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1 Podstawa prawna i metodyka opracowania
1.1 Podstawa prawna Programu
Krajowa polityka ochrony środowiska jest obecnie prowadzona na podstawie strategii rozwoju,
programów i dokumentów programowych oraz za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych
programów ochrony środowiska. POŚ - Program Ochrony Środowiska sporządza odpowiednio organ
wykonawczy gminy, a uchwala Rada Gminy. Projekt Gminnego POŚ jest opiniowany przez właściwy
zarząd powiatu.
Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ jest realizacja przez jednostki samorządu
terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów
strategicznych i programowych. POŚ powinny stanowić podstawę funkcjonowania systemu
zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska
i przyrody na szczeblu danej JST - Jednostki Samorządu Terytorialnego.
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2 Streszczenie
Gmina Szczucin położona jest w powiecie dąbrowskim, w obrębie Powiśla Dąbrowskiego w Kotlinie
Sandomierskiej. Jest najdalej na północny-wschód wysuniętą gminą Małopolski. Jej powierzchnia to
120 km2. Szczucin jest gminą miejsko-wiejską, typowo rolniczą, należącą obecnie do najsłabiej
uprzemysłowionych w Małopolsce. Przez jej teren przebiega droga krajowa nr 73 (łącząca na osi
północ-południe Kielce z Tarnowem, o statusie międzyregionalnego korytarza transportowego). Od
strony południowo-zachodniej gmina sąsiaduje z gminami powiatu dąbrowskiego - z gminą:
Radgoszcz i Dąbrowa Tarnowska - od południa, natomiast od strony zachodniej z gminą
Mędrzechów. Od wschodu gmina Szczucin graniczy z województwem podkarpackim a od północy
z województwem świętokrzyskim. W skład gminy wchodzi 19 sołectw.
STAN ŚRODOWISKA W GMINIE SZCZUCIN
Powietrze atmosferyczne
Gmina Szczucin znajduje się w strefie podlegającej ocenie jakości powietrza – strefa małopolska.
Roczna Ocena Jakości Powietrza w Województwie Małopolskim za rok 2021, teren gminy klasyfikuje
do obszarów przekroczeń normatywnych stężeń zanieczyszczeń B(a)P/rok.
Jakość wód
Jakość wód podziemnych jest zadowalającej jakości. Jakość wód powierzchniowych w granicach
gminy została zakwalifikowana jako zła.
Sieć wodociągowa
Gmina jest zwodociągowana, posiada własną stację uzdatniania wody, ujęcia głębinowe zasilane
przez wody podziemne czwartorzędowego poziomu wodonośnego, sieć magistralną ze zbiornikami
ciśnieniowymi, a także sieć rozdzielczą z przyłączami domowymi. 94,2 % mieszkańców korzysta
z wodociągu.
Odprowadzenie ścieków
Gospodarka ściekowa na terenie gminy Szczucin obecnie uregulowana jest tylko częściowo. Obecnie
gmina skanalizowana jest w około 29,5 %. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 38,7 km.
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami jest realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulowana przez
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczucin.
Formy ochrony przyrody w Gminie
Północna część Gminy objęta jest strefą Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły. Gmina
graniczy z Jastrzabsko - Żdziarskim Obszarem Chronionego-Krajobrazu. Na terenie Gminy znajduje się
także jeden użytek ekologiczny (w Woli Szczucińskiej) oraz 10 pomników przyrody – starych drzew,
zgromadzonych na terenie zabytkowego zespołu parkowego w Szczucinie. Brak jest obszarów
NATURA 2000.
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Cele i kierunki interwencji
Cele i kierunki interwencji oraz zadania Programu Ochrony Środowiska wynikają ze zdefiniowanych
zagrożeń i problemów dla poszczególnych obszarów interwencji. Podejmowane działania przyczynią
się do osiągnięcia celów powiatowych.
Obszar interwencji
Ochrona klimatu i jakości powietrza
Zagrożenie hałasem

Cele / kierunki interwencji
Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji oraz
wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska

Pola elektromagnetyczne

Minimalizacja oddziaływania promieniowania niejonizującego.

Gospodarowanie wodami

Gospodarowanie wodami dla ochrony przed: powodzią, suszą i
deficytem wody, ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami
wodnymi

Gospodarka wodno-ściekowa
Zasoby geologiczne
Gleby
Gospodarka odpadami i
zapobieganie powstawaniu
odpadów
Zasoby przyrodnicze

Zagrożenie poważnymi awariami

Wyposażenie terenu gminy w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.
Racjonalna gospodarka zasobami kopalin ze złóż.
Zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi,
zapobieganie degradacji gleb, powierzchni ziemi oraz właściwe
gospodarowanie gruntami.
Racjonalna gospodarka odpadami wytworzonymi w gminie zgodnie
z hierarchią postępowania z odpadami.
Ochrona różnorodności biologicznej, zapobieganie degradacji
ekosystemów w szczególności objętych przestrzenną formą ochrony,
zrównoważona gospodarka leśna, tworzenie zielonej infrastruktury.
Zmniejszenie zagrożenia dla mieszkańców i środowiska z powodu
transportu materiałów niebezpiecznych oraz gazociągów.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2021
r., poz. 1973) Wójt Gminy, co 2 lata przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu
Ochrony Środowiska. Po przedstawieniu niniejszego raportu Radzie Gminy, należy skierować go do
organu wykonawczego powiatu.
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3 Spójność z dokumentami strategicznymi i programowymi
3.1 Aspekty prawa polskiego
Podstawowe polskie akty prawne związane z ochroną środowiska to:
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 r., poz. 1973),
Ustawy o charakterze ogólnym i uzupełniającym:
• ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 poz. 559),
• ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. 2021 poz. 2373),
• ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022
poz. 503)
• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351),
• ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2021 poz. 2166),
• ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 r., poz. 716 wraz
z rozporządzeniami,
•

ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2021 poz. 610).

3.2 Analiza regionalnych planów istotnych z punktu widzenia POŚ
3.2.1 Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego
Uchwała Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie
Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Podstawowe kierunki działań
Podstawowym celem Programu ochrony powietrza dla stref województwa małopolskiego jest
poprawa jakości powietrza i dotrzymanie obowiązujących standardów, aby ograniczyć niekorzystny
wpływ zanieczyszczeń na zdrowie i jakość życia mieszkańców. Dlatego też zaplanowane działania
mają na celu uzyskanie maksymalnego efektu ekologicznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń
ze źródeł, które w największy sposób oddziałują na wielkość stężeń substancji w powietrzu.
Do osiągnięcia celu Programu konieczna jest realizacja zadań wskazanych w harmonogramie realizacji
oraz uwzględnianie ogólnych kierunków działań, które w sposób pośredni wpływają na poprawę
stanu jakości powietrza.
Program wskazuje następujące kierunki działań naprawczych:
1. Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej
2. Ograniczenie emisji z sektora transportu
3. Ograniczenie emisji z działalności gospodarczej.
W ramach każdego z ww. działań naprawczych określono zadania i obowiązki do realizacji przez różne
podmioty.
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DZIAŁANIE 1. OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Kod działania: PL12_ONE - Głównym celem działania jest pełne wdrożenie wymagań uchwał
antysmogowych dla Małopolski i dla Krakowa, a także poprawa efektywności energetycznej
budynków i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Zadania do realizacji
Zadania wszystkich instytucji publicznych
1. Przy finansowaniu ze środków publicznych instalacji grzewczych na paliwa stałe o mocy do 1 MW,
instytucje publiczne zobowiązane są zapewnić:
• finansowanie od 1 stycznia 2021 roku wyłącznie dla instalacji zasilanych biomasą
(z wyłączeniem projektów w trakcie realizacji),
• finansowanie od 1 stycznia 2023 roku wyłącznie dla instalacji zasilanych biomasą o emisji
cząstek stałych do 20 mg/m³ (przy 10% O2).
• stosowanie zbiorników buforowych jako obowiązkowe w przypadku kotłów z ręcznym
podawaniem paliwa (kotły zgazowujące) oraz zalecane w przypadku kotłów z automatycznym
podawaniem paliwa. Minimalna pojemność zbiorników buforowych powinna być zgodna
z dokumentacją techniczną kotła.
Dodatkowo należy zapewnić preferencje w postaci wyższego dofinansowania dla pomp ciepła, paneli
fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, instalacji grzewczych podłączanych do ciepłowni
geotermalnych oraz kotłów na biomasę o emisji pyłu do 20 mg/m³ (przy 10% O2).
2. Gmina, powiat i województwo zobowiązane są zapewnić, że od 1 stycznia 2023 roku co najmniej
50%, a od 1 stycznia 2025 roku 100% energii elektrycznej zużywanej w ciągu roku przez będące
jej własnością budynki użyteczności publicznej będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych. Cel
może zostać osiągnięty poprzez:
• inwestycję we własną instalację wytwarzającą energię elektryczną z OZE,
• zakup energii poświadczony gwarancją pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych lub zawarcie bezpośredniej umowy PPA (Power Purchase Agreement) z
wytwórcą energii z OZE,
• udział w klastrze energii lub spółdzielni energetycznej wytwarzających energię elektryczną
z OZE,
• dzierżawę instalacji lub zakup energii od spółdzielni lub przedsiębiorstwa inwestujących w
OZE na obiektach gminy
• zakup lub dzierżawę udziału w wirtualnie eksploatowanej instalacji OZE.
Zadania Burmistrzów, Burmistrzów i prezydentów miast oraz rad gmin:
1. Utworzenie do 1 stycznia 2021 roku i utrzymanie punktu obsługi Programu Czyste Powietrze
w oparciu o porozumienie z WFOŚiGW w Krakowie.
2. Zatrudnienie do 30 września 2021 roku i utrzymanie stanowiska Ekodoradcy. W gminach o liczbie
mieszkańców do 20 tys. należy zatrudnić co najmniej 1 Ekodoradcę, w gminach o liczbie
mieszkańców powyżej 20 tys. – co najmniej 2 Ekodoradców, w gminach o liczbie mieszkańców
powyżej 50 tys. – co najmniej 3 Ekodoradców, w przypadku gminy o liczbie mieszkańców powyżej
500 tys. – co najmniej 6 Ekodoradców.
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wsparcie do kosztów zatrudnienia Ekodoradców ze środków RPO na lata 2021-2027.
Do zadań Ekodoradcy należeć będą, m.in.:
•

doradztwo dla mieszkańców w zakresie technologii OZE, źródeł ogrzewania, programów
dofinansowania i wymagań uchwały antysmogowej,

•

prowadzenie edukacji ekologicznej na poziomie lokalnym w zakresie ochrony powietrza,

•

obsługa programu Czyste Powietrze, inicjowanie i obsługa inwestycji w zakresie programu
Stop Smog.

3. Prowadzenie w gminach objętych uchwałą antysmogową dla Małopolski, akcji informacyjnej o
wymaganiach uchwały antysmogowej dla Małopolski oraz dostępnych formach dofinansowania
do wymiany kotłów. Od 2021 roku gmina zobowiązana jest dotrzeć z informacją co najmniej raz
na pół roku do każdego punktu adresowego, pod którym eksploatowana jest instalacja na paliwa
stałe (dotyczy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych).
4. Do 31 października 2020 roku na oficjalnej stronie internetowej gminy (w widocznym miejscu na
stronie głównej) należy zamieścić następujące informacje:
• aktualną jakość powietrza i stopnień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza (jeśli został
wprowadzony),
• odnośnik do aplikacji Ekointerwencja (możliwości zgłoszenia naruszenia przepisów ochrony
środowiska),
• odnośnik do informacji o Programie Czyste Powietrze.
5. Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła i instalacji odnawialnych źródeł energii w
budynkach mieszkalnych, budynkach niemieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej na
terenie gminy:
• co najmniej 70% budynków do końca 2021 roku,
• co najmniej 90% budynków do 30 czerwca 2022 roku.
Dane powinny być wprowadzone do elektronicznej Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków
w Małopolsce. Po uruchomieniu CEEB należy podjąć współpracę z kominiarzami i powiatowymi
inspektoratami nadzoru budowlanego w celu pełnej inwentaryzacji źródeł na paliwa stałe. Konieczna
jest bieżąca aktualizacja bazy inwentaryzacji na podstawie danych przekazywanych przez właścicieli
i zarządców budynków oraz pozyskiwanych w ramach prowadzonych kontroli.
6. Prowadzenie przez straż gminną lub międzygminną, upoważnionych pracowników gminy lub we
współpracy z policją kontroli interwencyjnych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony
powietrza.
a) Kontrole interwencyjne (reakcje na zgłoszenia naruszeń) powinny być wykonywane w ciągu 12-u
godzin od zgłoszenia.
b) W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez aplikację Ekointerwencja administrowaną przez Urząd
Marszałkowski należy zaktualizować informację o podjętych działaniach i rezultatach kontroli w ciągu
3 dni roboczych od podjęcia kontroli.
c) W przypadku co najmniej 10% prowadzonych kontroli interwencyjnych w skali roku należy pobrać
i zlecić badanie próbki popiołu z paleniska.
d) Kontrole interwencyjne powinny być połączone z aktualizacją danych w bazie ogrzewania
budynków.
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7) Prowadzenie przez straż gminną lub międzygminną, upoważnionych pracowników gminy lub we
współpracy z policją kontroli planowych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony powietrza:
a) Kontrole planowe w 2020 roku powinny objąć:
• 20 budynków w gminach o liczbie mieszkańców do 10 tys.,
• 40 budynków w gminach o liczbie mieszkańców między 10 tys. a 20 tys.,
• 80 budynków w gminach o liczbie mieszkańców między 20 tys. a 50 tys.,
• 200 budynków w gminach o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys.
b) Kontrole planowe w 2021 i 2022 roku powinny corocznie objąć:
•

60 budynków w gminach o liczbie mieszkańców do 10 tys.,

•

100 budynków w gminach o liczbie mieszkańców między 10 tys. a 20 tys.,

•

200 budynków w gminach o liczbie mieszkańców między 20 tys. a 50 tys.,

• 500 budynków w gminach o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys.
c) Kontrole planowe od 2023 roku powinny corocznie objąć:
•

120 budynków w gminach o liczbie mieszkańców do 10 tys.,

•

200 budynków w gminach o liczbie mieszkańców między 10 tys. a 20 tys.,

•

400 budynków w gminach o liczbie mieszkańców między 20 tys. a 50 tys.,

• 1000 budynków w gminach o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys.
d) w Krakowie kontrole planowe powinny corocznie objąć wszystkie budynki, w których nadal
eksploatowane są indywidualne paleniska na paliwa stałe z uwagi na obowiązującą na jego terenie
tzw. uchwałę antysmogową dla Krakowa.
e) Kontrole planowe powinny być połączone z aktualizacją danych w bazie ogrzewania budynków.
f) Gminy powinny przygotować wewnętrzną procedurę przeprowadzania kontroli palenisk pod kątem
przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów do 30 września 2021 roku120.
Procedura powinna zostać opracowana zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
8) Przygotowanie do 30 czerwca 2022 roku analizy problemu ubóstwa energetycznego w gminie,
zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Urząd Marszałkowski:
•

Przygotowanie bazy danych o osobach, które spełniają wymagania programu Stop Smog.

•

Identyfikacja potrzeb inwestycyjnych w zakresie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji
w budynkach, które zamieszkują ww. osoby.

9) Wsparcie mieszkańców gminy dotkniętych ubóstwem energetycznym:
•

Rekomendowane jest uruchomienie programu osłonowego w postaci dopłat do wyższych
kosztów ogrzewania.

•

Rekomendowana jest realizacja przez gminę programu Stop Smog poprzez dofinansowanie
wymiany kotłów i termomodernizacji.

10) W ramach aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy należy zidentyfikować i wyznaczyć obszary, które ze względów technicznych i prawnych mogą
być przeznaczone pod urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy
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przekraczającej 100 kW. W przypadku, gdy brak jest obszarów spełniających ww. warunki, należy
również wykazać ten fakt w studium.
11) Rekomendowane jest przeznaczenie od 2021 roku w ramach budżetu gminy co najmniej 1%
dochodów własnych na działania związane z ochroną powietrza, obejmujące m.in.:
•

zatrudnienie Ekodoradców oraz uruchomienie i obsługę punktów obsługi programu Czyste
Powietrze,

•

realizację programów dotacyjnych wspierających program Czyste Powietrze oraz programów
osłonowych dla osób dotkniętych ubóstwem energetycznym,

•

kontrole w zakresie naruszeń przepisów o ochronie powietrza,

•

działania edukacyjno-informacyjne dotyczące ochrony powietrza,

•

inwentaryzację źródeł ogrzewania budynków w gminie,

•

termomodernizację budynków użyteczności publicznej lub instalację odnawialnych źródeł
energii.

12) Gminy objęte uchwałą antysmogową dla Małopolski poprzez swoje działania powinny
doprowadzić do sytuacji, w której liczba zainstalowanych urządzeń grzewczych, które nie spełniają
wymagań uchwały antysmogowej:
•

od 1 stycznia 2023 roku nie przekroczy 15% wszystkich zainstalowanych urządzeń grzewczych
na terenie gminy,

•

od 1 stycznia 2027 roku nie przekroczy 3% wszystkich zainstalowanych urządzeń grzewczych
na terenie gminy.

Zapis ten nie zwalnia podmiotów objętych uchwałą antysmogową z przestrzegania zapisów ww.
uchwały, tj. pełnego dostosowania do jej wymagań w wyznaczonych terminach. Nie zwalnia on
również organów kontrolnych z obowiązku egzekwowania wymagań uchwały antysmogowej.
Zadania starostów powiatów
1) Zatrudnienie najpóźniej do 30 czerwca 2021 roku i utrzymanie stanowiska co najmniej 1
Ekodoradcy ds. klimatu. Do obowiązków Ekodoradcy ds. klimatu należą:
•

koordynacja działań gmin w zakresie wykorzystania OZE i budownictwa energooszczędnego,

•

współpraca z gminami i Urzędem Marszałkowskim,

•

wymiana doświadczeń i dobrych praktyk gmin na obszarze powiatu,

•

inicjowanie wspólnych działań, projektów i akcji edukacyjnych w gminach,

•

doradztwo dla gminnych Ekodoradców w zakresie wykorzystania OZE i budownictwa
energooszczędnego,

•

wsparcie techniczne gmin w zakresie wdrażania neutralności klimatycznej dla szkół i

budynków użyteczności publicznej.
Przewidywane wsparcie ze środków Programu LIFE.
2) Do 31 października 2020 roku na oficjalnej stronie internetowej powiatu (w widocznym miejscu na
stronie głównej) należy zamieścić następujące informacje:
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•

aktualną jakość powietrza i stopnień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza (jeśli został
wprowadzony),

•

odnośnik do aplikacji Ekointerwencja (możliwości zgłoszenia naruszenia przepisów ochrony
środowiska),

•

odnośnik do informacji o Programie Czyste Powietrze.

3) Prowadzenie akcji informacyjnej o wymaganiach uchwał antysmogowych w ramach wydawania
pozwoleń na budowę i przyjmowania zgłoszeń budynków.
4) Rekomendowane jest przeznaczenie od 2021 roku w ramach budżetu powiatu co najmniej 0,5%
dochodów własnych na działania związane z ochroną powietrza, obejmujące m.in.:
•

zatrudnienie Ekodoradców ds. klimatu,

•

wsparcie gmin w zakresie realizacji zadań w zakresie ochrony powietrza,

•

kontrole w zakresie naruszeń przepisów ochrony powietrza przez przedsiębiorców,

•

działania edukacyjne dotyczące ochrony powietrza i klimatu, promocji OZE, promocji
zrównoważonego transportu,

•

termomodernizację budynków użyteczności publicznej lub instalację odnawialnych źródeł
energii.

