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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Bobowa przyjętego przez Radę Miejską w Bobowej Uchwałą nr XXXVII/249/09 z dnia 
30 października 2009 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki 
Odpadami Gminy Bobowa na lata 2009-2016”. 

1.2. Zakres opracowania 
Program swoją strukturą bezpośrednio nawiązuje do Polityki Ekologicznej Państwa na lata 

2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bobowa na lata 
2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021, określający kierunki polityki ekologicznej należy 
traktować jako wypełnienie obowiązku aktualizacji Polityki Ekologicznej Państwa, a więc odniesienia 
jej celów i niezbędnych działań do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu 
środowiska. Potrzeba tej aktualizacji wynika z prawa ochrony środowiska. Stwarza to, z jednej 
strony szansę szybkiego rozwiązania wielu problemów ochrony środowiska i poprawy jakości życia 
mieszkańców, przykładowo poprzez możliwość korzystania ze środków finansowych UE, z drugiej 
strony oznacza konieczność spełnienia wymagań wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz 
osiągania celów wspólnotowej polityki ekologicznej, określonych w Szóstym Wspólnotowym Planie 
Działań w zakresie środowiska naturalnego. 

Ustawa Prawo ochrony środowiska w art. 17 ust. 1 (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) 
wprowadza obowiązek przygotowywania i aktualizowania programu ochrony środowiska, zgodnie 
z wytycznymi opracowania i przyjęcia przez państwo Polityki Ekologicznej. 

1.3. Podstawa prawna opracowania 
Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.). Zgodnie 
z przepisami ww. ustawy z wykonania programów gminy sporządzają co 2 lata raporty, które 
przedstawiane są radzie gminy (art. 18 POŚ). Aktualizacja programu ochrony środowiska jest 
odzwierciedleniem Polityki Ekologicznej Państwa, mającym wdrożyć jej ustalenia na odpowiednio 
niższym poziomie. Politykę Ekologiczną Państwa przyjmuje się na 4 lata, z tym że przewidziane 
w niej działania w perspektywie obejmują kolejne 4 lata. 

1.4. Źródła danych  

Opracowując program wykorzystano dane uzyskane z poniżej przedstawionych jednostek: 
• Urząd Miejski w Bobowej, 
• Starostwo Powiatowe w Gorlicach, 
• Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 
• Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, 
• Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach, 
• Powiatowy Zarząd Dróg w Gorlicach, 
• Wojewódzki Zarząd Dróg w Krakowie, 
• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie (WIOŚ), 
• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, 
• Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Krakowie, 
• Państwowy Instytut Geologiczny (IKAR, MIDAS), 
• Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (GEOPORTAL), 
• Główny Urząd Statystyczny (GUS), 
• Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW).  

1.5. Polityka Ekologiczna Pa ństwa  

W grudniu 2008 r. Rada Ministrów przyjęła Politykę Ekologiczną Państwa na lata 2009-2012 
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016. 

Polityka Ekologiczna jest dokumentem strategicznym, określającym cele i priorytety ekologiczne, 
a poprzez to wskazującym kierunek działań koniecznych dla zapewnienia właściwej ochrony 
środowisku naturalnemu. Do realizacji tych założeń władze samorządowe przygotowują odpowiednio 
wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska. 
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Priorytety polityki ekologicznej na lata 2009-2012 z perspektyw ą do roku 2016:  

• zakończenie prac nad wyznaczaniem obszarów siedliskowych w ramach Natura 2000, 
• przyjęcie projektu ustawy o organizmach genetycznie modyfikowanych, zgodnie 

z prawem UE, 
• zamknięcie wysypisk nie spełniających wymogów UE, 
• wprowadzenie w życie tzw. zielonych zamówień publicznych, 
• wzmocnienie kadry inspekcji ochrony środowiska, która usprawni ochronę środowiska 

i pozwoli na kontrolę przestrzegania prawa, 
• wspieranie platform technologicznych i ekoinnowacyjności w ochronie środowiska, 
• przywrócenie podstawowej roli miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego, 

jako podstawy lokalizacji inwestycji, 
• zwiększenie retencji wody, 
• opracowanie krajowej strategii ochrony gleb, 
• promocja wykorzystania metanu z pokładu węgla, 
• ochrona atmosfery, 
• ochrona wód, 
• gospodarka odpadami, 
• modernizacja systemu energetycznego. 

 
Cele pośrednie kładą nacisk na ochronę powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu, 

a przede wszystkim spełnianie standardów określonych przez UE w tym temacie. Dla terenów, które 
ich nie spełniają muszą zostać opracowane i wykonane programy naprawcze. Polska powinna także 
położyć duży nacisk na promocję energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii (OZE), a także 
modernizację już istniejącego przemysłu energetycznego.  

Wypełnianie założeń Polityki Ekologicznej stało się bodźcem do powołania nowych organów – 
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. Jest to 
krok mający na celu uproszczenie i przyspieszenie procedur środowiskowych. 

Priorytetem jest weryfikacja listy obszarów NATURA 2000, jak również kontynuacja zalesień 
i zadrzewień w celu tworzenia korytarzy ekologicznych łączących kompleksy leśne. Ma to ogromne 
znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej fauny i flory. Wszystkie państwa, w tym także 
Polska muszą pamiętać o racjonalnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi, w szczególności 
wodą. 

Polityka Ekologiczna kładzie nacisk na racjonalne korzystanie z zasobów geologicznych 
i poprawę gospodarki odpadami, zwłaszcza komunalnymi. Gospodarowanie pieniędzmi pozyskanymi 
z Unii Europejskiej powinno być bardziej efektywne i w dużej mierze skupić się na wyposażaniu 
kolejnych aglomeracji w oczyszczalnie ścieków i systemy wodno-kanalizacyjne. 

Polityka Ekologiczna zawsze kładzie też duży nacisk na podnoszenie świadomości ekologicznej 
społeczeństwa zgodnie z zasadą - „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Polska powinna zadbać również 
o opracowanie ryzyka powodziowego, ochronę gleb, rekultywację terenów zdegradowanych  i ochronę 
przed hałasem. 

 
2. Charakterystyka gminy Bobowa 

2.1. Poło żenie i uwarunkowania z nim zwi ązane 

Gmina Bobowa położona jest w powiecie Gorlickim, w południowo-wschodniej części woje-
wództwa małopolskiego, w paśmie Beskidu Niskiego. Gmina Bobowa składa się z 8 sołectw (Brzana, 
Jankowa, Sędziszowa, Siedliska, Stróżna, Wilczyska, Bobowa i Berdechów). Z Gminą Bobowa są-
siadują gminy: Łużna (powiat gorlicki), Grybów, Korzenna (powiat nowosądecki), Ciężkowice (powiat 
tarnowski). Największą miejscowością jest Bobowa, a do większych wsi gminy należą Siedliska 
i Brzana. Gmina zajmuje obszar 49,84 km², stanowi to 5,15 % powierzchni powiatu gorlickiego 
(967,36 km2). 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia 
granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta, miejscowość Bobowa 
w powiecie gorlickim od 1 stycznia 2009 roku uzyskała status miasta. W związku z tym gmina Bobo-
wa należy do gmin wiejsko-miejskich. 
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2.2. Warunki klimatyczne 

Warunki klimatyczne panujące na terenie gminy Bobowa w dużej mierze uwarunkowane są 
ukształtowaniem graficznym tego obszaru. Klimat kształtują przede wszystkim masy powietrza 
polarno-morskiego (65 % częstości występowania w ciągu roku) i polarno-kontynentalnego (25 %).  

Teren gminy Bobowa zaliczany jest do umiarkowanie ciepłego regionu. Dominującymi 
wiatrami są tu wiatry z kierunku zachodniego oraz południowo- zachodniego i wschodniego. Teren 
Gminy zlokalizowany jest w piętrze klimatycznym umiarkowanie ciepłym (klimat podgórski o dużym 
nasłonecznieniu). Wyróżniającą cechą jest silne przewietrzanie, zarówno grzbietów, jak i dolin. 
Obszar gminy Bobowa znajduje się w strefie znacznych rocznych opadów atmosferycznych.  

Specyficzną cechą klimatyczną omawianego obszaru są wyższe temperatury jesienią niż 
wiosną. Średnie roczne zachmurzenie waha się w granicach 55 - 70 %. Okres wegetacyjny trwa 
średnio około 220 dni. Najwyższe średnie temperatury występują w lipcu 17,3°C, a najniższe 
w styczniu -3,7°C. Najwyższe opady w ciągu roku występują w lipcu (średnio 124 mm), a najniższe 
w lutym (średnio 45 mm).  
 

2.3. Społecze ństwo – podstawowe informacje  

Pod koniec 2013 r. na terenie gminy Bobowa mieszkało 9 741 osób, z czego prawie jedna trzecia 
mieszkańców zamieszkiwała miasto Bobowa. Ludność gminy Bobowa stanowiła ok. 9% mieszkańców 
powiatu gorlickiego. W stosunku do 2009 r. liczba ludności wzrosła zaledwie o 1%. Gęstość 
zaludnienia w 2013 r. wyniosła 195 osób/ km2. 

 

Tabela 1 Stan i zmiany liczby ludno ści gminy Bobowa w latach 2009-2013 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Miasto Bobowa 3024 2986 3003 2996 3056 

Gmina Bobowa 9261 9474 9499 9538 9741 
Źródło: opracowanie na podstawie danych z GUS  
 

Na podstawie powyższej tabeli można zauważyć, że zmiany w liczbie mieszkańców, zarówno 
na terenie miasta jak i gminy są stosunkowo bardzo niewielkie. W poniższej tabeli przestawiono jak 
wyglądał podział liczebności mieszkańców na poszczególne miejscowości. 

 

Tabela 2 Mieszka ńcy stali i czasowi na terenie gminy Bobowa w podzia le na miejscowo ści 
(stan na 31.12.2013 r.) 

Lp.  Nazwa miejscowo ści  Liczba mieszka ńców  
1 Bobowa 3 056 
2 Brzana 1 403 
3 Jankowa 1 083 
4 Sędziszowa 572 
5 Siedliska 1 582 
6 Stróżna 944 
7 Wilczyska 1 101 
 Łącznie  9741 

Źródło: Urząd Miejski w Bobowej 
 
Na podstawie powyższej tabeli można zauważyć, że najbardziej zaludnioną miejscowością jest 

Bobowa, którą zamieszkuje 31,4% mieszkańców gminy, następnie Siedliska (16,2%), oraz Brzana 
(14,4%).W skali województwa małopolskiego zauważalne są niekorzystne zmiany w strukturze 
wiekowej społeczeństwa gmin m.in. wzrost wskaźnika starzenia demograficznego oraz spadek liczby 
ludności w wieku przedprodukcyjnym. Natomiast obecnym atutem gminy jest duży udział osób w 
wieku produkcyjnym w strukturze wiekowej ludności.  

Z danych GUS wynika, że w 2012 r. 25,6% ludności gminy znajdowała się w wieku 
przedprodukcyjnym, 60,9% w wieku produkcyjnym a 13,5% w wieku poprodukcyjnym. Z roku na rok 
utrzymuje się liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, stały poziom utrzymuje się również dla liczby 
osób w pozostałych grupach wiekowych. 
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2.4. Gospodarka 

Gmina Bobowa ma charakter zdecydowanie rolniczy. 74 % ogólnej powierzchni stanowią 
użytki rolne, co przesądza o rolniczym charakterze tego terenu. Większość gospodarstw rolnych to 
gospodarstwa małe, tzw. rodzinne, o powierzchni do 5 hektarów. Tylko 0,2 % ogółu stanowią 
gospodarstwa powyżej 10 hektarów. Występują średnie pod względem bonitacyjnym gleby (mady, 
piaszczyste i piaszczysto – żwirowe) oraz dłuższy okres wegetacji. Przeważa uprawa zbóż 
i okopowych. Produkcja zwierzęca jest zróżnicowana: oprócz bydła mleczno - opasowego 
prowadzany jest również chów trzody chlewnej. 

Na terenie gminy znajduje się 1569 gospodarstw; przeważają wśród nich gospodarstwa małe 
i średnie, o powierzchni użytków rolnych poniżej 5 ha, a przeciętna powierzchnia gospodarstwa to 
2,32 ha użytków rolnych. 

Na terenie gminy Bobowa nie zlokalizowano dużych i uciążliwych dla otoczenia, podmiotów 
związanych z przemysłem. Działają tu firmy z kapitałem polskim.  

Największe podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy Bobowa to: 
1. Rogala Jerzy „Piekarnia Bobowska”, 
2. Delikatesy Centrum "Firma Rogala" Ewelina Wójcik-Rogala i Jerzy Rogala Sp. j., 
3. „POLFIN” Stanisław Szczerba  Jankowa, 
4.”KUZYNOPOL” Cieśla Sławomir Bobowa, 
5. Urząd Miejski w Bobowej, 
6. Przedsiębiorstwo Przewozowo-Handlowe "LIBROPOL" Stefan Libront Siedliska, 
7. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Budimet" Sp. z o.o. Bobowa. 
 
Pod koniec 2012 roku na terenie gminy Bobowa w rejestrze REGON zarejestrowanych było 

470 podmiotów gospodarki narodowej, w porównaniu do roku 2009 r. liczba podmiotów wzrosła o 75. 
W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowo podział podmiotów na sekcje. 

Tabela 3 Pracuj ący w gospodarce narodowej w 20 12 r. (stan na 31.12.2012 r.) 

Podmioty wg sekcji i działów PKD 2007  
Liczba podmio-

tów 
A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 17 
B – Górnictwo i wydobywanie 1 
C – Przetwórstwo przemysłowe 46 
E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 
działalność związana z rekultywacją 

1 

F - Budownictwo 184 
G- Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodo-
wych, włączając motocykle 

65 

H - Transport i gospodarka magazynowa 12 
I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastro-
nomicznymi 

10 

J - Informacja i komunikacja 5 
K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 5 
L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 5 
M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 18 
N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca 

10 

O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 

9 

P - Edukacja 34 
Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 12 
R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 8 
S i T - Pozostała działalność usługowa, oraz Gospodarstwa do-
mowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe pro-
dukujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

28 

Ogółem  470 
Źródło: dane GUS 
 

 



 
 

 

Spośród wszystkich mieszka
zatrudnionych jest w budownictwie (39,2%), oraz w handlu hurtowym i detalicznym
danych statystycznych w 2012 roku 415
wieku produkcyjnym na terenie gminy.

