalny zbiornik wód podziemnych oznaczony jako 445 – 

zbiornik warstw Magura (Babia Góra). 

Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadziła pojęcie jednolitych części wód podziemnych 

(JCWPd), przez które rozumie się określoną objętość wód podziemnych w obrębie warstwy 

wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych. Celem badań jakości wód podziemnych jest 

dostarczenie informacji o stanie chemicznym wód podziemnych, określenie trendów zmian 

oraz sygnalizacja zagrożeń w skali kraju na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych 

i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych. Nowy podział obszaru Polski na 

172 części JCWPd wskazuje, że na terenie powiatu suskiego znajduje się pięć JCWPd - nr 158, 

159, 160, 161,164. 

W 2019 r. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, na 

zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska, przeprowadził monitoring diagnostyczny stanu chemicznego jednolitych części 

wód podziemnych. Próbki wód podziemnych pobrano w punktach pomiarowych m.in. na 

terenie powiatu suskiego (Zawoja, Bieńkówka, Juszczyn). Wyniki oznaczeń terenowych i 

laboratoryjnych poddano analizie i wyznaczono klasy jakości wód podziemnych w punktach 

pomiarowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu 

jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2148) klasyfikacja elementów 

fizykochemicznych stanu wód podziemnych obejmuje pięć następujących klas jakości wód 

podziemnych: 

• I klasa – wody bardzo dobrej jakości, 

• II klasa – wody dobrej jakości, 

• III klasa – wody zadowalającej jakości, 

• IV klasa – wody niezadowalającej jakości , 

• V klasa – wody złej jakości 

 Tab. 13. Monitoring wód podziemnych. 
Identyfikator UE 

punktu pomiarowego 
(wg podziału JCWPd 

na 172 części) 

Numer punktu 

pomiarowego 
wg CBDH 

Miejscowość  
Rodzaj punktu 
pomiarowego 

Użytkowanie 
terenu 

Rok 
badań 

Klasa jakości 

2019 
końcowa 

PL2000159_010 10310040 Zawoja źródło  Lasy 2019 I 

PL2000159_001 10150092 Bieńkówka źródło 
Łąki i 

pastwiska 
2019 III 

PL2000159_002 10140093 Juszczyn st. wiercona 
Zabudowa 

wiejska 
2019 IV 

PL2000159_006 10310032 Zawoja st. wiercona 
Zabudowa 

wiejska 
2019 II 

PL2000159_007 10310034 Zawoja st. wiercona 
Zabudowa 

wiejska 
2019 II 

PL2000159_008 10310033 Zawoja st. wiercona 
Zabudowa 

wiejska 
2019 II 

Opracowano na podstawie danych Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskanych w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska 
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III. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI 

 

W powiecie suskim - mniej narażonym od innych terenów województwa na antropogeniczne 

działanie – gleby wykazują podwyższoną zawartość metali ciężkich. Przyczyną jest czynnik 

geologiczny. Na skutek antropopresji gleby województwa małopolskiego charakteryzują się 

podwyższoną zawartością siarki. Duża część siarki w formie siarczanów występuje w pyle 

PM10 i trafia do gleb, jako składnik wód opadowych (tzw. mokra depozycja), powodując 

dodatkowo zakwaszanie tych gleb. 

Podczas badań w powiecie suskim wykazano, że 80 % gleb użytkowanych rolniczo na terenie 

gmin Bystra–Sidzina, Maków Podhalański, a w gminie Jordanów nawet 90 % posiada odczyn 

bardzo kwaśny (pH do 4,5) i kwaśny (pH 4,6 – 7,2). Odczyn gleb zależy od rodzaju skały 

macierzystej, składu granulometrycznego, zabiegów agrotechnicznych ale też od zakwaszenia 

wodami opadowymi. Odczyn gleb reguluje pobieranie składników pokarmowych z gleby. 

Odczyn kwaśny hamuje pobieranie przyswajalnych składników z gleby i równocześnie 

zwiększa dostępność metali ciężkich.  

Z tych powodów gleby w powiecie suskim wymagają wapnowania. Brak wapnowania grozi 

zwiększeniem zawartości metali ciężkich w produktach rolnych. Gleby powiatu suskiego 

charakteryzują się zróżnicowaniem w zawartości poszczególnych metali ciężkich.  

 

Tab. 14. Rodzaje programów prowadzonych przez ARiMR na terenie powiatu. 

Rok Lokalizacja Liczba Beneficjentów Program 

2019 Dotyczy 

wszystkich gmin 

powiatu suskiego z 

wyłączeniem miast  

OB-2599 

ONW-2563  

Wnioski o przyznanie płatności 

bezpośrednich OB lub przyznanie 

płatności z tytułu wsparcia 

działalności rolniczej na obszarach o 

niekorzystnych warunkach 
gospodarowania ONW 

2019  13 Działanie rolno-środowiskowo-

klimatyczne 

2020  14  Działanie rolno-środowiskowo-

klimatyczne 

2020 Dotyczy 

wszystkich gmin 

powiatu suskiego z 

wyłączeniem miast 

OB-2592 

ONW-2561 

Wnioski o przyznanie płatności 

bezpośrednich OB lub przyznanie 

płatności z tytułu wsparcia 

działalności rolniczej na obszarach o 

niekorzystnych warunkach 

gospodarowania ONW 

   Źródło – ARiMR Biuro Powiatowe w Suchej Beskidzkiej  
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III.1. Obserwacja terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi 

Państwowy Instytut Geologiczny w ramach realizacji projektu systemu osłony 

przeciwosuwiskowej (SOPO) przygotował informacje dotyczące problematyki ruchów 

masowych na obszarze Polski pozakarpackiej. Na mapach poszczególnych województw zostały 

przedstawione zasięgi obszarów predysponowanych do występowania ruchów masowych oraz 

dotychczas udokumentowane osuwiska, badane na przestrzeni ostatnich 30-40 lat. W ten sposób 

zostały wskazane rejony, gdzie nie wyklucza się możliwości rozwoju ruchów masowych. Na 

podstawie informacji Państwowego Instytutu Geologicznego - Systemu Osłony 

Przeciwosuwiskowej na terenie powiatu znajduje się 1802  osuwisk i 178 terenów zagrożonych 

ruchami masowymi ziemi. 

 

Tab. 15. Zestawienie osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. 

 

Gmina Osuwiska 
Tereny zagrożone ruchami 

masowymi ziemi 

Jordanów miasto 87 16 

Sucha Beskidzka 42 12 

Budzów 235 20 

Bystra - Sidzina 144 11 

Jordanów 197 48 

Maków Podhalański 391 37 

Stryszawa 354 5 

Zawoja 233 17 

Zembrzyce 119 12 

Razem 1802 178 

Źródło : Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej  

 

 

Obszar województwa małopolskiego to obszar najbardziej w skali kraju narażony na erozję 

wodną oraz wąwozową co skutkuje trwałymi zmianami warunków przyrodniczych. 

Biorąc pod uwagę strukturę zagrożenia erozją wodną i występowania sieci wąwozowej,  

najbardziej narażone na degradację erozją są tereny pogórzy i górskie w granicach m.in. powiatu 

suskiego. 

 

 
.  
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IV. POWIETRZE 

 

IV.1. Monitoring jakości powietrza 

 

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 1973 ze zm.) Główny Inspektor Ochrony Środowiska (w tym Regionalne Wydziały 

Monitoringu Środowiska GIOŚ na poziomie województw) dokonuje oceny poziomów 

substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni, a następnie dokonuje klasyfikacji stref, 

dla każdej substancji odrębnie, według określonych kryteriów. Wyniki ocen dla danego 

województwa są niezwłocznie przekazywane zarządowi województwa 

Celem prowadzenia rocznych ocen jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stężeniach 

zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref, w zakresie umożliwiającym: 

− dokonanie klasyfikacji stref, według określonych kryteriów (poziom dopuszczalny 

substancji, poziom docelowy, poziom celu długoterminowego) 

− uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na obszarze 

strefy, w zakresie umożliwiającym wskazanie obszarów przekroczeń wartości 

kryterialnych oraz określenie poziomów stężeń występujących na tych obszarach. 

− wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń 

zanieczyszczeń w określonych rejonach 

 

 

 
 

 

Rys. 3. Lokalizacja stacji pomiarowych w województwie małopolskim wykorzystanych w ocenie 

za 2019 r. 

   Źródło : Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim -raport wojewódzki za 2019 r. GIOŚ   
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Roczna ocena jakości powietrza, dokonywana przez Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska, jest prowadzona w odniesieniu do wszystkich substancji, dla których obowiązek 

taki wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie 

dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu. 

 

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w województwie małopolskim jest emisja 

antropogeniczna pochodząca z sektora komunalno-bytowego (emisja powierzchniowa), z 

komunikacji (emisja liniowa) oraz z działalności przemysłowej (emisja punktowa). Znaczący 

udział w stężeniach substancji na obszarze województwa ma również napływ zanieczyszczeń z 

sąsiednich województw oraz z Europy. 

 

Informacje na temat przekroczeń poziomów dopuszczalnych /docelowych/ celu 

długoterminowego, stwierdzonych na podstawie pomiarów.  

 

Dwutlenek siarki - Klasyfikacja stref dla dwutlenku siarki pod kątem ochrony zdrowia została 

wykonana dla 2 czasów uśredniania: 1 godziny i 24 godzin. Stężenia dwutlenku siarki nie 

przekroczyły dla wymienionych czasów uśredniania poziomów dopuszczalnych wynoszących 

odpowiednio: 350 µg/m3 i 125 µg/m3. Dlatego też dopuszczalna częstość przekraczania 

dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym nie została przekroczona. Wszystkie strefy 

na terenie województwa zostały zakwalifikowane do klasy A. Również wyniki modelowania 

matematycznego uwzględnione w ocenie jako metoda wspomagająca potwierdziły brak 

przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla dwutlenku siarki. 

 

 
Rys. 4. Klasyfikacja stref w województwie małopolskim dla 
dwutlenku siarki dla czasu uśredniania - 1 godz. , 24 godz., z 

uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony 

zdrowia – 2019 r.- 2020 r. 

  
Źródło : Roczna ocena jakości powietrza w województwie 

małopolskim -raport wojewódzki za 2019 r. -202 r.  GIOŚ 
 

 

 

 

 

 

W 2020 r. odnotowano wystąpienie niższych w porównaniu z rokiem poprzednim wartości 

stężeń dwutlenku siarki na wszystkich stacjach pomiarowych z wyjątkiem Nowego Sącza. 

Największy spadek stężeń wystąpił w Nowym Targu. 

 

Dwutlenek azotu - Klasyfikacja stref dla dwutlenku azotu pod kątem ochrony zdrowia 

została wykonana dla 2 czasów uśredniania: 1 godziny i roku. Stężenia 1-godzinne 

dwutlenku azotu nie przekroczyły poziomu dopuszczalnego - 200 µg/m3. Dlatego też 

dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu 18 razy w roku 

kalendarzowym nie została przekroczona. Wszystkie strefy na terenie województwa 

zostały zakwalifikowane do klasy A. Roczne poziomy stężeń NO2 w 2 strefach 

województwa (m. Tarnów i strefa małopolska) mieściły się poniżej wartości dopuszczalnej 

- 40 µg/m3. Strefy te otrzymały klasę A. Natomiast Aglomeracja Krakowska otrzymała 

klasę C ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla stężenia 

średniorocznego na stacjach komunikacyjnych w Krakowie. 
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Rys. 5. Klasyfikacja stref w województwie małopolskim 

dla dwutlenku azotu dla czasu uśredniania - 1 godz., z 

uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony 

zdrowia – 2019 r. – 2020 r. 

 
Źródło : Roczna ocena jakości powietrza w województwie 
małopolskim -raport wojewódzki za            2019 r. -2020 r.  

GIOŚ 
 

 

 

 

 

 

 
 Rys. 6. Klasyfikacja stref w województwie małopolskim 

dla dwutlenku azotu dla czasu uśredniania -1 rok, z 
uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony 

zdrowia – 2019 r. – 2020 r. 

 

Źródło : Roczna ocena jakości powietrza w 

województwie małopolskim -raport wojewódzki za            

2019 r. -2020 r.  GIOŚ 
 

 

 

 

  

 

 

 

Tlenek węgla - Wielkości stężeń CO na obszarze województwa były znacznie mniejsze od 

poziomu dopuszczalnego (10 mg/m3) wyrażonego wartością stężenia maksymalnego ze 

średnich 8- godzinnych kroczących. Z uwagi na brak przekroczeń wartości kryterialnych dla 

tlenku węgla wszystkie strefy w województwie zostały zakwalifikowane na podstawie 

pomiarów, do klasy A. 
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Rys.7. Klasyfikacja stref w województwie 

małopolskim dla tlenku węgla dla czasu uśredniania – 

max. 8 godz., z uwzględnieniem kryteriów 
określonych w celu ochrony zdrowia – 2019 r.-2020 r. 
 

Źródło : Roczna ocena jakości powietrza w 

województwie małopolskim -raport wojewódzki za            

2019 r. -2020 r.  GIOŚ 

 

 

 

 

 

 

 

Benzen - Z uwagi na brak przekroczeń wartości kryterialnych wszystkie strefy w 

województwie, pod kątem zanieczyszczenia powietrza benzenem zostały zakwalifikowane do 

klasy A. 

 

Rys. 8. Klasyfikacja stref w województwie 

małopolskim dla benzenu dla czasu uśredniania – 1 

rok, z uwzględnieniem kryteriów określonych w 

celu ochrony zdrowia – 2019 r.-2020 r. 
 

Źródło : Roczna ocena jakości powietrza w 

województwie małopolskim -raport wojewódzki za  

2019 r. -2020 r.  GIOŚ 
 

 

 

 

 

 

 

Ozon  - W wyniku analiz serii pomiarowych oraz statystyk, na żadnym stanowisku pomiarowym 

nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej ilości dni 

(25 dni) z przekroczeniem poziomu docelowego 

wynoszącego 120 µg/m3, stąd wszystkie strefy 

województwa otrzymały klasę A. Z uwagi na 

przekroczenia poziomu celu długoterminowego 

wynoszącego 120 µg/m3, wszystkie strefy 

województwa otrzymały klasę D2. W celu określenia 

obszarów przekroczeń dla poziomu celu 

długoterminowego wykorzystano wyniki modelowania 

matematycznego opracowane na potrzeby oceny 

Rys. 9. Klasyfikacja stref w województwie małopolskim dla 

ozonu  
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dla czasu uśredniania – maksymalna 8-godzinna spośród średnich kroczących uśredniona do 3 lat, z 

uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia- poziom docelowy 

Źródło : Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim -raport wojewódzki za 2019 r. -2020 r.  

GIOŚ 

 

 

 
 Rys.10.       Klasyfikacja stref w województwie małopolskim 

dla ozonu dla czasu uśredniania – maksymalna 8-godzinna 

spośród średnich kroczących, z uwzględnieniem kryteriów 

określonych w celu ochrony zdrowia – poziom celu 

długoterminowego - 2019 r.-2020 r. 

 

Źródło : Roczna ocena jakości powietrza w województwie 

małopolskim -raport wojewódzki za 2019 r.- 2020 r.  GIOŚ 

 

 

 

 

Pył zawieszony PM10  – Klasyfikacja stref dla pyłu zawieszonego PM10 została 

wykonana w oparciu o dwa kryteria: 24-godzinny czas uśredniania stężeń oraz rok 

kalendarzowy. Dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu stężeń 

dobowych w 2019 r. była przekroczona na większości stanowiska pomiarowych co 

stanowiło podstawę do zakwalifikowania wszystkich stref w województwie do klasy C. 

Norma roczna dla pyłu PM10 wynosząca 40 µg/m3 nie była dotrzymana w Aglomeracji 

Krakowskiej i strefie małopolskiej, wymienione strefy otrzymały klasę C. W 2019 r. 

miasto Tarnów otrzymało klasę A ponieważ mierzone stężenia roczne nie przekroczyły 

poziomu dopuszczalnego, w 2020 r. Aglomeracja Krakowska oraz miasto Tarnów 

otrzymało klasę A ponieważ roczne stężenia nie przekroczyły poziomu dopuszczalnego 

W klasyfikacji łącznej wszystkie strefy otrzymały klasę C. 

 

 

 

 
Rys.11. Klasyfikacja stref w województwie małopolskim dla 

pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśredniania – 24 godz., z 

uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony 

zdrowia – 2019 r. – 2020 r. 
 

Źródło : Roczna ocena jakości powietrza w województwie 

małopolskim -raport wojewódzki za 2019 r. -2020 r.  GIOŚ 
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Rys. 12. Klasyfikacja stref w województwie małopolskim dla 

pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśredniania – 1 rok, z 

uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia 
– 2019 r. 

 

Źródło : Roczna ocena jakości powietrza w województwie 

małopolskim -raport wojewódzki za 2019 r. GIOŚ 

 

 
 

 

 

 
 

Rys.13. Klasyfikacja stref w województwie małopolskim dla pyłu 

PM10 dla czasu uśredniania - rok, z uwzględnieniem kryteriów 

określonych w celu ochrony zdrowia – 2020 r. 

Źródło : Roczna ocena jakości powietrza w województwie 

małopolskim -raport wojewódzki za 2020 r. GIOŚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wdrażanie przepisów uchwały antysmogowej dla Małopolski i uchwały antysmogowej dla 

Krakowa skutkuje poprawą jakości powietrza szczególnie na terenie Krakowa. 

Rozkład przestrzenny stężeń pyłu PM10 wskazuje na występowanie wartości najwyższych 

podobnie jak w latach ubiegłych w zachodniej i centralnej części województwa oraz w miastach 

położonych w kotlinach śródgórskich (Nowy Targ, Nowy Sącz, Sucha Beskidzka). Najniższe 

stężenia odnotowano w części południowo-wschodniej. 

 

 

 

 

 
Rys. 14. Rozkład przestrzenny wartości stężenia średniego 

rocznego pyłu PM10 w województwie małopolskim w 2020 roku, 

opracowany z wykorzystaniem metody szacowania w oparciu o 

wyniki modelowania jakości powietrza dla roku 2020 wykonanego 

przez IOŚ-PIB 

 
Źródło : Roczna ocena jakości powietrza w województwie 

małopolskim -raport wojewódzki za 2020 r. GIOŚ 
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Pył zawieszony PM2,5 – Do klasyfikacji stref pod kątem pyłu zawieszonego PM2,5 

wykorzystano roczne stężenia zmierzone na stałych stanowiskach pomiarowych. W 2019 r. na 

podstawie zmierzonych stężeń strefa Tarnów została sklasyfikowana jako A natomiast pozostałe 

strefy zostały zaliczone do klasy C.  Klasyfikację stref dla pyłu zawieszonego PM2,5 wykonano na 

podstawie pomiarów prowadzonych na stałych stanowiskach pomiarowych w odniesieniu do normy 

rocznej -20 μg/m3 (faza II – obowiązująca od dnia 1 stycznia 2020 r.). Aglomeracja Krakowska i 

strefa małopolska została sklasyfikowana do klasy C1, ze względu na przekroczenie normy rocznej 

dla fazy II. Strefa miasto Tarnów otrzymała klasę A1 ponieważ stężenia roczne nie przekroczyły 

poziomu dopuszczalnego. W ocenie dla pyłu PM2,5 uwzględnia się dodatkowe kryterium, w oparciu 

o które dokonuje się dodatkowej klasyfikacji stref. Jest to poziom dopuszczalny dla fazy I - 25 μg/m3 

(faza I – obowiązująca do dnia 31 grudnia 2019 r.). Dla fazy I Aglomeracja Krakowska oraz strefa 

miasta Tarnów została sklasyfikowana do klasy A, a strefa małopolska do klasy C. 

 

 Rys. 15. Klasyfikacja stref w województwie małopolskim 

dla pyłu zawieszonego PM2,5 dla czasu uśredniania – 1 rok, 

z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony 

zdrowia – 2019 r. 

 Źródło : Roczna ocena jakości powietrza w województwie 

małopolskim -raport wojewódzki za 2019 r. GIOŚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 16. Klasyfikacja stref w województwie małopolskim dla 
pyłu zawieszonego PM2,5 dla czasu uśredniania – 1 rok, pod 

kątem dotrzymania poziomu dopuszczalnego II fazy -20 µg/m3- 

2019 r. 
Źródło : Roczna ocena jakości powietrza w województwie 

małopolskim -raport wojewódzki za 2019 r. GIOŚ 
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Rys. 17. Klasyfikacja stref w województwie małopolskim dla pyłu 

PM2,5 dla czasu uśredniania - rok, z uwzględnieniem poziomu 

dopuszczalnego I fazy określonego w celu ochrony zdrowia 

Źródło : Roczna ocena jakości powietrza w województwie 

małopolskim -raport wojewódzki za 2019 r. GIOŚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10 – Klasyfikację stref pod kątem zawartości 

benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 przeprowadzono na podstawie pomiarów 

prowadzonych na stałych stanowiskach pomiarowych w odniesieniu do normy rocznej. Wysokie 

stężenia roczne, na wszystkich stanowiskach przekraczające na terenie województwa poziom 

docelowy stanowiły podstawę do zakwalifikowania wszystkich stref do klasy C. 

 

 

 

 

 

 
Rys. 18. Klasyfikacja stref w województwie 

małopolskim dla benzo(a)pirenu w pyle PM10 dla 

czasu uśredniania – 1 rok, z uwzględnieniem kryteriów 

określonych w celu ochrony zdrowia – 2019 r.-2020 r. 

Źródło : Roczna ocena jakości powietrza w województwie 

małopolskim -raport wojewódzki za 2019 r.- 2020 r. GIOŚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do oceny wykorzystano pomiary wykonane na 22 stanowiskach manualnych spełniających 

wszystkie wymagania jakości danych. Roczne stężenia benzo(a)pirenu znacznie przekraczały 

poziom docelowy i występowały w zakresie od 2 ng/m3 na stacji tła regionalnego w Szymbarku i 

uzdrowisku Krynica Zdrój do 18 ng/m3 w Nowy Targu.  