DZIAŁANIE 2. OGRANICZENIE EMISJI Z SEKTORA TRANSPORTU
Kod działania: PL12_OET - Głównym celem działania jest ograniczenie liczby pojazdów o wysokiej
emisji zanieczyszczeń oraz wyeliminowanie z ruchu pojazdów niespełniających przepisów w zakresie
emisji. Dla Krakowa szczególnie istotne jest ograniczenie ruchu pojazdów w centrum miasta z
wykorzystaniem stref ograniczonego ruchu.
Działania, które powinny być uwzględniane w strategiach i planach na poziomie gmin, powiatów
i województwa, m.in.:
a) organizacja ruchu pojazdów w miastach powinna dążyć do ograniczenia ich liczby w centrach miast
oraz zapewnienia płynności ruchu,
b) tworzenie i egzekwowanie stref uspokojonego ruchu z ograniczeniem prędkości do 30 km/h,
c) rozbudowa transportu zbiorowego, w szczególności połączeń między gminami miejskimi
i zlokalizowanymi wokół gminami ościennymi,
d) tworzenie regularnych połączeń autobusowych przede wszystkim w miejscach, gdzie nie istnieje
(bądź nie jest ona regularna) komunikacja autobusowa,
e) wdrożenie energooszczędnych i niskoemisyjnych rozwiązań w transporcie publicznym, w tym
zakup niskoemisyjnego i zeroemisyjnego taboru,
f) rozwój połączeń w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz połączeń poprzecznych do linii
kolejowych SKA – linii autobusowych zapewniających połączenie ze stacjami kolejowymi SKA,
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g) utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych i innych ciągów komunikacyjnych utwardzonych
w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń poprzez regularne mycie, remonty i poprawę
stanu ich nawierzchni,
h) rozwój komunikacji rowerowej (z uwzględnieniem rowerów towarowych) poprzez ciągłą
modernizację i rozbudowę infrastruktury rowerowej,
i) tworzenie zielonych stref przyjaznych dla pieszych,
j) budowa parkingów Park&Ride oraz Bike&Ride zlokalizowanych przy stacjach kolejowych (w tym
przy stacjach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej), pętlach autobusowych i tramwajowych
z zastosowaniem niższych opłat za postój na P&R/B&R dla osób korzystających z biletów okresowych
na komunikację miejską,
k) promowanie zrównoważonych form transportu (transport rowerowy i pieszy, komunikacji
publicznej, car/bike sharing, transport z wykorzystaniem hulajnóg, car pooling)
l) wdrażanie i rozwój systemów rowerów miejskich z uwzględnieniem rowerów towarowych
i rowerów specjalnych dla osób z niepełnosprawnością zarówno na wynajem krótkoterminowy, jak
i długoterminowy w oparciu o system opłat abonamentowych; zapewnienie niezbędnej
infrastruktury do ich funkcjonowania,
m) podejmowanie działań mających na celu rozwój sieci ogólnodostępnych stacji ładowania,
n) ograniczanie ruchu samochodów w centrach miast na rzecz ruchu pieszego i rowerowego, w tym
tworzenie stref wolnych od ruchu samochodowego,
o) brak tworzenia nowych miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania, gdyż w wyniku ich
utworzenia zwiększy się ruch w centrum miasta; rozwój stref płatnego parkowania, co do ich zasięgu
oraz poziomu cen oraz ewentualnych ograniczeń maksymalnego czasu parkowania jako narzędzie
wspierające cel ograniczenia ruchu kołowego w centrum miasta,
p) nadawanie w przestrzeni publicznej priorytetu potrzebom pieszych,
q) uwzględnienie w zamówieniach publicznych na zakup floty pojazdów, zlecanych przez instytucje
publiczne, rowerów, w tym rowerów towarowych,
r) zapewnienie płynności i sprawności przejazdu pojazdów transportu zbiorowego poprzez
odpowiednie działania infrastrukturalne, m.in. poprzez wydzielanie buspasów,
s) tworzenie zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z odpowiednią infrastrukturą,
t) zapewnienie przyjaznej i przystępnej cenowo dla mieszkańców komunikacji publicznej jako
alternatywy dla wprowadzanych ograniczeń dla pojazdów indywidualnych.
Poza rekomendowanymi kierunkami działań wyznaczone zostały również obligatoryjne zadania
związane z sektorem transportu.
Zadania do realizacji
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Zadania wszystkich instytucji publicznych
1) W ramach zielonych zamówień publicznych od 1 stycznia 2022 roku w warunkach udzielenia
zamówienia publicznego należy uwzględniać następujące wymagania:
a) obowiązek spełnienia przez pojazdy realizujące przewozy regularne specjalne oraz usługi przewozu
okazjonalnego wyznaczonych norm emisji spalin – przewoźnik świadczący usługę transportową musi
zrealizować ją pojazdami o normie minimum EURO 4 w przypadku pojazdów z silnikiem benzynowym
oraz EURO 6 w przypadku pojazdów z silnikiem Diesla.
b) w ramach zamówień na roboty budowlane:
• obowiązek spełnienia przez maszyny mobilne nieporuszające się po drogach (tj. maszyny
budowlane – koparki, ładowarki, spycharki, itp.) o mocy powyżej 18 kW wymagania w postaci
wyposażenia w filtr cząstek stałych,
• obowiązek czyszczenia na mokro (przez wykonawcę zleconego zamówienia) ulic i terenu
wokół budowy, które są zanieczyszczone na skutek budowy,
• zraszanie w okresie bezdeszczowym składowisk materiałów sypkich,
• stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub błota z kół sprzętu ciężkiego opuszczających
plac budowy,
• stosowanie cięcia elementów betonowych na "mokro",
• stosowanie przykrycia przy przewożeniu materiałów pylących.

DZIAŁANIE 3. OGRANICZENIE EMISJI Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Kod działania: PL12_OEP - Celem działania jest ograniczenie negatywnego wpływu funkcjonowania
przemysłu i działalności gospodarczej na środowisko, w tym na jakość powietrza. Działanie ma
również na celu zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie oddziaływania podmiotów
gospodarczych na jakość powietrza.
Zadania Burmistrzów, Burmistrzów i prezydentów miast oraz rad gmin: Prowadzenie akcji
informacyjnej o wymaganiach uchwały antysmogowej dla Małopolski oraz dostępnych formach
dofinansowania do wymiany kotłów z dotarciem przynajmniej raz w roku do każdego podmiotu
prowadzącego działalność gospodarczą na terenie gminy, który eksploatuje instalację spalania paliw
stałych.

3.2.2 UCHWAŁA ANTYSMOGOWA
Uchwała antysmogowa dla Małopolski - uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa
Małopolskiego
z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała
ogranicza powstawanie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń:
•

Od 1 lipca 2017 roku nie jest możliwa w Małopolsce instalacja kotła na węgiel lub drewno lub
kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych
rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu, tj.:
o sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów
o nominalnej mocy cieplnej 20 kW lub mniejszej nie może być mniejsza niż 75 %;
o sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów
o znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 20 kW nie może być mniejsza niż 77 %;
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o

o

o

o

o
•

emisje cząstek stałych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą
przekraczać 40 mg/ml w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa
oraz 60 mg/ml w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
emisje organicznych związków gazowych dotyczące sezonowego ogrzewania
pomieszczeń nie mogą przekraczać 20 mg/ml w przypadku kotłów z automatycznym
podawaniem paliwa oraz 30 mg/ml w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem
paliwa;
emisje tlenku węgla dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą
przekraczać 500 mg/ml w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa
oraz 700 mg/ml w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
emisje tlenków azotu, wyrażone jako ekwiwalent dwutlenku azotu, dotyczące
sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 200 mg/ml w przypadku
kotłów na biomasę oraz 350 mg/m l w przypadku kotłów na paliwa kopalne;
W przypadku kotła na paliwo stałe wymogi te muszą zostać spełnione dla paliwa
zalecanego i dowolnego innego odpowiedniego paliwa.

Osoby, które budują nowy dom, przeprowadzają remont z wymianą kotła lub kominka albo
wymieniają kocioł lub kominek na nowy, będą zobowiązane zainstalować nowoczesne
urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu.

Kominki, które nie spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu lub sprawności cieplnej na poziomie co
najmniej 80%, od 2023 roku muszą zostać wymienione lub wyposażone w urządzenie redukujące
emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.
Dla mieszkańców, którzy już obecnie korzystają z ekologicznego ogrzewania – gazu, oleju, ogrzewania
elektrycznego lub pomp ciepła – uchwała nie wprowadzi żadnych nowych obowiązków lub
ograniczeń. Wyznaczono długie okresy przejściowe:
• Do końca 2022 r. – wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm
emisyjnych.
•

Do końca 2026 r. – wymiana kotłów, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne (klasa
3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012).

•

Istniejące kotły klasy 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012) mogą być eksploatowane
bezterminowo.

Wymagania dot. jakości paliw od 1 lipca 2017 r.:
•

zakaz stosowania mułów i flotów węglowych,

•

zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20% (suszenie przynajmniej 2 sezony).

Kontrola przestrzegania wprowadzanych ograniczeń jest prowadzona przez uprawnione służby:
•
•
•
•

straż miejską i gminną,
upoważnionych pracowników urzędu gminy,
Policję,
Inspekcję Ochrony Środowiska.
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3.2.3 PROGRAM STRATEGICZNY OCHRONA ŚRODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO
Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XLVIII/684/21 z dnia 27 grudnia 2021 r. przyjął
Program Strategiczny Ochrona Środowiska. Dokument ma na celu realizację celu strategicznego
wyznaczonego w Strategii województwa „Małopolska 2030”: Wysoka jakość środowiska i dążenie do
neutralności klimatycznej.
Dążenie do realizacji przyjętego celu nadrzędnego będzie odbywać się poprzez kierunki działań
wyznaczone w 4 priorytetowych OBSZARACH INTERWENCJI:
•
•
•
•

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ochrona powietrza,
Adaptacja do zmian klimatu i zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych,
Edukacja, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji, monitoring i
zarządzanie,
Zrównoważone korzystanie ze środowiska.

3.3 Dokumenty Lokalne
3.3.1 Program Ochrony Środowiska Powiatu Dąbrowskiego na lata 2017 – 2020 z
uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
W POŚ dla powiatu dąbrowskiego przyjęto następujące cele:
•

Poprawa jakości powietrza w powiecie dąbrowskim,

•

Poprawa klimatu akustycznego w powiecie dąbrowskim,

•

Prowadzenie zrównoważonego gospodarowania wodami umożliwiającego osiągnięcie
i utrzymanie dobrego stanu wód,

•

Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi,

•

Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem antropogenicznym, erozją oraz
niekorzystnymi zmianami klimatu,

•

Upowszechnienie z korzystania z infrastruktury komunalnej w powiecie dąbrowskim,

•

Ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazowej powiatu dąbrowskiego,

•

Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchą, postępowanie z odpadami uwzględniając
rozwój zrównoważony,

•

Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń ponadnormatywnym promieniowaniem
elektromagnetycznym,

•

Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków wystąpienia poważnych awarii.

Cele i działania proponowane w programie ochrony środowiska posłużą do tworzenia warunków dla
takich zachowań ogółu społeczeństwa powiatu dąbrowskiego, które służyć będą poprawie stanu
środowiska przyrodniczego. Realizacja celów wytyczonych w programie powinna spowodować
polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego na
terenie powiatu.
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Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczucin jest spójny z zapisami i celami Programu Ochrony
Środowiska Powiatu Dąbrowskiego.

3.3.2 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Szczucin
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęty do realizacji 30.12.2021 uchwałą nr XL/372/21.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczucin ma przyczynić się do osiągnięcia celów Unii
Europejskiej określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym, tj.:
• redukcji emisji gazów cieplarnianych,
• zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
• redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie
efektywności energetycznej,
• a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia
jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są Plany (naprawcze)
ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych.
Celem projektu finansującego wykonania PGN jest poprawa efektywności energetycznej Gminy oraz
redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez opracowanie i wdrożenie planu gospodarki
niskoemisyjnej.

3.3.3 STUDIUM
UWARUNKOWAŃ
I
KIERUNKÓW
PRZESTRZENNEGO GMINY SZCZUCIN

ZAGOSPODAROWANIA

Za główny cel rozwoju gminy przyjęto:
Rozwój gospodarczy gminy oparty na intensyfikacji rolnictwa i gałęzi pozarolniczych przy jednoczesnej
trosce o środowisko przyrodnicze i wykorzystaniu szans jakie wynikają z zasobów gminy, własnego
zaplecza edukacyjnego, niepowtarzalnych tradycji kulturowych i z tranzytowego położenia –
zmierzające do podniesienia standardu życia mieszkańców.
ZADANIE 1 Stworzenie warunków dla poprawy jakości życia mieszkańców gminy i poszczególnych
jego wsi wymagać będzie:
• realizacji sieci kanalizacyjnej,
• podejmowania i wspierania inicjatyw na rzecz działań związanych z ochroną środowiska –
zarówno działań inwestycyjnych jak i edukacyjnych, organizacyjnych,
• przeprowadzenia pełnej i szczegółowej inwentaryzacji źródeł zagrożenia azbestem oraz
opracowania programu unieszkodliwiania tego zagrożenia w ramach całej gminy Szczucina i
realizacji tego programu, a w szczególności wymiany w terenach zainwestowanych
nawierzchni dróg o utwardzeniu odpadami azbestowymi,
• wprowadzenia w planach miejscowych zakazu lokalizacji na terenie gminy obiektów
mogących powodować degradację czystości wód, powietrza, gleb etc. oraz konsekwentnej
ich realizacji i kontroli,
• ograniczania negatywnych oddziaływań ze źródeł lokalnych,
• ochrony terenów otwartych,
• realizacji barier ochronnych przed hałasem przy drodze krajowej nr 73 oraz wprowadzania
pasów zieleni izolacyjnej, projektowania i realizacji dróg spełniających parametry techniczne
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•

•
•

•

•
•

oraz warunki bezpieczeństwa (chodniki, pobocza, drogi odciążające ruch z terenów
zainwestowanych),
pilnego opracowania strategii działania i jej konsekwentnej realizacji w celu poprawy jakości
wód podziemnych – program powinien obejmować uporządkowanie gospodarki ściekowej,
racjonalizację nawożenia pól, zmianę struktury upraw rolnych oraz dolesienia,
ochrony istniejących obiektów i zasobów przyrodniczych i kulturowych, wyeksponowania
struktur zabytkowych oraz kształtowania współczesnej zabudowy w nawiązaniu do tradycji,
porządkowania zagospodarowania terenów osadniczych, przemysłowych i usługowych, a
także utrzymania harmonijnego krajobrazu otwartego na obszarze gminy o najwyższych
walorach,
realizacji oraz modernizacji obiektów z zakresu oświaty i kultury (szkoły podstawowe,
biblioteki, przedszkola, szkoły średnie) oraz służby zdrowia (ośrodki zdrowia, apteki) z
nowoczesnym wyposażeniem pozwalającym na zapewnienie usług o standardzie miejskim,
kultywowanie tradycji kulturowych sprzyjających integracji społecznej, wzmacnianiu
tożsamości społeczności lokalnej oraz promocji gminy,
zwiększania i modernizowania zasobów mieszkaniowych.
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4 Charakterystyka Gminy Szczucin 1
4.1 Dane ogólne
Gmina Szczucin położona jest w powiecie dąbrowskim, w obrębie Powiśla Dąbrowskiego w Kotlinie
Sandomierskiej. Jest najdalej na północny-wschód wysuniętą gminą Małopolski. Jej powierzchnia to
120 km2. Szczucin jest gminą miejsko-wiejską, typowo rolniczą, należącą obecnie do najsłabiej
uprzemysłowionych w Małopolsce. Przez jej teren przebiega droga krajowa nr 73 (łącząca na osi
północ-południe Kielce z Tarnowem, o statusie międzyregionalnego korytarza transportowego). Od
strony południowo-zachodniej gmina sąsiaduje z gminami powiatu dąbrowskiego - z gminą:
Radgoszcz i Dąbrowa Tarnowska - od południa, natomiast od strony zachodniej z gminą
Mędrzechów. Od wschodu gmina Szczucin graniczy z województwem podkarpackim a od północy z
województwem świętokrzyskim.
W skład gminy wchodzi 19 sołectw:
1. Sołectwo Borki, 2. Sołectwo Brzezówka, 3. Sołectwo Dąbrowica, 4. Sołectwo Delastowice, 5.
Sołectwo Laskówka Delastowska, 6. Sołectwo Lubasz, 7. Sołectwo Łęka Szczucińska, 8. Sołectwo Łęka
Żabiecka, 9. Sołectwo Maniów, 10. Sołectwo Radwan, 11. Sołectwo Skrzynka, 12. Sołectwo Słupiec,
13. Sołectwo Suchy Grunt, 14. Sołectwo Szczucin Wschód, 15. Sołectwo Szczucin Zachód, 16.
Sołectwo Świdrówka, 17. Sołectwo Wola Szczucińska, 18. Sołectwo Zabrnie, 19. Sołectwo Załuże.
Rysunek 1. Gmina Szczucin.

Źródło: Google Maps

1Na

podstawie dokumentów strategicznych i opracowań Gminy Szczucin
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4.2 Dane charakterystyczne
4.2.1 Demografia
Liczba mieszkańców Gminy Szczucin wynosi 12 865 osób (UMiG Szczucin, stan na 31.12.2021 r.).
Współczynnik feminizacji wyniósł 99. W gminie następuje spadek liczby mieszkańców.

4.2.2 Gospodarka
W gminie funkcjonuje 983 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON
(GUS, stan na 31.12.2021 r.).Tendencja wzrostowa trwa tutaj od kilkunastu lat. Najwięcej podmiotów
jest w sektorze prywatnym, są to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Dzieląc ogół
podmiotów gospodarczych gminy, ze względu na sekcje PKD, najwięcej przedsiębiorstw funkcjonuje
w sekcji G – handel hurtowy i detaliczny (265), sekcja F – budownictwo (251), C – przetwórstwo
przemysłowe (70).

4.2.3 Klimat
Klimat gminy Szczucin jest jednym z najcieplejszych w Polsce. Okolice Szczucina znajdują się w
Krakowsko – Tarnowskim regionie termicznym, charakteryzującym się wysoką średnią roczną
temperaturą, wynoszącą 8,20 C. Najcieplejszym miesiącem tutaj jest lipiec, kiedy średnia temp.
przekracza 190C. Okres wegetacji roślin rozpoczyna się na tym terenie przed 25.III, należy do
najwcześniejszych w Polsce i trwa około 220 dni. Średnie sumy opadów kształtują się na poziomie od
36 mm w lutym do 75 mm w lipcu i na przełomie roku wynoszą łącznie 585 mm.
Średnia liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi 58,3, natomiast średnia grubość pokrywy to 8,0 cm.
Opady śniegu powyżej 0,1 mm występują średnio 43,8 dni w roku i największe ich natężenie
obserwuje się w styczniu – 11,3 dni. Średnia prędkość wiatru na północy powiatu wynosi w ciągu
roku 3,0 m/sek, a największą dynamikę jego prędkości można zaobserwować w styczniu (3,7 m/sek).
Wieje on głównie w kierunku zachodnim i południowo – zachodnim.

4.2.4 Infrastruktura komunikacyjna
Infrastruktura drogowa
Głównym szlakiem komunikacyjnym na terenie Gminy Szczucin jest droga krajowa nr 73 o przebiegu:
Wiśniówka – Tarnów – Pilzno – Jasło. Długość tej drogi na obszarze Gminy Szczucin wynosi: 11 km.
Ważną funkcję komunikacyjną pełni również droga wojewódzka nr 982: Szczucin – Sadkowa Góra –
Jaślany. Droga ta stanowi pośrednie połączenie międzyregionalne w kierunku wschodnim, tj. łączy
Szczucin z Mielcem i Tarnobrzegiem. Całkowita długość drogi wynosi 11,251 km.
Komunikacja kolejowa
Przez Szczucin przebiega nieczynna Linia kolejowa nr 115 – jednotorowa, niezelektryfikowana linia
kolejowa znaczenia miejscowego w województwie małopolskim łącząca Tarnów ze Szczucinem. Ruch
pasażerski został zawieszony 2000 roku.
Transport zbiorowy
Funkcjonujący na terenie Gminy transport zbiorowy oparty jest na transporcie autobusowym,
zabezpieczanym przez przedsiębiorców wykonujących usługi regularnych przewozów. Od maja 2022r.
w gminie zostały uruchomione trzy nowe linie autobusowe. Dzięki nim będzie można w wygodny
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sposób przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi miejscowościami. Dominującym typem
transportu jest jednak transport indywidualny.

4.2.5 Zaopatrzenie w ciepło
W Gminie Szczucin nie funkcjonuje typowy scentralizowany system ciepłowniczy. Budynki mieszkalne
w gminie zasilane są głównie z przydomowych kotłowni indywidualnych.
Podstawowym nośnikiem energii wykorzystywanym w gminie do celów grzewczych są paliwa stałe,
głównie węglowe i drewno. Udział poszczególnych nośników energii wykorzystywanych w gminie na
cele grzewcze, został szczegółowo przedstawiony w rozdziałach 7 i 8.
Powszechne stosowanie węgla wynika z jego atrakcyjnej ceny w stosunku do innych paliw.
Wykorzystanie pozostałych „ekologicznych” paliw (np. oleju opałowego) w gminie Szczucin, pomimo,
że posiadają znikomy wpływ na środowisko w dalszym ciągu jest mało popularne w porównaniu do
węgla i drewna.
W gminie energię cieplną wykorzystuje się:
•

do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach

•
•

mieszkalnych,
do przygotowania posiłków w gospodarstwach domowych;
do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania c.w.u., na potrzeby technologiczne (w
kuchniach), w szkołach i innych obiektach użyteczności publicznej i usługowych.