Na poniższym wykresie przedstawiono liczb
tralnej Ewidencji i Informacji Działalno

 

 
Rysunek 1 Podmioty na terenie gminy Bobowa
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalno

 
Gmina Bobowa jest członkiem 

Stowarzyszenie powstało w celu wyk
w ramach unijnego programu LEADER. W skład stowar
również gmina Biecz, Gorlice, Lipinki, Łu

Celem podstawowym Stowarzyszenia jest wdra
2013 w ramach Osi IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wybór operacji przewidzianych 
do dofinansowania w ramach Osi III PROW tj.:

• Różnicowanie w kierunku działalno
• Odnowa i rozwój wsi,
• Tworzenie i rozwój mikroprzedsi

oraz na inne działania przyczyniaj
działalności gospodarczej na obszarze działania.

 
2.5. Walory przyrodnicze gminy

Główne proponowane formy wypo
dysponuje, bowiem niezwykle ciekawymi ofertami terenowymi i mo
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jest członkiem Stowarzyszenia LGD Beskid Gorlicki, istnieją
Stowarzyszenie powstało w celu wykorzystania możliwości finansowania rozwoju obszarów wiejskich 
w ramach unijnego programu LEADER. W skład stowarzyszenia oprócz gminy Bobowa wchodz

 gmina Biecz, Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenia, Ropa, Sękowa, i Uście Gorlickie.
Stowarzyszenia jest wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007

2013 w ramach Osi IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wybór operacji przewidzianych 
do dofinansowania w ramach Osi III PROW tj.: 
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Walory przyrodnicze gminy 
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XVII i XVIII w. oraz rezerwatu przyrodniczego „Skamieniałe Miasto” 
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niezmiernie ciekawe kształty, 
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Na terenie gminy Bobowa Nadleśnictwo Gorlice urządziło ścieżkę edukacyjną „Szlakami po 

Jankowej”, prezentującą tematykę leśno- ekologiczną. Trasa rozpoczyna się i kończy przy Szkole 
Podstawowej w Jankowej, która jest administratorem ścieżki. Jej łączna długość wynosi 2 km. Na 
trasie zostały ustawione znaki zielone z logo Lasów Państwowych. Ścieżka powstała z inicjatywy na-
uczycieli ze Szkoły Podstawowej w Jankowej, wyposażona jest w ławeczki, kładkę, miejsce na ogni-
sko, oraz duży karmnik na ptaki. 

 
Na terenie gminy nie brakuje również zabytkowych obiektów, które zostały wpisane do rejestru 

zabytków i podlegających ochronie prawa na mocy przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568) należą: 

• Synagoga w Bobowej, 
• Cmentarz Żydowski w Bobowej, 
• Kościół Wszystkich Świętych z XIV w., 
• Kościół Cmentarny pod wezwaniem św. Zofii, 
• Dwór z XVII w. zwany „Zamkiem”, 
• Dwór w Jeżowie, 
• Wilczyska – Kościół Parafialny, 
• Cmentarze z okresu I Wojny Światowej. 

 

2.6. Infrastruktura in żynieryjno-techniczna  

2.6.1. Infrastruktura transportowa 

Sieć drogowa na terenie gminy Bobowa jest dość dobrze rozwinięta. Komunikację gminy 
stanowią: drogi wojewódzkie nr 977 i nr 981 o łącznej długości na terenie gminy- 14,08 km, drogi 
powiatowe, o łącznej długości 13,26 km oraz drogi gminne o długości 144,96 km. 

Na terenie gminy Bobowa bark jest dróg krajowych. Ponadto Gmina posiada bardzo dobre 
połączenie kolejowe z Nowym Sączem i Tarnowem oraz autobusowe z Gorlicami. Komunikację PKS 
uzupełniają prywatne  busy, które kursują pomiędzy sąsiednimi gminami Grybów i Ciężkowice. 

Drogi gminne niezależnie od zarządcy wymagają dalszych nakładów inwestycyjnych.  
Droga wojewódzka nr 981 wraz ze stanowiącą jej przedłużenie drogą wojewódzką nr 977 jest 

ważnym korytarzem transportowym o kierunku północ – południe we wschodniej części województwa, 
łącząc trzy powiaty: tarnowski, nowosądecki i gorlicki, oraz zapewniając dostęp bezpośrednio 
z kierunku północnego do uzdrowisk w Krynicy, Muszynie, Dolinie Popradu, przejścia granicznego 
Leluchów – Plavec.  

W opracowanym przez Wojewódzki Zarząd Dróg w Krakowie, Planie Rozwoju Sieci Dróg 
Wojewódzkich w Małopolsce do 2020 roku, znalazło się zadanie polegające na budowie obwodnicy 
Bobowej. Inwestycja polegać będzie na budowie nowego odcinka DW nr 981, o dwupasmowej jezdni 
o łącznej długości 1900 m z przebudową istniejącej infrastruktury drogowej.  

Zadanie to posiada decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia oraz decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

Tabela 4 Zestawienie dróg na terenie gminy Bobowa 
Lp. nr drogi  przebieg długo ść 

Drogi wojewódzkie 

1 977 Tarnów-Gorlice-Konieczna 3,480 

2 981 Zborowice-Krzyżówka 10,601 

Drogi powiatowe 

1 25101 Jankowa-Lipniczka 2,800 

2 25102 Bobowa-Brzana 4,340 

3 25103 Jankowa-Stróżna-Szalowa 4,500 

4 25104 Siedliska-Biesna 1,620 

Drogi gminne 

1 bd Bobowa 17,739 
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Lp. nr drogi  przebieg długo ść 

2 bd Wilczyska 17,968 

3 bd Brzana 26,408 

4 bd Siedliska 23,042 

5 bd Berdechów 12,071 

6 bd Jankowa 18,668 

7 bd Stróżna 23,836 

8 bd Sędziszowa 5,228 

  Łączna długość 172,301 
 

Oś kolejowa przechodząca przez teren gminy Bobowa stanowi trasa Tarnów-Nowy Sącz. 
Na terenie gminy Bobowa znajdują się 4 przystanki kolejowe Bobowa Stacja, Bobowa Miasto, 
Jankowa oraz Wilczyska 

 
2.6.2. Zaopatrzenie mieszka ńców w wod ę  

Obecnie długość sieci wodociągowej na terenie gminy Bobowa wynosi 52,5 km z przyłączami, 
natomiast bez przyłączy – 51,4 km. W przeciągu ostatnich lat odnotowano niemalże podwojenie 
długości sieci wodociągowej i przyrost o 17,8% ludności korzystającej z sieci. Gmina Bobowa według 
stanu na koniec roku 2013 była w 1/3 zwodociągowana. W poniższej tabeli przedstawiono jak 
kształtował się rozwój sieci w ostatnim pięcioleciu. 

 

Tabela 5 Sieci wodoci ągowa w gminie Bobowa w latach 2009 – 2013  

 Jednostka 
miary 2009 2010 2011 2012 2013* 

Długość czynnej sieci rozdzielczej km 29,0 31,0 41,4 43,8 51,4 
Połączenia prowadzące do budynków mieszkal-
nych i zbiorowego zamieszkania szt 591 594 715 749 790 

Woda dostarczona gospodarstwom domowym Dam3 60,4 62,4 67,9 74,9 77,4 
Ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 2717 2723 3040 3135 3200 
Zużycie wody w gospodarstwach domowych na 1 
mieszkańca m3 22,2 22,9 22,3 23,9 24,2 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, * - dane z Urzędu Miejskiego w Bobowej 
 
Na terenie gminy Bobowa występują trzy ujęcia wody wraz ze stacjami uzdatniania, zasilające 

istniejące sieci wodociągowe. Stacje uzdatniania wody znajdują się w miejscowościach Bobowa, 
Jankowa, Wilczyska. W poniższej tabeli przedstawiono ujęcia wód wraz z ich wydajnością, oraz stacje 
uzdatniania wód. 

 

Tabela 6 Ujęcia wody, oraz stacje uzdatniania wody w gminie Bob owa 

miejsce 
ujęcia wody  

rodzaj uj ęcia 
(podziem-

ne/powierzc
hniowe) 

licz
ba 
stu
dni 

wydajno ść ujęcia 
wody m 3/h 

strefa ochrony 
pośred-

niej/bezpo śred
niej 

Stacja 
uzdatnia-
nia wody 

miejscowo ści obsłu-
giwane przez SUW 
(stacja uzdatniania 

wody) 

Bobowa 
powierzch-

niowe + pod-
ziemne 

1 + 
3 

9,66 max studnie 
25,09 max po-
wierzchniowe 

bezpośredniej Bobowa Bobowa, Jankowa, 
Stróżna, Siedliska 

Jankowa podziemne 2 3,9  max bezpośredniej Jankowa Jankowa 

Wilczyska podziemne 1 2,8 max bezpośredniej Wilczyska Wilczyska 
Źródło: Urząd Miejski w Bobowej 
 
Wszystkie ujęcia na terenie gminy Bobowa posiadają strefę ochrony bezpośredniej. Zgodnie 

z art. 58, ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.U. z 2012, poz. 145) strefę ochrony 
obejmującej teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej ustanawia na drodze aktu 
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miejscowego Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Natomiast w przypadku, gdy strefa 
ochronna ujęcia wody obejmuje wyłącznie teren ochrony bezpośredniej strefę ochronną w drodze 
decyzji, na wniosek i koszt właściciela ujęcia wody, ustanawia organ właściwy do wydania pozwolenia 
wodnoprawnego, tj. Starosta oraz w przypadkach szczególnych, określonych w art. 140, ust. 2 i 2a 
ww. ustawy Marszałek Województwa, jak również Dyrektor RZGW.  

 
2.6.3. Zaopatrzenie mieszka ńców w odprowadzanie ścieków komunalnych  

Urząd Miejski w Bobowej jest właścicielem i eksploatatorem sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni. 
Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 66,60 km wraz z przyłączani, oraz 63,16 km bez przyłączy Z 
kanalizacji korzysta 3056 osób i ich liczba z roku na rok wzrasta. 

Gmina Bobowa nie ma w pełni zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków, około 1/3 
mieszkańców podłączonych jest do systemu kanalizacyjnego. Pozostała część mieszkańców 
obsługiwana jest przez tabor asenizacyjny, oraz przez systemy indywidualne – przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, na ternie gminy według stanu na koniec 2013 r. jest 14 takich obiektów. 

Ujęte ścieki odprowadzane siecią kanalizacyjną lub przetransportowane przez tabor 
asenizacyjny trafiają do oczyszczalni ścieków w Siedliskach.  

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące gospodarki ściekowej w latach 2009 – 
2013. Na podstawie poniższych danych można zaobserwować, że w ciągu 5 lat długość sieci 
kanalizacyjnej wzrosła o 64%, a liczba przyłączy o 39%. 

 

Tabela 5 Sieć kanalizacyjna w gminie Bobowa w l atach 2009 – 2013  

 Jednostka 
miary 

2009 2010 2011 2012 2013* 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 22,6 22,6 25,3 54,4 63,16 
Połączenia prowadzące do budynków mieszkal-
nych i zbiorowego zamieszania szt 459 465 496 510 756 

Ścieki odprowadzone dam3 65,4 54,3 60,7 82,9 108,4 
Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osoba 1921 1889 2011 2036 3056 
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, * - dane z Urzędu Miejskiego w Bobowej 

 
W poniższej tabeli przedstawiono miejscowości podłączone do sieci kanalizacyjnej wraz 

z liczbą mieszkańców korzystających. Nadal jednak nie wszystkie miejscowości są podłączone do 
sieci: Siedliska, Sędziszowa, Stróżna, Brzana (część), Jankowa (część), Wilczyska (część) i Bobowa 
(część). 

 

Tabela 6 Miejscowo ści podł ączone do sieci kanalizacji wraz z liczb ą mieszka ńców 
Miejscowo ść Liczba mieszka ńców  

Bobowa 567 
Brzana 24 

Siedliska 51 
Wilczyska 43 
Jankowa 71 
Źródło: Urząd Miejski w Bobowej 
 

Zlewnią dla wszystkich ścieków bytowych z terenu gminy Bobowa jest oczyszczalnia ścieków 
w Siedliskach. Stan sieci kanalizacyjnej jest dobry. Większość to sieci budowane po 1997 roku. 
Oczyszczalnia ścieków w Siedliskach została zaprojektowana na przepustowość 720 m3/d oraz dla 
równoważnej liczby mieszkańców RLM = 1560. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Białej 
Tarnowskiej w Bobowej.  
 

Oczyszczalnia ścieków w Siedliskach 
Oczyszczalnia ścieków wraz ze stacją uzdatniania wody została zmodernizowana w 2011 r. 

Zadaniem została objęta również budowa sieci wodociągowej, na długości prawie 10 km, wraz 
z budynkiem hydroforni, etap I do granic Stróżnej. Inwestycja została zrealizowana w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, działania „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i Ludności Wiejskiej”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 11,7 mln zł, 
z czego 34,2% stanowiły środki Unii Europejskiej.  



 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bobowa 

 na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021 

 

 16

Roboty budowlane na terenie oczyszczalni objęły: 
- budowę zbiornika kontaktowego, 
- budowę komory redukcji ciśnienia, 
- budowę hydroforni, 
- budowę zbiornika redukcyjnego ścieków surowych, 
- budowę dwóch zbiorników bioreaktorów o wysokości 12m, 
Natomiast roboty budowlane na terenie stacji uzdatniania wody objęły: 
- budowę rurociągu doprowadzającego wodę z istniejących studni do zbiornika kontaktowego, 
- budowę odmulacza, 
- budowę kanalizacji spustowej, 
- remont budynku stacji uzdatniania wody, 
 

Wymagana jakość ścieków oczyszczonych, odpływających z oczyszczani w Bobowej, 
przedstawiała się w 2013 roku następująco: 

BZT 5 – 4,4 mg O2/l, 
ChZT – 56,75 mg O2/l, 
Zaw.og. – 5,05 mg/l, 
Indeksy oleju mineralnego C10-C40 (węglowodory ropopochodne) - 0,475 mg/l. 
 