Najniższe wartości stężeń benzo(a)pirenu wystąpiły w północno-wschodniej części 

województwa, na granicy z woj. świętokrzyskim oraz na krańcach południowych i południowo- 

wschodnich sąsiadujących z podkarpackim. Pozostały obszar wykazuje ponadnormatywne 

poziomy benzo(a)pirenu w pyle PM10, szczególnie wysokie w miastach położonych w 

kotlinach, gdzie występują złe warunki przewietrzania (Nowy Targ, Nowy Sącz, Sucha 
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Beskidzka). 
 

 
 
Rys. 19. Rozkład przestrzenny wartości stężenia średniego rocznego 
benzo(a)pirenu w pyle PM10 w  województwie  małopolskim  w  2020  roku,  
opracowany  z  wykorzystaniem  metody  szacowania w oparciu o wyniki 
modelowania jakości powietrza dla roku 2020 wykonanego przez IOŚ-PIB 

 
Źródło : Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim -
raport wojewódzki za 2020 r. GIOŚ 
 

 
  

 

 
Tab. 16. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza powiatu suskiego za 2019 r. 

Strefa 
 

małopolska 

Kryterium ochrona zdrowia Kryterium ochrona roślin 

SO2 NO2 CO C6H6 03 PM10 Pb As Cd Ni BaP PM2,5 SO2 NOX 03 

A A A A A C A A A A C C A A C 

 

Na podstawie oceny poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref 

województwa małopolskiego w 2019 r. obszar powiatu suskiego w ramach strefy małopolskiej 

został zakwalifikowany  

a) wg kryterium ochrony zdrowia  

- do klasy A ze względu na poziom substancji SO2,NO2,CO, C6H6, O3, Pb w pyle 

zawieszonym PM10, As w pyle zawieszonym PM10, Cd w pyle zawieszonym PM10, 

Ni w pyle zawieszonym PM10 

- do klasy C – z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji – B(a)P- rok, 

PM10 24–godz., PM10 – rok, PM 2,5 – rok  

b) wg kryterium ochrony roślin 

- do klasy C – z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji – ozon 03 

 
Tab. 17. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza powiatu suskiego za 2020 r. 

Strefa 

 

małopolska 

Kryterium ochrona zdrowia Kryterium ochrona roślin 

SO2 NO2 CO C6H6 03 PM10 Pb As Cd Ni BaP PM2,5 SO2 NOX 03 

A A A A A C A A A A C C1 A A A 

 

Na podstawie oceny poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref 

województwa małopolskiego w 2020 r. obszar powiatu suskiego w ramach strefy małopolskiej 

został zakwalifikowany  

a) wg kryterium ochrony zdrowia  

- do klasy A ze względu na poziom substancji SO2,NO2,CO, C6H6, O3, Pb w pyle 

zawieszonym PM10, As w pyle zawieszonym PM10 Cd w pyle zawieszonym PM10, Ni 

w pyle zawieszonym PM10 

- do klasy C – z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji – B(a)P- rok, 

PM10 24–godz., PM10 – rok, PM 2,5 – rok.  
 
 

IV.2. Podsumowanie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa 

małopolskiego w 2019 r. 

 

Realizacja gminnych programów ograniczania niskiej emisji – eliminacja niskosprawnych  

urządzeń na paliwa stałe 
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Tab. 18. Liczba zlikwidowanych urządzeń w gminach województwa małopolskiego w 2019 r. 

oraz osiągnięty efekt ekologiczny redukcji emisji w wyniku likwidacji urządzeń grzewczych 

 

Gmina Liczba kotłów na paliwo 

stałe zlikwidowanych w 

2019 r. 

Redukcja 

emisji pyłu 

PM10 [Mg] 

Redukcja  

emisji pyłu  

PM2,5 [Mg] 

Redukcja emisji pyłu 

benzo(a)pirenu [kg] 

Budzów 3 0,38 0,38 0,22 

Bystra – Sidzina 14 0,65 0,64 0,25 

Jordanów miasto 1 0,03 0,02 0,02 

Jordanów gmina 12 0,63 0,62 0,23 

Maków 

Podhalański 

109 3,36 3,26 1,56 

Stryszawa 39 1,59 1,56 0,80 

Sucha Beskidzka 101 3,24 2,94 1,59 

Zawoja 0 0 0 0 

Zembrzyce 40 1,44 1,35 0,75 

Razem  319 11,32 10,77 5,42 

Źródło : Podsumowanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego za 2019 r. 

 

Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie nowych 

użytkowników 

Na terenie powiatu (z wyłączeniem Suchej Beskidzkiej) brak jest sieci ciepłowniczej, ciepłowni 

oraz elektrociepłowni. Na terenie Suchej Beskidzkiej długość sieci ciepłowniczej wynosi 0,36 

km. 

 

Rozbudowa sieci gazowych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników 

 

Długość sieci gazowej na terenie powiatu wynosiła 112 km.  

 

Wyeliminowanie spalania odpadów oraz ograniczenie spalania pozostałości roślinnych na 

powierzchni ziemi 

 

Kontrole były prowadzone po zgłaszanych interwencjach, a także przez patrole straży miejskiej 

w miejscach o wysokim ryzyku spalania odpadów. Nakładane kary za naruszenie przepisów 

zakazujących spalanie odpadów uwzględniały szczególną szkodliwość tych działań w 

sytuacjach wysokich stężeń zanieczyszczeń.  

 

Tab. 19. Lista gmin wykonujących kontrole i ilości wykrytych naruszeń. 

Gmina Liczba kontroli Liczba naruszeń 

Budzów 0 0 

Bystra – Sidzina 0 0 

Jordanów miasto 0 0 

Jordanów gmina 2 2 

Maków 

Podhalański 

4 3 

Stryszawa 0 0 

Sucha Beskidzka 252 15 

Zawoja 0 0 

Zembrzyce 58 0 

Razem 316 20 

Źródło : Podsumowanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego za 2019 r. 
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Rozszerzenie strefy ograniczonego ruchu oraz ograniczonego płatnego parkowania 

Na terenie powiatu nie wyznaczano stref ograniczonego ruchu oraz ograniczonego płatnego 

parkowania. 

 

Poprawa organizacji ruchu samochodowego w miastach 

Zadanie miało na celu ograniczenie liczby pojazdów w centrach miast, a tym samym 

zapewnienie płynności ruchu. W Suchej Beskidzkiej funkcjonował inteligentny system sterowania 

ruchem. 

 

Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń poprzez regularne 

mycie, remonty i poprawę stanu nawierzchni dróg 

W okresie sprawozdawczym większość gmin prowadziło prace związane z utwardzaniem dróg. 

Na terenie województwa przeprowadzonych zostało 114 kontroli pojazdów wyjeżdżających z 

placu budowy. Gmina Sucha Beskidzka znalazła się w czołówce gmin w zakresie liczby kontroli 

(18 kontroli). 

 

Rozwój komunikacji publicznej oraz wdrożenie energooszczędnych i niskoemisyjnych 

rozwiązań w transporcie publicznym 

Na terenie powiatu mieszkańcy korzystają z własnych środków lokomocji oraz usług 

prywatnych przewoźników. 

 

Rozwój komunikacji rowerowej  

Łączna długość ścieżek rowerowych na terenie powiatu wynosiła około 340 km. Na terenie 

Suchej Beskidzkiej funkcjonował system roweru miejskiego. 

 

Edukacja ekologiczna mieszkańców 

 

W ramach edukacji ekologicznej przeprowadzone były we wszystkich gminach 

− akcje i kampanie edukacyjne 

− organizowano spotkania informacyjno – edukacyjne 

− rozdawano ulotki, rozwieszano plakaty 

− na stronach internetowych zamieszczono informacje o jakości powietrza 

− organizowano pokazy ekologicznych kotłów grzewczych 

− organizowano konkursy 

− prowadzono punkty obsługi programu Czyste Powietrze 

 

Poprawa warunków przewietrzania i ochrona terenów zielonych 

W mpzp uwzględnione zostało zachowanie terenów zielonych oraz zakaz niszczenia zadrzewień 

i zakrzewień śródpolnych. 

Inne działania 

Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej podjęła decyzję o zwolnieniu z podatku od nieruchomości 

budynków w których wymieniono kotły na ekologiczne, ulga ma obowiązywać w latach 2018 

– 2022. 

 

Zgodnie z uchwałą antysmogową dla województwa małopolskiego (uchwała Sejmiku 

Województwa Małopolskiego Nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017 w sprawie 

wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie 
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eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw) do końca 2022 roku powinny zostać 

wymienione wszystkie istniejące kotły pozaklasowe oraz kominki o sprawności cieplnej poniżej 

80%. Kotły klasy 3 i 4 powinny być wymienione do końca 2026 roku. 

Tab. 20. Zestawienie inwentaryzacji kotłów  

Gmina Szacunkowa 

liczba 

kotłów na 

paliwo stałe 

do wymiany 

Procent 

inwentaryzacji 

punktów 

adresowych 

(wg BIOBM 

Liczba 

zinwentaryzowanych 

kotłów 3 i 4 klasy) 

(wymagana wymiana 

do 31.12.2026) 

Liczba 

zinwentaryzowanych 

kotłów 3 i 4 klasy 

(wg BIOBM) 

(wymagana wymiana 

do 31.12.2026) 

Liczba 

wymienionych 

kotłów latach 

2017 - 2019 

Budzów 1735 4,3 14 7 87 

Bystra – 

Sidzina 

1491 3,8 15 15 45 

Jordanów 

miasto 

1311 11,7 1 39 120 

Jordanów 

gmina 

2414 8,3 198 42 27 

Maków 

Podhalański 

3942 26,5 965 310 211 

Stryszawa 3349 2,3 9 0 79 

Sucha 

Beskidzka 

1870 46,4 58 8 305 

Zawoja 2063 0 0 0 0 

Zembrzyce 1230 7,7 28 0 142 

Razem  19405 111 1288 421 1016 

Źródło : Podsumowanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego za 2019 r. 

 

Działania powiatu 

Przeprowadzono kontrolę we wszystkich stacjach diagnostycznych działających na terenie 

powiatu. 

Ostrzeżenia o zanieczyszczeniach powietrza PCZK w Suchej Beskidzkiej umieszczano na 

stronie internetowej starostwa, przekazywano do szkół i placówek oświatowych prowadzonych 

przez powiat, zespołu opieki zdrowotnej, powiatowej stacji sanitarno epidemiologicznej, 

domów pomocy społecznej a także do urzędów miast i gmin z terenu powiatu, które przesyłają  

ostrzeżenia do swoich podległych jednostek, w 2019 r. było 7 dni w którym PCZK 

przekazywało powiadomienia o I lub II stopniu zagrożenia 

 

W 2019 r. w Zespole Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie dokonano wymiany 

kotłowni opalanej paliwem stałym na kondensacyjną kotłownię olejowo-gazową. W ramach 

projektu zostało wymienionych 5 kotłów węglowych na 2 olejowo – gazowe o mocy 490 kW. 

Ogólny koszt zadania 789 845 zł. Na realizację zadania uzyskano dotację z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki  Wodnej  w wysokości 77 335 zł. Wymiana 

kotłowni ma spowodować docelowo ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2 o 4296 kg/rok. Za 

środki  ze złomu kotłowego zakupiono   lampy  LED  do oświetlenia klas  lekcyjnych. 
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Zdjęcie 1-2. Kotłownia w Zespole Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie – przed i po 

wymianie pieca /zdjęcia Wydział Środowiska/ 

 
W dniu 1.04.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej odbyła się inauguracja 

programu „Stop Smog”. W spotkaniu udział wzięli udział m.in. ówcześni - wicepremier 

Jarosław Gowin, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, wicemarszałek 

małopolski Tomasz Urynowicz, poseł Sławomir Haios oraz starosta suski Józef Bałos, 

wicestarosta Zbigniew Hutniczak, burmistrz Stanisław Lichosyt. 

„Stop Smog” to rządowy program skierowany do osób najuboższych, których nie stać na 

ocieplenie domu i wymianę pieca. 

 

   
Zdjęcie 3-4. Inauguracja programu „Stop Smog” /zdjęcia Wydział Środowiska/ 

W ramach realizacji projektu LIFE-IP MALOPOLSKA m.in. 

- uruchomiony został formularz zgłaszania spalania odpadów, eksploatacji kotłów i 

kominków niespełniających wymagań uchwały antysmogowej oraz sprzedaży węgla 

złej jakości.  

- na stronie powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt w trybie ciągłym prowadzona jest lista 

niskoemisyjnych kotłów i ogrzewaczy na paliwa stałe, które spełniają wymagania 

ekoprojektu 
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IV.3. Podsumowanie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa 

małopolskiego w 2020 r. 

Wymiana kotłów i poprawa efektywności energetycznej 

Tab. 21. Liczba i powierzchnia budynków, w których zlikwidowano nieefektywne urządzenia 

grzewcze w gminach powiatu suskiego w 2020 r. oraz osiągnięty efekt ekologiczny redukcji 

emisji w wyniku likwidacji kotłów 

Gmina Liczba budynków 

/lokali w których 

zlikwidowano 

nieefektywne 

źródło ciepła 

Redukcja 

emisji pyłu 

PM10 [Mg] 

Redukcja  

emisji pyłu  

PM2,5 [Mg] 

Redukcja emisji 

pyłu 

benzo(a)pirenu 

[kg] 

Liczba 

złożonych 

wniosków do 

Programu 

Czyste 

Powietrze 

Budzów 19 0,85 0,82 0,22 25 

Bystra – Sidzina 17 0,95 0,91 0,25 35 

Jordanów miasto 8 0,16 0,15 0,04 22 

Jordanów gmina 1 0,03 0,03 0,01 36 

Maków 

Podhalański 

63 3,39 3,26 0,90 47 

Stryszawa 23 1,22 1,17 0,32 66 

Sucha Beskidzka 82 3,79 3,64 1,02 26 

Zawoja 0 0 0 0 62 

Zembrzyce 40 2,22 2,13 0,59 42 

Razem  253 12,61 12,11 3,35 361 

Źródło : Podsumowanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego za 2020 r. 

 
 

Kontrole przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów 
 

Podobnie jak w latach poprzednich w województwie małopolskim prowadzone były zadania 

kontrolne pod kątem spalania odpadów i pozostałości roślinnych oraz przestrzegania uchwały 

antysmogowej. Kontrole były prowadzone po zgłaszanych interwencjach, a także przez patrole 

straży miejskich i gminnych w miejscach o wysokim ryzyku spalania odpadów. 

Przeprowadzano również kontrole planowe. Nakładane kary za naruszenie przepisów 

zakazujących spalanie odpadów uwzględniały szczególną szkodliwość tych działań w 

sytuacjach wysokich stężeń zanieczyszczeń. 
 

Od marca 2020 roku, mieszkańcy województwa mogą korzystać z całkowicie darmowej 

aplikacji „Ekointerwencja”, która dostępna jest zarówno w wersji mobilnej jak i w przeglądarce 

internetowej.  

Dzięki niej zgłoszone podejrzenie nieprawidłowości trafia do odpowiedzialnego za kontrolę 

podmiotu. 

 
Tab. 22. Lista gmin wykonujących kontrole i ilości wykrytych naruszeń 

Gmina Liczba kontroli Liczba wykrytych 

wykroczeń  

w zakresie 

przestrzegania uchwały  

antysmogowej 

Wykroczenia  

w zakresie spalania 

odpadów 

Budzów 20 0 0 

Bystra – Sidzina 20 0 1 

Jordanów miasto 5 0 0 

Jordanów gmina 23 1 3 

Maków 

Podhalański 

82 0 1 
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Stryszawa 43 0 0 

Sucha Beskidzka 274 15 27 

Zawoja 0 0 0 

Zembrzyce 10 0 0 

Razem  477 16 32 

Źródło : Podsumowanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego za 2020 r. 

 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

 

Gmina Bystra – Sidzina w 2020 r. posiadała największe spośród gmin w powiecie  roczne 

zużycie energii elektrycznej (42,16 %) pochodzącej z odnawialnych  źródeł energii w 

budynkach użyteczności publicznych będących własnością gminy  

 

Ograniczenie emisji z sektora transport 

 

Długość sieci gazowej na terenie powiatu wynosiła 115 km.  

 

Rozwój komunikacji rowerowej  

Na terenie powiatu długość ścieżek rowerowych wynosiła około 340 km. 

 

Edukacja ekologiczna mieszkańców 

 

Realizacja planu działań krótkoterminowych 

W powiecie suskim liczba dni w których ogłoszono 2 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem 

powietrza w 2020 r. wyniosła 25.  

 

Działania powiatu 

Przeprowadzono kontrolę we wszystkich stacjach diagnostycznych działających na terenie 

powiatu. 

Ostrzeżenia o zanieczyszczeniach powietrza PCZK w Suchej Beskidzkiej umieszczano na 

stronie internetowej starostwa, przekazywano do szkół i placówek oświatowych prowadzonych 

przez powiat, zespołu opieki zdrowotnej, powiatowej stacji sanitarno epidemiologicznej, 

domów pomocy społecznej a także do urzędów miast i gmin z terenu powiatu, które przesyłają 

ostrzeżenia do swoich podległych jednostek, w 2017 r. było 6 dni w którym PCZK 

przekazywało powiadomienia o I lub II stopniu zagrożenia 

 

Przy wejściu głównym do budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej w 2020 r.  

umieszczono tablicę informacyjną LED, która całodobowo podaje informację o stanie jakości 

powietrza wskazującą aktualną wartość pomiarów PM10, PM2.5, wilgotność, temperaturę oraz 

opisową ocenę jakości powietrza (bardzo dobra, dobra, umiarkowana, zła, bardzo zła).  

 

Dedykowana, bezpłatna aplikacja Beskid Instruments pozwala na bieżąco monitorować stan 

powietrza. 
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Zdjęcie 5. Tablica informacyjna – miernik jakości powietrza na budynku starostwa /zdjęcie Wydział Środowiska/ 

 

Informacja o jakości powietrza w Małopolsce 

Województwo Małopolskie prowadzi istniejącą od 2014 roku stronę internetową – 

www.powietrze.malopolska.pl. W serwisie prezentowana jest aktualna jakość powietrza w 

poszczególnych powiatach Małopolski. Dane prezentowane na stronie pochodzą z oficjalnych 

stacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W ramach działań serwisu istnieje 

możliwość otrzymywania newsletteru o mierzonym i prognozowanym poziomie 

zanieczyszczenia powietrza. Przez stronę można również śledzić aktualności dotyczące działań 

województwa małopolskiego oraz partnerów projektu LIFE. Na stronie publikowane są również 

informacje o wprowadzonym stopniu zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza. Dostępna jest 

również osobna zakładka, w której znajduje się lista Ekodoradców wraz z ich danymi 

teleadresowymi do wglądu dla każdego zainteresowanego. Na stronie znaleźć można  

także listę kotłów niskoemisyjnych, a także bazę wiedzy zawierającą artykuły o treściach 

związanych z zanieczyszczeniami powietrza, ogrzewaniem budynków, odnawialnymi źródłami 

energii i efektywnością energetyczną 

 
 

Realizacja Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości 

powietrza w obrębie obszarów Natura 2000 powiatu suskiego 

 
 

W dniu  5.12.2017 r.  w ramach konkursu  organizowanego  przez Marszałka 

Województwa  Małopolskiego  złożono  wniosek o dofinansowanie działań  związanych z 

wykonaniem: 

1.  instalacji  solarnych 

2.  instalacji  fotowoltaicznych 

3. powietrznych pomp ciepła 

w obrębie  budynków  mieszkalnych położonych na terenie Powiatu Suskiego 

W dniu  19 czerwca  2018 r. Zarząd  Województwa  Małopolskiego  dokonał wyboru 

projektów  do dofinansowania w zakresie  instalacji  solarnych, fotowoltaicznych, powietrznych 

pomp ciepła. W   wyniku  przeprowadzonej  procedury konkursowej  wniosek 

powiatu  suskiego (jako jeden z czterech w województwie małopolskim)  obejmujący 

montaż  łącznie  2000 instalacji  w tym : 

- 1365  instalacji solarnych  

- 546  instalacji fotowoltaicznych 

- 89  powietrznych pomp ciepła 

otrzymał  dofinansowanie w wysokości 15 259 568 zł    
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Tab. 23. Podsumowanie realizacji programu w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych w 

2020 r. 

2020 
Ilość umów 

zrealizowanych  

Udział /zł/ 

Razem 
Gminy Mieszkańca Powiatu 

UE - środki 

pozyskane przez 

Powiat 

Budzów 56 112 803,74 290 442,40 0,00 348 778,80 752 024,94 

Bystra-Sidzina 15 27 453,68 60 791,83 0,00 94 779,00 183 024,51 

Jordanów Gmina 42 83 476,81 212 170,88 0,00 260 864,40 556 512,09 

Jordanów Miasto 26 47 069,49 113 099,52 0,00 153 627,60 313 796,61 

Maków Podhalański 99   721 115,82 0,00 621 892,80 1 343 008,62 

Stryszawa 90 189 191,07 474 894,30 0,00 597 188,40 1 261 273,77 

Sucha Beskidzka 83   585 252,84 0,00 545 231,40 1 130 484,24 

Zawoja 51 103 893,37 307 458,08 0,00 281 271,00 692 622,45 

Zembrzyce 34   261 344,88 0,00 202 458,00 463 802,88 

Razem 496 563 888,16 563 888,16 0,00 3 106 091,40 6 696 550,11 

Źródło : Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej  

 

 

Tab. 24. Podsumowanie realizacji programu w zakresie montażu instalacji solarnych w 2020 r. 

2020 
Ilość umów 

zrealizowanych  

Udział /zł/ 

Razem 
Gminy Mieszkańca Powiatu 

UE - środki 

pozyskane przez 

Powiat 

Budzów 143 50 639,50 102 700,50 0 184 200,00 337 540,00 

Bystra-Sidzina 15 23 652,00 46 428,00 0 87 600,00 157 680,00 

Jordanów Gmina 62 95 425,20 188 182,80 0 352 560,00 636 168,00 

Jordanów Miasto 4 6 175,80 12 556,20 0 22 440,00 41 172,00 

Maków Podhalański 186   858 846,00 0 1 063 320,00 1 922 166,00 

Stryszawa 157 244 881,90 484 544,10 0 903 120,00 1 632 546,00 

Sucha Beskidzka 90   416 226,00 0 515 520,00 931 746,00 

Zawoja 110 172 417,50 341 032,50 0 636 000,00 1 149 450,00 

Zembrzyce 72   329 244,00 0 407 280,00 736 524,00 

Razem 839 593 191,90 593 191,90 0,00 4 172 040,00 7 544 992,00 

Źródło : Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej  

 

Tab. 25. Podsumowanie realizacji programu w zakresie montażu pomp ciepła w 2019 r. 