Ze względu na rolniczy charakter gminy oraz znaczne rozproszenie zabudowy, realizacja
przedsięwzięcia związanego z uruchomieniem przedsiębiorstwa ciepłowniczego w gminie, byłaby
ekonomicznie nieuzasadniona. Dlatego należy przyjąć, że zaopatrzenie w ciepło, nadal odbywać się
będzie poprzez indywidualne źródła ciepła. W przyszłości zmianie może ulec udział procentowy
poszczególnych nośników energii. Zaleca się, aby kotłownie opalane węglem były likwidowane na
rzecz kotłowni wykorzystujących gaz, olej opałowy oraz instalacje OŹE.

4.2.6 Zaopatrzenie w energię elektryczną
Dystrybutorem sieci elektroenergetycznych na terenie Gminy Szczucin jest TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Tarnowie. Głównym punktem zasilania terenu gminy jest GPZ 110/15kV Szczucin, który
zlokalizowany jest na terenie Gminy Szczucin. Gmina Szczucin zaopatrywana jest w energię
elektryczną liniami średniego napięcia 15kV, zlokalizowane są również stacje SN/nN i sieć niskiego
napięcia 0,4 kV.
Zapotrzebowanie na energię elektryczną w gminie, jest w pełni pokrywane przez obecny system
elektroenergetyczny.
Długość linii elektroenergetycznych na terenie gminy, będące własnością TAURON Dystrybucja S.A.
w podziale poziom napięcia wynoszą odpowiednio:
•

Linie nN – 377,1 km,

•

Linie SN – 148,4 km,

•

Linie WN – 13 km.
21

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczucin

Łączna liczba przyłączy elektroenergetycznych na terenie gminy wyniosła 3 974 szt. Na omawianym
terenie zlokalizowanych jest 127 stacji SN/nN (w tym 7 obcych).

4.2.7 Zaopatrzenie w gaz
Dystrybutorem sieci gazowej na terenie gminy Szczucin jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie.
Na terenie gminy zlokalizowana jest następująca infrastruktura gazowa:
•
•
•

Sieć gazowa niskiego ciśnienia o łącznej długości 10 381 m.
Sieć gazowa średniego ciśnienia o łącznej długości 112 046 m.
Przyłącza gazowe – 1 682 szt. o łącznej długości 38 408 m.

W miejscowości Szczucin zlokalizowana jest jedna stacja redukcyjno-pomiarowa II°.
Ilość odbiorców gazu na przestrzeni ostatnich trzech lat w zależności od grupy taryfowej zmienia się
następująco:
•
•
•
•
•

W-1 - maleje, obecnie 622 szt.,
W-2 - rośnie, obecnie 633 szt.,
W-3 - rośnie, obecnie 379 szt.,
W-4 - stała, obecnie 23 szt.,
W-5 - stała, obecnie 11 szt.

Stan techniczny opisywanej infrastruktury gazowej ocenia się jako dobry w 10%, średni – 90%.
Ponadto sieć gazowa średniego ciśnienia z terenu gminy zasilana jest ze stacji SRP I° Bolesław i
Radwan własności OGP GAZ-SYSTEM.
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5 Ocena stanu środowiska
5.1 Ochrona klimatu i jakości powietrza
Dotychczasowe zrealizowane działania w zakresie ochrony powietrza
1. Modernizacja energetyczna 3 dużych budynków (szkoły podstawowej, gimnazjum i sali
gimnastycznej). Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów
kominów i tarasów. Wymiana całej stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian przy
gruncie, montaż zaworów i liczników ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,6
kWp, wymiana oświetlenia istniejącego na LED w sali sportowej. Montaż 15,6 kWp/ 39
moduły fotowoltaiczne po 400 Wp.
2. Modernizacja energetyczna 2 budynków (szkoły i sali gimnastycznej). Wykonano docieplenie
ścian zewnętrznych, docieplenie dachów, stropodachów i tarasów, docieplenie ścian przy
gruncie (ścian fundamentowych) i kominów. Wymieniono całą stolarkę okienną i drzwiową.
Montaż zaworów i liczników ciepła, przebudowa istniejącej kotłowni ze zmianą kotła i
instalacji centralnego ogrzewania. Ponadto wymieniono oprawy oświetleniowe w korytarzu
szkoły na oświetlenie LED. Montaż 12,10 kWp/ 44 moduły fotowoltaiczne po 275 Wp.
3. Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców, 8 szt. o łącznej mocy 93,78
kWp.
4. Wymiana starych źródeł ciepła na nowoczesne kotły zasilane gazem lub biomasą. 100 szt.
kotłów gazowych kotłów kondensacyjnych, 1 szt. kocioł zasilany pelletem.
5. Wymiana starych źródeł ciepła na nowoczesne kotły zasilane węglem lub biomasą. 30 szt.
kotłów zasilanych biomasą, 90 szt. kotłów zasilanych węglem typu ekogroszek.
6. Program LIFE „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - Małopolska w zdrowej atmosferze
W ramach projektu 2019 roku przygotowano i rozdystrybuowano 2000 sztuk materiałów
edukacyjnych, przeprowadzono 9 spotkań w szkołach i przedszkolach, zorganizowano 4 wydarzenia
(m. in. spektakl dla dzieci i młodzieży o tematyce ochrony środowiska oraz zajęcia ekologiczno –
sportowe). Przeprowadzono 33 kontrole palenisk domowych pod kątem spalania odpadów w
domowych kotłach podczas których pobrano i przesłano do analizy 20 próbek popiołu. W 3
stwierdzono substancje wskazujące na spalanie odpadów. W tych 3 przypadkach Policja
przeprowadziła postępowania kontrolne i pouczyła właścicieli nieruchomości. W 2020 r.
Przygotowano 1400 szt. ulotek i broszur, rozdystrybuowano 1163 szt., przeprowadzono 1 spotkanie
w przedszkolu, 2 spotkania z lokalnymi liderami, zorganizowano 2 wydarzenia promujące ochronę
powietrza (m. in. stoisko ekodoradcy z wielkoformatową grą ekologiczną). W lokalnej prasie
opublikowano 2 artykuły a na stronie internetowej gminy 11 tekstów związanych z ochroną
powietrza.
W 2021 r. Rozdystrybuowano 5075 ulotek, broszur oraz innych materiałów edukacyjnych.
Zorganizowano 4 spotkania w szkołach i przedszkolach dotyczące ochrony powietrza oraz 2 konkursy
o tematyce ekologicznej i 12 spotkań z lokalnymi liderami. Podczas 4 lokalnych wydarzeń
funkcjonowało stoisko ekodoradcy z wielkoformatową grą ekologiczną dla dzieci. W lokalnej prasie,
na stronie internetowej Gminy Szczucin oraz oficjalnym profilu FB zamieszczono 12 artykułów.

7. Zakup i montaż instalacji OZE w Mieście i Gminie Szczucin - Regionalna polityka
energetyczna; Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych
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Projekt obejmuje dofinansowanie w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych do instalacji:
• paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej – 8 sztuk (wartość inwestycji
brutto 365 380,18 zł)
• paneli fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych – 28 sztuk (wartość inwestycji 438
050,13 zł)
• kolektorów słonecznych na budynkach jednorodzinnych – 15 sztuk (wartość inwestycji 148
185,24 zł)
• pomp ciepła na potrzeby c. w. u. w budynkach jednorodzinnych – 4 sztuki (wartość inwestycji
34698,24 zł)
W roku 2020 zrealizowano montaż:
•

8 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej o łącznej mocy min. 92,4

kW na kwotę 365 380,18 zł
15 instalacji kolektorów słonecznych na budynkach jednorodzinnych na kwotę 148 185,24
zł,
W roku 2021 zrealizowano montaż:
•

•

3 pompy ciepła na potrzeby c. w. u. o łącznej mocy 5,1 kW powinno być: 4 pompy ciepła na
potrzeby c. w. u. o łącznej mocy 6,8 kW na kwotę 34 698,00 zł

•

5 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 17,885 kW powinno być: 28 instalacji
fotowoltaicznych o łącznej mocy 106,96 kW na kwotę 423 308,16

5.1.1 Analiza istniejącego stanu powietrza w gminie
Do emitorów zanieczyszczeń powietrza zlokalizowanych na terenie gminy Szczucin zaliczyć należy
przede wszystkim niskosprawne piece gospodarstw domowych na węgiel i drewno. Niska emisja jest
źródłem takich zanieczyszczenia jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył w tym b(a)p,
sadza, a więc typowych zanieczyszczeń powstających podczas spalania paliw stałych i gazowych.
W przypadku emisji bytowej, związanej z mieszkalnictwem jednorodzinnym zanieczyszczenia
uwalniane na niedużej wysokości często pozostają i kumulują się w otoczeniu źródła emisji. Położenie
miejscowości gminy Szczucin powoduje okresowo słabe ruchy mas powietrza i dodatkowo utrudnia
rozpraszanie zanieczyszczeń w atmosferze. Ponadto na terenie gminy zlokalizowane są jednostki
produkcyjne i usługowe, które również są źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza. Poniżej
przedstawiono szczegółową analizę stanu powietrza.
Gmina Szczucin znajduje się w strefie podlegającej ocenie jakości powietrza – strefa małopolska.
Roczna Ocena Jakości Powietrza w Województwie Małopolskim za rok 2021, teren gminy klasyfikuje
do obszarów przekroczeń normatywnych stężeń zanieczyszczeń B(a)P/rok.
Benzo(a)piren
Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu wskazuje przekroczenia praktycznie na terenie
całego województwa małopolskiego, również w północno-zachodniej części Gminy Szczucin.
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Rysunek 2. Obszar przekroczeń benzo(a)pirenu w pyle PM10 w województwie małopolskim w 2021 roku

Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu
Środowiska w Krakowie, Roczna Ocena Jakości Powietrza w Województwie Małopolskim Raport Wojewódzki za rok 2021

5.1.2 Charakterystyka niskiej emisji i problemy uciążliwości zjawiska niskiej emisji
„Niska emisja” - jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z domowych pieców
grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny
sposób. Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to, że powodowana jest przez liczne źródła
wprowadzające do powietrza niewielkie ilości zanieczyszczeń. Duża ilość kominów o niewielkiej
wysokości powoduje, że wprowadzanie zanieczyszczenia do środowiska jest bardzo uciążliwe, gdyż
zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstawania, a są to najczęściej obszary o zwartej
zabudowie mieszkaniowej.
5.1.2.1 Pył PM10 i pył PM2,5
Pył składa się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu i będących
mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje
toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzo(a)piren), metale
ciężkie oraz dioksyny i furany.
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PM10 - pył (PM - ang. particulate matter) jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się
z mieszaniny cząstek stałych, ciekłych lub obu naraz, zawieszonych w powietrzu i będących
mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Cząstki te różnią się wielkością, składem i
pochodzeniem. PM10 to pyły o średnicy aerodynamicznej do 10 μm, które mogą docierać do górnych
dróg oddechowych i płuc.
PM2,5 – cząstki pyłu o średnicy aerodynamicznej do 2,5 μm, które mogą docierać do górnych dróg
oddechowych i płuc oraz przenikać przez ściany naczyń krwionośnych. Jak wynika z raportów
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5
skutkuje skróceniem średniej długości życia. Szacuje się (2000 r.), że życie przeciętnego mieszkańca
Unii Europejskiej jest krótsze z tego powodu o ponad 8 miesięcy. Krótkotrwała ekspozycja na wysokie
stężenia pyłu PM2,5 jest równie niebezpieczna, powodując wzrost liczby zgonów z powodu chorób
układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji.
Pyły PM10 i PM2,5 mogą wywoływać np. kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie
w czasie wysiłku fizycznego. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu
oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych jak astmy, kataru
siennego i zapalenia alergicznego spojówek. Nasilenie objawów zależy w dużym stopniu od stężenia
pyłu w powietrzu, czasu ekspozycji, dodatkowego narażenia na czynniki pochodzenia
środowiskowego oraz zwiększonej podatności osobniczej (dzieci i osoby w podeszłym wieku,
współwystępowanie przewlekłych chorób serca i płuc). Ponieważ pewne składniki pyłów mogą
przenikać do krwioobiegu, dłuższe narażenie na wysokie stężenia pyłu może mieć istotny wpływ na
przebieg chorób serca (nadciśnienie, zawał serca) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na
choroby nowotworowe, szczególnie płuc.
Zgodnie z informacjami wynikającymi z analizy kobiet w Krakowie, które w okresie ciąży były
eksponowane na PM2,5 powyżej 35 µg/m³ rodziły one dzieci z istotnie niższą masą urodzeniową
(średnio o 128 g), mniejszym obwodem główki (średnio o 0,3 cm) i mniejszą długością ciała (średnio o
0,9 cm). Zaobserwowano, że u dzieci o niższej masie urodzeniowej częściej występował tzw.
świszczący oddech w późniejszych okresach życia, co zwykle poprzedza występowanie objawów
astmatycznych.
Badania wykonane u pięcioletnich dzieci, które były narażone na wyższe stężenia pyłu w okresie
prenatalnym, wykazały wyraźnie niższą całkowitą objętość wydechową płuc o około 100 ml. Może to
świadczyć o gorszym wykształceniu płuc u dzieci eksponowanych na wyższe stężenia pyłu w okresie
życia płodowego. Okazało się, że nawet stosunkowo niskie stężenia PM2,5 powyżej 20 µg/m³
zwiększały podatność tych dzieci na nawracające zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc.
5.1.2.2 Benzo(a)piren
Benzo(a)piren - B(a)P – jest przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
(WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co
związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie. Jak inne WWA, jest kancerogenem
chemicznym, a mechanizm jego działania jest genotoksyczny, co oznacza, że reaguje z DNA.
Jest to substancja rakotwórcza, mutagenna, działająca na rozrodczość i niebezpieczna dla środowiska.
Może powodować raka, dziedziczne wady genetyczne, a także upośledzać płodność. Może działać
szkodliwie na dziecko w łonie matki. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może
powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
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5.1.2.3 Dwutlenek azotu
Dwutlenek azotu (NO2) jest nieorganicznym gazem utworzonym przez połączenie tlenu z azotem
z powietrza. Może podrażniać płuca i powodować mniejszą odporność na infekcje dróg
oddechowych, takich jak grypa. Przedłużające lub częste narażenie na stężenia, które są znacznie
wyższe niż zwykle w powietrzu, mogą powodować zwiększoną częstość występowania ostrej choroby
układu oddechowego u dzieci.
Wpływ zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu był badany w zakresie uciążliwości ruchu
komunikacyjnego. Zanieczyszczenie powietrza produktami spalania paliw w silnikach pojazdów
przyczynia się do poważnych problemów zdrowotnych takich jak przewlekłe choroby układu
oddechowego, astma oskrzelowa, uczulenia, nowotwory, a nawet zwiększony wskaźnik
śmiertelności. Kilkuminutowe do godzinnego przebywanie w pomieszczeniach, w których NO2
występuje w stężeniach 50-100 ppm (94÷188 mg/m3), powoduje zapalenie płuc, natomiast stężenie
do 150-200 ppm (282÷376 mg/m3) wywołuje zapalenie oskrzeli i bardzo złe samopoczucie, a przy
stężeniu powyżej 500 ppm (940 mg/m3) w przeciągu 2-10 dni następuje śmierć. Wieloletnie badania
prowadzone w Niemczech udowodniły, że ryzyko zachorowania na obturacyjne zapalenie płuc było
1,79 razy większe wśród kobiet zamieszka
łych w odległości mniejszej niż 100 m od ruchliwych traktów komunikacyjnych. Autorzy badań
włoskich stwierdzili, że liczba chorych przyjętych w trybie pilnym do szpitala jest istotnie związana ze
wzrostem poziomu dwutlenku azotu i tlenku węgla w tym dniu (wzrost stężenia CO – o 4,3% więcej
hospitalizacji z powodu zapalenia płuc, o 5,5% z powodu astmy oskrzelowej).
Tabela 1. Analiza SWOT - Ochrona klimatu i jakości powietrza
Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
• Planowane ograniczenie zużycia energii, emisji
• uciążliwy problem niskiej emisji,
CO2, emisji Pyłu PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu,
• opalanie indywidualnych palenisk domowych
• Zaangażowanie samorządu gminy w działania
paliwem niskiej jakości,
pro-środowiskowe,
• duża emisja zanieczyszczeń ze środków
• Monitoring jakości powietrza,
transportu,
• Kontrole palenisk na terenie gminy,
• wysokie koszty zakupu, montażu, instalacji,
• Świadomość mieszkańców w tematyce niskiej
• coraz wyższe koszty ogrzewania budynków.
emisji,
•
Systematyczna modernizacja i remonty
nawierzchni dróg gminnych,
•
Systematyczne przeprowadzanie działań
termomodernizacyjnych (kompleksowych
i częściowych) w obiektach gminnych,
SZANSE
ZAGROŻENIA
• Stopniowe zastąpienie ogrzewania węglowego,
• Duża konkurencja we wnioskowaniu o środki
bardziej nowoczesnym systemem (w tym OZE)
finansowe na ograniczenie niskiej emisji,
• Możliwość uzyskania dofinansowania przy
• Zanieczyszczenie powietrza wynikające z tzw.
wymianie starych kotłów węglowych na kotły
niskiej emisji,
gazowe,
• Wzrost liczby samochodów,
• Możliwość uzyskania dofinansowania na
• Wysoki koszt inwestycji w OZE.
instalacje energii OZE,
• przeprowadzane modernizacje i remonty dróg,
• podejmowanie działań kontrolnych,
Źródło: Opracowanie własne
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Edukacja ekologiczna
Realizowano promocję projektu wymiany kotłów „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na
nowoczesne kotły węglowe” tj. 2 imprezy plenerowe związane z ochroną powietrza. Działania
edukacyjne i promocyjne są realizowane również w ramach programu LIFE (opis powyżej).
Planowane działania:
1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii, wymiana źródła c.o. i c.w.u. - Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Borkach, Wymiana źródła ogrzewania w Szkole Podstawowej w Słupcu
2. Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń (poprzez regularne
mycie, remonty i poprawę stanu nawierzchni dróg).
3. Modernizacja

i

poprawa

systemu

energetycznego

-

oświetlenie

ekologiczne,

energooszczędne,
4. Budowa instalacji OZE w Gminie Szczucin - projekt realizowany w ramach klastra
energetycznego "Energetyczne Powiśle",
5. Realizacja projektu „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla
Gmin Województwa Małopolskiego”
6. Realizacja Programu Czyste Powietrze
7. Kontrola spalania paliw w domowych kotłowniach
8. Aktualizacja dokumentów planistycznych z zakresu ochrony powietrza: PGN i Projekt założeń,
Monitoring PGN
9. Kampanie edukacyjno-informacyjne o niskiej emisji
10. Program LIFE "Wdrażanie Programu ochrony powietrza – Małopolska w zdrowej atmosferze"
Prognoza stanu środowiska na lata obowiązywania POŚ
Obserwacje i badania naukowe pokazują, że postępujące od połowy XX wieku zmiany klimatu są
faktem. Związane z nimi ekstremalne zjawiska atmosferyczne występują coraz częściej, a ich
gwałtowność rośnie. Podtopienia i zniszczenia spowodowane przez nawalne deszcze to oprócz fali
upałów i susz, jeden z najważniejszych problemów wynikających ze zmian klimatu, z jakimi muszą
borykać się mieszkańcy w naszej strefie klimatu umiarkowanego.
Zmiany klimatu i notowane ich skutki mają swoje odzwierciedlenie w jakości powietrza, a także
wpływają na działalność przemysłową i sektor komunalny, energetykę i system zaopatrzenia w ciepło
i wodę. W niedalekiej przyszłości konieczne będzie dostosowanie systemu energetycznego do wahań
zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną, m.in. poprzez wdrożenie stabilnych
niskoemisyjnych źródeł energii. W przyszłości będzie zachodzić konieczność intensyfikacji działań
w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł produkcji energii, szczególnie na potrzeby ogrzewania
i klimatyzacji (ze względu na coraz częstsze okresy upalne).

5.2 Zagrożenia hałasem
Dotychczasowe zrealizowane działania w zakresie zagrożenia hałasem
Gmina Szczucin na bieżąco prowadzi działania związane z modernizacją dróg oraz wymianą
nawierzchni, co ma bezpośredni wpływ na poprawę stan klimatu akustycznego w gminie.
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W ostatnich latach wykonano następujące prace:
•

Przebudowa drogi gminnej nr 180364K – ul. Batalionów Chłopskich w km 0+009 do km 0+444
w msc. Szczucin, Gmina Szczucin,

•

Przebudowa drogi gminnej nr 180363K – ul. Targowa w km 0+008 do km 0+623 w msc.
Szczucin, Gmina Szczucin.