W celu wypełnienia zobowiązań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przyjętych w Traktacie Ak-
cesyjnym Polski do Unii Europejskiej, w części dotyczącej dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. 
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135z 30.05.1991, str. 40, z późn zm., 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, t. 2 str. 26) , zobligowani zostaliśmy do wybudowa-
nia, rozbudowania i/lub zmodernizowania oczyszczalni ścieków komunalnych i systemów kanalizacji 
zbiorczej w aglomeracjach w terminie do końca 2015 r. Zobowiązania te zostały ujęte w zapisach Kra-
jowego programu oczyszczania ścieków komunalnych  (KPOŚK).  

Celem dyrektywy 91/271/EWG, a co za tym idzie również Programu jest ograniczenie zrzutów 
niedostatecznie oczyszczanych ścieków, co w konsekwencji będzie miało decydujący wpływ na osią-
gniecie co najmniej dobrego stanu wód wymaganego dyrektywą 2000/60/WE tj. Ramową Dyrektywą 
Wodną. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez realizacje inwestycji ujętych w KPOŚK. 

 
W celu realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2010 gmina Bobowa 

tworzy aglomerację PLMP113 Bobowa, która jest aglomeracją priorytetową dla wypełnienia wymogów 
Traktatu Akcesyjnego. W obecnej chwili Gmina Bobowa złożyła wniosek o zmianę powierzchni 
aglomeraci. 

Rozporządzeniami nr 20/05, 42/05 Wojewody Małopolskiego oraz na podstawie ustawy Prawo 
wodne została określona równoważna liczba mieszkańców RLM = 10 037 aglomeracji Bobowa. 
Aglomeracja pod względem wymagań KPOŚK 1  nie spełnia wymagań w zakresie rozbudowy 
i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej (stan na koniec 2012 r.). Zgodnie z założeniami KPOŚK 
zaplanowane zadania należy zrealizować do końca 2015 r.  

Pozostali mieszkańcy, którzy nie są objęci siecią kanalizacyjną gromadzą nieczystości 
w zbiornikach bezodpływowych, lub korzystają z własnych przydomowych oczyszczalni, których 
zlokalizowanych jest 14 na terenie gminy (stan na koniec 2013 r.). Należy zaznaczyć, że często zbiorniki 
bezodpływowe nie spełniają swej roli, nie są regularnie opróżniane, a ścieki przedostają się do gleb 
i wód podziemnych. Dlatego niezmiernie ważnym zadaniem gmin jest przeprowadzanie ewidencji 
zbiorników bezodpływowych oraz kontrola podpisanych umów na opróżnianie szamb. 

 

2.6.4. Charakterystyka zaopatrzenia gminy w gaz ziemny 

Na terenie gminy Bobowa znajduje sieć gazownicza, której operatorem jest Polska Spółka 
Gazownictwa Sp. z o.o. Gaz dostarczany jest do następujących miejscowości: 

• Bobowa, 
• Brzana, 
• Jankowa, 

                                                           
 
 
1 KPOŚK- Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
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• Sędziszowa, 
• Siedliska, 
• Stróżna, 
• Wilczyska. 

Z danych GUS wynika, że 63,8% mieszkańców gminy korzysta z instalacji gazociągowych, 
z czego w mieście Bobowa odsetek ten wynosi 66,8%, natomiast na pozostały obszarze gminy – 
62,5%. Długość czynnej sieci gazowej na terenie gminy wynosi 122,878 km i w stosunku do roku 
2009 długość sieci wzrosła o 1,328 km. W 2012 r. było 1 397 odbiorców gazu, z czego prawie 
połowa wykorzystywała gaz do ogrzewania mieszkań. W mieście gazem jest ogrzewanych 495 
gospodarstw domowych. Systematycznie wzrasta liczba mieszkańców korzystających z sieci 
gazowej, zwłaszcza w nowych budynkach.  

 

Tabela 7 Charakterystyka sieci gazowej na terenie gminy Bobowa w latach 2009 – 2012 
Sieć gazownicza  jednostka 2009 2010 2011 2012 

długość czynnej sieci ogółem km 121,550 121,566 122,275 122,878 
długość czynnej sieci przesyłowej km 11,185 11,185 11,185 11,185 
długość czynnej sieci rozdzielczej km  110,365 110,381 111,090 111,693 
czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i 
niemieszkalnych szt. 

1306 1316 1338 1352 

odbiorcy gazu gosp.dom. 1364 1359 1371 1397 
odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem gosp.dom. 116 134 641 666 
zużycie gazu tys.m3 722,00 767,30 742,60 728,30 
zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań tys.m3 241,6 314,8 453,0 448,8 
ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 6172 6249 6235 6104 
Źródło: GUS 

 
Wzrost stopnia gazyfikacji ma istotne znaczenie dla ograniczenia zjawiska tzw. niskiej emi-

sji. Zastępowanie lokalnych kotłowni węglowych nowoczesnymi kotłowniami na paliwa mniej 
szkodliwe dla środowiska, w tym paliwa gazowe, istotnie wpływa na redukcję emitowanych zanie-
czyszczeń do powietrza atmosferycznego. 

2.6.5. Charakterystyka zaopatrzenia gminy w energi ę ciepln ą 

Na terenie gminy nie występuje scentralizowana gospodarka cieplna. Potrzeby w tym 
zakresie pokrywane są z indywidualnych źródeł grzewczych. Większe obiekty usługowe 
zaopatrują się w ciepło z własnych kotłowni opalanych gazem. Istniejące zakłady przemysłowe 
dla potrzeb technologicznych posiadają własne kotłownie.  

Nie przewiduje się wprowadzenia scentralizowanej gospodarki cieplnej. Potrzeby cieplne 
będą nadal pokrywane z lokalnych kotłowni. 

 
3. Ochrona zasobów naturalnych 

3.1. Poło żenie fizyczno-geograficzne i rze źba terenu  

Gmina Bobowa zlokalizowana jest na Pogórzu Rożnowskim, które zaliczane jest do Pogórza 
Środkowobeskidzkiego stanowiącego część prowincji Zewnętrzne Karpaty Zachodnie i leży w dolinie rzeki 
Białej. Od południa Gmina Bobowa otoczona jest Górami Grybowskimi, od zachodu Podgórzem 
Ciężkowickim, natomiast od wschodu sąsiaduje z Obniżeniem Bużańsko–Bieckim, stanowiącym część 
Dołów Jasielsko-Sanockich.  

Największym ciekiem wodnym przepływającym przez teren gminy Bobowa jest rzeka Biała zwana 
również Białą Tarnowską.  
 

3.2. Budowa geologiczna i zło ża kopalin  

Zgodnie z „Bilansem zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.2012 r.” 
opublikowanym przez Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy 
Instytut Badawczy, na terenie gminy Bobowa znajdują się udokumentowane złoża kopalin 
pospolitych, poniżej przedstawiono stopień rozpoznania zasobów: 
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• piaski i żwiry –„Jankowa 2”, Jankowa 3”, Jankowa I” zasoby geologiczne bilansowe 
wynoszą łącznie 45 tys. Mg, 

• surowce ilaste ceramiki budowlanej –„Jankowa” zasoby geologiczne bilansowe 
wynoszą łącznie 80 tys. Mg, 

• piaski i żwiry –„Wilczyska”, „Wilczyska 1”, „Wilczyska 3”, „Wilczyska 4”, „Wilczyska 
5”, „Wilczyska II”, zasoby geologiczne bilansowe wynoszą łącznie 117 tys. Mg. 

Legalna eksploatacja złóż na terenie gminy Bobowa odbywa się na podstawie koncesji, 
w której określone są jej warunki, w tym między innymi powierzchnia obszaru i terenu górniczego, 
metoda wydobycia, głębokość wyrobiska, sposób rekultywacji terenu po zakończeniu wydobycia. 
W poniższej tabeli wypisane zostały złoża kopalin występujące na terenie gminy wraz z ich 
aktualnymi koncesjami. Dodatkowo na poniższy rysunku przedstawiono lokalizacją złóż kopalin na 
terenie gminy Bobowa. 

 

 
Rysunek 1 Lokalizacja złó ż kopalin na terenie gminy Bobowa 
Źródło: Źródło: System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS  

Jankowa 2 

Jankowa 3 
Jankowa I 

Jankowa 
Jankowa-Abram 

Wilczyska 1 
Wilczyska 

Wilczyska 5 

Wilczyska 3 

Wilczyska 
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Tabela 8 Kopaliny wyst ępujące na terenie Gminy Bobowa  

Lp Nazwa zło ża Kopaliny 
wg NKZ 

Stratygrafia 
złoża 

Powierzchnia 
złoża [ha] 

Średnia 
miąższość 
złoża [m] 

Numer konce-
sji 

1. 
JANKOWA  – 

złoże eksploato-
wane okresowo 

Złoża kopa-
lin ceglar-

skich 
Czwartorzęd 1,57 5,77 OS.VI.7414/17/ 

01/2/BK 

2. 
JANKOWA 2 – 
złoże eksploato-
wane okresowo 

Złoża mie-
szanek 
żwirowo - 

piaskowych  

Czwartorzęd 1,86 2,40 OS.7513/4/07 

3. 
JANKOWA 3 – 
złoże eksploato-
wane okresowo 

Złoża żwi-
rów Czwartorzęd 0,43 1,80 Brak danych 

4. 
JANKOWA I – 

eksploatacja złoża 
zaniechana 

Złoża mie-
szanek 
żwirowo - 

piaskowych  

Czwartorzęd 0,78 2,30 Brak danych 

5. 

JANKOWA -
ABRAM – złoże 

rozpoznane 
szczegółowo 

brak 
Czwartorzęd/ 
Trzeciorzęd 

1,64 2,10 Brak danych 

6. 
WILCZYSKA – 
złoże eksploato-
wane okresowo 

Złoża mie-
szanek 
żwirowo - 

piaskowych 

Czwartorzęd 1,27 brak OS.7513/1/2001 

7. 
WILCZYSKA 1 – 
złoże eksploato-
wane okresowo 

Złoża mie-
szanek 
żwirowo - 

piaskowych 

Czwartorzęd 0,68 2,42 OS.7513/2/05 

8. 
WILCZYSKA 3 – 
złoże rozpoznane 

szczegółowo 

Złoża mie-
szanek 
żwirowo - 

piaskowych 

Czwartorzęd brak brak OS.7513/3/06 

9. 
WILCZYSKA 4 – 
złoże eksploato-
wane okresowo 

Złoża mie-
szanek 
żwirowo - 

piaskowych 

Czwartorzęd brak 2,00 OS.7513/6/07 

10. 
WILCZYSKA 5 – 
złoże zagospoda-

rowane 

Złoża żwi-
rów 

Czwartorzęd 0,87 1,40 Brak danych 

11. 
WILCZYSKA II – 
złoże eksploato-
wane okresowo 

Złoża mie-
szanek 
żwirowo - 

piaskowych 

Czwartorzęd 0,64 1,58 OS.7513/4/05 

Źródło: System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS 
 
Rozwojowi gospodarki zawsze towarzyszy korzystanie z zasobów naturalnych. Większość zaso-

bów jest jednak ograniczona ilościowo, bądź odnawiają się w zbyt długim czasie. Zagadnienie ochrony 
oraz racjonalnego wykorzystania zasobów staje się więc priorytetowe w kontekście zapewnienia ich 
dostępności dla przyszłych pokoleń. 

 
Kierunki działań w zakresie zrównoważonego użytkowania zasobów kopalin oraz ochrony śro-

dowiska w trakcie i po ich eksploatacji: 
• Ochrona naturalnego ukształtowania terenu, które może ulegać zmianom wskutek niewłaściwego 

i nielegalnego przemieszczania mas ziemnych, 
• Ochrona obszarów zasobowych przed zagospodarowaniem uniemożliwiającym przyszłą eksplo-

atację. 
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3.3. Formy ochrony przyrody 

Podstawowymi aktami prawa z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony 
i kształtowania środowiska na terytorium Polski są ustawy: o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 
2004 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) oraz Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 
2001 r. (Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.). 

W myśl zapisów pierwszego z wymienionych aktów ochrona przyrody polega na zachowaniu, 
zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody: 1) dziko 
występujących roślin, zwierząt i grzybów; 2) roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; 
3) zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia; 4) siedlisk przyrodniczych; 5) siedlisk zagrożonych 
wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; 6) tworów przyrody żywej 
i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt; 7) krajobrazu; 8) zieleni w miastach i wsiach; 
9) zadrzewień. 

Z kolei ochrona środowiska w myśl Prawa ochrony środowiska oznacza: podjęcie lub 
zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona 
ta polega w szczególności na: a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami 
środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju; b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom; 
c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego. 

Opisu poszczególnych form ochrony przyrody występujących na terenie gminy dokonano 
w oparciu o wykazy i charakterystyki udostępnione przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 
w Krakowie2,  

3.3.1. Pomniki przyrody 

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska 
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz 
odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych 
rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, 
jary, głazy narzutowe oraz jaskinie (ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dz. U. 
2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Na obszarze gminy Bobowa objęte ochroną są dwa pomniki przyrody. 
W poniższej tabeli przedstawiono ich opis. 

 

Tabela 9 Pomniki przyrody na terenie gminy Bobowa 

Lp.  Nr rej. WKP  Przedmiot ochro-
ny 

Opis 
obw./wys. Poło żenie Podstawa prawna 

ochrony 

1 211 Topola 480 cm/ 33 m 
ul. Piekarska, na-

przeciw stacji kole-
jowej 

Orzecz. RL.VIb-
13/P/31/53 z dn. 28. 