2020 
Ilość umów 

zrealizowanych  

Udział /zł/ 

Razem 
Gminy Mieszkańca Powiatu 

UE - środki 

pozyskane przez 

Powiat 

Budzów 12 18 195,84 35 720,16 0,00 67 392,00 121 308,00 

Bystra-Sidzina 1 1 516,32 2 976,68 0,00 5 616,00 10 109,00 

Jordanów Gmina 1 1 516,32 2 976,68 0,00 5 616,00 10 109,00 

Jordanów Miasto 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Maków Podhalański 15 0,00 67 395,00 0,00 84 240,00 151 635,00 

Stryszawa 29 45 489,60 84 807,40 0,00 162 864,00 293 161,00 

Sucha Beskidzka 19 0,00 85 367,00 0,00 106 704,00 192 071,00 

Zawoja 11 16 679,52 32 743,48 0,00 61 776,00 111 199,00 

Zembrzyce 1 0,00 4 493,00 0,00 5 616,00 10 109,00 

Razem 89 83 397,60 316 479,40 0,00 499 824,00 899 701,00 

Źródło : Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej  
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Zdjęcie 6-9. Przykładowe instalacje fotowoltaiczne na budynkach prywatnych /zdjęcia Wydział         

Środowiska/ 

 

 

            
 

Zdjęcie 10 -12. Przykładowe pompy ciepła w budynkach prywatnych. /zdjęcia Wydział 

Środowiska/ 
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Zdjęcie 13 – 16. Przykładowe instalacje solarne  na budynkach prywatnych /zdjęcia Wydział 

Środowiska/ 

 

 

W dniu 9.02.2017 r. złożono w Urzędzie  Marszałkowskim   wniosek   w sprawie  wymiany 

nisko sprawnych kotłów na wysokosprawne kotły (200 kotłów na biomasę). W 

dniu   14.11.2017 r. podpisano umowę   na wymianę  200  niskosprawnych kotłów na kotły na 

pellet  w budynkach prywatnych na terenie  powiatu suskiego. Kwota  inwestycji 2 068 652  zł. 

Dofinansowanie 1 635 835 zł.  Projekt  realizowany będzie   w latach  2018 – 2020 w oparciu 

o  umowy z mieszkańcami. Moc kotła  zostanie ustalona w  ocenie energetycznej, której koszt 

wykonania urząd marszałkowski. Warunkiem otrzymania  dotacji jest 

spełnienie   standardów  energetycznych  w zakresie  ocieplenia budynku  co 

zostanie  uwidocznione w ocenie energetycznej. Dofinansowanie  odbywać się  będzie po 

przedstawieniu  faktur za zakup pieca. Dofinansowaniem objęte są  kotły  spełniające  wymogi 

ekoprojektu  (ecodesign).  
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Tab. 26. Efekty i koszty wymiany pieców w 2019 r. 

2019 

Ilość umów 

zrealizowanych Udział /zł/ 

Razem 

pelet gaz Gminy Mieszkańca Powiatu 

UE - środki 

pozyskane 

przez Powiat 

Budzów 7       12 783,50 56 316,50 69 100,00 

Bystra-Sidzina 1       1 850,00 8 150,00 10 000,00 

Jordanów Gmina 7 3     17 381,68 76 573,33 93 955,01 

Jordanów Miasto 1       1 850,00 8 150,00 10 000,00 

Maków Podhalański 15       26 328,28 115 986,73 142 315,01 

Stryszawa 23       40 838,01 179 907,99 220 746,00 

Sucha Beskidzka 5       8 388,55 36 954,95 45 343,50 

Zawoja 30       52 819,60 232 691,77 285 511,37 

Zembrzyce 2 2     7 159,50 31 540,50 38 700,00 

Razem 91 5 0,00 0,00 169 399,12 746 271,77 915 670,89 

Źródło : Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej  

 

Tab. 27. Efekty i koszty wymiany pieców w 2020 r. 

2020 

Ilość umów 

zrealizowanych 
Udział /zł/ 

Razem 

pelet gaz Gminy Mieszkańca Powiatu 

UE - środki 

pozyskane przez 

Powiat 

Budzów 2       3 700,00 16 300,00 20 000,00 

Bystra-Sidzina 1       1 850,00 8 150,00 10 000,00 

Jordanów Gmina   1     1 387,50 6 112,50 7 500,00 

Jordanów Miasto 1       1 850,00 8 150,00 10 000,00 

Maków Podhalański 3 1     7 215,00 31 785,00 39 000,00 

Stryszawa 11       19 924,50 87 775,50 107 700,00 

Sucha Beskidzka 6       10 595,32 46 676,68 57 272,00 

Zawoja 11       20 350,00 89 650,00 110 000,00 

Zembrzyce             0,00 

Razem 35 2 0,00 0,00 66 872,32 294 599,68 361 472,00 

Źródło : Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej  

 

 

      
 

Zdjęcie 17 – 18. Przykładowe zamontowane piece  w budynkach prywatnych  

                       /zdjęcia Wydział Środowiska/ 
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  Zdjęcie 19 – 20. Przykładowe zamontowane piece  w budynkach prywatnych  

                             /zdjęcia Wydział Środowiska/ 

 

 

                                              
 

 

              
 

 

 Zdjęcie 21 – 24. Przykładowe zlikwidowane piece  w budynkach prywatnych. 

                             /zdjęcia Wydział Środowiska/ 
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V. HAŁAS 

 

O jakości klimatu akustycznego w województwie małopolskim decyduje hałas generowany do 

środowiska przez ruch drogowy, szynowy i lotniczy oraz hałas pochodzący z obszarów 

działalności przemysłowej. 

V.1. Hałas drogowy i kolejowy  

Pomiary hałasu komunikacyjnego prowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 

pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią 

kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011 r. Nr 140 poz. 824 ze zm.). 

Obliczenia wskaźnika LDWN wykonano według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 

listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. z 2010 

r. Nr 215 poz. 1414). Przekroczenia wartości dopuszczalnych wyznaczono według 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 r., poz. 112). 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w 

Krakowie realizował w 2019 r. zadania związane z pomiarami i oceną hałasu drogowego i 

kolejowego emitowanego do środowiska. Pomiary wykonywane były przez Centralne 

Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział w Krakowie. 

Badania monitoringowe hałasu w środowisku obejmowały wyznaczenie wartości 

równoważnego poziomu dźwięku A dla pory dnia i nocy dla hałasu w środowisku (LAeqD, LAeqN) 

tzw. wskaźników krótkookresowych oraz wskaźników długookresowych (LDWN, LN), 

wyznaczonych dla okresu roku oraz oszacowanie parametrów warunków pozaakustycznych, 

niezbędnych do interpretacji wyników i sporządzenia oceny klimatu akustycznego. W 

badaniach rejestrowano pomiar natężenia i strukturę ruchu. Pomiary prowadzono w określonych 

warunkach meteorologicznych tj. prędkość wiatru do 5 m/s, brak opadów atmosferycznych, 

wilgotność względna w zakresie 25% -98%, temperatura powyżej -10 °C, ciśnienie 

atmosferyczne 900 - 1100 hPa. 

Tab. 28. Wartości poziomów długookresowych hałasu drogowego w województwie małopolskim w 

2019 r. 

Miejscowość 
lub źródło 
liniowe 
(odcinek drogi) 

Lokalizacja punktu pomiarowego Data pomiaru Długookreso
wy średni 
poziom 
dźwięku 
[dB] 

Przekroczenia  
wartości  
dopuszczalnych  
[dB] 

Miejscowość Współrzędne punktu LDWN LN LDWN LN 

długość szerokość 

DK 28 Maków 
Podhalański – 
Osielec 

Osielec  19,7489
7  

49,68047 10.05-
20.05.2019 

19.07-
29.07.2019 

3.10-14.10.2019 

75,7 67,5 7,7 8,5 

 

Poziom hałasu drogowego spośród wszystkich badanych punktów najwyższe przekroczenie 

(wynoszące 8,5 dB)  w porze nocy  zanotowano w powiecie suskim, w m. Osielec, na odcinku 

DK 28 Maków Podhalański – Osielec. 
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W poniższych tabelach zestawiono dane dotyczące remontów dróg na drogach powiatowych, 

które wpływają na zmniejszenie hałasu drogowego. 

Tab. 29. REMONT I PRZEBUDOWA DRÓG: 4 611 164,81 zł. – 2019 r. 

Nazwa zadania Wartość całkowita Dofinansowanie 
 

Udział Powiatu Udział Gminy 

Remont i przebudowa dróg realizowana z FDS w roku 2019-2020 

GMINA BUDZÓW                                       

Remont drogi powiatowej nr 

1689 K Budzów-Trzebunia-

Stróża w m. Jachówka na 

odcinku 2,1 km 

 

2 382 935,15 

 

1 048 814,43 

 

668 560,36 

 

665 560,36 

GMINA MAKÓW 

PODHALAŃSKI                    

Przebudowa drogi powiatowej nr 

1718K Skawica –Rotnia –

Juszczyn w km 4+911-5+470  

 

1099 991,41 

Zrealizowano w roku 2019  

- 178 828,21 178 828,20 

Do realizacji w roku 2020 

742 335,00 - - 

GMINA STRYSZAWA                  

Remont drogi powiatowej nr 

1701K Kuków-Targoszów wraz 

z remontem mostów i 

przepustów  

 

3 041 403,01 

Rok 2019  

- - - 

Do realizacji w 2020 

2 125 985,00 457 709,00  457 709,00 

MIASTO JORDANÓW              

Remont drogi powiatowej nr 

1685K Pcim –Łętownia 

Jordanów  

 

3 091 447 18 

Rok 2019  

- - - 

Do realizacji w 2020  

2 164 013,00  927 434,18 

Razem wykonanie w 

2019roku;  

2 740 591,56 1 048 814,43 847 388,57 844 388,56 

Pozostałe remonty dróg 

GMINA JORDANÓW                               

Remont drogi powiatowej nr 

1669K Jordanów- Wysoka 

 

884 549,21  

 
- 

 
 

442 274,60 

 
 

442 274,60 



 

 
41 | S t r o n a  

 

 

Spytkowice  w  m Wysokiej  dł. 

1394 mb  

GMINA BYSTRA SIDZINA 

Remont drogi 1684K Jordanów 
–Mąkacz –Bystra dł. 0,3 km w 
Bystrej 

 

275 110,43  

 
Kolej                           

( 9 841,85) 

Powiat  
132 634,35 

 
 

 
132 634,23  

GMINA MAKÓW 

PODHALAŃSKI                       
Remont nawierzchni drogi 
powiatowej nr 1690K Maków –

Grzechynia –Zawoja dł. 0,60 km  

 

212 413,81 

 

 
 
- 

 
 

106 206,91 

 
 

106  206,90 

GMINA STRYSZAWA         

Remont drogi powiatowej nr 
1699K Moszczanica –Ślemień-
Lachowice 0,810 km 

 

498 499,81 

 
- 

 
 

248 499,81  

 
 

250 000,00 

Razem: 1 870,573,26 9 841,85 929 615,67 931.115,73 

Źródło : Wydział Zamówień Publicznych – Referat Dróg Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej  

 

Tab. 30. REMONT,  PRZEBUDOWA  I MODERNIZACJA DRÓG: 8 218 706,36   - 2020 r. 

Nazwa zadania Wartość całkowita Dofinansowanie 
 

Udział Powiatu Udział Gminy 

Remont i przebudowa dróg realizowanych z FDS  

MIASTO JORDANÓW                                      

Remont drogi powiatowej nr 

1685K Pcim-Łętownia-

Jordanów na odcinku od km 

16+190 do km 18+599 w m. 

Jordanów 

 

3 091 447,18  

 

 

2 164 013,00 

FDS  

 

 

463 717,09  

 

 

463 717,09 

 

GMINA MAKÓW 

PODHALAŃSKI 

-Przebudowa drogi powiatowej nr 

1718K Skawica –Rotnia –Juszczyn 

w km 4+911-5+470 

  

 

 

 

- Przebudowa drogi powiatowej 

nr 1688K Maków-Żarnówka-

Wieprzec-Kojszówka: odcinek I 

– (w km 3+401,00 do km 

 

1099 991,41zł.  

 

 

 

 

 

 

2 779 004,78 zł 

Zrealizowano w roku 2019  

- 178 828,21 178 828,20 

Zrealizowano  w roku 2020 

742 335,00                    
FDS 

- - 

 

Zrealizowano  w roku 2020 

- 7 874,56  zł.  150 000,00 zł.  
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3+601,00); odcinek II – (w km 

9+612,00 do km 10+150,00); 

odcinek III – (w km od 

10+440,00 do km 12+560,00) w 

miejscowościach Żarnówka 

 

-Remont drogi powiatowej nr 

1688K Maków-Żarnówka-

Wieprzec-Kojszówka: odcinek  I 

–(w km od 3+601,00 do km 

4+722,00); odcinek II – (w km 

od 8+980,00 do km 9+612,00); 

odcinek III – (w km 13+060,00 

do km 13+147,00) wraz z 

remontem obiektu mostowego 

(w km od 4+026,00 do km 

4+043,00 w miejscowościach 

Żarnówka, Wieprzec, 

Kojszówka,  

 

GMINA STRYSZAWA                  

Remont drogi powiatowej nr 1701K 

Kuków-Targoszów wraz z 

remontem mostów i przepustów W 

M. Targoszów i Kuków 

 

 

 

 

 

 

 

2  467 889,92 zł 

 

 

 

 

 

3 041 403,01zł. 

Do realizacji w roku 2021  

1 389 502,00                 
FDS 

686 876,83 zł 544 751,39  

 

 

Zrealizowano  w roku 2020 

- 6 632,20  150 00,00  

Do realizacji w roku 2021 

1 198 287,00 zł            

FDS  

628 169,26 zł 

 

484 801,46 

 

 

2 124 146,00 zł 

FDS  

 

 

 

458 628,51 zł. 

 

 

458 628,50 zł. 

 

 

Remonty dróg dofinansowanych z FDS +FIL  

GMINA ZEMBRZYCE  

Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 1702K 

Kuków-Krzeszów-Tarnawa 

w km od 5+912,00 do km 

6+509,00 w miejscowości 

Tarnawa Górna, Gmina 

Zembrzyce 

648 831,90 zł 

 

317 245,00 zł 

FDS 

 

 

165 793,45 zł 

FIL 

 

165 793,45 zł 

 

Pozostałe remonty dróg: 

GMINA STRYSZAWA 
Modernizacja drogi powiatowej 
nr 1696K Stryszawa –Roztoki-
Koszarawa w m. Stryszawa od 
km 6+ 670 do km 7+160     

 

230 268,30 zł.  

 
- 

 
 

115 134,15 zł.  

 
 

115 134,15 zł.  

GMINA ZAWOJA                     
Remont drogi powiatowej nr 
1694 K Jeleśnia –Koszarawa –
Zawoja na odcinku Zawoja –

 

148 914,21 zł.  

 
-  

 
 

74 457,11 zł.  

 
 Udział  Nadleśnictwa 

Sucha Beskidzka   
 

74 457,10 zł.  
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Można, na odcinku od km 

17+415 -18+035.  

Ogółem kwota robót 

zrealizowanych w 2020 roku   

8 218 706,36  5 347  730 1 292 237,07 2 062 531,75  

Źródło : Wydział Zamówień Publicznych – Referat Dróg Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej  

 

V.2. Hałas przemysłowy  

Badania hałasu przemysłowego w 2019 roku obejmowały pomiary wykonywane w ramach kontroli 

WIOŚ w Krakowie oraz pomiary automonitoringowe wykonywane przez prowadzących instalację lub 

użytkowników urządzenia. W ramach pomiarów hałasu przemysłowego wyznaczano wartości 

równoważnego poziomu dźwięku LAeqD oraz LAeqN zgodnie z metodykami referencyjnymi (Dz. U. 

2014 r. poz. 1542). Na ich podstawie dokonano ocen hałasu wokół źródeł hałasu przemysłowego. Hałas 

przemysłowy powoduje przeważnie mniejszą uciążliwość niż hałas od źródeł komunikacyjnych, to 

jednak hałas od instalacji lub urządzeń jest główną przyczyną interwencji i skarg.  
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VI. GOSPODARKA ODPADAMI 
 

Uchwałą Nr XXXIV/509/17 z dnia 27 marca 2017 r. Sejmik Województwa 

Małopolskiego przyjął „Plan gospodarki odpadami dla województwa małopolskiego na lata 

2016 - 2022”.  

Zgodnie z zapisami Planu Gospodarki Odpadami Województwa na terenie Powiatu 

Suskiego zlokalizowane są następujące instalacje: 

- Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych w Suchej Beskidzkiej, ul. Wadowicka 4a Sucha Beskidzka. Instalacja 

obejmuje w pełni zmechanizowaną i zautomatyzowaną sortownię odpadów oraz 

kompostownię w wydzielonych biostabilizatorach; 

- Kompostownia odpadów zielonych w Suchej Beskidzkiej, ul. Wadowicka 4a, Sucha 

Beskidzka; 

- Składowisko Odpadów Dąbie sp. z o.o. 

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie poszczególnych gmin powiatu 

suskiego funkcjonuje w oparciu o zapisy „Regulaminu utrzymania czystości i porządku”. W 

celu utrzymania czystości i porządku na swoim terenie, gminy powiatu zobowiązane są 

realizować szereg zadań nałożonych na nie w tym zakresie 

W ramach tworzenia systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

obligatoryjnym zadaniem własnym gmin jest: 

- zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. 

- tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zapewniających 

łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, 

- wskazanie miejsca zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

pochodzącego z gospodarstw domowych. 
Od 1 lipca 2017 r. na terenie całego kraju został wprowadzony Wspólny System Segregacji Odpadów. 

Od tego czasu odpady komunalne powinny być zbierane w podziale na cztery główne frakcje oraz 

odpady zmieszane. Służą do tego pojemniki koloru: 

- niebieskiego przeznaczone na papier, 

- zielonego przeznaczone na szkło (przy podziale na szkło bezbarwne - pojemnik biały, szkło 

kolorowe - pojemnik zielony), 

- żółtego przeznaczone na metale i tworzywa sztuczne, 

- brązowego przeznaczone na odpady ulegające biodegradacji. 

Charakterystykę gospodarki odpadami przedstawiono w tabelach. 

Tab. 31. Odpady zebrane selektywnie w ciągu 2019 r. 
Gmina Papier i 

tektura 

ogółem  

Szkło 

ogółem 

Tworzywa 

sztuczne 

ogółem 

Zużyte 

urządzenia 

elektroniczne i 

elektryczne  

Odpady 

wielkogabar

ytowe 

Odpady 

biodegradow

alne 

Jordanów miasto 16,94 117,32 242,40 11,28 185,24 7,62 
Sucha Beskidzka 170,87 212,00 442,93 0,38 299,48 364,45 
Budzów 49,22 194,80 36,42 1,64 70,88  
Bystra - Sidzina 20,61 102,25 39,84 1,63 308,84  
Jordanów 2,00 149,96 302,78  164,65 8,22 
Maków Podhalański 

miasto 

37,90 100,74 155,25 7,33 245,78 7,62 

Maków Podhalański 

obszar wiejski 

16,23 151,11 219,03 11,00 10,98 36,98 

Stryszawa 1,52 335,27 415,92  498,56 0,72 
Zawoja 20,13 138,67 328,25 7,74 221,72 16,52 
Zembrzyce 19,25 102,30 281,96 1,68 185,24 69,7 

Źródło : bdl.stat.gov.pl 
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Tab. 32. Odpady zebrane w ciągu 2019 r. i 2020 r. 
Gmina Odpady zebrane w 

ciągu 2019 r.[t] 

Odpady zebrane w 

ciągu 2020 r.[t] 

Jordanów miasto 1639,23 1571,12 

Sucha Beskidzka 5007,22 2929,65 

Budzów 1261,39 1826,18 

Bystra - Sidzina 1574,77 1044,56 

Jordanów 2090,67 1872,16 

Maków Podhalański miasto 1901,89 1823,02 

Maków Podhalański obszar wiejski 2234,56 2407,12 

Stryszawa 2338,56 2515,41 

Zawoja 2409,30 1992,57 

Zembrzyce 1176,16 1213,07 

Źródło : bdl.stat.gov.pl 

 
Tab. 33. Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów  w 2019 r. i 2020  r. 

Gmina Odpady zebrane selektywnie 

w relacji do ogółu odpadów  

w 2019 r. [%] 

Odpady zebrane selektywnie 

w relacji do ogółu odpadów  

w 2020 r. [%] 

Jordanów miasto 35,4 32,0 

Sucha Beskidzka 33,5 49,2 

Budzów 23,0 57,6 

Bystra - Sidzina 17,3 43,1 

Jordanów 36,9 50,0 

Maków Podhalański miasto 32,1 31,3 

Maków Podhalański obszar wiejski 29,1 29,1 

Stryszawa 38,7 57,9 

Zawoja 56,8 65,6 

Zembrzyce 72,9 63,9 

Źródło : bdl.stat.gov.pl 

 

Tab. 34.Odpady zebrane selektywnie w ciągu 2020 r. 