5.2.1 Analiza istniejącego stanu klimatu akustycznego
Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do
oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. Urz. WE L 189/12 z 18.07.2002, z późn. zm.)
definiuje hałas w środowisku jako niepożądane lub szkodliwe dźwięki powodowane przez działalność
człowieka na wolnym powietrzu, w tym hałas emitowany przez środki transportu, ruch drogowy, ruch
kolejowy, ruch samolotowy, oraz hałas pochodzący z obszarów działalności przemysłowej. Zaś
szkodliwe skutki hałasu oznaczają niekorzystne oddziaływanie hałasu na zdrowie ludzkie.
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz.1219) hałas to
dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz. Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu
jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu
poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie, a w przypadku gdy nie jest on dotrzymany
poprzez zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego.
Aktualnie obowiązującym aktem prawnym normalizującym dopuszczalne poziomy hałasu
w środowisku jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 r., poz. 112).
Dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu LDWN, LN, LAeq D i LAeq N są
zróżnicowane w zależności od rodzaju terenu, rodzaju obiektu lub działalności będącej źródłem
hałasu oraz okresów, do których odnoszą się poziomy hałasu, jako czas odniesienia.
Tabela 2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu,
z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie
elektroenergetyczne
Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] /
Dopuszczalny długotrwały średni poziom
dźwięku A w [dB]
Pozostałe obiekty
Lp.
Rodzaj terenu
Drogi lub linie
i działalności
kolejowe1)
będące źródła
hałasu
LAeqD /
LAeqN /
LAeqD /
LAeqN / LN
LDWN
LN
LDWN
1
a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska
50 / 50
45 / 45
45 / 45
40 / 40
b) Tereny szpitali poza miastem
2
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
61 / 64
56/59
50 / 50
40 / 40
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży 2)
c) Tereny domów opieki społecznej
d) Tereny szpitali w miastach
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3

4

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe2)
d) tereny mieszkaniowo-usługowe
Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys.
mieszkańców3)

65 / 68

56 / 59

55 / 55

45 / 45

68 / 70

60 / 65

55 / 55

45 / 45

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku

Tabela 3. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i przeloty
statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne

Lp.

1.

2.

Rodzaj terenu

a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska
b) Tereny szpitali, domów opieki społecznej
c) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży1)
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i
wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i
zamieszkania zbiorowego
b) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe1)
c) Tereny mieszkaniowo-usługowe
d) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys.
mieszkańców2)

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] /
Dopuszczalny długotrwały średni poziom
dźwięku A w [dB]
Starty, lądowania i
Linie
przeloty statków
elektroenergetyczne
powietrznych
LAeqD /
LDWN

LAeqN
/ LN

LAeqD /
LDWN

LAeqN /
LN

55 / 55

45 / 45

45 / 45

40 / 40

60 / 60

50 / 50

50 / 50

45 / 45

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku

Monitoring klimatu akustycznego realizowany jest zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska,
uwzględniającą wymogi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE. Celem
podsystemu monitoringu klimatu akustycznego jest gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie
informacji o stanie akustycznym środowiska. Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji
zmian dokonuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska. Działania te prowadzone są zarówno dla terenów objętych obowiązkiem sporządzania
map strategicznych, jak i terenów pozostałych, na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu
lub innych metod oceny poziomu hałasu.
Wyniki pomiarów hałasu w środowisku gromadzone są w systemie informatycznym Inspekcji
Ochrony Środowiska, w bazie danych EHAŁAS. Dane obejmują 4 kategorie źródeł hałasu: droga, linie
szynowe, lotnisko oraz instalacje i zakłady przemysłowe.
Hałas komunikacyjny
Komunikacja, z uwagi na dynamiczny rozwój przemysłu motoryzacyjnego, a jednocześnie wzrost
mobilności społeczeństwa jest obecnie dominującym źródłem hałasu. Hałas w ujęciu przestrzennym,
przyjmuje w tym przypadku charakter liniowy i związany jest z przebiegiem tras komunikacyjnych.
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Obiektami emitującymi hałas drogowy są: pojazdy jednośladowe, samochody osobowe, samochody
ciężarowe, autobusy i ciągniki oraz maszyny drogowe i budowlane. Należy również wziąć pod uwagę
inne czynniki związane z ruchem, a w znaczny sposób wpływające na stan akustyczny środowiska.
Należą do nich: rodzaj pojazdu (marka), średnia prędkość, stan nawierzchni dróg, pochylenie drogi,
warunki atmosferyczne. Pomimo stosowania nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych, problem
hałasu drogowego wciąż narasta.
Klimat akustyczny na terenie Gminy Szczucin kształtuje również w znacznej mierze ruch
komunikacyjny:
a) hałas komunikacyjny drogowy:
Harmonijny rozwój transportu i komunikacji jest warunkiem decydującym o rozwoju gospodarczym
danego obszaru. Z drugiej strony, rozwój motoryzacji, oddziałuje negatywnie na środowisko,
zwłaszcza gdy nie jest związany z modernizacją i rozwojem stanu technicznego dróg. Przyjmuje się, że
na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat corocznie przybywa około 10% samochodów. Na poziom
hałasu drogowego w pobliżu zabudowy mieszkalnej mają wpływ przede wszystkim:
o

natężenie ruchu komunikacyjnego,

o

udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu,

o

odległość zabudowy mieszkalnej od drogi,

o

prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie),

o

typ i stan techniczny pojazdów,

o

nachylenie drogi,

o

stan nawierzchni oraz płynność ruchu.

Większość hałasów w środowisku (w tym hałas drogowy) charakteryzuje się zmiennymi poziomami
w czasie. Przez teren gminy przebiegają będące źródłami hałasu drogowego droga krajowa oraz
szereg dróg powiatowych i gminnych, łączących Gminę Szczucin z innymi ośrodkami. Występuje
nakładanie się ruchu tranzytowego z ruchem lokalnym, co stwarza znaczne utrudnienia dla
uczestników ruchu drogowego i uciążliwości dla terenów otaczających.
Ocena stanu akustycznego środowiska na terenie województwa małopolskiego w 2020 roku została
wykonana przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska.
Pomiary hałasu komunikacyjnego prowadzone w ramach państwowego monitoringu środowiska
wykonywane były przez Centralne Laboratorium Badawcze - oddział w Krakowie.
W 2020 roku przekroczenia standardów dla obszarów chronionych akustycznie w województwie
małopolskim notowane były we wszystkich punktach pomiaru hałasu drogowego Największą presję
hałasu drogowego określoną przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu stwierdzono na
terenach chronionych akustycznie w otoczeniu dróg krajowych: DK 73 na odcinku Szczucin-Dąbrowa
Tarnowska (Lubasz, powiat dąbrowski). Maksymalne wartości przekroczeń dla LDWN i LN (pomiary
długookresowe) zanotowano odpowiednio w Lubaszu (9,3 dB) oraz w Wawrzeńczycach (8,5 dB).
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Tabela 4. Dopuszczalne dobowe poziomy
Lokalizacja
punktu
pomiarowego

Powiat
/gmina

Dopuszczalny
poziom
hałasu LDWN

Wynik
pomiaru
LDWN

Przekroczenie
LDWN

Dopuszczalny
poziom
hałasu LN

Wynik
pomiaru
LN

Przekroczenie
LN

[dB]
Pora dzienno-wieczorno-nocna
Lubasz DK
73 Szczucin
– Dąbrowa
Tarnowska

dąbrowski/
Szczucin

64

73,3

Pora nocy
9,3

59

66

7

Źródło: Ocena stanu akustycznego środowiska na terenie województwa małopolskiego w 2020 roku

Hałas przemysłowy
Problemy z hałasem przemysłowym mogą wystąpić w otoczeniu dużych zakładów lub skupisk
zakładów. Wytypowanie zakładów niekorzystnie oddziaływujących na klimat akustyczny należy do
zadań WIOŚ. Zakres planowanych kontroli oraz wyniki przeprowadzonych kontroli są zawarte
w raportach WIOŚ.
Hałas przemysłowy w Gminie Szczucin stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, nie występują
obszary, gdzie hałas przemysłowy byłby uciążliwy, gdyż nie ma zakładów przemysłowych mogących
emitować hałas przekraczający dopuszczalne wartości. Nie ma również zakładów posiadających
decyzję administracyjną dla emisji hałasu.
Poziom hałasu przemysłowego jest kształtowany indywidualnie dla każdego obiektu i zależy od parku
maszynowego, zastosowanej izolacji hal produkcyjnych, a także prowadzonych procesów
technologicznych oraz funkcji urbanistycznej sąsiadujących z nim terenów. Wewnątrz hal
przemysłowych hałas sięga poziomu 80 – 125 dB i w znacznym stopniu przenosi się na tereny
sąsiadujące. W sąsiedztwie zakładów przemysłowych poziomy dźwięku osiągają wartości od 50 dB
(mało uciążliwe) do 90 dB (bardzo uciążliwe).
Bieżący monitoring hałasu przemysłowego powoduje, iż w przypadku przekroczeń wydawane są
decyzje ustalające dopuszczalny poziom hałasu emitowanego do środowiska na tereny sąsiadujące.
W większości przypadków skutkuje to podjęciem przez podmioty gospodarcze działań mających na
celu ograniczenie emisji hałasu do środowiska. Przekraczanie wartości ustalonych decyzjami skutkuje
naliczaniem kar pieniężnych przez WIOŚ w Krakowie.
Z uwagi na słabo rozwinięty przemysł na terenie gminy, skutki hałasu przemysłowego nie są w
szerokim zakresie uciążliwe dla mieszkańców. Pewną uciążliwość powodują zakłady rzemieślnicze i
usługowe zlokalizowane blisko zabudowy o charakterze mieszkalnym. Ich wpływ na ogólny klimat
akustyczny Gminy Szczucin nie jest znaczący, jednak są one przyczyną lokalnych negatywnych
skutków odczuwalnych przez okolicznych mieszkańców. Do zakładów takich należą najczęściej:
warsztaty mechaniki pojazdowej, blacharskie, ślusarskie, stolarskie, kamieniarskie.
Nie stwierdza się także uciążliwości akustycznych związanych z prowadzeniem imprez masowych.
Hałas linii energetycznych
Hałas linii energetycznych jest zależny od parametrów technicznych linii, warunków środowiskowych
oraz stanu technicznego linii. Na terenie gminy znajdują się napowietrzne linie elektroenergetyczne
110 kV Szczucin – Cegielnia Oleśnica i 220 kV Klikowa – Niziny. Badania akustyczne prowadzone w
roku 2001 przez WIOŚ w Krakowie w różnych warunkach pogodowych wykazały dla obowiązujących
w rozporządzeniu normatywów:
32

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczucin

•

brak oddziaływań akustycznych dla linii 110 kV,

•

niewielkie oddziaływania (niemniej poniżej wartości normatywnych) linii 220 kV.

Tabela 5. Analiza SWOT – zagrożenie hałasem
ZAGROŻENIE HAŁASEM
Mocne strony
Słabe strony
• Brak zakładów szczególnie uciążliwych dla
• Złe warunki akustyczne wzdłuż ciągów
środowiska na terenie gminy.
komunikacyjnych – przebieg drogi krajowej przez
teren gminy.
• Pogarszanie się klimatu akustycznego, głównie
na terenach zurbanizowanych spowodowane
przez wzrost natężenia ruchu, w tym wzrost
udziału samochodów (w tym ciężarowych) w
ruchu drogowym.
Szanse
Zagrożenia
• Coraz lepsze rozwiązania nawierzchni dróg
• Brak alternatywnych rozwiązań dla transportu
tłumiących emisję uciążliwego hałasu.
drogowego.
• Budowa ścieżek rowerowych.
• Wzrost ruchu na drodze krajowej.
Źródło: Opracowanie własne

Planowane działania
Gmina Szczucin na bieżąco prowadzi działania związane z modernizacją dróg gminnych. Zmiana
nawierzchni dróg poprawia stan klimatu akustycznego w gminie.
Prognoza stanu środowiska na lata obowiązywania POŚ
Problem zagrożenia hałasem należy integrować z aspektami planowania przestrzennego
w opracowywaniu lub wprowadzaniu zmian do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. W wydawanych pozwoleniach na budowę obiektów na działkach sąsiadujących
z drogami publicznymi uwzględniane są wymogi związane z ich odległością od pasa drogowego
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
W skali lokalnej istotne znaczenie ma zmniejszenie emisji hałasu do środowiska z obiektów
działalności gospodarczej w tym usługowej. Ponadto większość kierunków działań dotyczących
ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza ze środków transportu samochodowego przynosi
efekty w postaci zmniejszenia emisji hałasu.
Lobbing na rzecz modernizacji dróg krajowej i wojewódzkich, w tym wykorzystania tzw. cichych
nawierzchni.

5.3 Pola elektromagnetyczne
Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) definiuje się, jako rozchodzące się
w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego. Właściwości fal elektromagnetycznych zależą
od długości fali. Promieniowaniem elektromagnetycznym o różnej długości fali są fale radiowe,
mikrofale, podczerwień, światło widzialne, ultrafiolet, promieniowanie rentgenowskie i
promieniowanie gamma. Źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego (PEM) są m.in. linie
elektroenergetyczne, stacje transformatorowe, instalacje radiokomunikacyjne, tj. stacje bazowe
telefonii komórkowej, stacje radiowe, telewizyjne, radionawigacyjne. Pola elektromagnetyczne mogą
także być pochodzenia naturalnego. Są to między innymi promieniowanie elektromagnetyczne Ziemi
lub wyładowania elektryczne w czasie burzy. Nadmierne dawki promieniowania działają szkodliwie
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na wszystkie organizmy żywe, dlatego też ochrona przed szkodliwym promieniowaniem jest jednym z
ważnych zadań ochrony środowiska. Dopuszczalne poziomy PEM w środowisku określone są dla
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i dla miejsc dostępnych dla ludności i odnoszą
się do różnych zakresów częstotliwości pól od 50 Hz do 3000 GHz.
Oddziaływanie linii średnich oraz niskich napięć jest nieistotne z punktu widzenia wpływu na
środowisko i zdrowie ludzi. Natomiast linie wysokich (110 kV) i najwyższych (220 kV, 400 kV) napięć
są źródłem pola o wartościach znacznie przekraczających dopuszczalne w terenach zabudowy
mieszkaniowej. W związku z powyższym pod liniami o napięciu 110 kV i wyższym oraz w ich
bezpośrednim sąsiedztwie, jak i również w bezpośrednim sąsiedztwie stacji elektroenergetycznych
należy unikać lokalizacji budynków mieszkalnych lub ich lokalizacja powinna być poprzedzona
odpowiednimi pomiarami.
Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Prowadzi on
również, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. Na terenie Gminy Szczucin nie
prowadzono pomiarów.
Na terenie gminy znajduje się 13 km napowietrznych linie elektroenergetycznych wysokiego napięcia
oraz następujące stacje bazowe telefonii komórkowej (wg beta.btsearch.pl):
•

Plus (26001) ID: BT22289 Szczucin, ul. Piłsudskiego 42 - budynek firmowy,

•

T-Mobile 52711 w miejscowości Radwan,

•

Szczucin, Małopolskie ul. Dunajewskiego - zbiorniki wieżowe stacji uzdatniania wody Tmobile, Orange, Play,

•

Play, Słupiec dz. nr 1027/1.

Poziom emisji dla tego rodzaju anten kształtuje się na poziomie powyżej 0,1 kV/m 2. Pola
elektromagnetyczne telefonii komórkowej są wypromieniowywane na bardzo dużych wysokościach,
w miejscach niedostępnych dla ludzi. Stacje bazowe posiadają odpowiednie pozwolenia. Zachowane
są odpowiednie strefy ochronne.
Biorąc pod uwagę łączną liczbę źródeł pól elektromagnetycznych, a także fakt, iż są one
zlokalizowane w znacznym rozproszeniu, uznaje się, że w gminie nie są przekroczone dopuszczalne
normy środowiskowe.
Tabela 6. Analiza SWOT – Pola elektromagnetyczne.
POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
Mocne strony
Słabe strony
• Stosunkowo niewielki obszar gminy zagrożony
• Brak alternatywnych rozwiązań dla przesyłu
promieniowaniem elektromagnetycznym,
prądu elektrycznego oraz sieci komórkowych,
• Źródła promieniowania elektromagnetycznego
• Brak danych na temat poziomu oddziaływania
są oddalone od terenów zamieszkałych.
elektromagnetycznego w gminie.
Szanse
Zagrożenia
• Coraz lepsze rozwiązania technologiczne
• Postępujący rozwój cyfryzacji społeczeństwa
ograniczające emisje fal elektromagnetycznych.
oraz nacisk na zwiększenie przepustowości
i mocy stacji bazowych telefonii komórkowej.
Źródło: Opracowanie własne
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Prognoza stanu środowiska na lata obowiązywania POŚ
Nowe źródła emisji promieniowania elektromagnetycznego
z wymaganymi strefami ochronnymi.

będą

lokalizowane

zgodnie

5.4 Gospodarowanie wodami
Dotychczasowe zrealizowane działania w zakresie ochrony wód
Na bieżąco wykonywane są w prace zabezpieczająco-naprawcze i utrzymaniowe: czyszczenie korytek
ściekowych, udrożnienie kanalizacji deszczowej, naprawy odwodnienia – umocnienie rowów
elementami betonowymi, uzupełnienia kruszywem ubytków nawierzchni dróg bocznych wykoszenie
poboczy, czyszczenie chodników, naprawy krat odwodnienia liniowego. Prace realizowane są przez
Gminną Spółkę Wodną w Szczucinie.

5.4.1 Wody podziemne
Jednostką wyznaczoną do przeprowadzania oceny ilościowego i jakościowego stanu wód
podziemnych jest jednolita część wód podziemnych (JCWPd). Jednolita część wód podziemnych
oznacza określoną objętość wód podziemnych występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub
zespołu warstw wodonośnych. Wydzielana jest jako zbiorowisko wód podziemnych, występujących
w warstwie lub warstwach wodonośnych, stanowiących lub mogących stanowić źródło wody do
spożycia znaczące zaopatrzeniu ludności lub istotne dla kształtowania pożądanego stanu wód
powierzchniowych i ekosystemów lądowych.
Gmina Szczucin położona jest w obszarze:
• Jednolitych części wód podziemnych nr PLGW2000133.
Jakość wód podziemnych2
W 2019 roku 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 1289 punktach pomiarowych.
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 ,
„opracowano na podstawie danych Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska”. Aktualność udostępnionych informacji zgodna z datą ich przygotowania (czerwiec 2020),
http://mjwp.gios.gov.pl/wyniki-badan/wyniki-badan-2019.html
2
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V klasa – wody złej jakości.
W powiecie dąbrowskim, monitoring JCWPd prowadzony był w 2 lokalizacjach, oba punkty
pomiarowe zlokalizowane były na terenie Gminy Szczucin. Wyniki za rok 2019 przedstawia tabela
poniżej. W 2020 badania nie były prowadzone na obszarze Gminy Szczucin.
Tabela 7. Klasy jakości wód podziemnych 2019
Gmina
Miejscowość
Szczucin (gm. miejsko-wiejska)
Lubasz
Szczucin (gm. miejsko-wiejska)
Słupiec

JCWPd 172
133
133

Końcowa klasa jakości
III
V

http://mjwp.gios.gov.pl/wyniki-badan/wyniki-badan-2019.html

5.4.2 Wody powierzchniowe płynące
Obszar gminy Szczucin należy do dorzecza górnej Wisły. Od północy rzeka ta stanowi naturalną
granicę gminy. Długość Wisły na terenie gminy przekracza 20 850 m i przepływa ona przez wsie:
Laskówka Delastowska, Lubasz, Szczucin, Łęka Szczucińska, Łęka Żabiecka, Wola Szczucińska, Maniów
i Słupiec. Opuszczając gminę i powiat w 209,5 km biegu, osiąga Wisła wielkość zlewni ok. 24 661 km2.
Niemal całkowicie płaski teren gminy przecinają liczne, niewielkie cieki wodne, które wpadają do
Wisły, a biorą początek w nieco bardziej wyniesionej - w południowej części Powiśla Dąbrowskiego.
Największym ciekiem wodnym przepływającym przez obszar gminy jest Breń (13 720 m na terenie
gminy), płynąca równolegle do Wisły z zachodu ku wschodowi przez całą niemal szerokość
południowej części gminy, przyjmująca niewielkie, lecz bardzo liczne dopływy. Dolina rzeki jest wąska
i niezbyt wyraźna. Na wysokości Podborza - Swarzowa Breń wpływa do doliny Wisły, zmieniając
kierunek biegu na równoleżnikowy. Średni spadek Brnia to 1,54‰, a deniwelacje w zlewni wynoszą
od 10 do 40 m.
Lewobrzeżnym dopływem Brnia jest Rybnica, której długość na terenie gminy liczy sobie 1 360 m,
i która przepływa przez wsie Załuże i Dąbrowica. Do prawobrzeżnych dopływów Brnia możemy
zaliczyć Smęgorzówkę i Upust który na terenie gminy ma długość 6 700 m i przepływa przez wsie:
Suchy Grunt, Zabrnie i Brzezówka. Pozostałymi większymi ciekami na terenie omawianej gminy są:
Nieczajka (długość na terenie gminy 3 500 m), przepływająca przez wsie: Radwan i Brzezówka oraz
Łoś (długość na terenie gminy 1 700 m), przepływający przez wsie: Suchy Grunt i Zabrnie. Sieć
hydrograficzną gminy Szczucin przedstawia rysunek poniżej.
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Rysunek 3. Główne cieki powierzchniowe Gminy Szczucin.