12.1953 r 

2 414 Jesion wyniosły 330 cm/ 20 m 

przy szkole pod-
stawowej, pomię-
dzy ulicami Pocz-

tową i  
Bohaterów  
Bobowej 

Rozp. Nr 36 Woj. No-
wosąd. z dn. 

09.07.1998 r. (Dz. Urz. 
Woj. Nowosąd. Nr 
30/98, poz. 122) 

Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie 

3.3.2. Obszary Natura 2000 

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów: obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz 
specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO). Proponowane obszary ochrony siedlisk oczekujące na ich 
zatwierdzenie przez Komisję Europejską i ich formalne wyznaczenie na terenie danego kraju 
określane są mianem „obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty” w skrócie OZW. 

Na terenie gminy Bobowa zlokalizowane są dwa specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO): 

                                                           
 
 
2 www.krakow.rdos.gov.pl/  
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• Ostoje Nietoperzy Okolic Bukowca PLH120020 o powierzchni 586,33 ha, 
• Biała Tarnowska PLH120090 o powierzchni 957,46 ha. 

 
Ostoje Nietoperzy Okolic Bukowca 
Ostoja położona jest na Pogórzu Rożnowskim. Podłoże skalne tego terenu zbudowane jest ze 

skał fliszowych. W układzie geologicznym występują tu naprzemiennie położone warstwy łupków 
i piaskowców. Charakterystycznym zjawiskiem są osuwiska. Dominują gleby brunatne. 

Na terenie ostoi znajduje się jaskinia szczelinowa nieudostępniona do zwiedzania (8310). Jest 
to jaskinia "Diabla Dziura" (365 m długości i 42,5 m głębokości), znajdująca się na terenie rezerwatu 
"Diable Skały" (utw. 30.09.1953., pow. 16,07 ha) na wzgórzu Bukowiec (503 m n.p.m.), 
w m. Bukowiec, gm. Korzenna, w powiecie nowosądeckim. 

Obszar utworzony dla ochrony kolonii rozrodczych i zimowiska podkowca małego i nocka 
dużego. Ostoję "Nietoperze Okolic Bukowca" tworzą cztery enklawy. Każdy z nich obejmuje obiekt, 
w których mieszczą się kolonie rozrodcze i ich obszary żerowania. Tymi enklawami są: 

• Kościół w Bobowej - rozrodcze nocka dużego i podkowca małego na strychu i wieży 
kościoła w Bobowej 

• Kościół w Bruśniku - kolonia rozrodcza podkowca małego na strychu kościoła 
w Bruśniku 

• Bukowiec - kolonia rozrodcza podkowca małego na strychu kościoła w Bukowcu, 
zimowisko podkowca małego w Jaskini Diabla Dziura w Bukowcu 

• Kościół w Paleśnicy - kolonia rozrodcza podkowca małego na strychu kościoła 
w Paleśnicy. 

 
Biała Tarnowska 
Obszar obejmuje wąską dolinę rzeki Białej na odcinku od Śnietnicy do okolic Tarnowa (most 

w Bistuszowej). Rzeka w górnym biegu (do Florynki) płynie naturalnym korytem, meandrując 
w obrębie, szerokiego średnio na kilkadziesiąt metrów, kamieniska. Brzegi porośnięte są zaroślami 
wierzbowymi, przylegają do nich pastwiska i łąki, a gdzie nie gdzie fragmenty łęgów. 

Wzdłuż doliny biegnie szosa, wzdłuż której ciągnie się rozproszona zabudowa wsi. 
Z ustalonych kamieńców prowadzony jest pobór materiału skalnego. Na kamieńcach dobrze rozsiewa 
się wierzba siwa. Pospolicie występuje tu września, tworząc płaty o powierzchni ok. kilkudziesieciu 
metrów, rozproszone na całej długości tego odcinka rzeki. Poniżej Florynki koryto jest odcinkami 
uregulowane. W otoczeniu dominują pola uprawne i łąki oraz fragmenty łęgów i zarośli nadrzecznych. 
W Grybowie i Tuchowie rzeka przepływa przez środek miejscowości, gdzie ujęta jest w betonowy żłób 
lub obwałowana. 

Biała Tarnowska - największy dopływ Dunajca - bierze początek w Beskidzie Niskim na 
wysokości 900 m npm. Jej zlewnia zbudowana głównie z utworów fliszowych - piaskowców i łupków. 
Spadki jednostkowe Białej wahają się od około 6 stopni w górnym biegu rzeki do około 1 stopnia 
w dolnym biegu. Rzeka charakteryzuje się dużą ilością miejsc prądowych (bystrz) ułożonych 
naprzemiennie ze stosunkowo długimi odcinkami bezprądowymi (plosa). Biała jest mocno ocieniona, 
brzegi częściowo naturalne porośnięte krzewami i drzewami, miejscami umocnione opaskami lub 
narzutem kamiennym. Dno o granulacji zmiennej malejącej z biegiem rzeki, od grubego żwiru 
i nielicznych głazów, poprzez drobny żwir, aż po piasek, muł i glinę (na wysokości Tarnowa). Biała 
charakteryzuje się znaczną zmiennością przepływów i szybkim mętnieniem wody, wywołanymi 
opadami o charakterze nawalnym. Koryto rzeki jest głęboko wcięte w ciasną dolinę górskiej rzeki. 
Poniżej Tuchowa dolina Białej rozszerza się do 2-3 km, a następnie rzeka tworzy przełom przez 
wzgórza zbudowane z inoceramowych łupków piaskowca. Poniżej ujścia dopływu Spod Ostrej Góry 
Biała wypływa z Karpat do Kotliny Sandomierskiej. Zlewnia Białej w górnym i środkowym biegu rzeki 
ma charakter rolniczo-rekreacyjny, natomiast w dolnym biegu - charakter przemysłowy. 

 
3.3.3. Ochrona gatunkowa 

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko 
występujących na terenie kraju lub innych państw członkowskich Unii Europejskiej rzadkich, ende-
micznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie 
przepisów umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, gatunków roślin, 
zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i ostoi, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycz-
nej. 
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W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi, 
miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być także usta-
lane strefy ochrony. 

Przykładem gatunku podlegającego ochronie gatunkowej jest Jerzyk (Apus apus). Jest on obję-
ty ochroną gatunkową ścisłą na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
Nr. 92, poz. 880, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. 
w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237). 

Zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, uszczegółowionym § 7 pkt 2 ww. 
rozporządzenia, zezwala się na usuwanie od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich 
z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub 
sanitarne. Wszelkie prace ograniczające dostęp jerzyków do miejsc ich regularnego występowania 
i rozrodu należy traktować jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień tego gatunku. W okresie 
całego roku czynności te są zakazane wobec gatunków objętych ochroną ścisłą i zgodnie z art. 56 ust. 
2 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na ich przeprowadzenie wydaje 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska na obszarze swojego działania, w przypadku braku 
rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących populacji 
chronionych gatunków zwierząt. 

Zakaz niszczenia schronień dziko występujących ptaków dotyczy m.in. jerzyka gnieżdżącego 
się w szczelinach skalnych, dziuplach, ale przede wszystkim w stropodachach budynków 
mieszkalnych. Z tego względu prace związane z termomodernizacją budynków powinny być 
prowadzone w sposób uwzględniający potrzeby i biologię jerzyka. 

Jeżeli prace termomodernizacyjne będą prowadzone w sezonie lęgowym jerzyka, co 
niewątpliwie powoduje płoszenie osobników tego gatunku, to przed przystąpieniem do tych prac 
inwestor powinien zwrócić się z wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie 
zezwolenia na umyślne płoszenie i niepokojenie osobników jerzyka. 

Przed rozpoczęciem prac remontowych, termomodernizacyjnych zarządca budynku powinien 
zlecić doświadczonemu ornitologowi inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania ptaków 
gatunków chronionych, w celu uniknięcia nieumyślnego zniszczenia schronienia jerzyka podczas prac 
budowlanych. W sytuacji, gdy zniszczenie schronienia jerzyka podczas prac budowlanych jest 
konieczne, należy zwrócić się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie 
stosownego zezwolenia oraz zapewnić temu gatunkowi zastępcze miejsca lęgowe. Podczas remontu 
czy termomodernizacji budynku należy zawieszać budki lęgowe dla tych ptaków w miejscach, gdzie 
dotychczas miały one swoje lęgi. 

Za niszczenie siedliska jerzyków uznać można również montowanie kratek w otworach 
wentylacyjnych budynków, uniemożliwiając tym samym ptakom powrót do miejsc lęgowych, z których 
korzystały w poprzednich latach. Inwestor winien zapewnić jerzykom budki lęgowe w przypadku, gdy 
montowanie takich kratek jest niezbędne. Otwory stanowiące siedliska jerzyków po przeprowadzonej 
termomodernizacji powinny zachować chropowate krawędzie, co znacznie ułatwi ptakom wlatywanie 
do nich. Wymienione działania mają zapobiec zmniejszaniu się areału występowania ptaków tego 
gatunku.3 

 
Kierunki działań w zakresie zachowania różnorodności biologicznej i jej racjonalnego 

użytkowania oraz stworzenia spójnego systemu obszarów chronionych: 
• Dalsze rozpoznanie obszarów o dużej różnorodności biologicznej w celu ich ochrony prawnej 
• Utrzymanie różnorodności siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków 
• Prowadzenie szkoleń i edukacji (formalnej i nieformalnej) w zakresie ochrony przyrody i różno-

rodności biologicznej, 
• Sukcesywna rewaloryzacja parków 
• Umożliwienie migracji gatunków pomiędzy obszarami 

 
 
 
 

                                                           
 
 
3 Pismo Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Departamentu Ochrony Przyrody z dnia 14 kwietnia 2009 r., 
nr: DOPozgiz-4200/III-109/94/09/Is 
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3.4. Lasy i gospodarka le śna 

Lasy są najbardziej naturalną formacją przyrodniczą związaną z krajobrazem oraz niezbędnym 
czynnikiem równowagi środowiska przyrodniczego. Szczególną rolę w ochronie ekosystemów leśnych 
ich biocenoz oraz zachodzących naturalnych procesów przyrodniczych, odgrywają tereny chronione 
i rezerwaty leśne.  

Znaczną część powierzchni gminy Bobowa zajmują lasy a ich powierzchnia wynosi około 734 
ha, z czego 84,9 ha znajduje się w granicach samego miasta Bobowa. Gmina Bobowa położona jest 
w piętrze pogórza sięgającego do 450 — 550 m n.p.m. i jest to przede wszystkim wielogatunkowy las 
liściasty tzw. grąd. Dominują w nich buki, jawory, graby, świerki, jodły, będące pozostałością dawnych 
puszcz karpackich. Nad rzekami zachowały się częściowo lasy łęgowe wierzbowo-topolowe oraz wią-
zowe. Znaczny udział w piętrze pogórza mają na wpół naturalne zbiorowiska łąkowe. 

Pod względem klasyfikacji przyrodniczo-leśnej Nadleśnictwo Gorlice położone jest w VIII Kra-
inie Karpackiej, w dzielnicach: 2. Pogórza Środkowo-beskidzkiego i 7. Beskidu Niskiego 

Stan zdrowotny i sanitarny lasu jest dobry. Wysoka odporność biologiczna drzewostanów ogra-
nicza rozwój szkodników owadzich i grzybów. Okresowo drzewostany sosnowe powstałe na gruntach 
porolnych są uszkadzane przez czynniki abiotyczne /sadź, okiść, wiatr/. W okresie zimy przy dużej 
pokrywie śniegu oraz na skutek migracji wewnątrz nadleśnictwa i z terenów przyległych /Słowacja, 
Magurski Park Narodowy/ występuje duże zagęszczenie zwierzyny /jelenie, sarny/ co staje się po-
ważnym zagrożenie dla upraw i młodników. Koniecznym jest wykonywanie corocznie na powierzchni 
ok.1500 ha zabiegów ochronnych zabezpieczających przed zgryzaniem pędów i spałowaniem kory. 

 

Tabela 10 Powierzchnia gruntów le śnych i lesisto ść na tere nie gminy Bobowa 
 2009 2010 2011 2012 

Powierzchnia lasów [ha] 739,2 731,2 732,1 734,0 
Lesistość [%] 14,8 14,6 14,6 14,7 
Grunty leśne prywatne 435,0 434,0 434,0 435,0 
Źródło: GUS 

 
Lasy na terenie gminy Bobowa należą do Skarbu Państwa, którymi zarządza Nadleśnictwo Gor-

lice. Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa wynosi 16 346 ha., a powierzchnia leśna 16 270 ha. Siedziba 
Nadleśnictwa mieści się w Zagórzanach koło Gorlic.  

Powierzchnia lasów stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Go-
spodarstwa Leśnego Lasy Państwowej Gorlice wg stanu na dzień 01.01.2014 r. na terenie gminy Bo-
bowa wynosi 230,6922 ha, na terenie miasta Bobowa 21,9263 ha. 

Obowiązki i prawa właścicieli lasów wynikają z postanowień ustawy o lasach. Gospodarowanie 
w lasach prywatnych prowadzone jest przez właścicieli według uproszczonego planu urządzenia lasu 
lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Dokumenty te określają także 
wielkość dopuszczalnego pozyskania drewna na danym terenie. Na terenie gminy Bobowa ponad 
połowa lasów jest lasami prywatnymi. 

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą 
prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Nadleśnictwo Gorlice w ramach 
porozumienia ze Starostą Gorlickim, nadzoruje powierzchnią lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa, które zajmują łącznie obszar 480 ha. 

Leśnicy w ramach tych działań:  
• doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną, 
• udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych,   
• wystawiają świadectwa legalności pozyskanego drewna 
• prognozują występowania chorób i szkodników lasu 
• kontrolują wykonanie przez właścicieli zadań ustalonych w uproszczonym planie 

urządzania lasu. 
 