Gmina Papier i 

tektura 

ogółem [t] 

Szkło 

ogółem 

[t] 

Tworzywa 

sztuczne 

ogółem[t]  

Zużyte 

urządzenia 

elektroniczne i 
elektryczne [t] 

Odpady 

wielkogabar

ytowe [t] 

Odpady 

biodegradow

alne [t] 

Jordanów miasto 16,94 117,32 242,40 11,28 185,24 7,62 
Sucha Beskidzka 170,87 212,00 442,93 0,38 299,48 364,45 
Budzów 49,22 194,80 36,42 1,64   
Bystra - Sidzina 20,61 102,25 39,84 1,63 70,88  
Jordanów 2,00 149,96 302,78  308,84 8,22 
Maków Podhalański 
miasto 

37,90 100,74 155,25 7,33 164,65 144,68 

Maków Podhalański 
obszar wiejski 

16,23 15,11 219,03 11,00 245,78 36,98 

Stryszawa 1,52 335,27 415,92  10,98 0,72 
Zawoja 20,13 138,67 328,25 7,74 498,56 16,52 
Zembrzyce 19,25 102,30 281,26 1,68 221,72 69,70 

Źródło : bdl.stat.gov.pl 

 
Tab. 35. Zebrane odpady budowlane i rozbiórkowe będące odpadami komunalnymi poddane odzyskowi w 2020 

r. 
Gmina Zebrane odpady budowlane i 

rozbiórkowe będące odpadami 

komunalnymi poddane 

odzyskowi w 2020 r. [t] 

Jordanów miasto 39,0 
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Sucha Beskidzka  

Budzów 0,1 

Bystra - Sidzina  

Jordanów  

Maków Podhalański miasto 456,2 

Maków Podhalański obszar wiejski 1064,6 

Stryszawa 14,0 

Zawoja 23,3 

Zembrzyce 25,7 

Źródło : bdl.stat.gov.pl 

 

 
Tab. 36. Jednostki odbierające odpady 

Gmina Jednostki 

odbierające 

odpady w 2019 r. 

Jednostki 

odbierające 

odpady w 2020 r. 

Jordanów miasto 3 4 

Sucha Beskidzka 2 2 

Budzów 3 1 

Bystra - Sidzina 2 2 

Jordanów 5 4 

Maków Podhalański miasto 1 1 

Maków Podhalański obszar wiejski 2 3 

Stryszawa 4 3 

Zawoja 1 1 

Zembrzyce 3 4 

Źródło : bdl.stat.gov.pl 

 
Tab. 37. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

Gmina Punkty selektywnego 

zbierania odpadów 

komunalnych - stan w 

dniu 31 grudnia 2019 r. 

Punkty selektywnego 

zbierania odpadów 

komunalnych - stan w 

dniu 31 grudnia 2020 r. 

Jordanów miasto 1 1 

Sucha Beskidzka 1 1 

Budzów 1  

Bystra - Sidzina 1 1 

Jordanów 2 1 

Maków Podhalański miasto 1 1 

Maków Podhalański obszar wiejski 1  

Stryszawa 1  

Zawoja 1 1 

Zembrzyce 1 1 

Źródło : bdl.stat.gov.pl 

 

 
Tab. 38. Masa wytworzonych odpadów komunalnych przez 1 mieszkańca 

Gmina Masa wytworzonych 
odpadów 

komunalnych przez 1 

mieszkańca w kg w 

2019 r. 

Masa wytworzonych 
odpadów komunalnych 

przez 1 mieszkańca w kg 

w 2020 r. 

Jordanów miasto 307 292 
Sucha Beskidzka 549 324 
Budzów 141 204 
Bystra - Sidzina 229 151 
Jordanów 187 167 
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Maków Podhalański miasto 326 314 

Maków Podhalański obszar wiejski 228 235 
Stryszawa 196 210 
Zawoja 265 220 
Zembrzyce 209 216 
Razem 2637 2333 

Źródło : bdl.stat.gov.pl 

 

Od 2006 r. Wydział Środowiska prowadzi akcję zbiórki zużytych baterii i przeterminowanych 

leków. Pojemniki na  baterie ustawione były w urzędach miast / gmin oraz starostwie, 

dodatkowo zbiorka baterii prowadzona jest  przy konkursach plastycznych. Pojemniki na  leki 

ustawione były w 3 aptekach (w Suchej Beskidzkiej, Makowie Podhalańskim, Jordanowie).  

 

 Tab. 39. Zbiórka zużytych baterii.  

Rok Ilość zebranych baterii (w kg) 

2019 1320 

2020 97 
                       Źródło : Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej  

 

 

Tab. 40.Zbiórka przeterminowanych leków. 

 
 
 
 
 
 

 
 
                     Źródło : Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej  

 

Realizacja zapisów „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na 

terytorium Polski” oraz prowadzenie akcji informacyjnej o możliwości uzyskania pomocy 

finansowej na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 
 
W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej podjęła uchwałę w sprawie 

przyjęcia „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, w którym jako główny 

cel wskazano konieczność usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu kraju do 

2032 r. 

Na podstawie szacunkowych danych stwierdza się, że na terenie powiatu suskiego występuje 

około 7460 Mg wyrobów azbestowych. 

 

Realizacja „Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy 

jakości środowiska w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego – AZBEST 

 

W 2017 r. Powiat Suski w ramach partnerstwa  z Gminami złożył  wniosek  aplikacyjny do 

Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację „Programu 

zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska w 

obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego – AZBEST”, wartość całkowita projektu 

1 030 541,71 zł, wartość dofinansowania 875 960,42 zł, okres  realizacji  2018 -2020 

 
 

 

 
 

 

Apteka  2019 2020 

Sucha Beskidzka  465 584 

Maków Podhalański  166 314 

Jordanów 146 343 

Razem 777 1241 
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Tab. 41. Efekty i koszty utylizacji azbestu w 2019 r. 
 

2019 
Ilość umów 

zrealizowanych 
Ilość ton 

Udział 

Razem 
Gminy Mieszkańca Powiatu 

Udział UE 

środki 
pozyskane 

przez 

Powiat 

Budzów 43 98,95   7 146,73   26 411,83 33 558,56 

Bystra-Sidzina 42 125,35   8 646,33   31 953,83 40 600,16 

Jordanów Gmina 73 178,36   12 111,34   44 759,30 56 870,64 

Jordanów Miasto 11 23,74   1 615,90   5 971,79 7 587,69 

Maków Podhalański 59 154,85   10 470,96   38 697,02 49 167,98 

Stryszawa 85 162,72   11 452,97   42 326,19 53 779,16 

Sucha Beskidzka 23 40,78   3 071,96   11 352,91 14 424,87 

Zawoja 62 126,96   8 697,50   32 142,92 40 840,42 

Zembrzyce 17 29,02   2 048,89   7 571,97 9 620,86 

Razem 415 940,73 0,00 65 262,57 0,00 241 187,76 306 450,34 

Źródło : Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej  
 

 

Tab. 42. Efekty i koszty utylizacji azbestu w 2020 r. 
 

2020 
Ilość umów 

zrealizowanych 
Ilość ton 

Udział 

Razem 
Gminy Mieszkańca Powiatu 

Udział UE 

środki 

pozyskane 

przez 

Powiat 

Budzów 32 73,67   4 998,87   18 474,09 23 472,96 

Bystra-Sidzina 43 137,65   9 372,39   34 637,11 44 009,50 

Jordanów Gmina 47 147,10   10 043,78   37 118,31 47 162,09 

Jordanów Miasto 9 22,43   1 551,81   5 734,97 7 286,78 

Maków Podhalański 59 132,10   9 137,81   33 770,16 42 907,97 

Stryszawa 55 103,35   7 388,65   27 305,89 34 694,54 

Sucha Beskidzka 16 24,13   1 798,65   6 647,19 8 445,84 

Zawoja 55 119,98   8 477,05   31 328,21 39 805,26 

Zembrzyce 13 22,75   1 538,36   5 685,82 7 224,18 

Razem 329 783,16 0,00 54 307,37 0,00 200 701,74 255 009,12 

Źródło : Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej  
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VII. ODDZIAŁYWANIE PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH I PROMENIOWANIE 

W odniesieniu do powiatu suskiego źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego 

są:  

– stacje i linie energetyczne o napięciu 110 kV, 220 kV,  

 – pojedyncze nadajniki radiowe,  

– stacje transformatorowe,  

– stacje bazowe telefonii komórkowej,  

– wojskowe i cywilne urządzenia radionawigacji i radiolokacji,  

– radiostacje amatorskie i stacje CB-radio,  

– stacje bazowe łączności radiotelefonicznej,  

– urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne pracujące w przemyśle, placówkach naukowo-

badawczych, ośrodkach medycznych, –urządzenia powszechnego użytku emitujące pola 

elektromagnetyczne, w tym pojedyncze aparaty telefonii komórkowej, sterowniki radiowe itp. 

 Linia wysokiego napięcia 110 kV o rozpiętości 6,5 m przebiega przez miejscowości: 

Śleszowice, Sucha Beskidzka, Białka, Jordanów. Wschodnią część powiatu przecinają dwie 

linie wysokiego napięcia 110 kV prowadzące z Rabki przez Jordanów do Skawiny (o rozpiętości 

6,4 -8,6 m) oraz z Szaflar przez Jordanów do Skawiny (o rozpiętości 7,6 - 10,6 m). Stacje 

transformatorowe znajdują się Suchej Beskidzkiej, Białce, Jordanowie.  

Tab. 43. Stacje bazowe telefonii komórkowej na terenie powiatu suskiego 

Miejscowość Adres, nr działki Operator Technologia Zezwolenie 

Tarnawa Dolna 122/21 T-Mobile Polska 
S.A. 

umts 900 MNET/11/31130/10/22 

Tarnawa Dolna 122/20 AERO 2 Sp. z o.o. lte 1800 LTE1800/10/5728/1/16 

Tarnawa Dolna 106/50 P4 sp z o.o. umts 900 MNET/4/4701/8/22 

Zembrzyce 124, 4405 Orange Polska S.A. umts 900 MNET/15/31164/10/22 

Jachówka 2931/4 P4 sp z o.o. umts 900 MNET/4/7237/4/22 

Jachówka 2931/5 P4 sp z o.o. umts 900 MNET/4/5852/3/22 

Łętownia 12454 Orange Polska S.A. umts 900 MNET/15/31184/10/22 

Jordanów 3879 P4 sp z o.o. umts 900 MNET/4/1459/8/22 

Jordanów 3879 Orange Polska S.A. umts 900 MNET/15/31245/10/22 

Jordanów Mickiewicza 1 

6052/1 

T-Mobile Polska 

S.A. 

umts 900 MNET/11/31113/9/22 

Sidzina 11920/7 P4 sp z o.o. umts 900 MNET/4/7078/3/22 

Sidzina 11920/32 Orange Polska S.A. umts 900 MNET/15/31176/9/22 

Sidzina 17136 T-Mobile Polska 
S.A. 

umts 900 MNET/11/31150/8/22 

Zawoja 22682/206 P4 sp z o.o. umts 900 MNET/4/10054/2/22 

Zawoja Kolisty Groń P4 sp z o.o. umts 900 MNET/4/4972/8/22 

Zawoja Opaczne dz. 518 AERO 2 Sp. z o.o. lte 1800 LTE1800/10/7155/1/18 

Zawoja 15241/3 T-Mobile Polska 

S.A. 

umts 900 MNET/11/31147/11/22 

Stryszawa 667, 10266, 

10248/9 

Orange Polska S.A. umts 900 MNET/15/31810/2/22 

Sucha Beskidzka Sumerówka, 

8325/2 

T-Mobile Polska 

S.A. 

umts 900 MNET/11/31131/9/22 

Sucha Beskidzka Sumerówka, 

8325/2 

T-Mobile Polska 

S.A. 

umts 900 MNET/4/5106/9/22 

Sucha Beskidzka Szpitalna 8, 

10180/16 

Orange Polska S.A. umts 900 MNET/15/31340/10/22 

Sucha Beskidzka Mickiewicza 26 P4 sp z o.o. umts 900 MNET/4/0510/7/22 
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Sucha Beskidzka Mickiewicza 50, 

9528/5 

Orange Polska S.A. umts 900 MNET/15/31153/11/22 

Krzeszów 8307/1 T-Mobile Polska 
S.A. 

umts 900 MNET/11/31915/2/22 

Hucisko 588/61 P4 sp z o.o. umts 900 MNET/4/8957/2/22 

Hucisko 1/3 AERO 2 Sp. z o.o umts 900 UMTS900/5/6327/1/16 

Kurów 2972 P4 sp z o.o. umts 900 MNET/4/6897/3/22 

Stryszawa 5126/2 T-Mobile Polska 

S.A. 

umts 900 MNET/11/31148/8/22 

Maków Podhalański Mickiewicza 7, 

7871/1,7872/1 

T-Mobile Polska 

S.A. 

umts 900 MNET/11/31132/9/22 

Maków Podhalański Kościuszki 2 P4 sp z o.o. umts 900 MNET/4/6574/4/22 

Juszczyn 5908/22 Aero 2 sp. zo.o. umts 900 UMTS900/5/3576/1/13 

Juszczyn 5908/87 P4 sp z o.o. umts 900 MNET/4/7136/4/22 

Źródło : https://bts.socware.pl/ 

Pomiary poziomu pól elektromagnetycznych prowadzone były przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Krakowie. Sondę pomiarową przyrządu ustawiano w miejscach, w 

których odległość od źródeł promieniowania (np. anten instalacji radiokomunikacyjnych, 

radiolokacyjnych, radionawigacyjnych) była nie mniejsza niż 100 m (przeważnie wynosiła 

ponad 300 m). Celem pomiarów nie było przedstawienie wpływu poszczególnych obiektów 

emitujących fale elektromagnetyczne na poziom pól elektromagnetycznych w środowisku, w 

miejscu ich występowania, a jedynie określenie oddziaływania pól elektromagnetycznych w 

miejscach dostępnych dla ludności. W każdym punkcie pomiarowym wykonano dwugodzinną 

rejestrację wartości skutecznych z częstotliwością próbkowania 10 sekund. Pomiary wykonano 

za pomocą uniwersalnego, szerokopasmowego miernika natężenia pola elektromagnetycznego. 

Podczas prowadzenia pomiarów rejestrowano również warunki atmosferyczne. Średnia 

arytmetyczna zmierzonych wartości natężeń pól elektromagnetycznych promieniowania dla 

obowiązującego zakresu częstotliwości od 3 MHz do 3000 MHz nie przekroczyła wartości 

dopuszczalnej składowej elektrycznej wynoszącej 7 V/m (zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych 

poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). Natężenie pól elektromagnetycznych na określonym 

obszarze jest wypadkową wielu czynników i jest wielkością zmienną w czasie, zależną przede 

wszystkim od liczby i rodzaju działających w tym samym czasie źródeł promieniowania  

Tab. 44. Wyniki pomiarów monitoringu pól elektromagnetycznych na terenie powiatu suskiego 
Rok Lokalizacja 

punktu pomiarowego 

Data pomiaru Wynik pomiaru 

[V/m] 

Niepewność 

[V/m] 

2019 Sucha Beskidzka 
Rynek 

 < 0,1 poniżej dolnego progu 

oznaczalności sondy 

2019 Zawoja  23.07.2018 0,1 

 

0,03 

2020 Jordanów, ul. Słowackiego  0,24 0,04 

W tabeli przedstawiono ilość zgłoszeń dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne, 

które wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej w latach 2019 – 2020.  
 

 

Tab. 45.  Ilość zgłoszeń dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne 
 

 

 
 
 

Źródło : Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej  

Rok Ilość wniosków dotyczących zgłoszenia eksploatacji 

wytwarząjących pole elektromagnetyczne 

2019 39 

2020 15 
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Jak wynika z otrzymanych zgłoszeń instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne, w 

otoczeniu źródeł pól elektromagnetycznych na podstawie pomiarów nie stwierdzono miejsc 

występowania poziomów pól elektromagnetycznych o poziomach wyższych od dopuszczalnej 

tj. powyżej 7 V/m.  

Przebywanie ludzi w miejscach dostępnych dla ludzi wokół źródeł pól elektromagnetycznych 

będących przedmiotem badania jest dozwolone bez ograniczeń. 
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VIII. OCHRONA PRZYRODY 

 

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych 

 

Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu wynosiła   

około 19025 ha co (4 miejsce w województwie - za powiatem nowotarskim, nowosądeckim, 

limanowskim).  

Od 1.01.2018 r. nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych prowadzony jest przez 

starostę (na powierzchni 18915 ha) i Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi 

(na powierzchni 110 ha). 

Tab.46. Charakterystyka nadzoru nad lasami prywatnymi  

 2019 r. 2020 r. 

ilość otrzymanych zawiadomień o pozyskaniu drewna 610 531 

ilość wydanych świadectw legalności pozyskania drewna 753 706 

ilość otrzymanych wniosków o wyznaczenie drzew do wyrębu 56 20 

ilość wydanych decyzji 57 26 

masa ocechowanego drewna 10689 m3 10222 m3 

ilość ocechowanych sztuk, stosów 11039 9523 
                       Źródło : Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej  

 

 

Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów 

 

Wszystkie lasy prywatne należące do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na powierzchni 

około 18300 ha, z wyłączeniem miejscowości Łętownia posiadają aktualne uproszczone plany 

urządzania lasów. W 2020 r. zatwierdzono uproszczony plan urządzenia lasu dla Parafii w 

Jordanowie. 

 

Zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej oraz nieużytków i terenów 

zdegradowanych i przekształconych gatunkami rodzimymi 

 

Zadanie realizowane przez powiat, w ramach przyznanych środków przez Wojewodę 

Małopolskiego. W okresie 2019 – 2020 powiat nie otrzymał środków na realizację tego zadania.  

 

Zapewnienie trwałości i wielofunkcyjności lasów 

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest zgodnie z zasadami: zachowania 

trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody. Potwierdzają to 

przyznawane regionalnym dyrekcjom LP międzynarodowe certyfikaty. 

RDLP Katowice (w tym Nadleśnictwo Sucha) posiadała  

1. certyfikat Forest Stewardship Council NC-FM/COC-016493 ważny od  1.04.2014 r. 

do  31.03.2019 r.  

2. certyfikat Forest Management Certification SGS PL 12/0058 ważny od 21.12.2018 r. 

– 20.12.2021 r. 

 

RDLP Kraków (w tym Nadleśnictwo Myślenice) posiada  

1. certyfikat PEFC o nr BVCPL/PEFCFM/04 wydamy przez Bureau Veritas Polska sp. z 

o.o. ważny od 13.11.2017 r. do  12.11.2020 r. 

Standardy w ramach PEFC zawierają wymagania dotyczące m.in. : 

- Zabezpieczenia obszarów leśnych istotnych z ekologicznego punktu widzenia 

- Ochrony i wzbogacania różnorodności biologicznej 

- Zakazu zmiany lasów w inne formy użytkowania 
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- Zakazu stosowania szkodliwych substancji chemicznych 

- Zakazu wprowadzania gatunków drzewiastych modyfikowanych genetycznie 

 

Zasady gospodarki leśnej zdefiniowane przez FSC zawierają m.in. : 

- Korzyści z lasu 

- Oddziaływanie na środowisko 

- Plan gospodarowania 

- Monitorowanie i ocena 

- Zachowanie lasów o szczególnej wartości 

- Plantacje 

 

Inwentaryzacja zasobów leśnych pod kątem ich stanu zdrowotnego 

 

Badania stanu zdrowotnego lasów są prowadzone w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska od 1991 roku w oparciu o krajową sieć stałych powierzchni obserwacyjnych  

złożoną obecnie z około 2200 powierzchni założonych w drzewostanach w wieku powyżej 20 

lat w lasach wszystkich kategorii własności. Program monitoringu lasów jest wspólnie 

realizowany przez trzy instytucje: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Dyrekcję 

Generalną Lasów Państwowych i Ministerstwo Środowiska.  

W ramach badań monitoringowych przeprowadzane są corocznie na wszystkich 

powierzchniach obserwacje szeregu cech morfologicznych koron drzew, obserwacje 

symptomów i przyczyn uszkodzeń drzew oraz pomiar pierśnic drzew. Cyklicznie wykonywane 

są także, na ok. 140 powierzchniach obserwacyjnych, badania chemizmu igliwia i gleb. Ponadto 

na kilkunastu wybranych powierzchniach są także prowadzone pomiary meteorologiczne, 

pomiary zanieczyszczeń powietrza i opadów atmosferycznych, badania roztworów glebowych, 

opadu podkoronowego i spływu po pniach. Stan zdrowotny drzew określany jest przede 

wszystkim na podstawie defoliacji, czyli stopnia ubytku aparatu asymilacyjnego koron drzew. 

Wyniki badań monitoringowych z 2017 roku wskazują, że udział drzew zdrowych (defoliacja 

do 10%) wynosił 10 %, a udział drzew uszkodzonych (defoliacja powyżej 25%) wynosił 20 %, 

średnia defoliacja wynosiła 21,5%. Gatunki liściaste charakteryzowały się nieco lepszą 

kondycją zdrowotną niż gatunki iglaste. Wśród gatunków iglastych najniższym poziomem 

defoliacji charakteryzowała się jodła. Wyższym poziomem defoliacji charakteryzowała się 

sosna, a najwyższym – świerk. Wśród gatunków liściastych najzdrowszy okazał się buk. Na 

drugim miejscu pod względem kondycji zdrowotnej znalazła się olsza, a następnie brzoza. Na 

terenie województwa małopolskiego zanotowano średni udział drzew uszkodzonych (od 15,1% 

do 20%). 

Stan zdrowotny lasów kształtowany jest pod wpływem czynników o charakterze naturalnym i 

antropogenicznym. Wśród nich ważną rolę odgrywają zmiany klimatyczne, w szczególności 

niedobór opadów atmosferycznych mający wpływ na stopień zaspokojenia potrzeb wodnych 

drzewostanów, zanieczyszczenia powietrza, a także gradacje szkodników owadzich i choroby 

grzybowe.  

 

 

Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (pożary, 

choroby, szkodniki, nielegalne wysypiska śmieci) 

 

a) Ocena stanu zdrowotnego lasów nadleśnictwa.  

Generalnie należy stwierdzić, ze stan zdrowotny lasów Nadleśnictwa Sucha jest zadowalający, 

przy czym stan zdrowotny buka i jodły należy uznać za dobry a nawet za bardzo dobry, sosny 

za dobry, zaś drzewostanów świerkowych, jak również pojedynczych świerków był na ogół 

niezadowalający a miejscami zły.  

Stan sanitarny drzewostanów Nadleśnictwa, kształtowany poziomem posuszowej higieny lasu, 

częstością powstawania i rozmiarem szkód atmosferycznych, presją szkodników wtórnych oraz 
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realizowanymi przez Nadleśnictwo działaniami porządkującymi (usuwanie posuszu i 

wiatrołomów) utrzymywany jest w Nadleśnictwie Sucha na dobrym poziomie.   