Jakość wód
Sposób oceny stanu wód
Ocenę stanu wód powierzchniowych (rzek, jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych) wykonuje się
w odniesieniu do jednolitych części wód, na podstawie wyników państwowego monitoringu
środowiska i prezentuje poprzez ocenę stanu ekologicznego (w przypadku wód, które powstały
w wyniku działalności człowieka lub których charakter został w znacznym stopniu zmieniony
w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalności człowieka, tzn. wód
sztucznych lub wód silnie zmienionych – poprzez ocenę potencjału ekologicznego), ocenę stanu
chemicznego i ocenę stanu.
Stan ekologiczny / potencjał ekologiczny jest określeniem jakości struktury i funkcjonowania
ekosystemu wód powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie wyników badań elementów
biologicznych oraz wspierających je wskaźników fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Stan
ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się poprzez nadanie jednolitej
części wód jednej z pięciu klas jakości, przy czym klasa pierwsza oznacza bardzo dobry stan
ekologiczny, klasa druga - dobry stan ekologiczny, zaś klasy trzecia, czwarta i piąta odpowiednio - stan
ekologiczny umiarkowany, słaby i zły. W przypadku potencjału ekologicznego, klasa pierwsza i druga
tworzą wspólnie potencjał "dobry i powyżej dobrego". O przypisaniu ocenianej jednolitej części wód
decydują wyniki klasyfikacji poszczególnych elementów biologicznych, przy czym obowiązuje zasada,
że klasa stanu / potencjału ekologicznego odpowiada klasie najgorszego elementu biologicznego
[rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji
priorytetowych (Dz. U. poz. 1187)].
Klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych dokonuje się na podstawie
analizy wyników pomiarów zanieczyszczeń chemicznych, w tym tzw. substancji priorytetowych.
Podstawą analizy jest porównanie uzyskanych wyników ze środowiskowych normami jakości.
Przyjmuje się, że jednolita część wód jest w dobrym stanie chemicznym, jeżeli żadna z obliczonych
wartości stężeń nie przekracza dopuszczalnych stężeń maksymalnych i średniorocznych. Jeżeli woda
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nie spełnia tych wymagań, stan chemiczny ocenianej jednolitej części wód określa się jako „poniżej
dobrego”. Dodatkowo, wyniki badań osadów dennych są wykorzystywane w systemie oceny stanu
chemicznego wód.
Stan jednolitej części wód ocenia się poprzez porównanie wyników klasyfikacji stanu / potencjału
ekologicznego i stanu chemicznego. Jednolita część wód może być oceniona jako będąca w „dobry
stanie”, jeśli jednocześnie jej stan / potencjał ekologiczny jest sklasyfikowany przynajmniej jako
dobry, a stan chemiczny sklasyfikowany jest jako „dobry”. W pozostałych przypadkach, tj. gdy stan
chemiczny jest sklasyfikowany jako „poniżej dobrego” lub stan / potencjał ekologiczny
sklasyfikowano jako „umiarkowany”, „słaby”, bądź „zły”, jednolitą część wód ocenia się jako będącą
w złym stanie. Z powyższych reguł wynika, że stan jednolitej części wód można ocenić jedynie na
podstawie jednego z trzech wymienionych wyżej elementów (nawet przy braku klasyfikacji dla
pozostałych), jeśli wskazuje on na stan zły.
Na obszarze gminy wyodrębniono następujące Jednolite Części Wód:

Tabela 8. Jednolite Części Wód Powierzchniowych – Gmina Szczucin
Jednolita część wód powierzchniowych
(JCWP)

Lokalizacja
Stan/potencjał
ekologiczny

Stan chemiczny

Ocena stanu
jcwp

Nieczajka

zły stan
ekologiczny

poniżej dobrego

zły stan wód

RW200017217449

Upust

słaby potencjał
ekologiczny

dobry

zły stan wód

RW200019217499

Breń - Żabnica od
Żymanki do ujścia

umiarkowany
potencjał
ekologiczny

dobry

zły stan wód

RW20002121799

Wisła od Dunajca
do Wisłoki

umiarkowany
potencjał
ekologiczny

poniżej dobrego

zły stan wód

RW20002621732

Rów Odmęcki

dobry potencjał
ekologiczny

b.d.

RW20002621734

Dopływ z
Maniowa

dobry potencjał
ekologiczny

b.d.

RW20002621748

Rybnica

Europejski kod JCWP
RW2000172174369

Nazwa JCWP

Regionalny Zarząd
Gospodarki
Wodnej (RZGW)

RZGW w
Krakowie,
Rzeszowie, Wody
Polskie

brak
możliwości
wykonania
brak
oceny
możliwości
wykonania
oceny

Nie zrealizowano badań ze względu na brak możliwości
poboru prób - ciek okresowo-wodny, brak wody w korycie
w miesiącach: luty oraz od października do grudnia.

Zagrożenie powodziowe
W gminie Szczucin występuje stałe zagrożenie dla życia i mienia mieszkańców poprzez możliwe
wystąpienie (zwyczajnych dla klimatu umiarkowanego) obfitych opadów deszczu i śniegu, które
połączone z brakiem zgodnego ze sztuką i myślą techniczną zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
brakiem odpowiedniego zarządu tymi urządzeniami, brakiem środków finansowych na ich
konserwację, powodują ponadprzeciętne zagrożenie powodziowe dla mieszkańców gminy. Taki stan
powoduje, że cyklicznie, co najmniej raz do roku, występuje na terenie gminy powódź lub
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podtopienia od ulewnych deszczy. Oprócz realnego zagrożenia życie mieszkańców i ich mienia,
uszkodzeniu może ulec infrastruktura gminna (poniszczone drogi, podtopione urządzenia
zaopatrujące mieszkańców w wodę, sieć kanalizacyjna itp.).
Prognoza stanu środowiska na lata obowiązywania POŚ
Realizacja „Aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” oraz „Aktualizacji
planu zarządzania ryzykiem powodziowym dorzecza Wisły” pozwoli na ograniczenie zagrożenia
powodziowego, a stan wód będzie podlegał sukcesywnej poprawie dzięki działaniom w obszarze
gospodarki wodno-ściekowej.

5.5 Gospodarka wodno-ściekowa
Dotychczasowe zrealizowane działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
W 2019 r. Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Lubasz do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Ponadto w 2019 r. Gmina złożyła WFOŚiGW
w Krakowie wniosek o dofinansowanie budowy nowego (310 m) odcinka kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami do budynków wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego nr 44, 44a, 46, 48, 50, 52.
W 2020 r. Gmina realizowała zadania budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubasz i Szczucin.
Zrealizowano przebudowę kolektora (310 m) kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków
wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego nr 44, 44a, 46, 48, 50, 52. Gmina uzyskała również
dofinansowanego ze środków UE (PROW na lata 2014-2020) kilkukilometrowego odcinka kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach Szczucin (wpięcie do istniejącej kanalizacji) oraz Lubasz – część
miejscowości od Szczucina do granicy wyznaczonej przez tory kolejowe. Dofinansowanie zadania
z PROW w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
W 2021 rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami była prowadzona w miejscowości
Szczucin i Lubasz ok. 5 km.
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
Gmina jest zwodociągowana, posiada własną stację uzdatniania wody, ujęcia głębinowe zasilane
przez wody podziemne czwartorzędowego poziomu wodonośnego, sieć magistralną ze zbiornikami
ciśnieniowymi, a także sieć rozdzielczą z przyłączami domowymi. 94,2 % mieszkańców korzysta
z wodociągu. Właścicielem i administratorem sieci jest Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
w Szczucinie. Sieć wodociągowa zasilana jest w 100% z własnego ujęcia wód głębinowych, tj. ujęcia
Suchy Grunt. Woda z ujęcia głębinowego jest regularnie badana przez Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Dąbrowie Tarnowskiej.
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Tabela 9. Sieć wodociągowa gminy Szczucin.
Jednostk
a

2013

długość czynnej sieci
km
270,5
rozdzielczej
przyłącza prowadzące do
budynków mieszkalnych i
szt.
3 042
zbiorowego zamieszkania
awarie sieci
szt.
wodociągowej
woda dostarczona
gospodarstwom
dam3
311,3
domowym
ludność korzystająca z
osoba
12 261
sieci wodociągowej
zużycie wody w
gospodarstwach
m3
23,4
domowych ogółem na 1
mieszkańca
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS/2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

270,5

271,0

271,3

271,6

271,6

271,6

271,6

3 019

3 052

3 078

3 112

3 153

3 197

3 246

-

10

7

1

2

3

7

299,1

312,4

311,8

316,6

345,0

342,7

360,5

12 488

12 412

12 398

12 382

12 401

12 386

12 386

22,5

23,6

23,7

24,0

26,2

26,1

27,4

Gospodarka ściekowa na terenie gminy Szczucin obecnie uregulowana jest tylko częściowo. Obecnie
gmina skanalizowana jest w około 29,5 %. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 38,7 km.

Tabela 10. Sieć kanalizacyjna gminy Szczucin.
Jednost
2013
ka miary
długość czynnej sieci
km
38,4
kanalizacyjnej
długość czynnej sieci
kanalizacyjnej będącej w
km
38,4
zarządzie bądź administracji
gminy
przyłącza prowadzące do
budynków mieszkalnych i
szt.
801
zbiorowego zamieszkania
awarie sieci kanalizacyjnej
szt.
ścieki bytowe
odprowadzone siecią
dam3
kanalizacyjną
ludność korzystająca z sieci
osoba
3 839
kanalizacyjnej

2014

2015

38,4

38,4

2016
38,6

2017

2018

2019

2020

38,7

38,7

38,7

38,7

38,7

38,7

38,7

38,7

839

876

887

913

38,4

38,4

38,6

806

822

835

-

1

3

1

2

0

4

-

116,8

115,6

118,0

122,0

123,3

121,4

3 860

3 844

3 862

3 858

3 890

3 882

3 901

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS/2020

Odprowadzenie ścieków
W gminie, w Woli Szczucińskiej funkcjonuje oczyszczalnia ścieków (Qśred.dob.[m3/d] - 1200,0,
Qmax.dob.[m3/d]- 1440,0). Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie
z wód poprzez odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych do wód powierzchniowych rzeki
Wisły istniejącym wylotem w km 194+000, dla RLM wynoszącego 9752.
Gmina nie posiada w pełni zorganizowanego systemu odprowadzania i utylizacji ścieków
komunalnych. Część ścieków nieobjęta systemem kanalizacyjnym jest gromadzona w zbiornikach
przydomowych tzw. szambach i wywożona taborem asenizacyjnym.
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Planowane działania
W najbliższym okresie planowane są działania związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej. W maju
2022 Gmina złożyła kolejny wniosek do PROW na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w m.
Szczucin, Lubasz, Delastowice o łącznej długości 14 km (wraz z przyłączami).
Prognoza stanu środowiska na lata obowiązywania POŚ
Wg zapisów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w gminie Szczucin nastąpi
modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Zwiększy się liczba mieszkańców korzystająca z sieci
kanalizacyjnej, co przyczyni się do poprawy, jakości środowiska.

5.6 Zasoby geologiczne
Na całym obszarze gminy Szczucin występują nieliczne nagromadzenia surowców mineralnych
w postaci piasków kwarcowych, piasków ze żwirem oraz glin i iłów, stanowiąc potencjalne złoża
kopalin stałych.W części tych miejsc prowadzone były szczegółowe prace badawcze zmierzające do
określenia parametrów jakościowych oraz geologiczno-górniczych warunków wydobycia, a przede
wszystkim ilości występującej kopaliny, zakończone udokumentowaniem złóż.
Surowce okruchowe - stanowią piaski oraz piaski z domieszką żwiru. Występują na całym obszarze
gminy, co uwidocznione jest w miejscach gdzie zalegają pod cienkim nadkładem gleby w postaci
licznych odsłonięć, lokalnie i okresowo eksploatowanych przez miejscową ludność dla celów
budowlanych.
Piaski budują wyróżniające się geomorfologicznie wydmy, będące efektem eolicznej akumulacji
osadów powstałych w okresie najmłodszego czwartorzędu, tj. w holocenie w czasie ostatniego
glacjału. Przewiewane przez wiatry zachodnie piaski tworzyły paraboliczne wydmy zalegające na
wysoczyznach piasków wodnolodowcowych w formie łagodnych pagórków, o kształcie wydłużonym
zgodnie z kierunkiem wysoczyzn oraz dolin rzecznych. Wydmy te zbudowane są z dobrze
wysortowanych, drobnoziarnistych piasków barwy żółtej.
Piaski ze żwirem stanowią w przewadze utwory pochodzenia rzecznego lub wodnolodowcowego.
Miąższość tych utworów jest zmienna, lecz nie przekracza kilku metrów. Parametry jakościowe tych
surowców nie kwalifikują ich jako kruszywa poszukiwanego do zastosowania w drogownictwie bądź
produkcji bitumin.
Surowce ilaste - to występujące na całym obszarze czwartorzędowe gliny zwałowe oraz mioceńskie
iły i iłołupki.
Gliny zwałowe mają obecnie podrzędne znaczenie gospodarcze. Licznie występujące odsłonięcia
i ślady eksploatacji stanowią informację o miejscach ręcznej produkcji cegieł przez miejscową
ludność. Na skalę przemysłową, na bazie glin zwałowych, produkowano cegły ze złóż w Szczucinie, ale
i w tej cegielni produkcję zakończono.
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Tabela 11. Wykaz złóż w gminie Szczucin.
Zasoby [tys.t]
Nazwa złoża

Stan zag. złoża

Geologiczne
bilansowe

Przemysłowe

Wydobycie [tys.t]

Piaski i Żwiry
Brzezówka

rozpoznane

51

Skrzynka Podwólce A

zaniechane

3

Skrzynka Podwólce B

zaniechane

31

Skrzynka Zachmielnie A

zaniechane

28

Zachmielnie Kruszbet*

eksploatowane

1 970

Słupiec

eksploatowane

156

Słupiec Zachód

rozpoznane

201

Słupiec Podlesie

eksploatowane

61

Szczucin

rozpoznane

12 078

Lubasz Podkościółek

rozpoznane

327

97
14
15

Piaski kwarcowe
2 852

Surowce ilaste ceramiki budowlanej
Szczucin

zaniechane

90

Źródło: Bilans Zasobów Złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2020 r.

5.7 Gleby
Gleby występujące na terenie gminy Szczucin w większości zaklasyfikowane zostały do średnich
i niższych klas bonitacyjnych. Duży odsetek użytków rolnych stanowią ziemie III, IV i V klasy
bonitacyjnej. Zaledwie 11% powierzchni użytków rolnych gminy posiada I klasę oraz 10% - II klasę
bonitacyjną. Gleby VI klasy bonitacyjnej stanowią 5% powierzchni użytków rolnych.
W północnej części gminy występują głównie mady. Wytworzyły się w obrębie doliny Wisły, szerokim
pasem ze wschodu na zachód a także na południu Gminy w obrębie potoków Breń i Upust. Są to
mady rzeczne, mady pyłowe, ilaste i gliniaste często zalewane w obrębie wałów. W centralnej części
gminy w pasie o szerokości 2 – 4 km, o kierunku ze wschodu na zachód występują gleby rdzawe
(skrytobielicowe) i bielicowe, wytworzone z piasków starych tarasów akumulacyjnych (piasków
słabogliniastych i gliniastych a także piasków luźnych). Znaczna część zajmują gleby brunatne
wyługowane, wytworzone z piasków słabo gliniastych.
Zagrożenie osuwiskami
Wg „Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi”, wykonanej przez Państwowy
Instytut Geologiczny w Warszawie, Oddział Karpacki w Krakowie, na terenie Gminy Szczucin nie
zinwentaryzowano osuwisk oraz terenów zagrożonych osuwiskami.
Tabela 12. Analiza SWOT – Ochrona gleb
OCHRONA GLEB
Mocne strony
• Brak istotnych zanieczyszczeń gleb,
• Brak osuwisk na terenie gminy,
Szanse

Słabe strony
• Działania erozyjne powodująca zubożenie gleb.
• Zakwaszenie gleb.
Zagrożenia
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• Dbałość indywidualnych rolników jako
prywatnych przedsiębiorców o dobry stan gleb
na swoich terenach.
• Ograniczenie zanieczyszczeń wprowadzanych
do środowiska.

• Zwiększenie natężenia ruchu kołowego zanieczyszczenie metalami ciężkimi i WWA.

Prognoza stanu środowiska na lata obowiązywania POŚ
Działania w ramach polityki ekologicznej oraz programów ochrony środowiska w zakresie ochrony
gleb zmierzają do ochrony zasobów gleb nadających się do wykorzystania rolniczego i leśnego przed
ich przeznaczeniem na inne cele, ochrony gleb przed degradacją i zanieczyszczeniem,
powodowanymi oddziaływaniem czynników antropogenicznych i naturalnych (zmiany struktury
fizycznej, stosunków wodnych i chemizmu gleb spowodowane działalnością inwestycyjną),
zanieczyszczeniami przemysłowymi i transportowymi, naturalną erozją.

5.8 Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
Dotychczasowe zrealizowane działania w zakresie gospodarki odpadami
Na terenie Gminy Szczucin w ostatnich 2 latach nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych z
tytułu składowania, recyklingu, czy odzysku odpadów komunalnych.
System gospodarowania odpadami komunalnymi
Zadania gminy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Szczucin oraz prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych realizuje przedsiębiorca wybrany w drodze przetargu.
Przedsiębiorca obierający odpady z terenów zamieszkałych dostarcza worki w pięciu kolorach:
• niebieski na papier,
• żółty na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,
• zielony na opakowania szklane,
• brązowy na bioodpady dla mieszkańców niekompostujących,
• szary na popiół,
• oraz kosze na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
Odpady komunalne odbierane są zgodnie z harmonogramem.
Na terenie przyległym do Zakładu Usług Komunalnych w Woli Szczucińskiej, pod nr 142 działa Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na
terenie Gminy Szczucin, gdzie można samodzielnie dowieźć odpady zebrane selektywnie oraz zużyte
meble, elektrośmieci, zużyte opony samochodowe w ilości max. 8 sztuk rocznie i odpady remontowobudowlane.
Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z remontów prowadzonych
samodzielnie przez mieszkańców, pochodzące z drobnych prac remontowo-budowlanych tzn.
niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, można dostarczać
do PSZOK w ilości nieprzekraczającej 300 kg/nieruchomość w ciągu roku w zabudowie jednorodzinnej
i 1000 kg/nieruchomość w ciągu roku w budynkach wielolokalowych. W przypadku odpadów
remontowo – budowlanych powstałych w związku ze świadczeniem usług przez przedsiębiorcę
działającego na zlecenie mieszkańca, zagospodarowanie odpadów należy do obowiązków tego
przedsiębiorcy. PSZOK działa w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15.00.
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Niektóre rodzaje odpadów można również oddać w innych miejscach niż PSZOK:
• w poczekalniach Ośrodków Zdrowia w Szczucinie, Brzezówce oraz Słupcu wystawione
są kosze na przeterminowane leki,
• na terenie Gminy na parkingach oraz przy budynkach gminnych w Szczucinie, Borkach,
Dąbrowicy, Radwanie, Słupcu, Suchym Gruncie i Woli Szczucińskiej rozstawione są kosze na
odzież używaną,
• w holu Urzędu Miejskiego, w Klubie Seniora działającym przy ul. Piłsudskiego 7 oraz w
szkołach zbierane są zużyte baterie,
• zużyte akumulatory oraz zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny można oddać w miejscu
zakupu nowego sprzętu.
Tabela 13. Masy poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych w 2021 r.
Kod odebranych
Rodzaj odebranych
Masa
odpadów
Odpadów komunalnych
komunalnych
20 03 01
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
1714,8750
15 01 01
Opakowania z papieru i tektury
20,4200
15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych
125,9400
15 01 06
Zmieszane odpady opakowaniowe
189,2600
15 01 07
Opakowania ze szkła
224,4100
16 01 03
Zużyte opony
32,7400
17 01 07
Zmieszane odpady z betony, gruzu ceglanego,
6,5000
odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne niż wymienione w
17 01 06
17 06 04
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06
0,2600
01 i 17 06 03
20 01 08
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
1,4000
20 01 21*
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające
0,0500
rtęć
20 01 23*
Urządzenia zawierające freony
8,1600
20 01 32
Leki inne niż wymienione w 20 01 31
0,1000
20 01 35*
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
5,5600
niż wymienione w 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
20 01 36
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
12,1400
niż wymienione w 20 01 23 i 20 01 35
20 01 39
Tworzywa sztuczne
0,5000
20 01 99
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób
124,6200
selektywny- zmieszane segregowane odpady
komunalne takie jak: papier, szkło, tworzywa
sztuczne, metale itp., tzw. Surowce wtórne
20 02 01
Odpady ulegające biodegradacji
137,7400
20 02 03
Inne odpady nieulegające biodegradacji
59,9800
20 03 07
Odpady wielkogabarytowe
156,4800
Razem
2 821,135
Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szczucin za rok 2021

W roku 2020 Gmina Szczucin osiągnęła poziom 3,92 % ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji, poziom 24,64 % recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i
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odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom 100 % recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych.
Tabela 14. Analiza SWOT – Gospodarka odpadami
GOSPODARKA ODPADAMI
Mocne strony
Słabe strony
• Przejęcie władztwa nad Systemem Gospodarki
• Coroczny wzrost ilości zebranych
Odpadami komunalnymi przez gminę.
odpadów komunalnych
• Stały wzrost udziału zebranych selektywnie odpadów
w ogólnej masie zebranych odpadów komunalnych.
• Efektywny system zbiórki odpadów azbestowych
pochodzących z gospodarstw domowych.
Szanse
Zagrożenia
• Osiągnięcie zakładanych poziomów odzysku i
• Spalanie odpadów w paleniskach
recyklingu odpadów użytkowych zgodnie z
domowych poprzez ich wykorzystywanie
obwiązującymi przepisami.
jako źródła energii.
• Poprawa stanu estetycznego gminy poprzez
• Wypalanie traw i ściernisk powodujących
wyeliminowanie dzikich wysypisk odpadów oraz
zanieczyszczenie powietrza oraz
przeciwdziałanie skażenia wód podziemnych.
zagrożenie pożarami.