Zagro żenia na terenie lasów 
W przeciwdziałaniu zagrożeniom lasów na terenie Nadleśnictwa Gorlice stosowane są różne 

metody ochrony lasu (od biologicznych po chemiczne). W ostatnich latach daje się wyraźnie 
zauważyć tendencja zmniejszania liczby stosowanych środków chemicznych na korzyść preparatów 
biologicznych. Popiera się również naturalnych antagonistów ale przede wszystkim dąży do 
wzbogacania bioróżnorodności ekosystemu leśnego. 
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• Czynniki biotyczne 
• Zagrożenia ze strony szkodników owadzich 
Co roku w nadleśnictwach monitoruje się liczebność i zdrowotność owadów szkodliwych. 
Odbywa się to przez wykładanie pułapek feromonowych i klasycznych. Jednak najważniejszych 
danych prognostycznych o zagrożeniu ze strony owadów dostarczają wykonywane corocznie 
jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny oraz badania zapędraczenia gleby. 
• Zagrożenia ze strony grzybów pasożytniczych 
Drzewostany znajdujące się na gruntach porolnych narażone są na szkodliwe działanie grzybów 
pasożytniczych huby korzeniowej i opieńki miodowej. Zwalczanie tych grzybów polega na 
stosowaniu preparatu PG-IBL (wprowadzanie grzybni konkurencyjnej) oraz wprowadzaniu jak 
największego (w miarę możliwości) udziału gatunków liściastych przy zalesianiu gruntów 
porolnych. 
• Zagrożenia ze strony ssaków roślinożernych 
W zasięgu działania terytorialnego nadleśnictw znajdują się koła łowieckie. Ich zadaniem jest 
regulacja stanu zwierzyny do pojemności wyżywieniowej łowiska. W ostatnich latach daje się 
jednak obserwować zjawisko nasilania się szkód wyrządzanych przez zwierzynę płową. 
Szczególnie cenne drzewostany ochrania się poprzez kosztowne grodzenia, zakładanie 
osłonek, a także palikowanie i zabezpieczanie chemiczne repelentami. 
• Czynniki abiotyczne 
Wymuszają prowadzenie w nadleśnictwach odpowiednich działań w celu ograniczenia strat 
powodowanych przez te czynniki oraz stałego monitorowania ich występowania. 
• Zagrożenia od wiatru 
Wiatr może spowodować olbrzymie szkody. W celu ich zmniejszenia prowadzi się na terenie 
nadleśnictw odpowiednie zabiegi hodowlane. Zapobiegają one wnikaniu wiatru do wnętrza 
drzewostanów (np. unikanie odsłaniania ściany lasu podczas prowadzonych prac z zakresu 
pozyskania drewna), poprzez stopniowe przerzedzanie drzewostanów powoduje się stopniowe 
uodpornienie drzew. Mimo starań wiatr corocznie wyrządza szkody. Zadaniem leśników jest 
wyszukiwanie i usuwanie połamanych lub całkowicie powalonych drzew tak by nie tworzyć bazy 
żerowej dla szkodników owadzich. 
• Zagrożenia od czynników atmosferycznych 
Materiał sadzeniowy produkowany w szkółkach leśnych jest szczególnie wrażliwy na działanie 
czynników atmosferycznych. Przymrozki późne występujące w maju (czasem nawet w czerwcu) 
mogą doprowadzić do wymrożenia delikatnych części sadzonek. Bardzo niebezpieczne są 
również opady gradu, ponieważ gwałtowność tego zjawiska może doprowadzić do całkowitego 
zniszczenia sadzonek na kwaterach. Szczególnie narażone są sadzonki ze szkółek otwartych. 
Dla starszych drzew, szczególnie dla przegęszczonych młodników, zagrożenie stanowi okiść 
śnieżna – czyli gruba warstwa zalegającego mokrego śniegu na gałęziach. Utrzymywanie się 
tego zjawiska w dłuższym okresie czasu może doprowadzić do łamania się drzew. 
 
• Czynniki antropogeniczne 
• Zagrożenie pożarowe  
Corocznie na terenach nadleśnictw wybucha kilkanaście pożarów lasu. Pożary oprócz strat 
materialnych powodują również nieodwracalne zmiany w ekosystemie leśnym. Ze względu na 
budowę drzewostanów, klimat, siedliska lasy Nadleśnictwa Gorlice zaliczono do III najniższej 
kategorii zagrożenia pożarowego. Zagrożenie pożarowe wzrasta w okresie wczesnej wiosny, 
szczególnie w południowej części nadleśnictwa gdzie w sąsiedztwie lasów występują duże 
powierzchnie niekoszonych łąk i pastwisk. 
• Zanieczyszczenia powietrza  
Na stan zdrowotny lasów nadleśnictw wpływają negatywnie głównie zanieczyszczenia 
docierające z ośrodków miejskich. Do lokalnych źródeł zanieczyszczeń należy zaliczyć: zakłady 
przemysłowe, zakłady gospodarki komunalnej, kotłownie i transport samochodowy. 
• Nadmierną penetrację lasów przez człowieka 
Nadmierna penetracja, połączona z brakiem poszanowania wartości przyrodniczych, niesie ze 
sobą zagrożenia dla trwałości ekosystemów leśnych w postaci: powstawania pożarów; 
zanieczyszczania lasów odpadami; wydeptywania ściółki, runa leśnego i samosiewów; 
niszczenia sadzonek w uprawach; niszczenia młodników i płoszenia zwierzyny. 
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Kierunki działań w zakresie racjonalnego użytkowania zasobów leśnych: 
• Ochrona naturalnej różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych, 
• Stały nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych, 
• Utrzymywanie w dobrej kondycji oraz tworzenie nowych skupisk roślinności śródpolnej 

i przydrożnej, 
• Ujmowanie w dokumentach planistycznych gruntów do zalesień, wyznaczanie w mpzp granic 

rolno-leśnych, 
• Stałe kontrolowanie rozszerzającego się procesu urbanizacji i przekształceń gruntów 
• Systematyczne zalesianie gruntów nieprzydatnych rolniczo, 
• Prowadzenie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju przez nadleśnictwa i inne instytucje 

oraz organizacje pozarządowe. 
 

4. Działania systemowe  

4.1. Zrównowa żone wykorzystanie materiałów, wody i energii  

4.1.1. Analiza zu życia wody  

Gmina Bobowa jest w ok. 30% zwodociągowana. Sukcesywna budowa stacji wodociągowych 
i rozbudowa sieci wodociągowej zaowocowała powszechnym dostępem mieszkańców gminy do 
odpowiedniej jakościowo i ilościowo wody pitnej. W 2012 r. pobór wód wyniósł 111 328 m3, natomiast 
w 2013 roku odnotowano wzrost o 3,5% i pobór wyniósł 115 221 m3. W poniższej tabeli przedstawiono 
pobór wody w latach 2012 – 2013 w podziale na poszczególne wodociągi.  

 

Tabela 11 Pobór wody w latach 2012 – 2013 na tereni e gminy Bobowa 
Wodoci ąg pobór wody na koniec 2012 r. pobór wody na koniec 2013 r.  

Bobowa 95 620 m3 105 630 m3 

Jankowa 10 982 m3 5 559 m3 
Wilczyska 4 726 m3 4 032 m3 

Źródło: Urząd Miejski w Bobowej 
 
Nowe inwestycje wodociągowe przyczyniają się do powstawania nowych przyłączy, co z kolei 

wpływa na wzrost zużycia wody. Równocześnie jednak w gospodarstwach domowych 
wykorzystywane są systemy, które mają na celu oszczędzanie wody, czyli minimalizację jej zużycia. 

Dużym problemem są straty wody na cele własne zakładu wodociągowego czyli na płukanie 
sieci i filtrów, przygotowanie do uzdatniania. Straty wody są jednym z podstawowych elementów 
oceny stanu technicznego systemu wodociągowego. Analiza straty wody powinna być podstawą do 
podejmowania działań modernizacyjnych i naprawczych, a tym samym do zmniejszania kosztów 
związanych z produkcją wody i jej dystrybucją. 

 
4.1.2. Analiza zu życia gazu  

W końcu 2012 r. sieć gazowa prowadzona do gospodarstw domowych miała długość 122,878 
km, tj. o 1,328 km więcej niż w 2009 r. W gminie Bobowa z sieci gazowej korzystało trochę ponad 2 tys. 
odbiorców, tj. o 5,7% więcej w stosunku do 2009 r. W 2012 r. średnio każdy mieszkaniec zużył 76,4 m3 
gazu. W stosunku do zużycia gazu w 2009 r. nastąpił spadek o 1,6 m3. W mieście sytuacja kształtowała 
się inaczej, jeden mieszkaniec Bobowej zużywał w ciągu roku 2012 średnio 119,3 m3, co w stosunku do 
roku 2009 oznaczało wzrost zużycia o 5,6%. 

Zastosowanie gazu ziemnego zamiast węgla w celu pozyskiwania energii cieplnej jest 
zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o wpływ na środowisko przyrodnicze. Pozwala 
przede wszystkim na całkowitą eliminację emisji pyłów, sadzy, cząstek smolistych, SO2 i CO. 
Przyczynia się także do zmniejszenia emisji CO2 oraz uzyskania znacznych oszczędności energii 
pierwotnej w wyniku poprawy sprawności pozyskiwania energii. 

Gaz wykorzystywany jest w gminie:  
• do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody w budownictwie 

mieszkaniowym;  
• do przygotowania posiłków w gospodarstwach domowych;  
• na potrzeby zakładów (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, technologia);  
• do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania c.w.u, ewentualnie na potrzeby 
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technologiczne (w kuchniach) w szkołach i innych obiektach usługowych, itp.  
Zapotrzebowanie na ciepło u odbiorców jest w pełni zaspokajane z istniejących na terenie 

gminy źródeł.  

4.1.3. Analiza zu życia energii  

Zapotrzebowanie na energię elektryczną na terenie gminy Bobowa z pewnością w najbliższych 
latach będzie wzrastać. Według danych GUS w 2010 roku gospodarstwo domowe na terenie gminy 
Bobowa średnio zużywało 2370,9 kWh, natomiast już w 2012 roku zużycie wynosiło 3796,8 kWh. 
Trudno jest jednak przewidzieć jak będzie wyglądać dalszy wzrost zużycia. Wzrost w mocy i energii 
elektrycznej spowodowany będzie:  

• wzrostem liczby odbiorców energii i mocy elektrycznej;  
• wzrostem ilości odbiorników elektrycznych;  
• wzrostem ogrzewania akumulacyjnego;  
• wzrostem grzejnictwa w budownictwie indywidualnym;  
• rozwojem klimatyzacji;  
• rozwojem przetwórstwa rolno-spożywczego, przechowalnictwa i chłodnictwa.  

4.1.4. Analiza stanu izolacji termicznej obiektów budowlanych, zapotrzebo wanie na ciepło  

Materiały izolacyjne, czy przegrody budynków charakteryzuje współczynnik przenikania ciepła, 
który wykorzystywany jest w szczególności do określania izolacyjności okien, ścian, czy dachów. 

Ubytki ciepła z pomieszczeń najbardziej odczuwają użytkownicy i właściciele domów 
jednorodzinnych. Te też budynki od 2009 roku obowiązuje posiadanie Certyfikatu Energetycznego. 
Nowe domy powstają aktualnie w taki sposób, aby w przyszłości móc maksymalnie obniżyć koszty ich 
eksploatacji. Według danych GUS (2012 r.) na terenie gminy Bobowa znajduje się 2183 mieszkań, 
jest to 70 mieszkań więcej niż w 2009 r. Nowopowstałe budynki posiadają odpowiednią izolacją 
termiczną  

W ostatnim czasie obserwuje się również wzrastającą liczbę przeprowadzanych 
termomodernizacji budynków również przez indywidualnych użytkowników. Jednak jeśli w przegrodzie 
nie zachowano szczelności izolacji i wystąpiły mostki termiczne – wartość współczynnika przenikania 
ciepła dla tej przegrody będzie wyższa, co jest jednoznaczne z większymi stratami ciepła. Wtedy 
przeprowadzona termoizolacja nie przyniesie oczekiwanego efektu zarówno ekonomicznego, jak 
i ekologicznego. 

Skuteczna termomodernizacja obiektów pozwala na zatrzymanie nawet 15-25% ciepła 
w budynkach, co jest równoznaczne ze zwiększeniem efektywności energetycznej i oszczędnością 
surowców energetycznych. Prace termomodernizacyjne pozwalają na lepszą izolację termiczną 
obiektów, zmniejszenie współczynnika przenikalności cieplnej nowych okien i ocieplonych ścian, co 
powoduje zmniejszenie udziału tych obiektów w tworzeniu „efektu cieplarnianego”. Zmniejsza się 
również zapotrzebowanie na energię cieplną, co z kolei wpływa na zmniejszenie zanieczyszczenia 
powietrza atmosferycznego. 

 
Kierunki działań w zakresie wzrostu efektywności wykorzystania surowców, wody i energii oraz 

zapobiegania i ograniczania powstawania odpadów: 
• Eliminacja strat wody w sieci, 
• Promowanie działań zmierzających do zmniejszenia zużycia wody, 
• Modernizacja procesów przemysłowych w kierunku osiągnięcia normatywów najlepszej do-

stępnej techniki (BAT). 
• Promowanie wykorzystania gazu do celów grzewczych, 
• podniesienia efektywności wykorzystania energii w gospodarce komunalnej poprzez promo-

wanie termomodernizacji i wykorzystanie energii odnawialnej 
 
 

5. Poprawa jako ści środowiska i bezpiecze ństwa ekologicznego  

5.1. Jako ść powietrza  

Zanieczyszczenia powietrza to wszelkie substancje (gazy, ciecze, ciała stałe), które znajdują się 
w powietrzu atmosferycznym, ale nie są jego naturalnymi składnikami. Do zanieczyszczeń powietrza 
zalicza się również substancje będące jego naturalnymi składnikami, ale występujące w znacznie 
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zwiększonych ilościach. Źródła zanieczyszczeń powietrza możemy podzielić ze względu na 
pochodzenie na dwie grupy: pochodzenia naturalnego oraz antropogenicznego. Wśród 
zanieczyszczeń powietrza wyróżnia się między innymi: pyły, sadze, aerozole, gazy i pary, substancje 
aromatyczne (odory), a także różnego rodzaju energie (hałas i wibracje, promieniowanie 
elektromagnetyczne). 