 

Nasilenia cięć sanitarnych występowały po latach, w których notowano znaczne szkody od 

huraganowych wiatrów (wiatrował, wiatrołomy) i śniegołomów, a ponadto najważniejszą 

przyczyną tego rodzaju cięć w minionym dziesięcioleciu było zamieranie drzewostanów 

świerkowych 

 

Stan zdrowotny drzewostanów Nadleśnictwa Myślenice jest zróżnicowany i zależny od ich 

składu gatunkowego. Dobrym stanem zdrowotnym charakteryzują się drzewostany bukowe i 

jodłowe. Natomiast stan zdrowotny świerczyn można uznać za trwale osłabiony i niestabilny.  

Gatunkiem liściastym wykazującym najsilniejsze zachwianie zdrowotności jest jesion, na 

którym wystąpiły typowe objawy dla zespołu chorobowego określanego jako „zamieranie 

jesiona”.  

 

b) Zanieczyszczenia powietrza 

Zanieczyszczenie powietrza uznawane jest jako jedna z przyczyn zagrażających trwałości lasu. 

Szkodliwy wpływ gazów i pyłów przemysłowych do tej pory nie spowodował znaczących szkód 

w drzewostanach. Lasy nadleśnictw Sucha i Myślenice należą do I strefy, słabego uszkodzenia 

spowodowanego pyłami i gazami. Wzrost emisji przemysłowej przyczynić się może do 

pogorszenia stanu zdrowotnego drzewostanów, zwiększenia wydzielania posuszu i 

wzmożonego rozrodu szkodników owadzich.   

 

c) Pierwotne szkodniki owadzie.  

Ta grupa szkodników nie stanowiła większego zagrożenia w ubiegłym 10-leciu 

W lasach Nadleśnictwa prowadzony był monitoring zagrożeń przez te owady poprzez:  

- wykładanie pułapek feromonowych; 

- wykładanie drzew pułapkowych:  

- kontrole występowania foliofagów w drzewostanach iglastych;  

- kontrole zagrożenia drzewostanów przez kambio- i ksylofagi;  

- ocenę występowania szkodników upraw, młodników i tyczkowin.  

Na terenie Nadleśnictwa Myślenice zagrożenie ze strony szkodników liściożernych sosny i 

świerka praktycznie nie istnieje. Obserwacje prowadzone nad występowaniem brudnicy 

mniszki nie wykazały zagrożenia. Odnotowano foliofagi dęba – zwójkę zieloneczkę i gatunki 

towarzyszące.  

 

d) Wtórne szkodniki owadzie.  

Drzewostany Nadleśnictwa Sucha są w średnim stopniu zagrożone ze strony szkodników 

wtórnych. Pomimo iż ma to ścisły związek ze stanem zdrowotnym lasu (określony, jako 

zadawalający) oraz stanem sanitarnym, utrzymywanym w Nadleśnictwie na dobrym poziomie, 

który ogranicza rozwój potencjalnych zagrożeń ze strony tych szkodników, to jednak działania 

podejmowane w ramach cięć sanitarnych często są niewystarczające w celu wyeliminowania 

czynnika szkodotwórczego. 

Do najgroźniejszych szkodników wtórnych w Nadleśnictwie Sucha należy kornik drukarz oraz 

towarzyszący mu rytownik pospolity. Rola tych owadów jest determinująca w stymulowaniu 

zamierania drzew i wydzielania posuszu. 

Nadleśnictwo Sucha prowadziło w ubiegłym 10-leciu monitoring populacji szkodników 

wtórnych w oparciu o ocenę stanu sanitarnego lasu, za pomocą pułapek klasycznych i 

feromonowych. Częstotliwość kontroli występowania szkodników wtórnych dostosowana była 

do zagrożeń.  

Drzewostany świerkowe na terenie Nadleśnictwa Myślenice są obecnie silnie zagrożone 

gradacją kornika drukarza, a do najbardziej zagrożonych od lat należą drzewostany świerkowe 

leśnictw: Sidzina i Toporzysko.  
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e) Patogeniczne grzyby. 

 

Spośród patogenów grzybowych odnotowano 3 gatunki , których rozmiar występowania 

wpłynął na wielkość pozyskiwanego posuszu.  

 

 

Patogen 

grzybowy 

2019 

Powierzchnia występowania /ha/ 

uprawy i młodniki w 

wieku do 20 lat 

drzewostany 

powyżej 20 lat 

opieńkowa 

zgnilizna korzeni 
1767 24193 

huba korzeni 41 430 
zamieranie jesiona  193 

Źródło – dane z Nadleśnictwa Sucha 

 

Ww. uszkodzenia doprowadzały do deprecjacji drewna i osłabienia odporności drzew na 

działanie wiatru i szkodników owadzich. 

Wielki wpływ na zagrożenie opieńkowe wywiera środowisko abiotyczne i biotyczne. Do 

abiotycznych czynników zwiększających zagrożenie opieńkowe należą: niedostatek wody - 

okresy suszy, podwyższona temperatura i kwaśny odczyn gleby. 

Inną chorobą grzybową nie mającą jednak takiego negatywnego znaczenia gospodarczego jak 

opieńka jest huba korzeni powodowana przez korzeniowca wieloletniego.  Na świerku zgnilizna 

atakuje korzenie i przenika do pnia do wysokości nawet kilkunastu metrów. Proces rozkładu 

drewna u starszych świerków ogranicza się niemal tylko do twardzieli dzięki czemu ich funkcje 

fizjologiczne odbywają się stosunkowo długo normalnie. Niebagatelne są jednak straty surowca 

drzewnego, którego najcenniejsza część jest niszczona przez zgniliznę.  

Zamieranie jesiona w różnych klasach wieku obserwowane w drzewostanach jesionowych lub 

z jego udziałem, objawiała się brunatnieniem kory pędów i zamieraniem całych drzew.  

Pozostałe patogeny grzybowe (zamieranie jawora, osutki sosny, szara pleśń, mączniak dębu) 

występowały lokalnie, na małych powierzchniach, bez większego znaczenia.   

W Nadleśnictwie Myślenice największe znaczenie mają:  

w szkółkach: zgorzel siewek, choroby osutkowe, opadzinę modrzewia, rdze, skrętak sosny, 

zamieranie pędów sosny i innych gatunków - chorobę jesiona, mączniak dęba. 

w uprawach i młodnikach oraz w drzewostanach starszych: opieńkowa zgnilizna korzeni, huba 

korzeni, choroby osutkowe, zamieranie pędów sosny, skrętak sosny, opadzina modrzewiowa i 

zamieranie pędów jesiona. Największe znaczenie spośród chorób grzybowych ma opieńkowa 

zgnilizna korzeni. Opanowuje drzewostany (również uprawy i młodniki) w stopniu silnym i 

często samodzielnie doprowadza do powstania posuszu.  

 

f) Szkody ze strony zwierzyny łownej.  

W Nadleśnictwie Sucha, dużym biotycznym czynnikiem szkodotwórczym, który powoduje 

istotne uszkodzenia drzewostanów, głównie w fazie uprawy i młodnika jest zwierzyna płowa. 

Szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną to jest: spałowanie młodników i drągowin oraz 

zgryzanie upraw, stanowią poważny problem utrudniający a czasem uniemożliwiający 

odnowienia czy przebudowę drzewostanów. Podstawową przyczyną jest rosnąca dysproporcja 

pomiędzy liczebnością zwierzyny a ilością i urozmaiceniem bazy pokarmowej, zwłaszcza w 

okresie zimowym, kiedy to znacznie mniejsza jest dostępność pokarmu. Szkody w uprawach 

(zgryzanie, wydeptywanie, spałowanie) były wyrządzane przez sarny, jelenie, rzadziej zające 

oraz dziki. W starszych fazach rozwojowych drzewostanów np. w młodnikach stwierdzano 

spałowanie i czemchanie, których sprawcami były jelenie i sarny. Cierpią w zasadzie wszystkie 

gatunki, zarówno iglaste (So, Św, Jd, Md) jak i liściaste (dąb, buk oraz gatunki domieszkowe) 



 

 
56 | S t r o n a  

 

 

W 2019 r. powierzchnia uszkodzeń spowodowanych przez jeleniowate wyniosła 79 ha. 

W Nadleśnictwie Myślenice szkody od zwierzyny łownej  stanowią poważny problem 

utrudniający, a czasem uniemożliwiający odnowienia czy przebudowę drzewostanów.  

Podstawowymi metodami zabezpieczenia upraw przed szkodami od zwierzyny są:   

- grodzenie upraw – sposób najskuteczniejszy, jako jedyny gwarantuje wyprowadzenie 

na    uprawach gatunków liściastych i modrzewia wraz z jodłą;  

- chemiczne zabezpieczanie przed zgryzaniem i spałowaniem gatunków iglastych                        

i liściastych – repelentami, stosowanymi naprzemiennie;  

- palikowanie modrzewia;  

- pakułowanie gat. liściastych (głównie buka);  

- wykładaniu drzew zgryzowych 

 

g) Wpływ czynników atmosferycznych 

Z zespołu czynników abiotycznych największy areał zarejestrowanego szkodotwórczego 

oddziaływania na las powodowały: susza, śnieg i mróz. Warunki pogodowe, zwłaszcza okresu 

wiosny i lata w warunkach Nadleśnictwa Sucha a także szerzej, z obszaru całych lasów 

beskidzkich z istotnym udziałem świerka w składach gatunkowych drzewostanów pozostają 

tym czynnikiem, który w sposób istotny kształtuje przebieg sytuacji zdrowotnej drzewostanów 

świerkowych oraz określa tempo i rozmiar wydzielania się posuszu. Opady i chłodniejsza aura 

sprzyjają stabilizacji zdrowotnej drzew i drzewostanów, z kolei susze, zwłaszcza susza mrozowa 

na przedwiośniu oraz upały, jako stymulatory choroby opieńkowej, wzmagają zamieranie 

świerka. Znaczącym czynnikiem abiotycznym są długotrwałe susze  osłabiające głównie 

sztuczne świerczyny, uaktywniając opieńkę i wtórne szkodniki owadzie. W wyniku obniżenia 

poziomu wód, suszy uszkodzenia  stwierdzono na powierzchni 1666 ha w uprawach i 

młodnikach w wieku do 20 lat, a w drzewostanach powyżej 20 lat na powierzchni 14 615 ha. 

Wysoka temperatura powietrza oddziałuje niekorzystnie w drzewostanach porażonych przez 

opieńkę stymulując jej rozwój. Niewielkie szkody może również wywołać zgorzel na pniach 

wystawionych na działanie słońca w wyniku wylesień. Na całym obszarze Nadleśnictwa Sucha 

w wyniku wiosennych przymrozków przemarzają młode pędy jodły i buka w uprawach i 

młodnikach. Natomiast mrozy zimowe uszkadzają igliwie również starszych drzew, zwłaszcza 

w położeniach grzbietowych, a także w drzewostanach przerzedzonych, gdzie dodatkowo 

oddziałuje wiatr i zanieczyszczenie powietrza. W ostatnich latach, lokalnie obserwowano 

również szkody spowodowane niskimi temperaturami głównie na uprawach. Przymrozki 

najbardziej zagrażają produkcji szkółkarskiej i sztucznie zakładanym uprawom 

zlokalizowanym na terenach typowo zmrozowiskowych (szczególnie na powierzchniach 

otwartych). Późne przymrozki, również bywają przyczyną uszkodzeń aparatu asymilacyjnego 

drzewostanów liściastych. Nie miały one jednak większego znaczenia gospodarczego.   

Z zespołu czynników abiotycznych w Nadleśnictwie Sucha duże znaczenie mają również  opady 

śniegu,  które w niektórych  młodnikach powodują powstawanie  lokalnie  mniejszych lub  

większych luk i przerzedzeń, albo  złomów i  wywrotów, najczęściej w wzdłuż dróg leśnych. 

Wiatry wiejące na omawianym terenie wyrządzają nieznaczne gospodarczo szkody, ze względu 

na przeważający udział w drzewostanach buka i jodły, które z zasady są w dużej mierze odporne 

na tego typu szkody, a także cechują się złożoną w wielu przypadkach wielopiętrową budową 

lasu.  Nadleśnictwo Sucha (z dominującymi górskimi obszarami leśnymi), cechuje się częstym 

występowaniem silniejszych huraganowych wiatrów oraz intensywniejszych opadów śniegu. 

Ponadto na zwiększoną podatność na uszkodzenia (a w szczególności na powstawanie 

wiatrowałów i śniegołomów) wpływa również liczny udział świerka w składzie gatunkowym 

drzewostanów, co przejawia się w dość częstym występowaniu szkód atmosferycznych w 

lasach, w tym także szkód o znaczących rozmiarach. Około 30-40 % drzewostanów 

Nadleśnictwa Sucha posiada cechę wysokiego ryzyka uszkodzenia przez wiatr, dotyczy to 

głównie sztucznych świerczyn. Uszkadzane są drzewostany starszych klas wieku oraz młodsze 

opanowane przez opieńkę.  
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h) Pożary 

Lasy Nadleśnictwa Sucha i Myślenice  zostały zaliczone do  III kategorii - małego zagrożenia 

pożarowego. Nadleśnictwa posiadają „Plan postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego” 

bieżąco aktualizowany i corocznie uzgadniany z komendami PSP w zasięgu terytorialnym. 

Dokument ten zawiera dokładne informacje na temat sił i środków (plan alarmowania sztabu, 

oraz jednostek ochrony p-poż.), jakie muszą być wykorzystane na wypadek pożaru. 

Nadleśnictwo włącza się również w organizowanie manewrów jednostek PSP i OSP na terenach 

leśnych.  

 

 

Aktualizacja granicy rolno-leśnej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

 

Zagadnieniem związanym z kształtowaniem granicy rolno-leśnej jest przestrzenne 

zagospodarowanie terenów w pobliżu lasów. Chodzi tu głównie o lokalizację budownictwa 

mieszkaniowego i zagrodowego na terenach enklaw wśród kompleksów leśnych lub wzdłuż 

granicy z lasami. Pojawienie się budynków mieszkalnych i zagród gospodarskich powoduje 

zubożenie bogactwa fauny i flory w strefie ekotonowej, następuje zakłócenie spokoju, 

wydeptywanie brzegów lasu. Nieprzemyślane decyzje lokalizacyjne powodują problemy 

związane z doprowadzeniem mediów do domów lub na plac budowy, kłopoty ze zbudowaniem 

nowej drogi dojazdowej, odprowadzeniem ścieków, wywozem śmieci i nieczystości. Efektem 

tego są dzikie wysypiska śmieci, studnie kopane w lesie powodujące zanikanie źródlisk wody i 

przesuszanie terenu, odprowadzanie ścieków do lasu zanieczyszczających wody gruntowe. Poza 

tym spadające gałęzie i złomy drzew powodują niekiedy zniszczenie ogrodzenia i dachów 

budynków. Rodzi to konflikty pomiędzy nadleśnictwem, a właścicielami posesji , którzy 

domagają się odsunięcia granicy lasu. Dlatego urzędy gmin wydające decyzje o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu przyszłemu inwestorowi winny wymagać właściwego 

zlokalizowania budynku na działce, przebiegu wszystkich sieci medialnych, lokalizacji miejsc 

wysypywania śmieci i odprowadzania ścieków. Przyszły inwestor powinien wskazać wszystkie 

te lokalizacje poparte odpowiednią dokumentacją z zakładu energetycznego, gazowniczego, 

nadleśnictwa, zarządu dróg itp. 

 

 

Renaturalizacja obszarów leśnych gatunkami rodzimymi 

 

Zasadniczym celem gospodarowania lasami jest stopniowy wzrost lesistości do ok. 33%                  

w 2050 r., rozszerzenie zasięgu renaturalizacji obszarów leśnych, wdrażanie zasad ochrony i 

powiększania różnorodności biologicznej w lasach poprzez wprowadzanie rodzimych 

gatunków oraz przebudowę monokultur. 

 

Inwentaryzacja i weryfikacja klasyfikacji gruntów pod kątem pełnego uwzględnienia gruntów 

zalesionych i zadrzewionych oraz ujęcie granicy rolno-leśnej w planach zagospodarowania 

przestrzennego 

 

Przy zalesianiu gruntów podstawowe znaczenie ma zgodność ich lokalizacji z ustaleniami 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wymaganie to związane jest z 

realizacją wielu ważnych potrzeb publicznych, w tym: gospodarki wodnej, produkcji rolniczej 

i hodowlanej, zachowania ładu przestrzennego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych, 

a także rozwoju osadnictwa, inwestycji i produkcji przemysłowej. Wynikiem analizy 

możliwości lokalizacji zalesień jest planistyczne wyznaczenie granicy lasu, będącej umowną 

linią zamykającą kontur gruntowy – określający obecny i przyszły sposób użytkowania gruntów.  

Do zalesienia mogą być przeznaczone nieużytki, grunty rolne nieprzydatne do produkcji rolnej 

oraz inne grunty nadające się do zalesienia, a w szczególności:  

- grunty położone przy źródliskach rzek lub potoków, na wododziałach, wzdłuż brzegów 
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rzek oraz na obrzeżach zbiorników wodnych, 

- strome stoki, zbocza, urwiska i zapadliska,  

- hałdy i tereny po wyeksploatowanym piasku, żwirze, torfie i glinie   

Grunty przeznaczone do zalesienia wyznacza wyłącznie miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego 

 

 

 

Odnowienie lub przebudowa drzewostanów zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych 

spowodowanych czynnikami biotycznymi lub abiotycznymi, zagrażających trwałości lasów 

 

W okresie 2019 – 2020 nie wystąpiła klęska żywiołowa w wyniku której konieczne byłoby  

odnowienie lub przebudowa drzewostanów. 
 

Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych 

 

W poniższych tabelach przedstawiono działania przeprowadzone przez Babiogórski Park 

Narodowy w zakresie zachowania i ochrony zasobów przyrodniczych w istniejących 

kompleksach leśnych w okresie 2019 -2020. 
 

Tab. 48.Projekty dotyczące ochrony przyrody zrealizowane przez BgPN w 2019 r. 

Rok Nazwa projektu Efekty projektu Źródło finansowania Wartość projektu /zł/ 

2019 Ochrona czynna 

ekosystemów leśnych i 

nieleśnych, ochrona siedlisk 

przyrodniczych, ochrona 

gatunków roślin, zwierząt i 

grzybów w Babiogórskim 

Parku Narodowym 

Ochrona siedlisk przyrodniczych, 

wspomaganie procesu przebudowy 

drzewostanów przez ograniczenie czynników 

mogących doprowadzić do gwałtownego 

rozpadu drzewostanów świerkowych, w tym 

między innymi 

- Usuwanie roślin przeszkadzających w 

rozwoju upraw leśnych - 4,28 ha, 
- Regulacja składu gatunkowego oraz 

zagęszczenia drzew w uprawach, 

odnowieniach naturalnych, młodnikach o 

charakterze czyszczeń wczesnych - 1,00 ha, 

- Regulacja składu gatunkowego oraz 

zagęszczenia drzew w młodnikach o 

charakterze czyszczeń późnych - 11,00 ha, 

- Hodowla materiału sadzeniowego na 

szkółce leśnej o powierzchni 0,50 ha, 

- Ograniczenie liczebności kornika drukarza 

(Ips typographus) i rytownika pospolitego 
(Pityogenes chalcographus) przez odłowy 

owadów do 230 pułapek feromonowych, 

- Zabezpieczanie upraw leśnych i odnowień 

naturalnych przed zgryzaniem przez 

zwierzynę poprzez stosowanie środków 

mechanicznych lub repelentów ha - 35,13 ha, 

- Zabezpieczanie upraw leśnych i odnowień 

naturalnych przed zgryzaniem przez 

zwierzynę poprzez naprawę ogrodzeń, 

- Wspomaganie procesu przebudowy 

drzewostanów przez ograniczenie czynników 

mogących doprowadzić do gwałtownego 
rozpadu sztucznych drzewostanów 

świerkowych oraz spowolnienie procesu 

rozpadu drzewostanów świerkowych poprzez 

cięcia o charakterze sanitarnym, 

Utrzymanie półnaturalnych ekosystemów 

nieleśnych przez wypas i wykaszanie -14,29 

ha ,  

Fundusz Leśny - 

środki  Dyrekcji 

Generalnej Lasów 

Państwowych 

Środki własne 

1 905 837,65 
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Ochrona cennych gatunków zwierząt oraz ich 

siedlisk,  

Ochrona cennych gatunków roślin i ich 

siedlisk, 

Ochrona obszaru parku przed pożarami i 

szkodnictwem 

2019 - 

2020 

Przedsięwzięcie 

ramowe: Edukacja 

ekologiczna oraz 
kampanie 

informacyjne i 

programy szkoleniowe 

zmierzające do 

ukształtowania 

świadomych 

użytkowników 

środowiska i postaw 

konsumenckich "Dla 

babiogórskich 

zapylaczy”, 

„Pogranicze dla 
każdego”, 

„Pogranicze? 

Naturalnie” 

Gry planszowe, publikacje, organizacja i 

przeprowadzenie spotkań edukacyjnych, 

konkursu fotograficznego, imprezy 
plenerowej, wydanie komiksu, kalendarza, 

ulotek 

EBI (Europejski Bank 

Inwestycyjny) 

Środki własne 

rok 2019 - 722,70 

Euro i 6400 zł 

rok 2020 - 
274258,50 zł 

Źródło - dane z BPN w Zawoi  
 
 

Tab. 49. Projekty dotyczące ochrony przyrody zrealizowane przez BgPN w 2020 r. 