Planowane działania
Rozbudowa, przebudowa, PSZOK z możliwością etapowania
Rozbudowa, przebudowa dróg, oświetlenia, monitoringu, placów, boksów, magazynów, w tym
magazynu na rzeczy do ponownego użycia. Budowa rampy najazdowej i wagi. Zakup i montaż
urządzeń służących do granulacji/rozdrabniania i belowania/prasowania odpadów zebranych
selektywnie. Wyposażenie w pojemniki, urządzenia do transportu oraz przeładunku odpadów na
terenie PSZOK. Budowa/przebudowa instalacji odprowadzającej odcieki, wody opadowe. Wykonanie
ścieżki edukacyjnej. Wykonanie/modernizacja zaplecza socjalnego oraz miejsca do prowadzenia zajęć
z zakresu funkcjonowania PSZOK oraz edukacji ekologicznej.
Edukacja ekologiczna
Gmina planuje organizację prelekcji w szkołach i przedszkolach zlokalizowanych na terenie Gminy
Szczucin, sposób przeprowadzenia prelekcji dostosowany będzie do wieku uczestników. W czasie
prelekcji organizowane będą konkursy z nagrodami w postaci np. edukacyjnych gier, komiksów,
książek, sadzonek roślin.
Usuwanie odpadów zawierających azbest
Kontynuacja realizacji projektu - Kompleksowe unieszkodliwianie wyrobów azbestowych w
gminach subregionu tarnowskiego.
Prognoza stanu środowiska na lata obowiązywania POŚ
Sukcesywnie prowadzona gospodarka odpadami wraz z odpowiednią edukacją mieszkańców
doprowadzi do osiągnięcia zakładanych poziomów odzysku i recyklingu odpadów użytkowych
zgodnie z obwiązującymi przepisami.
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5.9 Zasoby przyrodnicze
Lasy
Lasy spełniają istotną rolę w odniesieniu do hydrosfery i atmosfery. Oprócz tego posiadają funkcje
produkcyjne i społeczne, a przede wszystkim rekreacyjne. Powierzchnia lasów mieszcząca się
w granicach gminy wynosi 1 508,03 ha. Lesistość Gminy wynosi 12,4 % (GUS, 2020 r.). Nadzór nad
lasami państwowymi w gminie pełni Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska.
Przeważające typy lasów występujące na tym terenie to: bór mieszany wilgotny (42,5 %) oraz bór
świeży (14,5 %). Mniejszą powierzchnię zajmują: bór mieszany świeży – 11 %, las mieszany świeży –
10 % oraz las mieszany wilgotny – 9,5 %. Zbiorowiska leśne znajdują się głównie w środkowej części
gminy i są pozostałościami Puszczy Sandomierskiej. Przeważającymi typami lasów są bory mieszane,
bory sosnowe suche i bory sosnowe świeże. Zajmują one szeroki pas wydmowych piasków
ciągnących się w poprzek gminy z zachodu na wschód. Zbiorowiska te są charakterystycznie
rozmieszczone w obrębie wałów wydmowych. Szczytowe partie wydm zajmują bory suche, na
stokach najczęściej bory sosnowe świeże, a u podnóża bory mieszane z sosną, dębami, bukiem i
brzozą. Wśród podmokłych i zabagnionych kompleksów łąkowych, w dolinie rzeki Breń można
spotkać płaty łęgów olszowych, natomiast nad Wisłą, w obrębie wałów przeciwpowodziowych
występują kompleksy zarośli wiklinowych przeplatające się z fragmentami nadrzecznych łęgów
topolowo – wierzbowych. Dodatkowo, rolę decydującą między innymi o walorach środowiska
przyrodniczego w gminie, odgrywają również zadrzewienia, uzupełniające dodatkowo funkcje lasów,
które stanowią 3,9% powierzchni gminy. Zadrzewienia są to pojedyncze drzewa lub krzewy, lub ich
skupiska, nie stanowiące zbiorowisk leśnych, wraz z zajmowanym terenem oraz pozostałymi
składnikami jego szaty roślinnej. Charakterystyczną cechą zadrzewień jest równoczesne spełnianie
przez nie wielu różnych funkcji np. ochronne (klimatyczne, glebochronne, wodochronne,
biocenotyczne, sanitarno-higieniczne), społeczno-kulturowe (wypoczynkowe, estetyczne,
wychowawczo-dydaktyczne), produkcyjne (produkcja użytków drzewnych i pozadrzewnych).
Rośliny i zwierzęta
W przeszłości obszar gminy Szczucin pokryty był gęstymi lasami, wchodzącymi w skład Puszczy
Sandomierskiej. Obecnie niewiele pozostało z naturalnych kompleksów leśnych i można je spotkać
jedynie w środkowej części gminy (bory mieszane, bory sosnowe). W dolinie rzeki Breń spotkać
można niewielkie skupiska łęgów olszowych ze zbiorowiskami lasów i zarośli wiklinowych. Brzegi
rzeki Wisły porastają natomiast zarośla wiklinowe przeplatane fragmentami łęgów topolowo –
wierzbowych.
W otoczeniu kościołów i starych dworów można spotkać fragmenty drzewostanów dębowo –
grabowych. Rozległe kompleksy w dolinie rzeki Breń tworzą łąki świeże i wilgotne, a także zespoły
pastwisk żyznych i sitowych. Na terenach podmokłych spotyka się płaty łąk trzęślicowych oraz
różnorodne zbiorowiska szuwarów turzycowych. W miejscach ze stale stagnującą wodą zachowały się
szuwary trzcinowe i pałkowe natomiast w miejscach zabagnionych występują zespoły sitowia leśnego
i ziołorośla.
W gminie żyją m.in.: wiewiórka, chomik, orzesznica, nornik zwyczajny, mysz zaroślowa, piżmak, zając
szarak, borsuk, kuna leśna i domowa, lis, jeleń, sarna, dzik, jeż wschodni, kret, ryjówka aksamitna
i malutka, bóbr. Z ptaków wymienić należy: cyraneczkę, krzyżówkę, kuropatwę, jarząbka, przepiórkę,
bażanta, kurkę wodną, łyskę, grzywacza, kwiczoła, sojkę, srokę kawkę, gawrona, wronę siwą, wróbla
domowego, mazurka, dzięcioła dużego, zielonosiwego i czarnego, perkoza dwuczubego, myszołowa,
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czajkę, sierpówkę, dudka, pliszki, wilgę, słowika, kosa, drozda, bogatkę, ziębę, szczygła.
Przedstawicieli płazów w gminie to traszka zwyczajna, kumak nizinny, ropucha szara, ropucha zielona,
rzekotka.
Obszary chronione
Północna część Gminy objęta jest strefą Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły. Na
powierzchnię tego obszaru składają się min. wody płynące - około 27%, grunty zadrzewieniowe
o charakterze zwartych krzewów i zarośli nadrzecznych - 31% i użytki rolne - 37 % powierzchni.
Pozostała powierzchnia to lasy i tereny zabudowane. Dominujące zbiorowiska roślinne to wikliny
należące do zespołu Salicetum triadro-viminalis.
Są to pionierskie zbiorowiska zaroślowe wykształcające się na aluwiach rzecznych w zasięgu
przeciętnego poziomu wody. Występują również zbiorowiska łęgu wierzbowo-topolowego SaliciPopuletum. Wśród gatunków roślin spotyka się topolę biała, wierzbę kruchą i biała ale flora
reprezentowana jest głównie przez roślinność szuwarową. W świecie zwierząt dominują gatunki
związane ze środowiskiem wodnym, szukające schronienia lub gniazdujące w najbliższym sąsiedztwie
rzeki na łachach, wydmach, skarpach brzegów rzecznych, zaroślach wikliny itp. Większość żyjących
tutaj zwierząt większość objętych jest ochroną gatunkową. Można spotkać takie gatunki jak: gągoł
krzykliwy, tracz nurogęś, mewa mała i srebrzysta.
Opisywany obszar jest niezwykle cenny pod względem krajobrazowym, florystycznym i
faunistycznym. Dolina Wisły odznacza się stosunkowo dużym stopniem naturalności zarówno
krajobrazu jak i fitocenoz.
Rysunek 4. Obiekty prawnie chronione w granicach gminy.

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu
Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu jest położony w granicach Garbu Pińczowskiego,
Niecki Soleckiej i Niziny Nadwiślańskiej. W morfologii zaznacza się wyraźnie wydłużony grzbiet zwany
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Wałem Pińczowsko-Wójczańskim, zbudowany z mioceńskich wapieni detrytyczych leżących na
marglach kredowych. W obrębie Niecki Soleckiej i w okolicach Buska, na powierzchni terenu lub pod
niewielkim nakładem piaszczystych osadów czwartorzędowych, odsłaniają się mioceńskie skały
gipsowe tworzące kopulaste wzniesienia. W ich obrębie rozwijają się typowe zjawiska krasowe:
jaskinie, zapadliska, leje, ślepe doliny itp. Szeroka dolina Wisły wcięta w iły mioceńskie wypełniona
jest grubymi seriami plejstoceńskich osadów żwirowo-piaszczystych, niekiedy lessów oraz
holoceńskimi madami. Na tak urozmaiconym podłożu geologicznym wykształciły się zróżnicowane
pokrywy glebowe: na wychodniach skał mioceńskich-rędziny wapienne i gipsowe, na plejstoceńskich
piaskach-lekkie bielicowe, a na Ponidziu urodzajne mady.
Gmina graniczy z Jastrząbsko-Żdziarskim Obszarem Chronionego-Krajobrazu. Brak jest obszarów
NATURA 2000.
Na terenie Gminy znajduje się także jeden użytek ekologiczny (w Woli Szczucińskiej) oraz 10
pomników przyrody – starych drzew, zgromadzonych w większości na terenie zabytkowego zespołu
parkowego
w Szczucinie.
Tabela 15. Pomniki przyrody
dąb szypułkowy (3
grupa drzew
szt.)

1968-05-20

Szczucin

w północno-wschodnim narożniku
parku
przy wale przeciwpowodziowym Wisły,
na terenie OChK

topola biała (4 szt.)

grupa drzew

1968-05-20

Lubasz

dąb szypułkowy

drzewo

1997-10-07

Maniów

dąb czerwony

drzewo

1998-09-22

dąb szypułkowy (3
szt.)

grupa drzew

1998-09-22

dąb szypułkowy

drzewo

1998-09-22

dąb szypułkowy (3
szt.)

grupa drzew

1998-09-22

wiąz szypułkowy

drzewo

1998-09-22

Szczucin

w północnej części parku
podworskiego

dąb szypułkowy
dąb szypułkowy (4
szt.)

drzewo

1998-09-22

Słupiec

na terenie parku dworskiego, nad

grupa drzew

1998-09-22

Słupiec

na terenie parku dworskiego

Lubasz
Bukowiec
Lubasz
Bukowiec
Lubasz
Bukowiec
Lubasz
Bukowiec

własność prywatna
na terenie parku dworskiego
na terenie parku dworskiego
na terenie parku dworskiego
na terenie parku dworskiego

Źródło: Program Ochrony Środowiska Powiatu Dąbrowskiego

Tabela 16. Analiza SWOT – zasoby przyrodnicze
Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
• Występowanie obszarów chronionych,
• Brak wystarczającej inwentaryzacji
przyrodniczej gminy, wypalanie traw
• Bogate środowisko przyrodnicze – duża różnorodność
roślin i zwierząt.
• Prowadzenie działalności dydaktycznej i edukacyjnej.
SZANSE
ZAGROŻENIA
• Wysokie nakłady przewidziane ze środków pomocowych
• Presja w zakresie wykorzystywania
UE na ochronę środowiska.
terenów przyrodniczo cennych pod
zabudowę mieszkalno – usługową.
• Wysoka różnorodność krajobrazowa, siedliskowa,
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gatunkowa i genetyczna, występowanie wielu roślin i
zwierząt rzadkich w skali krajowej i europejskiej.
Źródło: Opracowanie własne

Prognoza stanu środowiska na lata obowiązywania POŚ
Różnorodność i bogactwo przyrodnicze gminy, okazy przyrody ożywionej będące przedmiotem
ochrony, stwarzają szanse na ich wykorzystanie dla przyszłego rozwoju społeczno-gospodarczego
gminy. Rozwój terenów zielonych przyczyni się do wzrostu komfortu życia mieszkańców i ochrony
obszarów chronionych.

5.10 Zagrożenia poważnymi awariami
Dotychczasowe zrealizowane działania
2020
Realizacja zadania:
„Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo gaśniczych”:
•

Przyznanie OSP w Suchym Gruncie dotacji z budżetu gminy w kwocie 15.000,00 zł na remont
budynku remizy.

•

przyznanie Osp w Szczucinie dotacji z budżetu gminy w kwocie 9.000,00 zł na pokrycie
wkładu własnego w remoncie budynku remizy.

•

Przyznanie OSP w Słupcu dotacji z budżetu gminy w kwocie 4.000,00 zł na pokrycie wkładu
własnego w remoncie budynku remizy.

•

OSP Brzezówka - przekazanie dotacji z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w
zakupie sprzętu i wyposażenia w kwocie 4.646,00 zł

•

OSP Zabrnie - przekazanie dotacji z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w zakupie
sprzętu i wyposażenia w kwocie 1.344,00 zł.

•

OSP w Suchym Gruncie - przekazanie dotacji z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego
w zakupie sprzętu i wyposażenia w kwocie 1.344,00 zł.

•

OSP w Maniowie - przekazanie dotacji w kwocie 52.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie
wkładu własnego w zakupie samochodu ratowniczo-gaśniczego.

2021
W 2021 udzielono dotacji dla:
•
•
•
•
•

OSP w Suchym Gruncie - podniesienie standardów prowadzenia usług kulturalnych w
budynku - 163 882,00 zł,
OSP Zabrnie - modernizacja budynku OSP - kwota 91 608,00 zł,
OSP Zabrnie na pokrycie wydatków na remont budynku strażnicy OSP w kwocie 35 000,00 zł,
OSP w Szczucinie na pokrycie wkładu własnego w zakupie sprzętu pożarniczego
w kwocie 3 118,70,00 zł,
OSP w Laskówce Delastowskiej na pokrycie wkładu własnego w zakupie sprzętu pożarniczego
w kwocie 1.110,00 zł,
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•
•
•
•
•

OSP w Maniowie na pokrycie wkładu własnego w
w kwocie 840,00 zł,
OSP w Słupcu na pokrycie wkładu własnego w
w kwocie 3130,50 zł,
OSP w Suchym Gruncie na pokrycie wkładu własnego w
kwocie 1.780,00 zł,
OSP w Zabrniu na pokrycie wkładu własnego w
w kwocie 746,00 zł ,
OSP w Brzezówce na pokrycie wkładu własnego w
w kwocie 799,00 zł.

zakupie sprzętu pożarniczego
zakupie sprzętu pożarniczego
zakupie sprzętu pożarniczego w
zakupie sprzętu pożarniczego
zakupie sprzętu pożarniczego

Pojęcie „poważne awarie” – określa art. 3 pkt 23 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) - rozumie się
przez to zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu
przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej
niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub
zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.
Na terenie województwa małopolskiego służby ochrony przeciwpożarowej i inspekcji ochrony
środowiska dokonały kwalifikacji zakładów produkcyjnych za względu na stopień zagrożeń awariami
przemysłowymi. Na ogólna liczbę 19 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii
wyróżniono 11 zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) i 8
zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Żaden z tych
zakładów nie jest zlokalizowany na terenie Gminy Szczucin.
Źródłem zagrożeń środowiskowych jest również załadunek i rozładunek materiałów niebezpiecznych,
w szczególności zaś ich transport po drogach publicznych przy wykorzystaniu specjalistycznego
sprzętu jezdnego (prawdopodobieństwa wypadku lub awarii w transporcie drogowym). Z uwagi na
konfliktowość przewożonych ładunków, trasy przewozów prowadzone winny być przy zachowaniu
maksymalnego bezpieczeństwa dla mieszkańców i środowiska. Należy przyjąć, że występuje
statystyczne prawdopodobieństwo potencjalnego wystąpienia awarii komunikacyjnych, mogących
zagrozić środowisku - obszarami szczególnego są tereny zlokalizowane w pobliżu głównych,
tranzytowych arterii komunikacji drogowej, charakteryzujących się największym natężeniem ruchu
tego rodzaju przewozów. Należą do nich m.in. drogi krajowe i wojewódzkie oraz drogi dojazdowe
cystern do stacji benzynowych.
Do obiektów i urządzeń stanowiących zagrożenie dla środowiska należą ponadto gazociągi
wysokoprężne gazociągi średniego i wysokiego ciśnienia.
Strefy bezpieczeństwa – gazociągi wysokiego ciśnienia:
Strefy bezpieczeństwa:
• odległość od zwartej zabudowy – 150 m,
• od budynków jedno i wielorodzinnych 100 m,
• od budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego 200 m.
Strefy bezpieczeństwa – gazociągi średniego ciśnienia:
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•
•
•

odległość od zwartej zabudowy – 100 m,
od budynków jedno i wielorodzinnych 70 m,
od budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego 130 m.

Na podstawie „Rejestru zdarzeń o znamionach poważnej awarii i poważnych awarii” opracowanego
przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w ostatnich latach nie odnotowano poważnych
awarii.
Na obszarze gminy Szczucin nie ma obiektów magazynujących substancje niebezpieczne w ilościach
mogących stanowić potencjalną przyczynę wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia, nie odnotowano
również zdarzeń o znamionach nadzwyczajnego zagrożenia środowiska. Natomiast przebiegająca
przez teren Gminy droga krajowa nr 73 jest ujęta w planach operacyjno-ratowniczych, opracowanych
przez PSP dla powiatu dąbrowskiego.
W gminie funkcjonuje 9 jednostek Związku OSP RP
• OSP w KSRG:
o Ochotnicza Straż Pożarna Szczucin
o Ochotnicza Straż Pożarna Słupiec
• OSP z poza KSRG:
o Ochotnicza Straż Pożarna Brzezówka,
o Ochotnicza Straż Pożarna Borki,
o Ochotnicza Straż Pożarna Laskówka Delastowska,
o Ochotnicza Straż Pożarna Maniów,
o Ochotnicza Straż Pożarna Zabrnie,
o Ochotnicza Straż Pożarna Suchy Grunt,
o Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowica.
Tabela 17. Analiza SWOT - Zagrożenia poważnymi awariami
ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI
MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne)
SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne)
• Dobrze wyposażone i wyszkolone jednostki OSP.
• Obecność drogi krajowej, którą mogą być
transportowane substancje niebezpieczne.
• Gotowość służb na terenie gminy do usuwania i
ochrony przez awariami.
SZANSE
ZAGROŻENIA
• Dostępność do środków unijnych, pozwalających
• Zdarzenia losowe przy ciągach komunikacyjnych
na dokonanie zasadniczej przebudowy
(wypadki, rozszczelnienia).
infrastruktury technicznej w Polsce.

Prognoza stanu środowiska na lata obowiązywania POŚ
Prognozuje się występowanie coraz mniejszej liczby awarii z uwagi na coraz lepszy stan infrastruktury
technicznej oraz coraz lepsze zabezpieczenia przed awariami.
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6 Cele programu
finansowanie

ochrony

środowiska,

zadania

i

ich

Cele i kierunki interwencji oraz zadania Programu Ochrony Środowiska wynikają ze zdefiniowanych
zagrożeń i problemów dla poszczególnych obszarów interwencji. Podejmowane działania przyczynią
się do osiągnięcia celów powiatowych.