O jakości powietrza decyduje wielkość i przestrzenny rozkład emisji ze wszystkich źródeł 
z uwzględnieniem przepływów transgranicznych i przemian fizykochemicznych zachodzących 
w atmosferze. Przestrzenny rozkład emisji na terenie województwa małopolskiego jest zróżnicowany. 
Największe skupiska emitorów punktowych, jak i znaczna emisja liniowa związane są z obszarami 
zurbanizowanymi dużych miast. 

Źródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy są: paleniska domowe, kotłownie lokalne, 
źródła gospodarcze oraz pojazdy mechaniczne. Szkodliwymi substancjami pochodzenia 
antropogenicznego najczęściej emitowanymi do powietrza są przede wszystkim: tlenek siarki, tlenek 
węgla, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), benzo-a-piren, sadza, kadm oraz 
drobne pyły powstające w wyniku spalania węgla, oleju opałowego oraz materiałów pędnych. 
Zanieczyszczenie powietrza powyżej wymienionymi substancjami chemicznymi ma negatywny wpływ 
na jakość życia i zdrowie człowieka, a także zaburza prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów. 

Ze względu na ilości emitowanych zanieczyszczeń, szacuje się, że w gminie emisja 
antropogeniczna jest jednym z głównych zagrożeń dla warunków życia i zdrowia człowieka oraz 
środowiska. Dla terenów wiejskich jej uciążliwość wynika głównie z rozproszenia źródeł emisji (emisja 
niska z palenisk domowych).  

Istotnym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy jest transport drogowy. 
Na skutek czynności eksploatacyjnych do atmosfery emitowane są: zanieczyszczenia gazowe: tlenki 
azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i węglowodory aromatyczne oraz zanieczyszczenia pyłowe 
w postaci związków: ołowiu, kadmu, niklu i miedzi.  

WIOŚ w Krakowie opracował ocenę roczną jakości powietrza w województwie małopolskim 
dotyczącą roku 2012. Ocena została wykonana w układzie stref, w przypadku województwa 
małopolskiego wyróżniono trzy strefy: aglomeracja krakowska, Miasto Tarnów oraz pozostały teren 
województwa stanowiący tzw. strefę małopolską. 

Roczna ocena jakości powietrza pozwoliła uzyskać informacje na temat stężeń: dwutlenku 
azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz pyłu zawieszonego 
PM10, benzo[a]pirenu, arsenu, ołowiu, kadmu, niklu i ozonu z uwzględnieniem kryteriów ochrony 
zdrowia. Uzyskane informacje umożliwiły sklasyfikować strefy w oparciu o przyjęte kryteria, 
ustanowione ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin, tj. 
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu, poziom dopuszczalny powiększony o margines 
tolerancji, poziom docelowy oraz poziom celu długoterminowego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, Dz. U. Nr 47, 
poz. 281). 

Wynikiem oceny dla wszystkich substancji podlegających ocenie na terenie strefy jest zaliczenie 
strefy do jednej z poniżej wymienionych klas: 

• klasa A – jeżeli stężenia zanieczyszczeń nie przekraczają odpowiednio poziomów 
dopuszczalnych albo poziomów docelowych, 

• klasa B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie 
przekraczają poziomów dopuszczalnych, powiększonych o margines tolerancji, 

• klasa C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń przekraczają poziomy dopuszczalne, 
powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest 
określony – poziomy dopuszczalne, albo przekraczają poziomy docelowe. 

W przypadku poziomów celów długoterminowych dla ozonu przyjęto następujące oznaczenie 
klas: 

• klasa D1 – jeżeli stężenia ozonu nie przekraczają poziomu celu długoterminowego, 
• klasa D2 – jeżeli stężenia ozonu przekraczają poziom celu długoterminowego. 

Ocena jakości powietrza przeprowadzona z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia 
wykazała, iż we wszystkich strefach wystąpiły przekroczenia. W strefie małopolskiej, do której zalicza 
się gmina Bobowa, wystąpiły przekroczenia stężenia średnio-dobowego i średnio rocznego dla pyłu 
zawieszonego PM10, stężenia średnio-dobowego SO4, stężenia średniorocznego benzo-a-pirenu 
i pyłu zwieszonego PM 2,5. Wszystkim strefom, ze względu na stwierdzone przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu substancji przypisano klasę C. Z przebiegu rocznej serii pomiarów odczytać 
można wyraźną sezonową zmienność stężeń pyłu (wyższe w okresie zimnym, niższe w sezonie 
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letnim). Można więc przypuszczać, że powodem przekroczeń w sezonie grzewczym jest niska emisja 
z sektora komunalno-bytowego wpływająca na wyraźne pogorszenie warunków aerosanitarnych.  

Punktem zlokalizowanym w najbliższej odległości od Bobowej, w którym dokonywano pomiarów 
jakości powierza było miasto Gorlice. Pomiary zostały przeprowadzone na ul. Krasińskiego za pomocą 
metody manualnej. Dla tego punktu monitoringowego wyniki jakości powietrza przedstawiały się lepiej 
niż dla całej strefy małopolskiej. Odnotowano przekroczenia jedynie dla stężenia średniorocznego 
benzo-a-pirenu i stężenia średnio-dobowego dla pyłu zawieszonego PM10. Na poniższym rysunku 
przedstawiono rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM10 na terenie województwa małopolskiego. 
Można zauważyć, że obszar na którym zlokalizowana jest gmina Bobowa charakteryzuje się 
najniższymi stężeniami średnio-dobowymi w skali całego województwa. 

 

 
Rysunek 2 Mapa st ężeń pyłu zawieszonego PM10 na terenie województwa mało polskiego 
Źródło: „Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2012 roku”, WIOŚ Kraków 

  
Dla stref, w których roku 2012 stwierdzono przekroczenia poziomów docelowych; a tym samy 

zaliczono te strefy do klasy C, przygotowuje się program naprawczy mający na celu osiągnięcie 
poziomu docelowego substancji w powietrzu tam, gdzie jest to możliwe technicznie i uzasadnione 
ekonomicznie. 

 

Tabela 12 Klasyfikacja stref z uwzgl ędnieniem kryteriów okre ślonych w celu ochrony zdrowia  

Nazwa stre-
fy 

Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji 

NO2 SO2 CO C6H6 Pył 
PM2,5 

Pył 
PM10 Ba/a/P As Cd Ni Pb O3 

Strefa  
małopolska 

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

Źródło: WIOŚ Kraków 
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Zarząd Województwa Małopolskiego przygotował program ochrony powietrza „Małopolska 2023 – 
w zdrowej atmosferze”, przyjęty w 2013 roku. 

Na podstawie składanych przez jednostki administracji samorządowej sprawozdań rocznych 
określono szacunkowy efekt ekologiczny osiągnięty w wyniku już zrealizowanych działań naprawczych. 
Uzyskany efekt ekologiczny redukcji emisji w skali województwa wynosi 277 Mg dla pyłu PM10 i 0,146 
Mg dla benzo(a)pirenu, czyli odpowiednio 15,4% i 13,2% w stosunku do wielkości zaplanowanej do 
osiągnięcia w roku 2020. Natomiast w przypadku strefy gorlicko – limanowskiej, do której przynależy 
gmina Bobowa, redukcja emisji dla pyłu zawieszonego PM10 wyniosła 5,6%, a dla benzo-a-pirenu 7,4% w 
stosunku do wielkości zaplanowanej do osiągnięcia w roku 2020. 

 
 
Kierunki działań w zakresie poprawy i ochrony jakości powietrza, poprzez sukcesywną redukcję 

emisji zanieczyszczeń: 
• Likwidacja lub modernizacja źródeł „niskiej emisji” (indywidualnych węglowych systemów 

grzewczych, lokalnych kotłowni opalanych węglem), w tym podłączanie nowych odbiorców do 
sieci c.o. 

• Zapobieganie, poprzez prowadzenie kontroli, spalaniu odpadów w piecach domowych, 
• Termomodernizacja budynków, 
• Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej (budowa obejść, modernizacja dróg) oraz 

poprawa płynności ruchu, 
• Rozwój infrastruktury rowerowej, 
• Wdrażanie nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku (BAT). 

 

5.2. Potencjał i stopie ń wykorzystania odnawialnych źródeł energii  

5.2.1. Energia wody 

Energetyka wodna wykorzystuje energię wód płynących lub stojących (zbiorniki wodne). Jest to 
energia odnawialna, uważana jako „czysta”, ponieważ jej produkcja nie wiąże się z emisją do atmosfe-
ry szkodliwych substancji gazowych (CO2, SO2). Każdy milion kilowatogodzin (kWh) energii wyprodu-
kowanej w elektrowni wodnej zmniejsza zanieczyszczenie środowiska o około 15 Mg związków siarki, 
5 Mg związków azotu, 1 500 Mg związków węgla, 160 Mg żużli i popiołów. Wykorzystanie energii 
wodnej sprzyja ochronie środowiska, a zwłaszcza ochronie powietrza atmosferycznego. Istotną zaletą 
elektrowni wodnej jest możliwość jej szybkiego wyłączenia lub włączenia do sieci energetycznej. Ma 
to znaczenie zwłaszcza w okresie szczytowego zapotrzebowania na energię. Inną ważna cechą elek-
trowni wodnych jest wysoka sprawność energetyczna wynosząca (90-95%) oraz niskie koszty eksplo-
atacyjne wynoszące około 0,5% łącznych nakładów inwestycyjnych rocznie. 

Szczególne znaczenie w energetyce wodnej mają inwestycje związane z małymi elektrowniami 
wodnymi, realizowanymi na ciekach. Na terenie gminy Bobowa nie zlokalizowano takich instalacji, oraz 
nie planuje się w przyszłości ich powstawania.  

5.2.2. Energia wiatru 

Dla uzyskania realnych wielkości energii użytecznej z wiatru wymagane jest występowanie 
odpowiednio silnych wiatrów (o prędkości powyżej 4 m/s) o stałym natężeniu.  

Gmina Bobowa należy do IV strefy energii wiatrowej (Rys. 7), co oznacza, że na jej terenie 
występują niekorzystne warunki meteorologiczne dla rozwoju tego rodzaju energetyki. Energia 
użyteczna wiatru w tej strefie na wysokości 30 m n.p.t. kształtuje się na poziomie 500-750 
kWh/m2/rok4. 

Na terenie gminy Bobowa nie planuje się inwestycji polegających na realizacji elektrowni wia-
trowych. 

                                                           
 
 
4 Ośrodek Meteorologii IMiGW 
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Rysunek 3 Strefy energii wiatru w Polsce wg H. Lorenc  
Źródło: Ośrodek Meteorologii IMiGW 

 
Lokalizacja elektrowni wiatrowych w Polsce odbywa się pod hasłem wzrostu udziału 

proekologicznych źródeł energii w bilansie produkcji energii elektrycznej. Proekologiczność elektrowni 
wiatrowych polega na wykorzystaniu przez nie odnawialnego źródła energii oraz na braku emisji 
gazowych, ciekłych i stałych, zanieczyszczeń do środowiska. Są to jednak zarazem obiekty, które 
stwarzają problemy z zakresu ochrony środowiska, zwłaszcza w aspekcie ochrony przyrody (głównie 
ptaków) i krajobrazu oraz emisji hałasu. 

 

5.2.3. Energia z biomasy i biogazu 

Biopaliwa, ze względu na stan skupienia podzielić można na stałe, płynne oraz biogaz 
występujący w postaci gazowej. Biopaliwa stałe używane mogą być na cele energetyczne 
w procesach bezpośredniego spalania, gazyfikacji oraz pyrolizy w postaci: 

• drewna i odpadów drzewnych (w tym zrębków z szybko-rosnących gatunków 
drzewiastych tj.: wierzba, topola) 

• słomy jak i ziarna (zbóż, rzepaku) 
• słomy upraw specjalnych roślin energetycznych z rodziny Miscanthus, Topinambur itp. 
• osadów ściekowych, 
• makulatury, 

szeregu innych odpadów roślinnych powstających na etapach uprawy i pozyskania jak też 
przetwarzania przemysłowego produktów (siana, ostatek kukurydzy, trzciny cukrowej i bagiennej, 
łusek oliwek, korzeni, pozostałości przerobu owoców itp.) 

W poniższej tabeli przedstawiono ilości energii jakie można uzyskać ze spalenia 
poszczególnych rodzajów biomasy. Można zauważyć, że największą energetycznością charakteryzuje 
się słoma szara, z jednego kilograma można uzyskać energię 15,2 MJ. 

 
 

Materiał  Energetyczno ść 
Słoma żółta 14,3 MJ/kg 

Słoma szara 15,2 MJ/kg 

Drewno opałowe 13,0 MJ/kg 
Trzcina 14,5 MJ/kg 
Źródło: www.cire.pl  
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Pod względem energetycznym 2 tony biomasy równoważne są 1 tonie węgla kamiennego. Tak-
że pod względem ekologicznym biomasa jest lepsza niż węgiel gdyż podczas spalania emituje mniej 
SO2 niż węgiel. Bilans emisji dwutlenku węgla jest zerowy ponieważ podczas spalania do atmosfery 
oddawane jest tyle CO2 ile wcześniej rośliny pobrały z otoczenia.  

 
Biomasę pozyskać można z: 

• gospodarstw rolnych - biogazownie rolnicze – z odchodów zwierzęcych i gnojowicy, 
• z 1 tony gnojowicy bydlęcej można wyprodukować ok. 25 m3 biogazu,  
• z 1 tony gnojowicy świńskiej można wyprodukować ok. 36 m3 biogazu, 
• gnojówka, 
• obornik, 
• odchody drobiu, 
• upraw roślinnych - biomasa o dużej zawartości węglowodanów, 

 Tabela 13 Pozyskanie biogazu z ro ślin uprawnych  

Substrat ro ślinny  
Plon masy świeże 

 jdt/ha 
Biogaz  
m3/ha 

Energia  
GJ/ha 

Kukurydza cała roślin-
na 

300-500 4 050-6 750 87-145 

Lucerna 250-350 3 960-4 360 85-94 
Żyto 300-400 1 620-2 025 35-43 
Pszenżyto 300 2 430 52 
Burak cukrowy-korzeń 400-700 10 260 220 
Burak cukrowy-liście 300-500 3 375 72 
Słonecznik 300-500 2 430-3 240 52-70 
Rzepak 200-350 1 010-1 620 22-37 
Źródło: Podkówka Z., Kiszonka z Sucrosorgo 506 w żywieniu bydła, www.nk.com 

 
 
W zasadzie każdy rodzaj biomasy roślinnej, z wyjątkiem roślin zdrewniałych, może być 

wykorzystany w procesie produkcji biogazu. To, co decyduje o wyborze konkretnego gatunku, to 
względy ekonomiczne i ekologiczne jego uprawy.  