Rok Nazwa projektu Efekty projektu Źródło finansowania Wartość projektu   

2020 Ochrona czynna 

ekosystemów leśnych i 

nieleśnych, ochrona siedlisk 

przyrodniczych, ochrona 
gatunków roślin, zwierząt i 

grzybów w Babiogórskim 

Parku Narodowym 

W ramach projektu wykonano między innymi 

następujące zadania ochronne: prace 

szkółkarskie – hodowlę materiału 

sadzeniowego, ograniczono proces rozpadu 
drzewostanów świerkowych przez usuwanie 

drzew zasiedlonych, regulację składu 

gatunkowego oraz zagęszczenie drzew w 

uprawach, odnowieniach naturalnych i 

młodnikach (zabiegi o charakterze czyszczeń 

wczesnych i późnych), ograniczenie 

liczebności kambioksylofagów przez odłowy 

do pułapek feromonowych, odnowiono luki i 

przerzedzenia, wykonano poprawki i 

uzupełnienia, zabezpieczono uprawy przed 

zgryzaniem przez jeleniowate przy pomocy 
repelentu oraz przez naprawę ogrodzeń 

upraw, wykoszono niepożądane rośliny w 

uprawach leśnych, usunięto drzewa powalone 

na szlaki turystyczne, obalono drzewa 

znajdujące się bezpośrednio przy szlakach 

turystycznych, które zagrażały 

bezpieczeństwu turystów, na bieżąco zbierano 

i usuwano odpady z obszaru Parku, 

przeprowadzono remonty nawierzchni 

uszkodzonych szlaków turystycznych i 

remonty infrastruktury turystycznej, 

wykonano koncepcję zagospodarowania 
turystycznego BgPN, koncepcję 

zagospodarowania terenu oraz utworzenia 

punktu widokowego w rejonie szczytu Babiej 

Góry, w celu ograniczenia negatywnego 

wpływu turystyki na bardzo cenne 

ekosystemy wysokogórskie Parku.  

Fundusz Leśny - 

środki  Dyrekcji 

Generalnej Lasów 

Państwowych 
Środki własne 

1 465 398,61 

2020 Opracowanie 

szczegółowych 

Ochrona ekosystemów leśnych i nieleśnych 

BgPN, wykonano pierwszy etap prac – 

Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska 

116 475 zł 
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instrumentów 

planistycznych do realizacji 

działań ochronnych na 

terenie Babiogórskiego 

Parku Narodowego 

podkład geodezyjny, dokonano analizy w 

zakresie powierzchni działek i użytków 

wpisanej w rejestrze gruntów EGiB i 

porównano ją ze danymi uzyskanymi w 

drodze teledetekcji oraz istniejących map 

tematycznych Babiogórskiego Parku 

Narodowego, zestawiono rozbieżności i 

przedstawiono sposób ich usunięcia. 

i Gospodarki Wodnej 

 
Źródło - dane z BPN w Zawoi 
 

Zachowanie i ochrona połączeń ekologicznych występujących na terenie Powiatu Suskiego (korytarz 
ekologiczny: Babia Góra - Jura Krakowsko – Częstochowska, Babia Góra - Pasmo Brzanki) 

              

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Sucha występują korytarze ekologiczne związane z 

krajową siecią ekologiczną ECONET. Przez północno-zachodnią część obszaru terytorialnego 

zasięgu Nadleśnictwa Sucha przebiega obszar węzłowy 30k o znaczeniu krajowym Beskidu 

Małego, część wschodnią stanowi korytarz ekologiczny 70k - Beskidu Makowskiego i 

Wyspowego, natomiast południowozachodnią - obszar węzłowy 40M o znaczeniu 

międzynarodowym Beskidu Żywieckiego. Obszary Natura 2000: Na Policy PLH120012, Pasmo 

Policy PLB120006, wraz z Babiogórskim Parkiem Narodowym współtworzą istotny element 

korytarza ekologicznego przebiegającego równolegle do pasma Karpat. Korytarz ten posiada 

rangę krajowego i współtworzy istotny szlak migracji m.in. wilka, niedźwiedzia, rysia. 

Równocześnie pasmo to jest elementem węzłowym sieci Econet na terenie Polski a także, jedną 

z ostoi Corine. Lokalnie istotną rolę korytarzy ekologicznych pełnią strumienie i inne cieki 

wodne. 
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IX. EDUKACJA EKOLOGICZNA 

 

 

Wspieranie merytoryczne i finansowe aktywnych form edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży 

np. organizowanie konkursów i sesji popularno-naukowych związanych z tematyką 

środowiskową 

 

Od 2005 r. powiat suski co roku organizuje konkursy plastyczne dla dzieci z przedszkoli i 

uczniów szkół podstawowych. Celem konkursów było m.in. wykonanie plakatów, filmów 

pokazujących źródła zanieczyszczenia środowiska naturalnego, sposoby przeciwdziałaniu 

zanieczyszczeniu, wpływ zanieczyszczeń środowiska na zdrowie człowieka, promocja 

energii odnawialnej. Konkursy połączone są ze zbiórką zużytych baterii. Nagrody dla 

laureatów wręczane są podczas sesji rady powiatu. 

 

Powiat suski współfinansował również konkurs „Sekrety sztuki. Konkurs służy pobudzaniu 

aktywności twórczej młodzieży gimnazjalnej w zakresie działań plastycznych, a także 

propaguje działania proekologiczne, uwrażliwia młodzież na problemy ochrony środowiska. 

 
 

 Tab. 50. Projekty edukacyjne finansowane przez powiat suski.  

Rok Nazwa działania Wartość /zł/ 
2019 Powiatowy konkurs plastyczny dla szkół i przedszkoli – "Upcykling” 

Powiatowy Konkurs "Na najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym" 
Międzygimnazjalny Turniej Wiedzy o Sztukach Plastycznych Konkurs „Sekrety sztuki” 

Ekofestiwal „Chrońmy gatunki zagrożone” 
Utylizacja przeterminowanych leków 

Zakup krzewów ozdobnych do obsadzenia terenu wokół ośrodka REW w Tarnawie Górnej  
Zakup węzy (Koło Pszczelarzy Mioduszyna), sprzętu pszczelarskiego (Koło Pszczelarzy Jodła)  
Zakup sprzętu ogrodniczego dla Zawojskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych  

Zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego organizowanego przez ZSWLP w Zawoi  
Zakup radiotelefonów, gazu, lornetek dla strażników SSR  

2920,78 

1791,17 
2000,00 
500,00 

4560,58 
1996,00 

1484,49 +1500,04 
1207,04 
300,00 

1493,00 

2020 Zakup węzy dla Koła Pszczelarzy Mioduszyna 
Zakup sprzętu nagłaśniającego , materiałów do szkoleń, konkursów organizowanych przez ZSWLP 

Zakup sprzętu ogrodniczego dla Zawojskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych 
Utylizacja przeterminowanych leków 

Dostawa i montaż zestawu pomiarowego jakości powietrza z wyświetlaczem LED 

3099,43 
914,36 

3574,69 
10594,11 
3300,00 

 

Źródło :Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej 

 

 

Doskonalenie metod udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie przez wszystkie 

instytucje publiczne 

Informacje dotyczące środowiska zamieszczane są na stronach internetowych 

www.powiatsuski,pl, www.bip.powiatsuski.pl jak i poszczególnych urzędów. Na potrzeby 

realizacji programu solarnego w 2016 r. w holu starostwa zamontowano monitor 

panoramiczny o przekątnej 22 cale. Monitor służy do prezentacji efektów realizacji programu 

solarnego jak również  bieżących wydarzeń z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony 

środowiska.    

 

 

Edukację ekologiczną, promowanie działalności proekologicznej prowadziły wszystkie 

instytucje. 

W zakresie edukacji ekologicznej działania powiatu suskiego polegały m. in. na: 

- organizacji konkursów „Na najpiękniejszy ogród przydomowy i obejście w gospodarstwie 

rolnym”,  plastycznych dla uczniów szkół i przedszkoli połączonych  ze zbiórką zużytych 

baterii, 

- zbiórce zużytych  baterii do pojemników umieszonych w urzędach gmin, starostwie 

powiatowym oraz przeterminowanych leków w trzech aptekach, 
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- dofinansowaniu do utylizacji azbestu,  

- zamieszczaniu artykułów  w prasie lokalnej, na stronie internetowej, 

- prezentacji w starostwie plakatów, prac plastycznych dotyczących  ochrony środowiska, 

- możliwości otrzymania ulotek nt. ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, 

- informowaniu mieszkańców nt. szkodliwości azbestu – mieszkańcy bezpłatnie otrzymują 

ulotki, poradnik z płytą CD na temat zasad bezpiecznego postępowania z wyrobami 

azbestowymi, 

- kolportażu ulotek nt. szkodliwości wypalania traw w okresie wiosennym 
 

W Nadleśnictwie Sucha główna działalność edukacyjna opierała się na prowadzeniu zajęć  z dziećmi i 

młodzieżą w formie spotkań w przedszkolach, szkołach, na ścieżkach edukacyjnych. W ramach spotkań 

poruszano tematy związane z gospodarkę leśną i ochroną przyrody. 

Działalność edukacyjna prowadzona w Nadleśnictwie Sucha w tym okresie opierała się głównie na 

prowadzeniu prelekcji dla dzieci i młodzieży szkolnej. Łącznie w 2019 r. odbyły się 33 spotkania tego 

typu, w których udział wzięło 1256 słuchaczy. Natomiast w 2020 roku odbyło się 8 spotkań tego typu, 

w których udział wzięło łącznie 303 słuchaczy. Wśród zagadnień poruszanych w czasie pogadanek 

dominowały te związane z pracą leśnika, mieszkańcami lasów oraz zastosowaniu drewna w codziennym 

życiu. 

Kolejną formą edukacji wykorzystywaną przez nadleśnictwo byty spotkania z leśnikami w terenie. W 

2019 roku odbyto się 8 takich spotkań. Wzięło w nich udział 267 uczestnik6w, wśród których byli 

głównie uczniowie szkół podstawowych oraz średnich. W trakcie spotkań kładziono nacisk na 

prezentację odbiorcom na czym polega racjonalna gospodarka leśną oraz rozpoznawanie głównych 

gatunków lasotwórczych w naszym kraju. W 2020 r. z powodu pandemii koronawirusa  w trosce o 

bezpieczeństwo uczestników oraz pracowników nadleśnictwa nie doszło do realizacji zaplanowanych 

spotkań z leśnikami. 

W 2019 roku Nadleśnictwo Sucha włączyło się  również w organizację konkursów: 

- ,,Młodzież zapobiega pożarom" - organizowany przez jednostkę Państwowej Straży Pożarnej w 

Suchej Beskidzkiej  

- ,,Festiwal ekologiczny EKO-2019" - organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie, 

- ,,Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Og6lnej LEONARDO" - organizowany przez Stowarzyszenie 

Gmin Babiogórskich.  

- ,,Powiatowy Konkurs Geograficzny" - organizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Suchej 

Beskidzkiej. 

- Miejski Turniej Ekologiczny ,,Niech kaidy z nas dba o las" - organizowany przez filię Szkoty 

Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej. 

- ,,Konkurs piosenki ekologicznej" - organizowany przez przedszkole w Budzowie. 

- ,,Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" - organizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych 

Województwa Małopolskiego 

Udział w organizacji wyżej wymienionych konkursów wiązał się z ufundowaniem części nagród dla 

uczestników,  udostepnieniem  sali,  dodatkowo  przedstawiciel  Nadleśnictwa  zasiadał w komisjach 

konkursowych, przeprowadzał prelekcje lub quiz oraz był obecny na spotkaniach podsumowujących 

konkursy. 

Ponadto Nadleśnictwo Sucha, jako jedno z 50 Nadleśnictw w kraju, zorganizowało turniej gry ,,Żywioły 

Lasu", który odbył się pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. 

 

Rok 2019 upłynął w Nadleśnictwie Sucha również pod znakiem akcji okolicznościowych. Oprócz 

sztandarowej akcji edukacyjnej Nadleśnictwa - ,,Drzewko za makulaturę”, aktywnie włączono się w 

organizacje Nocy  Sów. Wzorem lat ubiegłych wsparto obecnością Festiwal ekologiczny w 

Lachowicach, Rajd Gwiaździsty na Jałowiec oraz akcje ,,Choinki Nadziei". Wiosną uczniowie 

gimnazjum wzięli udział w akcji sadzenia drzew pod hasłem ,,1000 drzew na minutę". W podobnym 

terminie Nadleśnictwo wzięło udział w ogó1nopolskiej akcji #sadziMy, rozdając ok. 200 sadzonek jodły. 
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Jesienią natomiast, przeprowadzono akcje sprzątania świata, tym razem w ramach #sprzataMy 

przeprowadzonej na terenie kilku leśnictw. W czasie spotkań poza zbieraniem śmieci znalazł się czas na 

pogadanki i przybliżenie uczestnikom problemu, jakim są śmieci w lesie. 

We wrześniu 2020 r. Nadleśnictwo Sucha wzięło udział w ogólnopolskiej akcji #sadziMy, zainicjowanej 

przez prezydenta RP Andrzeja Dudę i Pierwszą Damę, rozdając ok. 200 sadzonek jodły oraz instruując 

poprawny sposób ich dalszej hodowli.  

W ramach stałej współpracy ze szkołami nadleśnictwo przekazuje dla szkół czasopisma takie jak: „EKO 

i MY”, „Przyroda Polska”, oraz materiały informacyjne o różnych akcjach przekazywane do 

nadleśnictwa przez jednostki nadrzędne. 

W ramach działalności edukacyjnej pracownicy nadleśnictwa dbają o miejsca kulturalno-historyczne   na 

terenie   nadleśnictwa.   W   miejscach   tych   utrzymywany   jest   ład  i porządek. Na bieżąco 

aktualizowane są treści widniejące na tablicach informacyjnych oraz edukacyjnych. 

Do celów działalności edukacyjnej wykorzystywana jest również strona internetowa Nadleśnictwa 

Sucha. W 2019 r. ukazało się na niej 55 artykułów (w 2020 r. 51 artykułów)  które informowały 

czytelników o tym, co aktualnie dzieje się w lasach oraz pokazywały pracę leśników. Ze statystyk 

uruchomionych na stronie wynika, że stronę miesięcznie odwiedza około 1000 użytkowników. 

Publikowane artykuły cieszyły się zainteresowaniem lokalnych portali informacyjnych i często 

umieszczane były na zewnętrznych stronach. 

Oprócz tego kontynuowana jest również działalność na powstałym w 2018 roku Instagramie 

Nadleśnictwa Sucha. Regularnie pojawiają się na nim posty oraz instastories ze zdjęciami oraz krótkimi 

filmami autorstwa pracowników, pokazujące bogactwo naszych lasów, pracę leśników, organizowane na 

naszym terenie imprezy oraz inne ciekawostki z życia nadleśnictwa. Do tej pory osiągnięto liczbę 930 

obserwujących, z różnych rejonów Polski.   

 

Oferta edukacyjna Babiogórskiego Parku Narodowego skierowana była do różnych grup odbiorców: 

dzieci, młodzieży szkolnej, studentów, dorosłych, osób z różnym stopniem i różnymi formami 

niepełnosprawności. Obejmuje ona zajęcia stacjonarne i terenowe. Specjalna oferta edukacyjna 

skierowana jest do nauczycieli, dla których Babiogórski Park Narodowy organizuje warsztaty 

przyrodnicze bądź kulturowe. Babiogórski Park Narodowy organizował:  

 

1. Zajęcia stacjonarne  

Podczas zwiedzania Wystawy Stałej prowadzone są zajęcia pt. "W babiogórskim lesie", w trakcie 

których uczestnicy mogą usłyszeć odgłosy lasu łącznie ze śpiewem ptaków zamieszkujących tereny 

Babiej Góry. Tematy realizowane podczas spotkań:  

-    "Cztery pory roku na Babiej Górze" 

-    "W reglu dolnym BgPN"  

-    "Flora Babiej Góry"  

-    "Szlakami BgPN" 

-    "W babiogórskim lesie" 

-    "Czym zajmuje się Park?"  

-    "Poznajemy piętra roślinne Babiej Góry"  

-    "Formy ochrony babiogórskiej przyrody"  

-    "Dziedzictwo kulturowe mieszkańców Zawoi i Orawy". 
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Realizowane były również tematy dotyczące zagadnień ogólnych związanych z ekologią i ochroną 

przyrody:  

-    "Recycling",  

-    "Ekosystem lasu",  

-    "Formy ukształtowanie powierzchni ziemi",  

-    "Ekologia" 

 

2. Zajęcia terenowe 

Przed budynkiem Dyrekcji BgPN znajduje się Ogród Roślin Babiogórskich, w którym można zobaczyć 

najważniejsze gatunki roślin występujące na Babiej Górze. Prowadzone są tutaj zajęcia edukacyjne 

"Rośliny Babiej Góry", "Piętra roślinne Babiej Góry". 

3. Spotkania edukacyjne na szlakach 

Zajęcia edukacyjne organizowane są w terenie, czyli na szlakach. Podczas zajęć uczestnik ma 

możliwość bezpośredniego obcowania z przyrodą. Tematyka ścieżek edukacyjnych nawiązuje do 

szeroko rozumianej ochrony przyrody, ekologii, kultury i tradycji tego regionu. Każda ścieżka realizuje 

odrębny temat. Proponowane ścieżki edukacyjne: 

- "Echa pierwotnej puszczy karpackiej" - 2,5 km 

- "Mokry Kozub" - 2 km 

- "Śladami Wawrzyńca Szkolnika" – 2 km 

- "Doliną rybnego potoku" 

- "Jak chronimy babiogórską przyrodę" - 4,5 km 

- "U źródlisk Morza Czarnego" – 7 km 

- "W reglu dolnym" – 2 km 

"Odkrywamy Królową Beskidów" to rozbudowana forma spotkania edukacyjnego na szlakach BgPN. 

W zajęciach mogą uczestniczyć maksymalnie 15 osobowe grupy dzieci i młodzieży. Zajęcia 

prowadzone są na szlakach Parku, z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych takich jak lupy, mini-

lornetki, kompasy, karty pracy, zestawy odczynników. Możliwe jest również przeprowadzenie badania 

wody i gleby. 

 

Tab. 51.Projekty edukacyjne finansowane przez BgPN.  

Rok Nazwa projektu Efekty projektu 
Źródło 

finansowania 

Wartość 

projektu /zł/ 

2019 Uatrakcyjnienie oferty 
turystyczno - dydaktycznej 

podnóża Babiej Góry 

poprzez przebudowę 

istniejących i stworzenie 

sieci ścieżek pod nazwą 

„Babiogórska Parzenica” 

Odnowienie nawierzchni ścieżki 
Mokry Kozub z Polanką 

Odkrywców wraz z infrastrukturą 

- 2 km, 

- wytyczenie 2 nowych ścieżek 

dydaktycznych - 4 km, 

- wyposażenie w infrastrukturę 

edukacyjną min. ławki 

edukacyjne, pulpity edukacyjne, 

tablice informacyjne i 

edukacyjne, siłownia „pod 

chmurką”, stojaki na rowery, 
stacja naprawy rowerów 

Środki Unii 
Europejskiej, 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Małopolskiego 

Środki własne 

456 386,79 

Źródło : dane z BPN w Zawoi 
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Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata – coroczna akcja ogólnoświatowa organizowana na rzecz ochrony 

środowiska 

Działania prowadzone przez gminy. W ramach Dnia Ziemi prowadzona jest promocja 

proekologicznych postaw i przypominanie o zagrożeniach wywołanych zanieczyszczeniem 

środowiska. Odbywały się happeningi, prelekcje m.in. na temat ochrony przyrody, segregacji 

odpadów, a także konkursy i zabawy  z zakresu ekologii. 
W ramach akcji sprzątania świata mieszkańcy, w tym dzieci i młodzież zbierają odpady na terenie 

swoich gmin. 
 

 

Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego i leśnictwa 

W ramach realizacji programów rolnośrodowiskowych, płatności bezpośrednich, dopłat do 

materiału siewnego, wsparcia na zalesianie  w latach 2019-2020 były udzielane dotacje, w 

ramach środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 

Tab. 52. Rodzaje programów prowadzonych przez ARiMR na terenie powiatu. 

Rok Lokalizacja Liczba Beneficjentów Program 

2019 Powiat Suski OB-2599 
ONW-2563 

Wnioski o przyznanie płatności 
bezpośrednich OB. Lub przyznanie 

płatności z tytułu wsparcia działalności 

rolniczej na obszarach o niekorzystnych 

warunkach gospodarowania. ONW 

 

2019 Powiat Suski                     13 beneficjentów Działanie Rolno-środowiskowo-

klimatyczne 

 

2019 Powiat Suski 3 beneficjentów Dopłaty z tytułu zużytego do siewu 

materiału siewnego 

2019 Powiat Suski 3 producentów przekazało 

chryzantemy następującym 

odbiorcom: 

 DPS-y, Szkoły, KGW, 

Stowarzyszenia lokalne, UG, 

Parafie, PZEiI, Przedszkole,OSP 

Pomoc producentom chryzantem w 

związku z wystąpienie szkód 

spowodowanych COVID 19 

2020 Powiat Suski 14 beneficjentów Działanie Rolno-środowiskowo-

klimatyczne 

 

2019 

i 

2020 

Powiat Suski 16 KGW Pomoc Finansowa dla Kół Gospodyń 

Wiejskich 

2020 Powiat Suski 1 beneficjent Dopłaty z tytułu zużytego do siewu 

materiału siewnego 

2020 Powiat Suski OB-2592 

ONW-2561 

Wnioski o przyznanie płatności 

bezpośrednich OB. lub przyznanie 

płatności z tytułu wsparcia działalności 

rolniczej na obszarach o niekorzystnych 

warunkach gospodarowania. ONW 

 

Źródło – dane z Biura Powiatowego ARiMR w Suchej Beskidzkiej 
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Rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesujących 

przyrodniczo 

Początkiem 2012 r. na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego została oddana do użytku 

ścieżka przyrodnicza „Mokry Kozub”. Głównym walorem tego miejsca jest duże 

zróżnicowanie przyrodnicze, ze ścieżki roztacza się przepiękny widok na Babią Górę. Ścieżka 

edukacyjna zakłada aktywne poznawanie wielu aspektów przyrody ożywionej i nieożywionej. 

Wyposażona została w liczne tablice informacyjne oraz niepowtarzalny plac zabaw. 

 

W tabeli przedstawiono działania przeprowadzone przez Babiogórski Park Narodowy  w 

zakresie modernizacji szlaków turystycznych i monitoringu ruchu turystycznego. 

 
Tab. 53. Projekty dotyczące  szlaków turystycznych zrealizowane przez BgPN. 