6.1 Cele i kierunki działań przyjęte do realizacji
Tabela 18. Obszary i kierunki interwencji
L.p. Obszar interwencji
Cele / kierunki interwencji
1.
Ochrona klimatu i
Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji oraz wzrost
jakości powietrza
poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Kierunki interwencji:
1. Ograniczenie zużycia energii i wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł budynki i infrastruktura publiczna.
• Modernizacja budynków użyteczności publicznej (termomodernizacja,
instalacja OZE, wymiana źródła c.o. i c.w.u., wymiana oświetlenia).
• Modernizacja oświetlenia ulicznego.
•

Rozwój sieci gazowej.

2. Ograniczenie zużycia energii - transport.
• Rozwój sieci komunikacji rowerowej (budowa, remont i oznakowanie
ścieżek rowerowych).
• Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń
(remonty i poprawa stanu nawierzchni dróg).
3. Ograniczenie zużycia energii i wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł budownictwo mieszkaniowe.
• Wymiana niskosprawnych pieców na Kotły Ecodesign spełniające
wymagania tzw. Ekoprojektu wg normy PN EN 303-5:2012
• Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii.
• Termomodernizacja budynków mieszkalnych.
4. Ograniczenie zużycia energii - sektor działalności gospodarczej.
• Termomodernizacja budynków, instalacja odnawialnych źródeł energii,
wymiana źródła c.o. i c.w.u.
• Poprawa efektywności energetycznej urządzeń, technologii i pojazdów.
5. Działania informacyjne, edukacyjne i planistyczne .
• Edukacja i informacja o niskiej emisji /kampanie informacyjne i
promocyjne.
• Wdrożenie zasad zielonych zamówień publicznych w Urzędzie Gminy
i jednostkach.
• Planowanie przestrzenne z uwzględnieniem ochrony powietrza.
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2.

Zagrożenie hałasem

Cel: Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska
Kierunki interwencji:
1. Wprowadzanie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zapisów odnośnie standardów akustycznych dla poszczególnych terenów,
2.

3

Pola
elektromagnetyczne

Zmniejszenie liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas

Cel: Minimalizacja oddziaływania promieniowania niejonizującego.
Kierunki interwencji:
1. Rozmieszczanie nowych instalacji zgodnie z wymaganymi strefami
ochronnymi,
2.

4.

Gospodarowanie
wodami

Udział społeczeństwa w uzgadnianiu niskokonfliktowych lokalizacji nowych
źródeł pól elektromagnetycznych.

Cele: Gospodarowanie wodami dla ochrony przed: powodzią, suszą i deficytem
wody, ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi
Kierunki interwencji:
1. Działania lokalne poprawiające stan wód powierzchniowych i podziemnych:
• Ograniczanie zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rozproszonych:
zanieczyszczeń z terenów zurbanizowanych i przemysłowych, w tym
spływów powierzchniowych zanieczyszczonych ścieków opadowych do
wód podziemnych,
• Działania edukacyjne dla rolników w zakresie właściwego stosowania
nawozów sztucznych, naturalnych, środków ochrony roślin w celu
przeciwdziałania zanieczyszczenia środowiska biogenami.
2.

5.

Gospodarka wodnościekowa

Działanie na rzecz zabezpieczenia gminy przed powodzią i suszą
hydrologiczną:
• Właściwe zagospodarowanie terenów zagrożonych powodzią i suszą
hydrologiczną z uwzględnieniem wymagań dotyczących oceny
zagrożenia tymi zdarzeniami,
• Sukcesywne prowadzenie prac konserwacyjnych i modernizacyjnych w
obrębie urządzeń wodnych (głównie konserwacja rowów, śluz
wałowych, naprawa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych),
• Wdrożenie ochrony naturalnych terenów zalewowych,
• Wyznaczenie i wprowadzenie do planów zagospodarowania
przestrzennego wytycznych z map zagrożenia i ryzyka powodziowego lub
innych branżowych dokumentów w tym zakresie, propagowanie
całkowitego zakazu realizacji inwestycji budowlanych niezwiązanych z
zabezpieczeniem przeciwpowodziowym na tych obszarach,
• Współdziałanie z administracją rządową i sąsiednimi samorządami w
celu realizacji kompleksowego systemu ochrony przed powodzią.
Cel: Wyposażenie terenu gminy w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.
Kierunki interwencji:
Rozbudowa istniejącego systemu kanalizacji jest nadal głównym celem rozwoju
infrastruktury gminy i jest prowadzony zgodnie z możliwościami finansowymi
gminy.
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6.

Zasoby geologiczne

Cel: Racjonalna gospodarka zasobami kopalin ze złóż.
Kierunki interwencji:
1. Uwzględnianie w Planach zagospodarowania przestrzennego wszystkich złóż
w granicach ich udokumentowania oraz obszarów perspektywicznych.

7.

Gleby

2. Zapobieganie powstawaniu nielegalnych wyrobisk.
Cel: Zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi,
zapobieganie degradacji gleb, powierzchni ziemi oraz właściwe gospodarowanie
gruntami.
Kierunki interwencji:
1. Zachowanie funkcji środowiskowych, gospodarczych, społecznych i
kulturowych gleb

8.

9.

Gospodarka
odpadami
i zapobieganie
powstawaniu
odpadów

Zasoby przyrodnicze

2.

Zachowanie możliwie dobrego stanu gleb rolniczych

3.

Minimalizacja stopnia i łagodzenie zasklepiania gleb

4.

Zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi,

5.

Rozwój monitoringu gleb,

6.

Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy w zakresie
właściwego użytkowania gruntów i gleb.

Cel: Racjonalna gospodarka odpadami wytworzonymi w gminie zgodnie z
hierarchią postępowania z odpadami.
Kierunki interwencji:
1. Osiągnięcie poziomów recyklingu surowców oraz ograniczenia ilości
składowania odpadów ulegających biodegradacji,
2.

Ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów,

3.

Zwiększenie ilości odzyskiwanych odpadów wielkogabarytowych,
budowlanych, niebezpiecznych, opakowaniowych, biodegradowalnych i
innych,

4.

Zwiększenie możliwości wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia
odpadów komunalnych,

5.

Kontynuacja działań na rzecz demontażu wyrobów zawierających azbest z
budynków mieszkalnych i bezpieczne usunięcie ich z terenu gminy.

6.

Edukacja mieszkańców na temat konieczności segregowania i właściwego
postępowania z odpadami,

7.

Edukacja na temat szkodliwości azbestu oraz bezpiecznych metod usuwania i
unieszkodliwiania odpadów azbestowych.

Cel: Ochrona różnorodności biologicznej, zapobieganie degradacji ekosystemów
w szczególności objętych przestrzenną formą ochrony, zrównoważona
gospodarka leśna, tworzenie zielonej infrastruktury.
Kierunki interwencji w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego:
1. Ochrona różnorodności biologicznej oraz zapewnienie ciągłości istnienia
gatunków i stabilności ekosystemów poprzez zrównoważone użytkowanie jej
elementów,
2. Zachowanie lub przywrócenie właściwego stanu ekosystemów i gatunków
oraz przeciwdziałanie zagrożeniom dla bioróżnorodności i georóżnorodności
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3.

10.

Zagrożenie
poważnymi
awariami

Uwzględnienie terenów chronionych i zasad ich ochrony w planowaniu
przestrzennym,

Kierunki interwencji w zakresie ochrony lasów i zieleni urządzonej:
1. Zachowanie i zwiększenie terenów leśnych oraz innych terenów zielonych
(parki, boiska, obszary zieleni na terenach gminnych, zieleń przydrożna,
zieleń gminna),
Cel: Zmniejszenie zagrożenia dla mieszkańców i środowiska z powodu
transportu materiałów niebezpiecznych oraz gazociągów
Kierunki interwencji:
1. Wspieranie i stałe ulepszanie współpracy organów i służb ratownictwa
biorących udział w przeciwdziałaniu bądź usuwaniu skutków poważnych
awarii i zagrożeń naturalnych,

2. Minimalizacja potencjalnych negatywnych skutków awarii dla ludzi,
środowiska, dziedzictwa kulturowego, działalności gospodarczej.

6.2 Działania poprawiające stan środowiska wraz z harmonogramem
Działania poprawiające stan środowiska naturalnego na terenie Gminy Szczucin będą prowadzone
jako:
•

działania własne gminy – realizowane w większości przez samorząd oraz jednostki
bezpośrednio podległe gminie,

•

działania koordynowane – realizowane są przez jednostki i instytucje działające na terenie
gminy w sektorze gospodarki komunalnej, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe
realizujące zadania z zakresu monitoringu środowiska, zadania w zakresie bezpieczeństwa
publicznego (interesariusze) itp.

Poprawa stanu środowiska uzależniona jest od poprawy stanu jego poszczególnych komponentów:
powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych, zasobów przyrodniczych.
Natomiast na podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy składa się kilka czynników, które
wzajemnie się uzupełniają, m.in.: poprawa warunków bytowych, poprawa stanu wyposażenia gminy
w urządzenia obsługi turystyki, rekreacji i wypoczynku, wzrost atrakcyjności środowiska
przyrodniczego i krajobrazowego, ale również poprawa stanu jakości wód, powietrza oraz terenów
leśnych.
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Tabela 19. Harmonogram realizacji zadań własnych wraz z ich finansowaniem 2022 - 2030
Wskaźnik
Lp
.

Obszar interwencji

Cel

Nazwa (+ źródło
danych)

Wartość
bazowa
2021

Wartość
docelowa

Kierunek interwencji

Sukcesywna
modernizacja
oświetlenia
ulicznego w gminie Gmina Szczucin
Modernizacja
oświetlenia
ulicznego na terenie
Gminy Szczucin Termomodernizacja
budynków szkolnych
i innych budynków
RPO WM,
użyteczności
środki własne,
Ograniczenie zużycia
publicznej.
budżet
energii Termomodernizacja
państwa np.
transport,
budynku Szkoły
Polski Ład
Ograniczenie zużycia
Podstawowej w
energii i
Borkach
wytwarzanie
Klaster
energii z
Budowa instalacji
energetyczny
odnawialnych
OZE w Gminie
"Energetyczne
źródeł Szczucin
Powiśle"
budownictwo
mieszkaniowe,
Wymiana źródeł
ciepła w
Ograniczenie
indywidualnych
Gmina Szczucin
zużycia
gospodarstwach
energii - sektor
domowych
działalności
Utrzymanie dróg w
gospodarczej,
sposób
Gmina Szczucin
ograniczający
niską
Działania
emisję
informacyjne,
edukacyjne
Rozwój sieci dróg
i planistyczne,
Gmina Szczucin
rowerowych
Ograniczenie
zużycia energii i
wytwarzanie
energii z
odnawialnych
źródeł –
budynki i
infrastruktura
publiczna,

1

Ochrona klimatu i
jakości powietrza

Poprawa jakości
powietrza poprzez
ograniczenie niskiej
emisji oraz wzrost
poziomu
wykorzystania
odnawialnych źródeł
energii.

redukcja emisji
PM10 [Mg/rok]
PM2,5 [Mg/rok]
B(a)P [Mg/rok]

70,77
65,38
0,0075

11,36
10,12
0,0014

Długość dróg
gminnych (km)

239

239

Ograniczenie
zużycia energii,
redukcja emisji

b.d.

b.d.

Zadania

Koszt i
Podmiot
źródła
odpowiedzialn
finansowani
y
a

Ryzyka

400 000 zł
Środki UE,
budżet
państwa,
środki
własne.

brak środków
finansowych

3 000 000
RPO WM,
środki
własne

brak środków
finansowych

5 500 000 zł
NFOŚiGW,
środki
własne

brak środków
finansowych

6 500 000
Czyste
powietrze

brak środków
finansowych

Ok.7
500 000 zł
Polski Ład,
Budżet
Gminy

brak środków
finansowych

Budżet
Gminy

brak środków
finansowych
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Wskaźnik
Lp
.

Obszar interwencji

Cel

Wartość
bazowa
2021

Wartość
docelowa

Liczba kontroli

100

Minimum
100 kontroli
w roku 2022
oraz 200 od
roku 2023

Liczba akcji
edukacyjnych

2

Minimum 2
rocznie

Liczba
opracowanych
dokumentów

1

1

Długość
przebudowanych
dróg na terenie
gminy

b.d.

b.d.

Nazwa (+ źródło
danych)

Kierunek interwencji

Zadania

Koszt i
Podmiot
źródła
odpowiedzialn
finansowani
y
a

Ryzyka

CO2,

2

Zagrożenie
hałasem

Poprawa stanu
akustycznego
środowiska

Liczba akcji
edukacyjnych

b.d.

b.d.

Działania kontrolne i
egzekucyjne
zmierzające do
eliminacji spalania Gmina Szczucin
odpadów w
kotłowniach
domowych
Edukacja i
informacja o niskiej
emisji - Czyste
Gmina Szczucin
powietrze
punkt informacyjnokonsultacyjny
Planowanie
przestrzenne z
Gmina Szczucin
uwzględnieniem
ochrony powietrza

Poprawa
klimatu
akustycznego
w Gminie Szczucin

Budżet
Gminy

brak środków
finansowych

Budżet
Gminy

brak środków
finansowych

Budżet
Gminy

-

Gmina Szczucin

Budżet
Gminy

-

Prowadzenie
działalności
edukacyjnej o
Gmina Szczucin
zagrożeniu
środowiska i zdrowia
ludzkiego hałasem

Budżet
Gminy

-

Remonty dróg,
Budowa tras
rowerowych
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Wskaźnik
Lp
.

Obszar interwencji

3

Utrzymanie wartości
liczba osób
natężenia
narażonych na
Pola
promieniowania
ponadnormatywne
elektromagnetyczn elektromagnetyczneg
promieniowanie
e
o na
elektromagnetyczn
dotychczasowych,
e (WIOŚ)
niskich poziomach

Cel

Nazwa (+ źródło
danych)

Liczba
opracowanych
dokumentów

4

Gospodarowanie
wodami

Gospodarowanie
wodami dla ochrony
przed: powodzią,
suszą i deficytem
wody, Minimalizacja
ryzyka
powodziowego,
Ochrona i
zrównoważone
gospodarowanie
zasobami wodnymi Dążenie do
osiągnięcia dobrego
stanu wód,

Liczba podjętych
działań

Wartość
bazowa
2021

0

1

2

Wartość
docelowa

0

Kierunek interwencji

Zadania

Koszt i
Podmiot
źródła
odpowiedzialn
finansowani
y
a

Utrzymanie
dotychczasowe
Kontrola
go stanu braku
rozmieszczania
zagrożeń
nowych instalacji
Gmina Szczucin
ponadnormatywnym
zgodnie z
promieniowaniem
wymaganymi
elektromagnetyczny strefami ochronnymi
m

1

Działania lokalne
poprawiające stan
wód
powierzchniowych i
podziemnych

2

Działanie na rzecz
zabezpieczenia
gminy przed
powodzią i suszą
hydrologiczną

Wprowadzenie do
planów
zagospodarowania
przestrzennego i
studium
zagospodarowania
przestrzennego
gminy wytycznych z
map zagrożenia i
ryzyka
powodziowego lub
innych branżowych
dokumentów w tym
zakresie
Przeciwdziałanie
suszy hydrologicznej
Przeciwdziałanie
powodzi
Odmulanie rowów,
koszenie skarp,
remonty
przepustów.
Zagospodarowywani
e i oczyszczenie
cieków i zbiorników

Urząd Miasta i
Gminy

Gmina Szczucin

Ryzyka

b.d.

-

Budżet
Gminy

-

3 200 000 zł
Środki UE,
budżet
państwa,
środki
własne,
Budżet
Gminy

-
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Wskaźnik
Lp
.

Obszar interwencji

Cel

Nazwa (+ źródło
danych)

Wartość
bazowa
2021

Wartość
docelowa

Kierunek interwencji

Zadania

Koszt i
Podmiot
źródła
odpowiedzialn
finansowani
y
a

Ryzyka

wodnych na cele
rekreacyjne
Modernizacja stawu
miejskiego wraz z
zagospodarowaniem
terenu

5

6

7

Gospodarka
wodno-ściekowa

Długość
zrealizowanej sieci
wodociągowej,
Ilość
zrealizowanych
przyłączy,
% zwodoc. gminy
Pokrycie
Wyposażenie terenu
Długość
Gminy siecią
Wskaźnik
gminy w
zrealizowanej sieci
kanalizacyjn
i na str.
infrastrukturę
kanalizacyjnej,
ąi
69
wodno-kanalizacyjną
Ilość
wodociągow
zrealizowanych
ą
przyłączy, %
skanalizowania
gminy, Liczba
zmodernizowanych
oczyszczalni
ścieków

Racjonalna
Zasoby geologiczne gospodarka zasobami
kopalin ze złóż

Gleby

Zapewnienie
właściwego sposobu

Rozbudowa
istniejącego systemu
kanalizacji i
wodociągów jest
Wyposażenie terenu
nadal głównym
gminy w
celem rozwoju
infrastrukturę
infrastruktury gminy Gmina Szczucin
wodnoi jest prowadzony
kanalizacyjną,
zgodnie z
możliwościami
finansowymi gminy,
Rozbudowa SUW
Suchy Grunt

Liczba złóż

11

11

Zapobieganie
powstawaniu
nielegalnych
wyrobisk

Liczba
przeprowadzonych

152

Co najmniej
152 rocznie

Zapewnienie
właściwego sposobu

Uwzględnianie w
Planach
zagospodarowania
przestrzennego
wszystkich złóż w
granicach ich
udokumentowania
oraz obszarów
perspektywicznych
Podnoszenie
świadomości

30 000 000
zł
Budżet
gminy
PROW
Polski Ład
RPO WM
NFOŚiGW
WFOSiGW

brak środków
finansowych

Gmina Szczucin

Budżet
Gminy

-

Gmina Szczucin

1 000 000
budżet

brak środków
finansowych

59

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczucin

Wskaźnik
Lp
.

Obszar interwencji

Cel

Nazwa (+ źródło
danych)

użytkowania
powierzchni ziemi,
zapobieganie
degradacji gleb,
powierzchni ziemi
oraz właściwe
gospodarowanie
gruntami

badań

Wartość
bazowa
2021

Wartość
docelowa

Kierunek interwencji

Zadania

użytkowania
powierzchni ziemi,
Rozwój monitoringu
gleb,
Minimalizacja
stopnia i łagodzenie
zasklepiania gleb

ekologicznej
mieszkańców gminy
w zakresie
właściwego
użytkowania
gruntów i gleb,
Badanie gleb i
zapobieganie
degradacji gleb

Koszt i
Podmiot
źródła
odpowiedzialn
finansowani
y
a

Ryzyka

państwa,
środki
własne,

Wapnowanie gleb

8

Gospodarka
odpadami

Racjonalna
gospodarka
odpadami
wytworzonymi w
gminie

Masa odebranych
odpadów
komunalnych

2 821 Mg

Nie więcej
niż
2 821Mg

Ilość usuniętych
dzikich składowisk
odpadów

w miarę
potrzeb

w miarę
potrzeb

Ograniczenie do
niezbędnego
minimum
powierzchni gleby
objętej
zabudową, w tym
przeznaczania
gruntów na cele
inne niż rolne i leśne
Świadczenie usługi
odbioru i
zagospodarowania
odpadów
Osiągnięcie
komunalnych od
poziomów recyklingu
właścicieli
Gmina Szczucin
surowców oraz
nieruchomości, na
ograniczenia ilości
których zamieszkują
składowania
mieszkańcy,
odpadów
powstałych na
ulegających
terenie Miasta i
biodegradacji
Gminy Szczucin
Likwidowanie
nielegalnych
Gmina Szczucin
wysypisk odpadów

Ok 3 000
000 zł
rocznie
Budżet
Gminy,
mieszkańcy
gminy

Rosnące
koszty
gospodarki
odpadami

Budżet
Gminy

brak środków
finansowych
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Wskaźnik
Lp
.

Obszar interwencji

Cel

Nazwa (+ źródło
danych)

Roczna liczba akcji
edukacyjnych

9

Zasoby
przyrodnicze

Ochrona
różnorodności
biologicznej,
zapobieganie
degradacji
ekosystemów w
szczególności
objętych
przestrzenną formą
ochrony,
zrównoważona
gospodarka leśna,
tworzenie zielonej
infrastruktury.