Ponadto biomasę pozyskać można z: 
• oczyszczalni ścieków - osady ze ścieków komunalnych, 
• zakładów przemysłowych - ścieki z zakładów: 
• przetwórstwa spożywczego (rzeźni, mleczarni, przetwórstwa mięsnego, cukrowni), 
• farmaceutycznych i kosmetycznych, 
• papierniczych, 
• odpady z przemysłu rolno-spożywczego: 
• wywar z gorzelni, 
• młóto z browarów, 
• wytłoki z przetwórni owoców, chłodni, wytwórni soków, 
• składowisk odpadów komunalnych - frakcja organiczna na wy na terenach suchych, 

o dużym nasłonecznieniu, oraz życica trwała, tzw. rajgras angielski (Lolium perenne L.), 
którą charakteryzuje bardzo szybkie tempo wzrostu, ale również niestety duża 
wrażliwość na pleśń śniegową i niskie temperatury. 

 
W praktyce, z ekonomicznego punktu widzenia instalacje do pozyskania biogazu mają szanse 

powstać tylko w dużych gospodarstwach hodowlanych. 
Potencjalną przestrzenią rozwojową dla gminy w zakresie energii odnawialnej jest 

niezurbanizowana przestrzeń rolnicza. W kontekście ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 
przedmiotem zainteresowania są przede wszystkim grunty orne niższych klas bonitacyjnych. Grunty 
orne, sady i nieużytki niższych klas bonitacyjnych (IV-VI), klasyfikują się do wprowadzenia upraw 
energetycznych takich jak wierzba energetyczna, topinambur, róży wielokwiatowej, itp. 

Zagadnienie wykorzystania biomasy i biogazu do produkcji energii powinno być uwzględniane 
przy planowaniu działań z zakresu odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Odpady ulegające 
biodegradacji oraz osady ściekowe z oczyszczalni ścieków powinny być poddawane procesom 
kompostowania lub fermentacji z odzyskiem biogazu jako paliwa do produkcji czystej energii. 
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Natomiast wyselekcjonowane odpady suche, odznaczające się wyższą kalorycznością, mogą być 
unieszkodliwiane termicznie mając na uwadze odzysk energii. 

 

5.2.4. Energia słoneczna  

W Polsce istnieją dość dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania słonecznego 
przy dostosowaniu typu systemów i właściwości urządzeń wykorzystujących tę energię do charakteru, 
struktury i rozkładu w czasie promieniowania słonecznego. Natężenie promieniowania słonecznego 
w całym obszarze województwa małopolskiego i występujące warunki klimatyczne zapewniają 
ekonomiczne przetwarzanie go w energię użyteczną. Potencjał ten jest wystarczający do 
wykorzystania na potrzeby bytowe mieszkańców, do podgrzewania ciepłej wody, choć koszty 
inwestycji są obecnie zbyt duże w stosunku do możliwości osób fizycznych. Ze względu na dużą 
zmienność sezonową i dobową potencjał ten nie zaspokoi potrzeb produkcyjnych przemysłu rolnego 
i rolno-spożywczego.  

Do najbardziej powszechnych zastosowań energetyki słonecznej należą: 
• konwersja fotowoltaiczna – tzw. baterie słoneczne: 
• urządzenia słaboprądowe, 
• słoneczne elektrownie fotowoltaiczne, 
wytwarzanie ciepła niskotemperaturowego (temperatura do 100°C) – kolektory słoneczne: 
• ogrzewanie pomieszczeń mieszkalnych, 
• ogrzewanie wody użytkowej, 
• podgrzewanie gruntów szklarniowych, 
• suszenie płodów rolnych i ziół, 
• podgrzewanie stawów hodowlanych, basenów5. 

Sprawność kolektorów słonecznych wynosi przeciętnie około 80%. Jednak całkowita sprawność 
układu podgrzewającego wodę ze względu na sprawność całej instalacji, a głównie wymienników 
ciepła, wynosi od 50% do 70%6.  

Potencjał energii słonecznej na terenie powiatu Gorlickiego jest niski. Na obszarze gminy we-
dług A. Wosia „Klimat Polski” całkowite promieniowanie słoneczne wynosi około 9,75 MJ/m2 w ciągu 
doby. Pozwala to jednak na stosowanie z powodzeniem kolektorów słonecznych do pozyskiwania 
wody która można wykorzystać jako ciepłą wodę użytkową. 

Na terenie gminy powstają nieliczne panele słoneczne, obsługujące pojedyncze domy 
jednorodzinne, nie prowadzi się jednak ich ewidencji. Zakłada się jednak, że ich liczba stale będzie 
wzrastać. 

 

5.2.5. Energia geotermalna 

Złożem energii geotermalnej nazywa się naturalne nagromadzenie ciepła (w skałach, wodach 
podziemnych, w postaci pary) na głębokościach umożliwiających opłacalną ekonomicznie 
eksploatację energii cieplnej. Wydobycie ciepłej wody o określonym składzie może mieć ogromny 
wpływ na rozwój gospodarczy miejscowości dzięki rozwojowi lecznictwa (balneologia), turystyki 
i rekreacji (baseny z ciepłą wodą) i wreszcie przemysłu opartego o czystą technologię (suszarnictwo, 
ogrodnictwo itp.). 

Na terenie Polski występują naturalne baseny sedymentacyjno-strukturalne, wypełnione 
gorącymi wodami podziemnymi o zróżnicowanych temperaturach, których bezwzględna wartość 
zdeterminowana jest powierzchniowymi zmianami intensywności strumienia cieplnego ziemi. 
Temperatury tych wód wynoszą od kilkudziesięciu do ponad 90°C, a w skrajnych przypadkach 
osiągają ponad 100ºC. 

Niezależnie od występowania naturalnych basenów sedymentacyjnych wypełnionych gorącymi 
wodami podziemnymi coraz powszechniej stosowane są pompy ciepła. Pompy ciepła to urządzenia 
proekologiczne pozwalające na zmniejszenie kosztów ogrzewania domów. Umożliwiają wykorzystanie 
ciepła niskotemperaturowego oraz odpadowego do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej 

                                                           
 
 
5 jw. 
6 www.cire.pl 
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wody użytkowej. Zasada ich działania jest prosta i analogiczna do zasady działania lodówki. Pompa 
ciepła pobiera energię (ciepło) z powietrza lub ziemi z zewnątrz budynku, kumuluje je do odpowiedniej 
wysokości i przekazuje do wymiennika ciepła. Pozyskana energia może być przeznaczona na 
ogrzanie wody użytkowej lub budynku. Podstawową zaletą wyróżniającą pompy ciepła od innych 
systemów grzewczych jest to, że 75% energii potrzebnej do celów grzewczych czerpanych jest 
bezpłatnie z otoczenia, a pozostałe 25% stanowi prąd elektryczny. Powoduje to, że pompy ciepła, 
w obecnej chwili są najtańszymi w eksploatacji urządzeniami w porównaniu z innymi urządzenia 
i grzewczymi7.  

Na terenie powiatu gorlickiego są duże możliwości wykorzystania energii geotermalnej, jak 
wynika z szacunkowych wyliczeń temperatura wody znajdującej się w nieczynnych odwiertach po 
ropie naftowej może wynosić nawet 80oC. Zasoby energii geotermalnej występują w obrębie poziomu 
paleogeńskiego. 

Dokładniejsze badania pozwoliłby ocenić realny potencjał wykorzystania tej energii , a analiza 
ekonomiczna którą należy wykonać przed eksploatacją tych złóż pokaże jakiej skali korzyści finanso-
we i ekologiczne może dać ta inwestycja dla powiatu. Energia geotermalna pozyskana wód na terenie 
powiatu w powinna być głównie wykorzystywana do produkcji ciepła oraz ciepłej wody przy pomocy 
pomp ciepła z dolnym źródłem. Wykorzystując istniejące odwierty na terenie powiatu inwestycja 
w geotermię staje się bardzo opłacalna, gdyż największe koszty przy takich przedsięwzięciach ponosi 
się przy wierceniu dolnych źródeł. 

 
Kierunki działań w zakresie promocji i wspierania wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych: 

• Promowanie odnawialnych źródeł energii, 
• Propagowanie działań na rzecz zmiany paliw kopalnych na paliwa odnawialne, 
• Poszukiwanie środków dla realizacji inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii na tere-

nie gminy; 
• Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

 
 

5.3. Jako ść gleb 

Na terenie gminy Bobowa występują średnie pod względem bonitacyjnym gleby (mady, 
piaszczyste i piaszczysto – żwirowe) oraz dłuższy okres wegetacji. Pod względem przydatności 
rolniczej większość gleb Gminy – 77 % zaliczana jest do klasy IV a i b, a pozostałe 23 % jest mozaiką 
innych klas Jakość gleb warunkuje sposób wykorzystania gruntów. 

Największe obszary gruntów ornych wykorzystywane są pod zasiew pszenicy i innych zbóż 
(mieszanka zbożowa, jęczmień). Niemały areał zajmuje uprawa ziemniaka. 

Z prowadzonych upraw na terenie gminy Bobowa uzyskuje się średnie plony. Na ilości 
uzyskiwanych pionów mają wpływ głównie słabsze gleby, ale także warunki klimatyczne, rzeźba 
terenu oraz powiązane z tym stosunki wodne. 

Wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej charakteryzuje warunki danego obszaru do 
produkcji rolnej (w zakresie wartości od powyżej 100,1 do 30,1 jednostek – dla województwa 
małopolskiego). Im wartość wskaźnika wyższa tym lepsze warunki dla produkcji rolnej. Ogólny 
wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla gminy Bobowa wynosi 70,9 i klasyfikuje ten teren 
w górnych granicach wartości w obrębie powiatu. 

Na podstawie dokonanej klasyfikacji można stwierdzić, że na wartość wskaźnika rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej na terenie gminy Bobowa ma niewątpliwie wpływ położenie w północnej 
części powiatu odznaczającej się lepszym wskaźnikiem rolniczej przestrzeni produkcyjnej Taki układ 
jest następstwem budowy geologicznej, rzeźby terenu oraz warunków klimatycznych omawianego 
obszaru. Wraz z pogarszaniem tych warunków, zwiększeniem wysokości nad poziom morza oraz 
zwiększeniem nachylenia stoków, gleby przechodzą w słabsze klasy bonitacyjne (11 lub 12 kompleks 
gleb górskich - zbożowy lub owsiano-ziemniaczany). 

 
Wśród zagrożeń, na które narażone są gleby analizowanego obszaru wymienia się ich nad-

mierne przesuszenie oraz degradację chemiczną, która przejawia się nadmiernym zakwaszeniem, 
niską zasobnością w makroelementy oraz zanieczyszczeniem metalami ciężkimi. Zakwaszenie gleb 

                                                           
 
 
7 www.energiaodnawialna.net  
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prowadzi do utrudnionego pobierania przez roślinę składników pokarmowych oraz łatwiejszego przy-
swajania metali ciężkich, czego konsekwencją jest zmniejszenie plonów roślin uprawnych 
i pogorszenie jakości uzyskanych produktów. Odpowiednie wapnowanie prowadzi do zrównoważenia 
zakwaszenia gleb wywołanego nawożeniem.  

Zagrożeniem dla jakości gleb na analizowanym terenie jest również transport, który przyczynia 
się także do degradacji pozostałych komponentów środowiska przyrodniczego. 

Jednym ze sprawdzonych sposobów przeciwdziałania erozji gleb jest utrzymywanie 
i wprowadzanie nowych zadrzewień śródpolnych. Do podstawowych funkcji zadrzewień zalicza się: 

• funkcje wodochronne - zadrzewienia pozytywnie wpływają na retencję wodną i czystość 
wód, stanowią naturalne bariery geochemiczne ograniczające rozprzestrzenianie się 
zanieczyszczeń obszarowych; 

• funkcje antyerozyjne związane z zapobieganiem lub ograniczaniem zjawisk erozji 
wodnej i wietrznej w efekcie wyhamowywania przez zadrzewienia prędkości wiatru oraz 
ograniczania powierzchniowych spływów wód roztopowych i opadowych; 

• funkcje refugiów i korytarzy ekologicznych związane z ochroną zasobów przyrody żywej 
i zachowaniem bioróżnorodności na obszarach wiejskich; 

• funkcje ochronne względem upraw rolnych związane z pozytywnym oddziaływaniem 
zadrzewień na mikroklimat pól uprawnych; 

• funkcje izolacyjne obiektów uciążliwych (np. zadrzewienia przy trasach 
komunikacyjnych czy w otoczeniu składowisk odpadów); 

• funkcje rekreacyjno-zdrowotne, dydaktyczne, naukowo-poznawcze i estetyczno-
inspiracyjne; 

• funkcje produkcyjne drewna oraz surowców i użytków niedrzewnych. 
 
 
Kierunki działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi oraz 

rekultywacji terenów zdegradowanych: 
• Ochrona gleb o wysokiej przydatności rolniczej przed przeznaczeniem na cele nierolnicze. 
• Rozwój rolnictwa ekologicznego, 
• Prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi 
• Ograniczenie spływu wód powierzchniowych i podziemnych azotanów pochodzenia rolniczego 
• Rekultywacja terenów zdegradowanych. 