Rok Nazwa projektu Efekty projektu Źródło 

finansowania 

Wartość 

projektu /zł/ 
2019 Udostępnienie dla turystyki obszaru 

Babiogórskiego Parku Narodowego 

Utrzymanie 49,4 km pieszych 

szlaków turystycznych, 6,2 km 
zimowych szlaków narciarskich,  

11,5 km szlaków rowerowych, 2  

km szlaków konnych  oraz 30 km 

ścieżek edukacyjnych, które w 

części pokrywają się ze szlakami 

pieszymi. 

Utrzymanie infrastruktury 

turystycznej 

Organizacja wstępu na obszar 

parku narodowego 

Remont drewnianych mostów – 
szt. 7, 

Wykonanie  barierek ochronnych 

(Sokolica , Kępa) – 2 szt., 

Wykonanie i montaż tyczek 

kierunkowych – 50 szt., 

Usuwanie drzew powalonych i 

zagrażających przy szlakach,  

Wynajem i instalacja toalet 

przenośnych na obszarze BgPN – 7 

szt., 

Usuwanie odpadów z obszaru 

Parku  

Fundusz Leśny 

- środki  
Dyrekcji 

Generalnej 

Lasów 

Państwowych 

Środki 

budżetowe 

Środki własne 

223 579,78 

Źródło - dane z BPN w Zawoi 

 

Działania podejmowane przez pion oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w Suchej 

Beskidzkiej koordynował w ramach promocji zdrowego stylu życia i unikanie zagrożeń oraz 

profilaktyka chorób cywilizacyjnych i ograniczenie zewnętrznych przyczyn ich powstawania 

realizację następujących programów profilaktycznych  

 

1. „Trzymaj Formę!” – program promujący prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczną 

– skierowany do dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych i klas gimnazjalnych  

2. „Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce” – program 

zapobiegania biernego i czynnego palenia – skierowany do dorosłych  

3. „Czyste powietrze wokół nas” – program zapobiegania biernego palenia skierowany do 

dzieci przedszkolnych - 5-6- latków  

4. „Skad się biorą produkty ekologiczne” – program przeznaczony dla przedszkoli, celem 

jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz 

budowane właściwych nawyków żywieniowych  
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5. Bieg po zdrowie - program zapobiegania biernego i czynnego palenia – skierowany do 

dzieci z klas IV szkół podstawowych  

6. „Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV” – profilaktyka 

zakażeniom HIV skierowany do młodzieży szkół średnich i do dorosłych  

7. Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu 

i innych środków psychoaktywnych – skierowany do młodzieży szkół średnich i do 

dorosłych 

8. Podstępne wzw – program poświęcony profilaktyce zakażeń HBV  i HCV   

9. Znamię! Znam je – program poświęcony profilaktyce czerniaka 

10. Ars  jak dbać o miłość – program edukacyjny w zakresie profilaktyki uzależnień 

11. „Wybierz życie – pierwszy krok”- profilaktyka raka szyjki macicy 

 

oraz interwencje nieprogramowe – akcje  

 

1. Światowy Dzień Zdrowia – 7 kwietnia  

2. Światowy Dzień bez Tytoniu – 31 maja  

3. Światowy Dzień Rzucania Palenia – trzeci czwartek listopada  

4. Światowy Dzień AIDS – 1 grudnia 

5. Profilaktyka zatruć grzybami 

6. Profilaktyka grypy 

7. Profilaktyka wszawicy 

8. Promocja szczepień ochronnych  
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X. WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII. 

 

 

Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii - 

realizacja „Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy 

jakości  powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego”, wspomagania 

wykorzystania odnawialnych źródeł  energii m.in. w obrębie budynków mieszkalnych. 

Wizyta delegacji Banku Światowego  

 

W dniu 04.03.2020 r. w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej odbyło się spotkanie z 

przedstawicielami Banku Światowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Krakowskiego Alarmu 

Smogowego. 

 

W  spotkaniu udział wzięli: 

    Janina Franco  – Bank Światowy 

    Vikotoras Sirvydis – Bank Światowy 

    Aditja Lucas – Bank Światowy 

    Przemysław Hofman – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Ministerstwa Rozwoju 

    Andrzej Guła – Prezes Krakowskiego Alarmu Smogowego 

    Michał Smoła – Bank Światowy 

    Józef Bałos – Starosta Suski 

    Zbigniew Hutniczak – Wicestarosta Suski 

    Paweł Dyrcz – Naczelnik Wydziału Środowiska 

    Marek Mrugacz – Zastępca Naczelnika Wydziału Środowiska 

 

Celem spotkania było  omówienie  doświadczeń  związanych  z   realizacją   projektów  

grupowych   w zakresie inwestycji odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw domowych. 

 

Przeprowadzone przez Powiat Suski inwestycje w zakresie ochrony środowiska: 

 

− montaż 3007 instalacji solarnych na budynkach prywatnych, 

− termomodernizacja 10 obiektów powiatowych, 

− montaż instalacji solarnych na budynkach powiatowych, 

− wymiana 200 niskosprawnych kotłów na węgiel na wysokosprawne kotły na pelet, 

gaz, 

− modernizacja kotłowni w Zespole Szkół im. bł ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie, 

− unieszkodliwianie, demontaż i transport 2000 t  wyrobów zawierających azbest z 798 

budynków) 

jak i obecnie prowadzone (montaż 89 pomp ciepła, 1364 instalacji solarnych, 546 instalacji 

fotowoltaicznych) spotkały się z dużym uznaniem gości. 

 

Podczas spotkania Naczelnik Wydziału Środowiska Paweł Dyrcz przedstawił: 

 

− projekty zrealizowane jak i obecnie realizowane przez Wydział Środowiska 

− sposoby finansowania zadań 

− mocne i słabe strony oraz  szanse i zagrożenia w realizacji projektów   

− proponowane zmiany w prawie zamówień publicznych, które zabezpieczałyby 

interesy m.in. instytucji realizujących projekty 
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Przedstawiciele Banku Światowego, wspierają Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w pracach związanych z zwiększeniem  dostępności  do  

programu  termomodernizacji domów u najuboższych gospodarstw domowych (STOP 

SMOG).  Doświadczenia  Powiatu w  realizacji  dotychczas  zrealizowanych  projektów   

grupowych mają ten  proces  ułatwić.    

     

   Zdjęcie 25 – 26. Wizytacja delegacji Banku Światowego /zdjęcia Wydział Środowiska/ 

 

Spotkania informacyjne z mieszkańcami uczestniczącymi w projekcie  

 

 

W związku z programem „Program zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i 

poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego   – 

SOLARY,FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA” w ramach, którego planowane jest 

zamontowanie 1365 instalacji solarnych, 546 instalacji fotowoltaicznych, 89 pomp ciepła 

powietrznych zorganizowano w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej spotkania 

organizacyjne związane z realizacją projektu.  Podczas   spotkań  przekazywano informacje 

dotyczące 

− sposobu realizacji zadania 

− terminów wykonania 

− charakterystyki  montowanych urządzeń 

− wysokości  III raty i ostatecznych kosztach zadania 

− podmiotach dofinansowujących  projekt 

W spotkaniach wzięło udział około 1820 osób. 

 

   
            Zdjęcie 27 – 28. Spotkania z uczestnikami projektu /zdjęcia Wydział Środowiska/ 
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              Zdjęcie 29 -30. Spotkania z uczestnikami projektu /zdjęcia Wydział Środowiska/. 
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XI. POWAŻNE AWARIE 

 

Na podstawie art. 29 pkt 4 ustawy z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska 

prowadzony jest rejestr zakładów mogących spowodować poważaną awarię. Odpowiednie 

informacje przekazywane są do jednostek administracji samorządowej w ramach opiniowania 

studiów i planów zagospodarowania przestrzennego w trybie art. 11 i 17 ustawy 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W bazie PSPA (potencjalni sprawcy 

poważnych awarii) prowadzonej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na terenie 

powiatu suskiego nie występują zakłady dużego ryzyka i zakłady zwiększonego ryzyka 

wystąpienia poważnych awarii. 

Na obszarze powiatu suskiego 2 zakłady zostały zakwalifikowane przez WIOŚ jako potencjalni sprawcy 

poważnych awarii. 

Tab. 54. Potencjalni sprawcy poważnych awarii. 

Lp. Nr ident. z bazy PSPA Nazwa Miejscowość Gmina 

1. 1210355 Fabios S.A. Białka Maków Podhalański 

2. 1210366 Valvex S.A. Jordanów Jordanów 

W 2019 – 2020 r. nie zanotowano zdarzeń wymagających zgłoszenia do GIOŚ.  
 

W okresie 2019 – 2020 nie było zdarzeń, które byłyby objęte obowiązkiem zgłoszenia do 

rejestru zdarzeń o znamionach poważnej awarii i poważnych awariach  prowadzonym przez 

GIOŚ zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. 

w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do GIOŚ (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1555). 

5 września 2016 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uruchomił system 

teleinformatyczny do prowadzenia rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i 

szkód w środowisku oraz rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Jest on 

dostępny pod adresem rejestry.gdos.gov.pl.  

W rejestrze brak zdarzeń dotyczących powiatu suskiego z okresu 2019 – 2020. 
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XII. KONTROLE INSPEKCJI SANITARNEJ, INSPEKCJI OCHRONY 

ŚRODOWISKA  

 

Prowadzenie nadzoru nad warunkami pracy pracowników ze szczególnym uwzględnieniem 

narażania na czynniki biologiczne oraz substancje chemiczne niebezpieczne 

 

 

W ewidencji Nadzoru Higieny Pracy Powiatowej  Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Suchej 

Beskidzkiej znajdowało się 331 zakładów, w których zatrudnionych było 8402 pracowników.  

W 2020 r. przeprowadzono ogółem 43 kontrole sanitarne w 37 zakładach pracy, w których 

zatrudnionych było 461 pracowników. Przeprowadzono:  

- 25 kontroli w ramach nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami,  

- 17 kontroli w zakładach stosujących w działalności zawodowej substancje chemiczne i 

ich mieszaniny,  

- 8 kontroli  dystrybutorów substancji chemicznych i ich mieszanin  w 5 obiektach,  

- 7 kontroli w ramach nadzoru nad produktami biobójczymi w 5 obiektach 

wprowadzających do obrotu produkty biobójcze,  

- 6 kontroli w zakresie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych 

o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy - w  5 zakładach, 

- 23 kontroli w ramach nadzoru nad czynnikami biologicznymi w środowisku pracy - w 

22 zakładach.  

Wydano ogółem 9 decyzji z zakresu bieżącego nadzoru sanitarnego, obejmujących łącznie 15 

nakazów. 

 

Nadzór nad chemikaliami, substancjami chemicznymi i ich mieszaninami  

W roku sprawozdawczym 2020 przeprowadzono:  

- 17 kontroli w zakładach stosujących substancje chemiczne i ich mieszaniny,  

- 8 kontroli dystrybutorów substancji chemicznych i ich mieszanin 

- 7 kontroli w ramach nadzoru nad produktami biobójczymi. 

W skontrolowanych zakładach nie stwierdzono uchybień. Nie wydano decyzji stwierdzających 

chorobę zawodową u pracowników narażonych na substancje  chemiczne i ich mieszaniny 

 

 Nadzór nad substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami  lub procesami 

technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 

 

W ewidencji PSSE w Suchej Beskidzkiej zarejestrowane było 36 zakładów, w których 

występują czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w 

środowisku pracy. W roku sprawozdawczym przeprowadzono 6 kontroli w 5 zakładach. 

Stwierdzono zatrudnienie w narażeniu na:    

- pył drewna twardego 34 pracowników  

W 1 z kontrolowanych zakładach, stwierdzono uchybienia, wydano 1 decyzje. W 2020 r. nie 

wydano decyzji stwierdzających chorobę zawodową u pracowników narażonych na działanie 

substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu 

rakotwórczym lub mutagennym.  

 

Nadzór nad czynnikami biologicznymi 

 

W ewidencji PSSE w Suchej Beskidzkiej łącznie zarejestrowanych było 224 zakładów, w 
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których występowały szkodliwe czynniki biologiczne. W 2020 r. skontrolowano 22 zakłady, w 

których przeprowadzono 23 kontroli w ramach nadzoru nad szkodliwymi czynnikami 

biologicznymi w środowisku pracy.  W narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne 

zatrudnionych było 219 pracowników. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono 

uchybień w zakresie szkodliwych czynników biologicznych. W 2020 roku wydano 4 decyzje 

stwierdzające chorobę zawodową u pracowników narażonych na działanie szkodliwych 

czynników biologicznych: t.j. „Choroby zakaźne i pasożytnicze albo ich następstwa – 

borelioza, wzw typu c, gruźlica płuc. 

 

Kontrola warunków pracy podczas zabezpieczania /usuwania wyrobów zawierających azbest 

W 2020 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej 

wpłynęły zgłoszenia dotyczące przystąpienia do prac związanych z usunięciem odpadów 

zawierających azbest znajdujących się na obiektach budowlanych. Nie przeprowadzono  

kontroli w zakresie warunków pracy podczas zabezpieczania/ usuwania wyrobów 

zawierających azbest. 

W 2020 r. nie wydano decyzji stwierdzających chorobę zawodową u pracowników narażonych 

na azbest. 

 

 

Zestawienie kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki  Inspektorat Ochrony Środowiska w 

Krakowie przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania. 
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XIII. ZESTAWIENIE PRAC WYDZIAŁU SRODOWISKA  

 

W ramach realizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu suskiego na lata 2017 – 2020 

z perspektywą na lata 2021 – 2024 w 2019 r. realizowano: 

 

1. „Program zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości 

powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego – solary, fotowoltaika, 

pompy ciepła” 

− przygotowano kompletu dokumentacji: siwz, specyfikacja techniczna, 

− ogłoszono przetarg na wykonanie instalacji 

− przygotowano umowy dla mieszkańców 

− podpisano 2000 umów z mieszkańcami 

− podpisano umowy na nadzór inwestorski 

− organizacja 12 spotkań z mieszkańcami – 1820 uczestników 

− przygotowano faktury dla uczestników 

 

Ogólna wartość projektu: 27 663 439 zł w ramach którego zostanie wykonanych 1365 instalacji 

solarnych, 546 instalacji fotowoltaicznych i 89 pomp ciepła powietrznych.  

W 2019 r. wykonano 114 instalacji solarnych oraz zamontowano 40 powietrznych pomp ciepła. 

 

2. „Program zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości 

powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego – biomasa” 

W ramach projektu zostało wymienionych 200 kotłów spełniających wymogi ekoprojektu, V 

klasy tj. kotły na biomasę - 192 i na gaz - 8. 

− podpisano 200 umów z mieszkańcami, wymieniono 96 kotłów 

− kontrola montowanych kotłów – 96 kontroli 

Ogólna wartość projektu - 2 068 652 zł, 2019 - wysokość dotacji z RPO WM 746 271,77 zł, 

udział własny 169 399,10 zł. 

 

3. „Program zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości 

środowiska w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego – azbest” 

Ogólna wartość projektu 1 030 161 zł, wysokość dotacji 811 074,48 zł, wkład mieszkańca 

143 130,81 zł 

− rozstrzygnięto przetarg 

− podpisano 415 umów z mieszkańcami na odbiór 940 t azbestu 

− przygotowano faktury dla uczestników  

 

4. „Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym na kondensacyjną kotłownię 

olejowo-gazową w Zespole Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie” 

W ramach projektu zostało wymienionych 5 kotłów węglowych na 2 olejowo – gazowe. 

Ogólny koszt zadania 499 070 zł. W 2019 r.: 

− wykonano dokumentację 

− uzyskano pozwolenia na budowę 

− złożono kartę informacyjną zadania i wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dotację 
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5. „Projekt LIFE pn.: „Green Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej 

infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach”  

W 2019 r. przygotowano dokumentację projektową, ogólna wartość projektu 36 000 zł. 

 

 

Zrealizowane zadania w 2019 r. przypisane wydziałowi zgodnie z regulaminem 

organizacyjnym 

 

w zakresie ustawy prawo wodne 

− stwierdzanie przejścia do zasobu gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi, 

urządzeń wodnych lub ich części, oraz ich wykreślenie z zasobu – 1 

wygaszanie trwałego zarządu – 2 

− przygotowanie do zamieszczenia zawiadomień o wszczęciu postępowania w sprawach 

dotyczących pozwolenia wodnoprawnego w BIP oraz na stronie starostwa 

powiatowego – 31 

− zatwierdzenie statusu spółki wodnej – 1 

− rozwiązanie spółki wodnej - 1 

 

w zakresie ustawy o rybactwie śródlądowym 

− wydawanie kart wędkarskich – 179 

− rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb – 22 

− wydawanie dokumentów potwierdzających członkostwo w Społecznej Straży 

Rybackiej – 7 

 

w zakresie ustawy o lasach 

− wydawanie zaświadczeń dotyczących objęcia/nieobjęcia działki uproszczonym 

planem urządzenia lasu decyzja o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach – 609 

− ilość otrzymanych zawiadomień o pozyskaniu drewna – 610 

− ilość wydanych świadectw legalności pozyskania drewna – 753 

− ilość otrzymanych wniosków o wyznaczenie drzew do wyrębu – 56 

− ilość wydanych decyzji – 57 

− ilość wyznaczonych drzew – 1086 

− masa ocechowanego drewna – 10 689 m3 

− ilość ocechowanych sztuk, stosów – 11 039 

 

w zakresie ustawy prawo łowieckie 

− naliczanie i rozliczanie wysokości czynszu dzierżawnego dla dzierżawcy obwodu 

łowieckiego – 2 

− wydawanie decyzji na odstrzał redukcyjny dzików – 1 (w tym 1 odwołanie) 

 

w zakresie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia 

− wnioskowanie do ARIMR o przekazywanie środków finansowych na wypłaty 

ekwiwalentów – 4 

− wypłata ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych – 12 
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w zakresie ustawy o odpadach 

− wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów – 2 

 

w zakresie ustawy o ochronie przyrody 

− wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów na terenach będących własnością 

gminy – 34 

− wydawanie opinii w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej wycinki drzew i krzewów 

na terenie będącym własnością Skarbu Państwa – 4 

− wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru żywych zwierząt 

gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 

z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze 

regulacji handlu nimi – 14 

 

w zakresie ustawy prawo ochrony środowiska 

− przyjmowanie zgłoszeń instalacji, dla której emisja nie wymaga pozwolenia – 39 

wydawanie pozwoleń na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji, 

oraz ich cofanie lub ograniczanie – 2 

− wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz ich wygaszanie, cofanie lub 

ograniczanie – 4 

− wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu – 1 

 

w zakresie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 

− wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych – 2 

 

w zakresie ustawy o transporcie kolejowym 

− wydawanie decyzji o usunięciu drzew i krzewów utrudniających widoczność 

sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy 

śnieżne – 9 

 

w zakresie ustawy prawo geologiczne i górnicze 

− zatwierdzanie projektu prac geologicznych – 24 

− przyjmowanie zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia robót – 19 

− projekty robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi – 3 

− udostępnienie informacji geologicznych – 33  

 

w zakresie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 

− opiniowanie studium zagospodarowania przestrzennego – 5 

− opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 14 

− zawiadomienia – 7 

 

w zakresie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

− wydawanie decyzji dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej – 32 

 

inne zadania zrealizowane 

− organizacja konkursu plastycznego – 249 uczestników 

− organizacja konkursu ogrodniczego – 12 uczestników 
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W ramach realizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu suskiego na lata 2017 – 2020 

z perspektywą na lata 2021 – 2024 w 2019 r. w 2020 r. realizowano: 

 

1. „Program zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości 

powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego – solary, fotowoltaika, 

pompy ciepła” 

− zamontowano 496 instalacji fotowoltaicznych, 839 instalacji solarnych 

 

2. „Program zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości 

powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego – biomasa” 

       -    podpisano umowy z mieszkańcami, wymieniono 37 kotłów 

− kontrola montowanych kotłów – 96 kontroli 

Ogólna wartość projektu - 2 068 652 zł, 2019 - wysokość dotacji z RPO WM 746 271,77 zł, 

udział własny 169 399,10 zł. 