Wartość
bazowa
2021

Wartość
docelowa

1

1

Ilość wyrobów
zawierających
azbest

2 892 Mg

0

powierzchnia form
ochrony przyrody
w gminie, w tym
obszary
Natura
2000

780,03
ha

780,03 ha

Ilość obiektów
przeprowadzonych
prac
konserwacyjnych

-

w miarę
potrzeb

powierzchnia
terenów zielonych
w gminie (ha)

0,18

➢

0,18

Kierunek interwencji
Edukacja
mieszkańców na
temat właściwego
postępowania z
odpadami,

Zadania

Koszt i
Podmiot
źródła
odpowiedzialn
finansowani
y
a

Edukacja
ekologiczna
związana
Gmina Szczucin
z gospodarką
odpadami
Realizacja Programu
usuwania azbestu,
Modernizacja M.in.
Kontynuacja działań remonty dróg, które
na rzecz demontażu
były utwardzone
Gmina Szczucin
wyrobów
odpadami
zawierających azbest
zawierającymi
azbest. Remont
nawierzchni, rowów
i poboczy.,
1. Inwentaryzacja
Bieżąca ochrona
i waloryzacja
obszarów i obiektów
przyrodnicza gminy
Gmina Szczucin
prawnie
chronionych
2.Zachowanie
i odtwarzanie
właściwego stanu
siedlisk, cennych
gatunków,
Bieżąca konserwacja
elementów przyrody
Gmina Szczucin
drzew i zieleni
nieożywionej oraz
krajobrazu na
terenie form
ochrony przyrody
Zachowanie i
zwiększenie terenów
Uwzględnienie w
leśnych oraz innych
miejscowych
terenów zielonych
dokumentach
Gmina Szczucin
(parki, boiska,
planistycznych form
obszary zieleni na
ochrony przyrody
terenach gminnych,

Ryzyka

Budżet
Gminy,
WFOŚiGW

brak środków
finansowych

60 000 000
zł
Budżet
Gminy,
WFOŚiGW

brak środków
finansowych

Budżet
Gminy,
WFOŚiGW

brak środków
finansowych

Budżet
Gminy,
WFOŚiGW

brak środków
finansowych

Budżet
Gminy,

-
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Wskaźnik
Lp
.

Obszar interwencji

Cel

Nazwa (+ źródło
danych)

Liczba interwencji

10

Zagrożenie
poważnymi
awariami

Ograniczanie
zagrożeń dla
mieszkańców i
środowiska

Wartość
bazowa
2021

b.d.

Ilość jednostek OSP
które dostały
wszystkie
wsparcie

Ilość akcji
edukacyjnych

1 rocznie

Wartość
docelowa

b.d.

wszystkie

1 rocznie

Kierunek interwencji

Zadania

Koszt i
Podmiot
źródła
odpowiedzialn
finansowani
y
a

zieleń przydrożna,
zieleń gminna),
Uwzględnienie
terenów
chronionych i zasad
ich ochrony w
planowaniu
przestrzennym,
Zapobieganie
bezdomności
zwierząt, a w
stosunku do zwierząt
Realizacja zadań w
aktualnie
ramach ustawy o
Gmina Szczucin
bezdomnych,
ochronie zwierząt
zapewnienie im
opieki dowolnymi
legalnymi
sposobami.
Wspieranie i stałe
Współpraca z
ulepszanie
organami i służbami
współpracy organów
ratownictwa
i służb ratownictwa
biorącymi udział w
biorących udział w
przeciwdziałaniu
Gmina Szczucin
przeciwdziałaniu
bądź usuwaniu
bądź usuwaniu
skutków poważnych
skutków poważnych awarii. M.in. zakup
awarii i zagrożeń
pojazdu GCBA dla
naturalnych.
OSP w Szczucinie
Kreowanie
Edukacja
właściwych
społeczeństwa na
zachowań
rzecz kreowania
społeczeństwa w
prawidłowych
Gmina Szczucin
sytuacji wystąpienia zachowań w sytuacji
zagrożeń środowiska
wystąpienia
i życia ludzi z tytułu zagrożeń środowiska
wystąpienia awarii
i życia ludzi z tytułu

Ryzyka

Budżet
Gminy,

brak środków
finansowych

b.d.
Budżet
Gminy,
Budżet
Państwa,
RPO WM

-

Budżet
Gminy,

brak
zaangażowani
a
mieszkańców
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Wskaźnik
Lp
.

Obszar interwencji

Cel

Nazwa (+ źródło
danych)

Wartość
bazowa
2021

Wartość
docelowa

Koszt i
Podmiot
źródła
odpowiedzialn
finansowani
y
a

Kierunek interwencji

Zadania

przemysłowych

poważnych awarii

Ryzyka

Źródło: opracowanie własne

Tabela 20. Harmonogram realizacji zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem
L.p.
Obszar interwencji
Zadanie
Podmiot
odpowiedzialny za
realizację
1.
Ochrona
klimatu Rozwój sieci gazowej na terenie gminy
PGNIG, Gmina Szczucin
i jakości powietrza
Rozwój sieci monitoringu powietrza
WIOS w Krakowie
Termomodernizacja budynków
jednorodzinnych

2.
3.
4.

Zagrożenie hałasem
Pola
elektromagnetyczne
Gospodarowanie
wodami

Termomodernizacja budynków i
wymiana źródeł ciepła na
niskoemisyjne
Rozwój sieci monitoringu hałasu
Kontynuowanie monitoringu pól
elektromagnetycznych
Systematyczna konserwacja rzek
i cieków
Ochrona przed powodzią – budowa
i konserwacja urządzeń
przeciwpowodziowych

Szacunkowe
koszty realizacji
zadania (zł)
b.d.
b.d.

Właściciele budynków

b.d.

Mieszkańcy Gminy,
Przedsiębiorcy

b.d.

WIOS w Krakowie
WIOS w Krakowie

b.d.
b.d.

RZGW Kraków – Polskie
wody, Gmina Szczucin

b.d.

RZGW Kraków – Polskie
wody, Gmina Szczucin

b.d.

Źródła finansowania

Wskaźnik
monitoringu
realizacji zadania

Środki własne PGNIG,
Budżet Gminy
Budżet Państwa

Długość sieci gazowej na
terenie Gminy
Poziomy zanieczyszczeń
powietrza
Wskaźnik poprawy
efektywności
energetycznej budynków
redukcja emisji CO2,
redukcja emisji pyłu PM10

Środki własne,
kredyty, „Czyste
Powietrze”
RPO WM, WFOŚiGW,
NFOŚiGW, „Czyste
Powietrze”
Budżet Państwa
Budżet Państwa
Środki UE,
Budżet Państwa,
Budżet Gminy
Środki UE,
Budżet Państwa,
Budżet Gminy

Poziomy emisji hałasu
Poziom PEM
Ilość wykonanych prac,
zakres robót
Ilość wykonanych prac,
zakres robót
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L.p.

Obszar interwencji

Zadanie

5.

Gospodarka wodnościekowa

Podłączenia do sieci kanalizacyjnej –
gmina koordynacja

6.

Zasoby geologiczne

7.

Gleby

8.

Gospodarka
odpadami
i zapobieganie
powstawaniu
odpadów
Zasoby przyrodnicze

Egzekwowanie systemu kontroli i kar
za nielegalną eksploatację kopalin
Prowadzenie monitoringu jakości
gleby i ziemi
Udział w tworzeniu systemów
regionalnych instalacji do odzysku
i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych

9.
10.

Zagrożenie
poważnymi
awariami

Podmiot
odpowiedzialny za
realizację
Gmina Szczucin
Mieszkańcy Gminy

Szacunkowe
koszty realizacji
zadania (zł)
b.d.

Źródła finansowania

Wskaźnik
monitoringu
realizacji zadania

b.d.

Budżet Gminy
Środki Mieszkańców
WFOŚiGW
RPO WM
n.d.

b.d.

Budżet Państwa

Gminy regionu
tarnowskiego

b.d.

Budżety gminy,
Budżet Państwa,
NFOŚiGW,
Środki unijne

Liczba przyłączy
kanalizacyjnych, liczba
zbiorników okresowowybieralnych.
Ilość prowadzonych
postępowań
Poziom zanieczyszczenia
gleb
Postęp prac w zakresie
tworzenia systemu
regionalnego

Okręgowy Urząd
Górniczy
WIOS w Krakowie

Coroczne zalesianie gruntów

Prywatni właściciele

b.d.

Usuwanie skutków poważnych awarii
przemysłowych i drogowych

KPPSP w Dąbrowie
Tarnowskiej

Według potrzeb

Środki własne
właścicieli gruntów
Budżet Państwa

Ewidencja obszarów
zalesionych
Ilość poważnych awarii
drogowych na terenie
Gminy Szczucin

Źródło: opracowanie własne

Komentarz: Oszacowanie wartości bazowej i docelowej niektórych wskaźników jest niewykonalne. Planowanie w obecnym okresie działań jest bardzo trudne
z uwagi na brak dokumentów określających finansowanie na lata 2021 – 2027
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7 System realizacji programu ochrony środowiska
7.1 Zarządzanie programem
Nadzór nad realizacją programu w praktyce oznacza określenie zasad zarządzania nim wraz
z ustaleniem mechanizmu monitorowania jego realizacji. Program ochrony środowiska dla Gminy
Szczucin jest dokumentem o charakterze strategicznym. Stanowi instrument wspomagający realizację
prawa miejscowego, pozostając w ścisłym związku z planami zagospodarowania przestrzennego,
decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz decyzjami związanymi z realizacją
przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami, rozwojem terenów
zielonych i innych. Gmina posiada kompetencje pozwalające mu realizować zawarte w programie
cele i zadania. Aby jednak ta realizacja przebiegała spójnie z polityką regionalną konieczne jest
przygotowanie struktur administracyjnych do ścisłej współpracy z organami dysponującymi znacznie
szerszymi uprawnieniami wynikającymi z ich kompetencji.
Sformułowanie zasad zarządzania środowiskiem stanowi podstawę sprawnej realizacji i kontroli
działań programowych.
Zarządzenie środowiskiem opiera się na wykorzystaniu:
• Instrumentów prawnych – ustaw i rozporządzeń, dających odpowiednie kompetencje organom
administracji rządowej i samorządowej oraz organom administracji specjalnej,
• Instrumentów finansowych (źródła finansowania programu - opłat za gospodarcze korzystanie ze
środowiska, administracyjnych kar pieniężnych, funduszy celowych,
• Instrumentów społecznych - współdziałania i partnerstwa, edukacji ekologicznej, komunikacji
społecznej,
• Instrumentów strukturalnych – strategii i programów wdrożeniowych.
Informacja i komunikacja, to instrumenty niezbędne do prowadzenia skutecznej edukacji
ekologicznej społeczeństwa. Kierunki zaproponowane w niniejszym dokumencie mają posłużyć
rozbudzeniu świadomości ekologicznej i spowodować włączenie się mieszkańców gminy w działania
na rzecz ochrony środowiska.
Wśród wielu tematów edukacji ekologicznej, znaczące miejsce należy przypisać edukacji w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony powietrza atmosferycznego, oszczędności energii
i wody. Rzetelna informacja o stanie środowiska i działaniach na rzecz jego ochrony oraz umiejętność
komunikowania się ze społeczeństwem są warunkiem podniesienia poziomu świadomości
ekologicznej. Możliwość informowania mieszkańców gminy dają lokalne środki masowego przekazu,
specjalne biuletyny lub też środki pośrednie, takie jak pozarządowe organizacje ekologiczne.

7.2 Współpraca z interesariuszami
Interesariuszami są wszystkie strony, które są zainteresowane wdrażaniem Programu, mają wpływ na
jego realizację, a także odnoszą korzyści z jego wdrażania. Skuteczność realizacji tych działań w dużej
mierze zależy od uczestnictwa w procesie realizacji różnych podmiotów, tzw. interesariuszy. Główne
grupy interesariuszy to:
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•

jednostki gminne (interesariusze wewnętrzni): referaty Urzędu Gminy Szczucin, jednostki
budżetowe, zakłady budżetowe, zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury,
spółki gminne,
• interesariusze zewnętrzni: mieszkańcy gminy, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i
in. nie będące jednostkami gminnymi,
• przedsiębiorstwa dostarczające media,
• lokalne instytucje finansowe,
• instytucje oświatowe, kulturalne i zdrowotne,
• lokalni przedsiębiorcy,
• organizacje pozarządowe.
Podstawą do odniesienia sukcesu we wdrażaniu Programu ochrony środowiska dla Gminy Szczucin
jest czynne współdziałanie ze wszystkimi interesariuszami, zbieranie ich opinii i wątpliwości oraz
wypracowywanie działań korygujących.
W ramach wdrażania Programu przewidziano działania informacyjne i edukacyjne, w tym m.in. dot.
gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, wykorzystania OZE skierowane do interesariuszy
zewnętrznych (w szczególności mieszkańców).
Z punktu widzenia pełnionej roli w realizacji programu można wyodrębnić cztery grupy podmiotów
uczestniczących w nim. Są to:
• podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem,
• podmioty realizujące zadania programu, w tym instytucje finansujące,
• podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu,
• społeczność gminy jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu.

7.3 Wdrażanie programu
7.3.1 Finansowanie
Na wdrażanie programu ochrony środowiska mogą być przeznaczone:
• środki własne,
• kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych,
• kredyty i pożyczki o oprocentowaniu preferencyjnym udzielane przez instytucje wspierające
rozwój gmin i powiatów,
• obligacje,
• dotacje z funduszy krajowych i zagranicznych.
Podstawowymi źródłami środków zewnętrznych, z których mogą korzystać samorządy dla realizacji
programów ochrony środowiska to:
• Budżet Państwa,
• Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Narodowy, Wojewódzki,),
• Fundusze UE,
• Fundacje i fundusze wspierające ochronę środowiska.
Własne środki samorządu terytorialnego są niezbędne do uzyskania niektórych dotacji.
Fundusze samorządu terytorialnego pochodzą ze środków, takich jak: podatki i opłaty lokalne, udziały
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej – wspierają realizację inwestycji ekologicznych. Przeznaczone są także na: edukację
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ekologiczną, opracowania naukowo - badawcze i ekspertyzy dotyczące zagadnień związanych
z ochroną środowiska.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansuje przedsięwzięcia, które są
podejmowane w związku z koniecznością wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej.
Fundusz stosuje trzy formy dofinansowania: finansowanie pożyczkowe, dotacyjne i kapitałowe.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje pożyczki z opcją
częściowego umorzenia i dotacje na realizację zadań dotyczących: ochrony wód i gospodarki wodnej,
ochrony atmosfery, ochrony powierzchni ziemi, przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom.
Wysokość dofinansowania może sięgać nawet 50%, dotacja może być wyższa w uzasadnionych
przypadkach.
Fundusze Unii Europejskiej - przeznaczone na pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw
najbiedniejszych państw członkowskich. Zasadą współfinansowania jest to, iż część środków
finansowych musi pochodzić z budżetu krajowego. W obecnej chwili programy sektorowe i
regionalne przygotowują się do podjęcia ustaleń na nowy okres finansowania.
Kredyty preferencyjne i komercyjne udzielane przez Bank Ochrony Środowiska S.A. na inwestycje
proekologiczne bez możliwości umorzenia. Kredytobiorca musi posiadać, co najmniej 50% własnych
środków na sfinansowanie zadania. Kredyty komercyjne, nie powinny stanowić podstawowego
źródło finansowania inwestycji.
Własne środki inwestorów prywatnych – koszty niektórych inwestycji pokrywają z własnych środków
podmioty gospodarcze i prywatni inwestorzy.
Inwestycje finansowane przez podmioty gospodarcze mogą być dofinansowane z kredytów
komercyjnych i funduszy ochrony środowiska.

7.3.2 Monitoring Programu
Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie:
• określenia stopnia wykonania zadań / działań,
• określenia stopnia realizacji przyjętych celów,
• oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich wykonaniem,
• analizy przyczyn tych rozbieżności.
Osiągnięcie celów wyznaczonych w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Szczucin na lata 2023
-2026 z uwzględnieniem perspektywy na 2027-2030” wymaga prowadzenia bieżącego monitoringu
przebiegu realizacji programu.
Burmistrz (poprzez jednostkę koordynującą Program) będzie oceniał, co dwa lata stopień wdrożenia
Programu, natomiast na bieżąco będzie kontrolowany postęp w zakresie wykonania zadań
zdefiniowanych w programie.
Stały monitoring umożliwia ocenę skuteczności podejmowanych działań oraz wprowadzanie w razie
wystąpienia takiej konieczności odpowiednich korekt. Podstawą właściwego systemu oceny realizacji
Programu jest dobry system sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu
środowiska i zmiany presji na środowisko.
Wskaźniki presji wywieranej na środowisko odnoszą się do tych form działalności, które zmniejszają
ilość i jakość zasobów środowiska, przy czym możliwe jest rozróżnienie:
67

•

wskaźników presji bezpośredniej, wyrażonej w kategoriach emisji zanieczyszczeń lub
konsumpcji zasobów środowiska,

Wskaźniki stanu odnoszą się, do jakości środowiska i jakości jego zasobów; jako takie odnoszą się do
ostatecznych celów realizacji Planu i powinny być konstruowane w sposób umożliwiający dokonanie
przeglądowej oceny stanu środowiska i zmian dokonujących się w czasie.
Dzięki monitorowaniu realizowanych zadań i powiązaniu ich z określonymi wskaźnikami można
śledzić czy założony trend przyjmuje oczekiwane wartości.
W tabeli poniżej wskazano wskaźniki monitorowania aktualizacji POŚ przyjmując, że lista ta nie jest
wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana.
Tabela 21. Wskaźniki monitorowania POŚ
Lp.

Wskaźnik

A. Wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko
1. Stan jakości powietrza

2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9.
10.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.

Jakość wód powierzchniowych JCW
Długość sieci wodociągowej km
Długość sieci kanalizacyjnej km
Liczba ludności korzystająca z sieci wodociągowej
Liczba ludności korzystająca z sieci kanalizacyjnej
Ilość przyłączy budynków mieszkalnych do sieci wodociągowej szt.
Ilość przyłączy budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej szt.
Niesegregowane ( zmieszane odpady komunalne) Mg
Odpady komunalne zebrane selektywnie Mg
Osiągnięcie poziomu recyklingu i użycia przygotowania do
ponownego użycia odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i
szkła %
Poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazanych do składowania %
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych odebranych z terenu gminy odpadów
komunalnych %
% wskaźnik lesistości
% powierzchni terenów objętych ochroną prawną
Powierzchnia lasów ha
Ilość pomników przyrody szt.

Stan w roku
2016 r. (2017r.)*

Stan w roku
2021 r. ( *rok
2020 )

st. średnioroczne
benzo(a)pirenu
- przekroczenie
zła
271,3
38,6
12 398
3 862
3 078
835
1 672
355,9

st. średnioroczne
benzo(a)pirenu
- przekroczenie
zła
271,6*
38,7*
12 386*
3 901*
3 246*
913*
1714,875
1106,26

26,6 %*

24,64

0*

3,92

100*

100

12,3 %
1 475,38
10

12,4 %
6,5 %
1 508,03
10

Źródło: GUS, Raport o stanie Gminy Szczucin za rok 2020

Sprawozdawczość
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska Burmistrz co
2 lata przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska. Po
przedstawieniu niniejszego raportu Radzie Miejskiej, należy skierować go do organu wykonawczego
powiatu.
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7.4 Harmonogram wdrażania POŚ na lata 2023-2026
Poniżej przedstawiono harmonogram działań monitorujących aktualizację POŚ oraz najważniejsze
działania w ramach zarządzania środowiskiem.
Działania
Monitoring stanu
środowiska
Raporty z realizacji
programu

2023

2024

2025

2026

x
x

x

x
x

x

Tabela 22. Wskaźniki - najważniejsze działania w ramach zarządzania środowiskiem.
Lp.
Zagadnienie
Główne działania w latach 2023-2026
Instytucje uczestniczące
1.
Wdrażanie „Programu
Burmistrz,
• Koordynacja wdrażania Programu,
Ochrony Środowiska dla
Inne jednostki wdrażające
• Współpraca z interesariuszami,
Gminy Szczucin na lata
Program
• Raporty z realizacji Programu (2 x
2023 -2026 z
/2023, 2025).
uwzględnieniem
perspektywy na 20272030”
2.
Edukacja ekologiczna,
Burmistrz, organy gminy,
•
Rozwój różnorodnych form edukacji
Komunikacja ze
Zarząd województwa,
ekologicznej,
społeczeństwem,
WIOŚ,
•
Realizacja zapisów ustawowych dot.
System informacji
Organizacje pozarządowe.
dostępu do informacji o środowisku
o środowisku.
i jego ochronie,
•
Wykorzystanie mediów (prasa,
telewizja, internet) w celach
informowania społeczeństwa o
podejmowanych
i planowanych działaniach z zakresu
ochrony środowiska,
•
Wydawanie ulotek i broszur
informacyjnych z zakresu ochrony
środowiska,
•
Szersze włączenie organizacji
pozarządowych w proces edukacji
ekologicznej i komunikacji ze
społeczeństwem.
3.
Systemy zarządzania
• Wspieranie i promowanie zakładów / Burmistrz, Starosta,
środowiskiem
Wojewoda,
instytucji wdrażających system
Fundusze celowe.
zarządzania środowiskiem,
4.
Monitoring stanu
• Zgodnie z wymaganiami ustawowymi. WIOŚ, GIOŚ
środowiska
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