 

3. „Program zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości 

środowiska w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego – azbest” 

Ogólna wartość projektu 1 030 161 zł, 2019 - wysokość dotacji 811 074,48 zł, wkład 

mieszkańca 143 130,81 zł 

− podpisano 329 umów z mieszkańcami na odbiór 783 t azbestu 

− przygotowano faktury dla uczestników  

 

 

Zrealizowane zadania w 2020 r. przypisane wydziałowi zgodnie z regulaminem 

organizacyjnym 

 

w zakresie ustawy prawo wodne 

− stwierdzanie przejścia do zasobu gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi, 

urządzeń wodnych lub ich części, oraz ich wykreślenie z zasobu – 30 

− wygaszanie trwałego zarządu - 1 

− przygotowanie do zamieszczenia zawiadomień o wszczęciu postępowania w sprawach 

dotyczących pozwolenia wodnoprawnego w BIP na stronie starostwa powiatowego - 19 

 

w zakresie ustawy o rybactwie śródlądowym 

− wydawanie kart wędkarskich - 116 

− rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb - 6 

− wydawanie dokumentów potwierdzających członkostwo w Społecznej Straży 

Rybackiej - 3 

 

w zakresie ustawy o lasach 

− wydawanie zaświadczeń dotyczących objęcia / nieobjęcia działki uproszczonym 

planem urządzenia lasu, decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach – 693 

− zatwierdzanie uproszczonego planu urządzenia lasu - 1 

− ilość otrzymanych zawiadomień o pozyskaniu drewna – 531 

− ilość wydanych świadectw legalności pozyskania drewna – 706 

− ilość otrzymanych wniosków o wyznaczenie drzew do wyrębu – 20 

− ilość wydanych decyzji – 26 
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− masa ocechowanego drewna – 10222 m3 

− ilość ocechowanych sztuk, stosów - 9523 

 

w zakresie ustawy prawo łowieckie 

− naliczanie i rozliczanie wysokości czynszu dzierżawnego dla dzierżawcy obwodu 

łowieckiego - 2 

− przyjmowanie oświadczeń o wyłączeniu działki z polowania – 3 

 

w zakresie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia   

− wnioskowanie do ARIMR o przekazywanie środków finansowych na wypłaty 

ekwiwalentów - 4 

− wypłata ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych - 12 

 

w zakresie ustawy o odpadach 

− wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów – 4 (zmiana zezwolenia 8) 

− wydanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów – 2 (zmiana zezwolenia 7) 

 

w zakresie ustawy o ochronie przyrody 

− wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów na terenach będących własnością 

gminy - 40 

− wydawanie opinii w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej wycinki drzew i krzewów na 

terenie będącym własnością Skarbu Państwa - 2 

− wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru żywych zwierząt gatunków 

wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 

grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji 

handlu nimi - 17 

 

w zakresie ustawy prawo ochrony środowiska 

− przyjmowanie zgłoszeń  instalacji, dla której emisja nie wymaga pozwolenia - 15 

− wydawanie pozwoleń na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji, 

oraz ich cofanie lub ograniczanie - 5 

− umorzenie pozwolenie na wytwarzanie odpadów – 1 

− uchylenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów - 1 

 

w zakresie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 

− wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych - 5 

 

w zakresie ustawy o transporcie kolejowym 

− wydawanie decyzji o usunięciu drzew i krzewów utrudniających widoczność sygnałów 

i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne – 

1 

 

w zakresie ustawy prawo geologiczne i górnicze 

− zatwierdzanie projektu robót geologicznych – 10 

− przyjmowanie zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia robót – 10 

− projekty robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi – 2 

− zatwierdzanie dokumentacji geologicznych - 16 
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w zakresie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 

− opiniowanie studium zagospodarowania przestrzennego – 9 

− planów zagospodarowania przestrzennego  – 27 

 

w zakresie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

− wydawanie decyzji dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej - 41 
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XIV. OCENA REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 

PODSTAWIE WSKAŹNIKÓW MONITOROWANIA PROGRAMU  

  

Opracowany „Program Ochrony Środowiska dla Powiat Suskiego na lata 2017 – 2020 z 

perspektywą na lata 2021 - 2024”, zakłada zarządzanie środowiskiem oraz monitoring 

wdrażania Programu. Jednym z założeń monitoringu wdrażania Programu Ochrony 

Środowiska jest raportowanie jego realizacji 

Efektem oceny jest przygotowanie sprawozdania z wykonania Programu Ochrony Środowiska. 

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Programu jest dobry system sprawozdawczości, 

oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji na środowisko. 

Wskaźniki monitorowania projektowanych przedsięwzięć powinny być realne, trafnie dobrane, 

mierzalne – umożliwiające wiarygodne i dostępne porównania. Analiza wskaźnikowa 

przeprowadzona w ramach monitoringu wdrażania Programu ma za zadanie bezpośrednie 

monitorowanie wdrażania podjętych działań, oraz pośrednio ocenę realizacji wskazanych 

priorytetów w zakresie Programu Ochrony Środowiska.  

W dokumencie „Program Ochrony Środowiska dla Powiat Suskiego na lata 2017 – 2020 z 

perspektywą na lata 2021 - 2024 założono listę wskaźników. Ocenę wskaźnikową podzielono 

na poszczególne grupy wskaźników odpowiadające elementom środowiska.  
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Tab. 55. Wskaźniki efektywności realizacji celów Programu Ochrony Środowiska Powiatu Suskiego. 

Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość bazowa 

2016 
Wartość docelowa 

(do osiągnięcia) 

Wartość osiągnięta 

Powietrze atmosferyczne 

1. 
Stężenie średnioroczne pyłu 

zawieszonego PM10 
g/m3 20 40 

Brak przekroczeń 

dla substancji 

 

2. 

Substancje, których stężenia 

przekroczyły wartości dopuszczalne 
lub wartości dopuszczalne 

powiększone o margines tolerancji – 

klasyfikacja strefy w której leży 

powiat 

 Klasa C: PM10, PM2,5, B(a)P A 

Wszystkie 
zanieczyszczenia 

powinny mieścić 

się w klasie A  

 

2019 r. 

Klasa C: PM10, PM2,5, 
B(a)P,03 

2020 r. 

Klasa C: PM10, PM2,5, B(a)P 

 

3. 
Emisja zanieczyszczeń pyłowych z 

zakładów szczególnie uciążliwych 
Mg/rok 7 

Wartości określone w pozwoleniach 

na emisję zanieczyszczeń i w 

pozwoleniach zintegrowanych. 

7 

4. 

Emisja zanieczyszczeń gazowych 

[Mg/rok] z zakładów szczególnie 

uciążliwych 

Mg/rok 18 126 

                          39 

Klimat akustyczny 

5. 

Powierzchnia obszarów powiatu 

suskiego eksponowanych na 

oddziaływanie ponadnormatywnego 

hałasu, 

Liczba mieszkańców na obszarze 
przekroczeń 

wg POŚPH Powierzchnia obszaru przekroczeń: 

0,879 km2 

Liczba mieszkańców: 3 184 

Nie 

występowanie 

obszarów 

z przekroczenia

mi 

 Stwierdzono przekroczenia 

hałasu drogowego, wokół 

zakładów stolarskich 

Pola elektromagnetyczne 

6. 

Miejsca i wartości pomiarów pól 

elektromagnetycznych na terenie 

powiatu 

Lokalizacja wg 

WIOŚ 

Sucha Beskidzka: 0,1 V/m, 

Zawoja: 0,1 V/m 

 

Nie występowanie 
miejsc 

z przekroczeniami 

Nie występowanie 
miejsc 

z przekroczeniami 

 

 

Brak miejsc z przekroczeniami 

Zasoby i jakość wód 

7. Jakość wód podziemnych 

Wg 

obowiązującej 

klasyfikacji 

Zawoja – I klasa, 

Budzów – III klasa, 

Maków Podhalański – III klasa, 

Zawoja – I klasa, 

Zawoja - II klasa, 

Zawoja – II klasa. 

I klasa 

Osiągnięcie 
dobrego stanu wód 

i dobrego 
potencjału – cele 

środowiskowe wg 
planów 

zagospodarowania 

Zawoja – I klasa, 

Bieńkówka – III klasa, 

Juszczyn – III klasa, 

Zawoja – II klasa, 

Zawoja - II klasa, 

Zawoja – II klasa 
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Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość bazowa 

2016 
Wartość docelowa 

(do osiągnięcia) 

Wartość osiągnięta 

8. Jakość wód powierzchniowych 

Wg 

obowiązującej 

klasyfikacji 

Stan/potencjał ekologiczny JCW**: 

- Skawa do Bystrzanki - słaby, 

- Skawica – dobry, 

- Stryszawka – dobry, 

- Paleczka – dobry, 

- Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do 

Zbiornika Świnna Poręba – dobry. 

powyżej stanu 

dobrego wód 

wodami dla 
obszarów dorzeczy 

w zakresie 

Ramowej 
Dyrektywy Wodnej 

Ocena stanu jcwp w 2019 r. 
Skawa do Bystrzanki – zły 
Skawa od Bystrzanki bez 

Bystrzanki do zbiornika -Świnna 
Poręba – zły 
Skawica – zły 
Stryszawka - zły 
Paleczka - zły 

Gospodarka wodno-ściekowa 

9. Zwodociągowanie powiatu % 38,5   40 

10. Skanalizowanie powiatu % 31,6  

Wg celów 

określonych 

w KPOŚK 

36,3 (2019 r.), 40,2 (2020 r.) 

11. Długość sieci kanalizacyjnej km 327,3  387,7 (2019 r.) , 455,1 (2020 r.) 

12. 
Odsetek ludności korzystającej z 

oczyszczalni ścieków 
% 36,2  

 

13. 
Wielkość komunalnych oczyszczalni 

ścieków  
RLM 54 880  

 

54 880  (2019 r. – 2020r.) 

14. 

Ścieki przemysłowe i komunalne  

oczyszczane w % ścieków 

wymagających oczyszczania 

% 100,00 100 

  
100 (2019 r.) 

15. 
Zużycie wody na potrzeby gospodarki 

narodowej i ludności ogółem 
dam3 1 451,5 brak 

1598,5 (2019 r.) 

1496,3 (2020 r.) 

16. 
Udział przemysłu w zużyciu wody 

ogółem 
% 33,3 brak 

 

37,4 (2019 r.) 

17. 
Długość sieci wodociągowej 

rozdzielczej 
km  350,8 brak 

 

370,7 (2019 r.) 366,8 (2020 r.) 

18. Zużycie wody na 1 mieszkańca m3 9,0  

 

9,3  (2019 r.) 9,6 (2020 r.) 

Zasoby geologiczne 
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Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość bazowa 

2016 
Wartość docelowa 

(do osiągnięcia) 

Wartość osiągnięta 

19. 

Liczba przypadków wydobywania 

kopalin bez wymaganej koncesji 

 

m3 0 0 

 

Gleby 

20. 
Powierzchnia gruntów 
zrekultywowanych w ciągu roku 

ogółem 

ha 0  
 

0 

21. 
Powierzchnia gruntów wymagających 

rekultywacji ogółem 
ha 

491,35 ha 

(gm. m. Jordanów: 155,69, 

gm. Maków Podhalański: 166,8, 

gm. Zawoja: 168,86) 

0 

 

0 

Gospodarka odpadami 

22. 

Poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: papieru, metali,  
tworzyw sztucznych i szkła 

%  

40 w 2019 r. 37 

50 w 2020 r. 

 

45 

Zasoby przyrodnicze 

23. 
Powierzchnia prawnie chroniona 

ogółem (bez obszarów Natura 2000)  
ha 28 615,73 

Utrzymanie i zachowanie stanu 

istniejącego –  obejmowanie ochroną 

ważnych obiektów w postaci np. 

pomników przyrody, użytków 

ekologicznych. 

bez zmian 

24. Obszary NATURA 2000 szt. 5 bez zmian 

25. Parki narodowe ha 2 559,00 bez zmian 

26. Parki Krajobrazowe ha 1 635,10 bez zmian 

27. Rezerwaty przyrody ha 71,94 bez zmian 

28. Obszary chronionego krajobrazu ha 15 576,90 bez zmian 

29. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe ha 8 786,00 bez zmian 

30. Użytki ekologiczne ha 0,00 bez zmian 

31. Pomniki przyrody szt. 54 bez zmian 

32. Lesistość powiatu  % 48,2 

Wg Krajowego Programu 

Zwiększania lesistości oraz 

miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

bez zmian 

33. Powierzchnia lasów ha 33 042,01  bez zmian 

34. 
Powierzchnia parków, zieleńców i 

terenów zieleni osiedlowej ogółem 
ha 20 33 

bez zmian 

35. 
Powierzchnia gruntów zalesionych w 

ciągu roku 
ha 0 

0 
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Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość bazowa 

2016 
Wartość docelowa 

(do osiągnięcia) 

Wartość osiągnięta 

Zagrożenia poważnymi awariami 

36 

Liczba poważnych awarii  i 

miejscowych zagrożeń w ciągu roku: 

- duże: 

- średnie: 

- lokalne: 

- małe: 

szt. 

 

 

0 

7 

622 

94 

 

 

0 

0 

0 

0 

Nie 

występowanie 

poważnych 

awarii 

i miejscowych 

zagrożeń 

 

 

 

0 
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XV. SPIS TABEL 
 

Tytuł tabeli Strona 

Tab.1. Zestawienie liczby mieszkańców powiatu w 2019 i 2020 r.                                          3 

Tab.2. Charakterystyka sieci wodociągowej w 2019 r. 4 

Tab.3. Charakterystyka sieci wodociągowej w 2020 r. 4 

Tab. 4. Ludność korzystająca z sieci wodociągowej.                                                                5 

Tab. 5. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej w 2019 r.                                                             5 

Tab. 6. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej w 2020 r 5 

Tab. 7. Zestawienie zbiorników bezodpływowych w 2019 r. i 2020 r. 6 

Tab. 8. Zestawienie przydomowych oczyszczalni w 2019 i 2020 r. 6 

Tab. 9. Wykaz oczyszczalni na terenie powiatu z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym 7 

Tab. 10. Wykaz prac zrealizowanych przez PGW Wody Polskie RZGW na terenie  

              powiatu w 2019 r.                                                                                                                       

10 

Tab. 11. Wykaz prac zrealizowanych przez PGW Wody Polskie RZGW na terenie 
               powiatu w 2020 r.                                                                                                                                           

10 

Tab.  12. Ocena stanu wód w 2020 r.                                                                                        12 

Tab. 13. Monitoring wód podziemnych.                                                                                     15 

Tab. 14. Rodzaje programów prowadzonych przez ARiMR na terenie powiatu.     16 

Tab. 15. Zestawienie osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.                    17 

Tab. 16. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza powiatu suskiego za 2019 r. 26 

Tab. 17. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza powiatu suskiego za 2020 r.    26 

Tab. 18. Liczba zlikwidowanych urządzeń w gminach województwa małopolskiego  

               w 2019 r. oraz osiągnięty efekt ekologiczny redukcji emisji w wyniku likwidacji  

               urządzeń grzewczych.      

26 

Tab. 19. Lista gmin wykonujących kontrole i ilości wykrytych naruszeń 27 

Tab. 20. Zestawienie inwentaryzacji kotłów.                                                                               29 

Tab. 21. Liczba i powierzchnia budynków, w których zlikwidowano nieefektywne  

               urządzenia grzewcze w gminach powiatu suskiego w 2020 r. oraz osiągnięty efekt  

               ekologiczny redukcji emisji w wyniku likwidacji kotłów.                                             

31 

Tab. 22. Lista gmin wykonujących kontrole i ilości wykrytych naruszeń.                                             31 

Tab. 23. Podsumowanie realizacji programu w zakresie montażu instalacji  
              fotowoltaicznych w 2020 r.                                                                                 

34 

Tab. 24. Podsumowanie realizacji programu w zakresie montażu instalacji  

               solarnych w 2020 r.                                                                                             

34 

Tab. 25. Podsumowanie realizacji programu w zakresie montażu pomp  
               ciepła w 2020 r.                                                                                                   

34 

Tab. 26. Efekty i koszty wymiany pieców w 2019 r.                                                         37 

Tab. 27. Efekty i koszty wymiany pieców w 2020 r.                                                        37 

Tab. 28. Wartości poziomów długookresowych hałasu drogowego w województwie  

               małopolskim w 2019 r.                                                                                                   

39 

Tab. 29. Remont i przebudowa dróg 2019 r. 40 

Tab. 30. Remont i przebudowa dróg 2020 r.                                                                                41 

Tab. 31. Odpady zebrane selektywnie w ciągu 2019 r.                                                    44 

Tab. 32. Odpady zebrane w ciągu 2019 r. i 2020 r.     45 

Tab. 33. Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów  w 2019 r. i 2020  r. 45 

Tab. 34.Odpady zebrane selektywnie w ciągu 2020 r.     45 

Tab. 35. Zebrane odpady budowlane i rozbiórkowe będące odpadami komunalnymi  

              poddane odzyskowi w 2020 r.                                                                                          

45 

Tab. 36. Jednostki odbierające odpady.                                                                                                         46 

Tab. 37. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych                                                                 46 

Tab. 38. Masa wytworzonych odpadów komunalnych przez 1 mieszkańca.                                                 46 
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Tab. 39. Zbiórka zużytych baterii.                                                                                               47 

Tab. 40. Zbiórka przeterminowanych leków.                                                                                47 

Tab. 41. Efekty i koszty utylizacji azbestu w 2019 r.   48 

Tab. 42. Efekty i koszty utylizacji azbestu w 2020 r 48 

Tab. 43. Stacje bazowe telefonii komórkowej na terenie powiatu suskiego.                       49 
Tab. 44. Wyniki pomiarów monitoringu pól elektromagnetycznych na terenie powiatu 

suskiego 
50 

Tab. 45. Wyniki pomiarów monitoringu pól elektromagnetycznych na terenie powiatu 

suskiego 
50 

Tab.46. Charakterystyka nadzoru nad lasami prywatnymi.      55 

Tab. 47.Patogeny grzybowe stwierdzone na terenie powiatu.      55 

Tab. 48. Projekty dotyczące ochrony przyrody zrealizowane przez BgPN w 2019 r. 58 
Tab. 49. Projekty dotyczące ochrony przyrody zrealizowane przez BgPN w 2020 r. 59 

Tab. 50. Projekty edukacyjne finansowane przez powiat suski.                                                       61 
Tab. 51.Projekty edukacyjne finansowane przez BgPN. 64 
Tab. 52. Rodzaje programów prowadzonych przez ARiMR na terenie powiatu.  
Tab. 53. Projekty dotyczące  szlaków turystycznych zrealizowane przez BgPN 66 

Tab.54.  Potencjalni sprawcy poważnych awarii 71 

Tab. 55. Wskaźniki efektywności realizacji celów Programu Ochrony Środowiska Powiatu 
Suskiego. 

81 

 

 
 

XVI. SPIS RYSUNKÓW 

 

Tytuł rysunku Strona 
Rys. 1. Województwo małopolskie z podziałem na powiaty 3 

Rys. 2. Powiat suski z podziałem na gminy 3 

Rys. 3. Lokalizacja stacji pomiarowych w województwie małopolskim wykorzystanych w 

ocenie za 2019                                                                                                                                                                                                                                                                             

18 

Rys. 4.Klasyfikacja stref w województwie małopolskim dla dwutlenku siarki dla czasu 
uśredniania - 1 godz. , 24 godz., z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony 

zdrowia – 2019 r.- 2020 r 

19 

Rys. 5. Klasyfikacja stref w województwie małopolskim dla dwutlenku azotu dla czasu 
uśredniania - 1 godz., z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia – 

2019 r. – 2020 r. 

20 

Rys. 6. Klasyfikacja stref w województwie małopolskim dla dwutlenku azotu dla czasu 

uśredniania -1 rok, z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia – 
2019 r. – 2020 r 

20 

Rys.7. Klasyfikacja stref w województwie małopolskim dla tlenku węgla dla czasu 

uśredniania – max. 8 godz., z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony 

zdrowia – 2019 r.-2020 r. 

21 

Rys. 8. Klasyfikacja stref w województwie małopolskim dla benzenu dla czasu 

uśredniania – 1 rok, z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia – 

2019 r.-2020 r 

21 

Rys. 9. Klasyfikacja stref w województwie małopolskim dla ozonu                                                                21 

Rys.10.       Klasyfikacja stref w województwie małopolskim dla ozonu dla czasu 

uśredniania – maksymalna 8-godzinna spośród średnich kroczących, z uwzględnieniem 

kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia – poziom celu długoterminowego - 2019 
r.-2020 r 

22 
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Rys.11. Klasyfikacja stref w województwie małopolskim dla pyłu zawieszonego PM10 dla 
czasu uśredniania – 24 godz., z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony 

zdrowia – 2019 r. – 2020 r. 

22 

Rys. 12. Klasyfikacja stref w województwie małopolskim dla pyłu zawieszonego PM10 
dla czasu uśredniania – 1 rok, z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony 

zdrowia – 2019 r 

23 

Rys.13. Klasyfikacja stref w województwie małopolskim dla pyłu PM10 dla czasu 

uśredniania - rok, z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia – 
2020 r.                                                      

23 

Rys. 14. Rozkład przestrzenny wartości stężenia średniego rocznego pyłu PM10 w 

województwie małopolskim w 2020 roku, opracowany z wykorzystaniem metody 

szacowania w oparciu o wyniki modelowania jakości powietrza dla roku 2020 
wykonanego przez IOŚ-PIB                                                                                                       

23 

Rys. 15. Klasyfikacja stref w województwie małopolskim dla pyłu zawieszonego PM2,5 

dla czasu uśredniania – 1 rok, z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony 
zdrowia – 2019 r. 

24 

Rys. 16. Klasyfikacja stref w województwie małopolskim dla pyłu zawieszonego PM2,5 dla 

czasu uśredniania – 1 rok, pod kątem dotrzymania poziomu dopuszczalnego II fazy -20 

µg/m3- 2019 r. 

24 

Rys. 17. Klasyfikacja stref w województwie małopolskim dla pyłu PM2,5 dla czasu 

uśredniania - rok, z uwzględnieniem poziomu dopuszczalnego I fazy określonego w celu 

ochrony zdrowia 

25 

Rys. 18. Klasyfikacja stref w województwie małopolskim dla benzo(a)pirenu w pyle PM10 
dla czasu uśredniania – 1 rok, z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony 

zdrowia – 2019 r.-2020 r. 

25 

Rys. 19. Rozkład przestrzenny wartości stężenia średniego rocznego benzo(a)pirenu w pyle 

PM10 w  województwie  małopolskim  w  2020  roku,  opracowany  z  wykorzystaniem  
metody  szacowania w oparciu o wyniki modelowania jakości powietrza dla roku 2020 

wykonanego przez IOŚ-PIB 

26 

 

 

 

XVII. SPIS ZDJĘĆ 

 

Tytuł zdjęcia Strona 

Zdjęcie 1-2. Kotłownia w Zespole Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w 

Jordanowie – przed i po wymianie pieca             

30 

Zdjęcie 3-4. Inauguracja programu „Stop Smog” 30 

Zdjęcie 5. Tablica informacyjna – miernik jakości powietrza na budynku starostwa 33 

Zdjęcie 6-9. Przykładowe instalacje fotowoltaiczne na budynkach prywatnych  35 

Zdjęcie 10 -12. Przykładowe pompy ciepła w budynkach prywatnych 35 

Zdjęcie 13 – 16. Przykładowe instalacje solarne  na budynkach prywatnych 36 

Zdjęcie 17 – 18. Przykładowe zamontowane piece  w budynkach prywatnych 37 

Zdjęcie 19 – 20. Przykładowe zamontowane piece  w budynkach prywatnych 38 

Zdjęcie 21 – 24. Przykładowe zlikwidowane piece  w budynkach prywatnych. 38 

Zdjęcie 25 -26.  Wizytacja delegacji Banku Światowego 70 

Zdjęcie 27-28. Spotkania z uczestnikami projektu  70 

Zdjęcie 29-30. Spotkania z uczestnikami projektu  70 
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