 

5.4. Jako ść wód  

Wody powierzchniowe 
Największym ciekiem w sieci rzecznej gminy Bobowa tworzy rzeka Biała Tarnowska oraz ich 

dopływy. Rzeka Biała Tarnowska jest prawobrzeżnym dopływem Dunajca, o całkowitej długości 101,8 
km. Wypływa na wysokości 739 m n.p.m., spod Ostrego Wierchu w Beskidzie Niskim. Przepływa 
między innymi przez gminę Bobowa. Zlewnia Białej graniczy ze zlewnią rzeki Ropy od zachodu, a jej 
powierzchnia całkowita przy ujściu do Dunajca wynosi 983 km2. 

Dolina Białej Tarnowskiej jest obszarem niezwykle cennym przyrodniczo ze względu na 
zachowane jeszcze bogactwo gatunkowe roślin i zwierząt. Jest korytarzem ekologicznym zarówno dla 
migrujących ryb, jak i dla zwierząt lądowych. Jednak występujące tam bariery stworzone przez 
człowieka ograniczają sprawne funkcjonowanie rzeki i jej doliny jako korytarza ekologicznego. 

Charakterystyczną cechą dla tego obszaru, wynikającą przede wszystkim z ukształtowania 
terenu, są wezbrania w okresie wiosennych roztopów, letnich opadów, grudniowych deszczy. Niżówki 
występują najczęściej we wrześniu.  

Na terenie gminy Bobowa brak jest naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych. Na terenie 
powiatu również nie występują naturalne zbiorniki wodne. Istnieje jeden sztuczny zbiornik zaporowy 
na rzece Ropa, nazywany również Jeziorem Klimkówka.  

 
Na terenie gminy zrealizowany został przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

w Krakowie, wspólnie z Instytutem Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk i WWF Polska, projekt 
„Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska”. 

Projekt polegał na usunięciu barier migracyjnych dla organizmów wodnych w korycie rzeki 
Biała Tarnowska oraz poprawie struktury przestrzennej i funkcjonalnej siedlisk rzecznych poprzez 
odtworzenie korytarza swobodnej migracji rzeki. Projekt współfinansowany został przez Unię 
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Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu 
Infrastruktura i Środowisko. 

Dolina Białej Tarnowskiej jest ekosystemem cennym przyrodniczo o znaczeniu krajowym 
i regionalnym, mogącym poprawić spójność sieci Natura 2000. Istniejące na tym obszarze bariery, 
powstałe wskutek działalności człowieka, ograniczają sprawność migracyjną korytarza ekologicznego, 
zarówno w odniesieniu do gatunków zagrożonych, jak i użytkowych. Przywracanie utraconych 
walorów przyrodniczych jest zdaniem złożonym, wymagającym pogodzenia działań projektowo - 
inwestycyjnych w korycie rzeki (likwidacja i modernizacja progów) oraz renaturyzacyjnych, inicjujących 
proces przywracania ciągłości doliny rzecznej. Realizacja tych zadań pozwoli na osiągnięcie 
strategicznego celu projektu, jakim jest udrożnienie korytarza ekologicznego całej doliny Białej 
Tarnowskiej. 

 
W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania: 

• Usunięcie czterech najważniejszych barier migracyjnych rzeki (progów, stopni 
wodnych) mające na celu „otwarcie koryta rzeki w jej górnym biegu” dla gatunków ryb 
wędrownych. 

• Wyznaczenie korytarza swobodnej migracji rzeki i stworzenie warunków do jego 
funkcjonowania. Efektem tego będzie samoczynne odtwarzanie roślinności 
nadrzecznej. 

• Renaturyzację (odtworzenie) lasów i zarośli łęgowych oraz siedlisk nadrzecznych 
wzdłuż korytarza rzeki. 

• Odtworzenie populacji kumaka górskiego i innych płazów w korytarzu rzeki Białej 
Tarnowskiej poprzez odtworzenie miejsc rozrodu i lasów łęgowych w dnie doliny rzeki. 

• Przywrócenie w dorzeczu rzeki małży skójki gruboskorupowej, której populacja 
zagrożona jest wyginięciem ze względu na ogromne pocięcie koryta zabudową 
poprzeczną w całej zlewni. 

• Program przywrócenia łososia w rzece Biała Tarnowska – w ramach projektu 
przeprowadzone zostanie kilkuetapowe zarybianie narybkiem łososia. Działania 
zarybieniowe stanowić będą kontynuację prac na rzecz przywrócenia łososia w 
dorzeczu Górnej Wisły realizowanych od 2004 roku wspólnie przez WWF Polska, 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Krośnie 
oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, przy pomocy innych 
Okręgów PZW (Kraków, Rzeszów, Nowy Sącz).8 

 
Monitoring jakości wód powierzchniowych prowadzony jest przez WIOŚ w Krakowie. Na pod-

stawie Ramowej Dyrektywy Wodnej zostały sformułowane i wyodrębnione Jednolite Części Wód Po-
wierzchniowych, które stanowią podstawowe jednostki gospodarki wodnej, wśród nich wyróżniamy 
naturalne JCWP oraz sztuczne lub silnie zmienione JCWP.  

Jednolitą częścią wód powierzchniowych jest oddzielny i znaczący element wód 
powierzchniowych: jezioro (włączając w to inne naturalne zbiorniki, np. naturalne stawy), sztuczny 
zbiornik wodny, ciek (struga, strumień, potok, rzeka, kanał), a także fragment morskich wód 
wewnętrznych, przejściowych lub przybrzeżnych. Większe cieki dzielone są na mniejsze odcinki 
stanowiące JCWP.  

Podział na JCWP naturalne i silnie zmienione lub sztuczne znajduje swoje odzwierciedlenie 
w klasyfikacji jakości wód – dla naturalnych części wód wyznacza się ich stan ekologiczny podczas 
gdy dla silnie zmienionych (np. w znacznym stopniu uregulowanych lub przekształconych w zbiornik 
zaporowy) i sztucznych części wód – potencjał ekologiczny. 

WIOŚ w Krakowie, w latach 2010 – 2012 dokonywał oceny stanu/ potencjału ekologicznego 
i chemicznego na 119 wyznaczonych JCWP w ramach monitoringu operacyjnego. Gmina Bobowa 
przynależy do obszaru silnie zmienionej JCWP Biała od Binczarówki do Rostówki. Punkt pomiarowo – 
kontrolny zlokalizowany jest na rzece Biała w okolicach Lubaszowej. Poniżej, w tabeli przestawiono 
wyniki z przeprowadzonych badań. 

 
 
 

                                                           
 
 
8 http://www.krakow.rzgw.gov.pl/ 
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Tabela 14 Wynik bada ń potencjału ekologicznego w punkcie pomiarowo – kon trolnym Biała – 
Lubaszowa na podstawie wyników bada ń z 2011 roku 

Lp.  Wskaźnik jako ści wody  Jednostka miary  Liczba prób  
Elementy biologiczne 

1 
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy 

IO) 
Indeks 0,66 

2 Ichtiofauna Indeks 0,909 
Elementy fizykochemiczne 

3 Temp. Wody oC 10,3 
4 Zawiesina ogólna  mg/l 5 
5 Tlen rozpuszczony mg O2/l 10,6 
6 BZT5 mg O2/l 1,4 
7 ChZT-Mn  mg O2/l 2,4 
8 Ogólny węgiel organiczny mg C/l 4,9 
9 Przewodność w 20oC µS/cm 441 
10 Substancje rozpuszczone mg/l 294 
11 siarczany mgSO4/l 38,2 
12 chlorki mgCl/l 10,2 
13 Twardość ogólna mg CaCO3/l 236 
14 odczyn pH 7,8 – 8,2 
15 Azot amonowy mg NNH4/l 0,061 
16 Azot Kjeldahla mg/ N/l 0,44 
17 Azot azotanowy mg NNO3/l 1,00 
18 Azot ogólny mg N/l 1,18 
19 Fosforany mg PO4/l 0,088 
20 Fosfor ogólny mg P/l 0,05 
Źródło: WIOŚ w Krakowie 
 

Podsumowując powyższe wyniki, jakość wód Białej pod względem elementów biologicznych 
wykazuje potencjał dobry (II kasa), pod względem elementów fizykochemicznych wykazuje potencjał 
maksymalny, natomiast pod względem elementów hydromorfologicznych wykazuje I klasę. Ogólnie 
potencjał JCWP został określony jako dobry i powyżej dobrego. W okresie 2010-2012 obserwuje się 
poprawę jakości mikrobiologicznej wód natomiast pozostałe wskaźniki nie wykazują tendencji 
zmiennych.  
 

 
Wody podziemne 

Na terenie gminy Bobowa zasoby wód podziemnych są niewielkie. Zbiorniki wód podziem-
nych o znaczeniu użytkowym występują w utworach czwartorzędowych, trzeciorzędowych oraz me-
zozoicznym (kreda). Warunki infiltracji na terenie omawianego terenu są niekorzystne.  

Na terenie gminy znajduje się fragment głównego zbiornika wód podziemnych, GZWP 
nr 434 – Dolina Białej. Występuje on w utworach czwartorzędowych i ma porowy charakter ośrodka. 
Zbiornik wód podziemnych nr 434 związany jest z doliną rzeczną rzeki Białej oraz kopalnym stanem 
tej doliny. Został wyznaczony według kryteriów indywidualnych, ze względu na deficytowy charakter 
obszaru.  

GZWP nr 434 Dolina Białej, jest długi i wąski. Jego zasoby dyspozycyjne szacowane są na 
7 tys. m3/d, zaś średnia głębokość ujęć wynosi 6 m.  

Zbiornik wykorzystywany jest powszechnie do zaopatrzenia w wodę indywidualnych gospo-
darstw, cechuje się wysokimi wahaniami poziomu wody nawiązującymi do przebiegu opadów.  
 

W 2012 roku badania jakości wód podziemnych prowadzone były w ramach monitoringu 
krajowego. Badania wykonał Państwowy Instytut Geologiczny na zlecenie Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska. Na terenie gminy Bobowa nie zlokalizowano punktu pomiarowego. Najbliżej 
terenu omawianej gminy znajduje się punkt pomiarowy w miejscowości Ciężkowice. Ocena jakości 
wód w tych punktach została wykonana w oparciu o rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 
23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych. 

Klasyfikacja elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych obejmuje pięć 
następujących klas jakości wód podziemnych: 
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• klasa I - wody bardzo dobrej jakości, w których: 
o wartości elementów fizykochemicznych są kształtowane wyłącznie w efekcie 

naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych i mieszczą się 
w zakresie wartości stężeń charakterystycznych dla badanych wód 
podziemnych (tła hydrogeochemicznego), 

o wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności 
człowieka; 

• klasa II - wody dobrej jakości, w których: 
o wartości niektórych elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku 

naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych, 
o wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności 

człowieka albo jest to wpływ bardzo słaby; 
• klasa III - wody zadowalającej jakości, w których wartości elementów 

fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących 
w wodach podziemnych lub słabego wpływu działalności człowieka; 

• klasa IV - wody niezadowalającej jakości, w których wartości elementów 
fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących 
w wodach podziemnych oraz wyraźnego wpływu działalności człowieka; 

• klasa V - wody złej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych 
potwierdzają znaczący wpływ działalności człowieka. 

Wody podziemne, w punkcie pomiarowym Ciężkowice, została zaklasyfikowane do klasy II, co 
oznacza, że są to wody dobrej jakości. 

 
Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza pojęcie „części wód" poprzez implementacje przepi-

sów unijnych do prawa polskiego zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo Wodne poprzez „jednoli-
te części wód podziemnych" rozumie się określona objętość wód podziemnych w obrębie warstwy 
wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych, zatem JCWPd obejmują wody podziemne, które wy-
stępują w warstwach wodonośnych o porowatości i przepuszczalności, umożliwiającej pobór znaczą-
cy w zaopatrzeniu ludności w wodę lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożąda-
nego stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych.  

W sprawie wspólnego rozumienia „części wód" oraz spójnego wdrażania Dyrektywy został 
przygotowany projekt wytycznych zawierających praktyczne propozycje dotyczące identyfikacji części 
wód podziemnych (JCWPd), zamiast dotychczasowych różnych poziomów użytkowych wód podziem-
nych, będą przedmiotem monitoringu (WIOŚ, 2006).  

Na terenie województwa małopolskiego wyznaczono 17 JCWPd, gmina Bobowa położona 
jest na obszarze JCWPd o numerze 153, posiadającej powierzchnię 3522,2 km2. Stan jakościowy 
wód określony został jako dobry. 

Obszar ten, w piętrze czwartorzędowym posiada jeden poziom wodonośny związany z utwo-
rami akumulacji rzecznej. Lokalnie może występować w łączności hydraulicznej z poziomami w utwo-
rach fliszowych. Piętro wodonośne paleogenu i kredy (fliszowe) zbudowane jest z utworów piaskow-
cowo – łupkowych. W strefie aktywnej wymiany wód zwykłych (do głębokości około 80 m p.p.t.) może 
występować kilka poziomów wodonośnych. Poziomy wodonośne występują w utworach paleogenu 
i kredy oraz paleogeńsko-kredowych – nierozdzielnych.9 

 
Wody przeznaczone do spożycia 

W punkcie pomiarowo – kontrolnym zlokalizowanym na rzece Biała, w okolicach Lubaszowa, 
w 2013 roku WIOŚ w Krakowie przeprowadził ocenę wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności 
w wodę przeznaczoną do spożycia. Według przeprowadzonych badań wody zaklasyfikowano do ka-
tegorii A3 zarówno pod względem wskaźników bakteriologicznych i fizykochemicznych. Oznacza to, 
że wody te wymagają wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego. O takim wyniku za-
decydowały wskaźniki zawiesiny ogólnej, manganu, ogólna liczba bakterii coli, oraz liczba bakterii coli 
fekalnych. 

Końcowa ocena wykazała również, że wody rzeki Białej spełniają wymagania dla obszarów 
chronionych (do poboru w wodę do spożycia). 

 
                                                           
 
 
9 http://www.psh.gov.pl/ 
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Kierunki działań w zakresie osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu ekologicznego i chemicznego 
wód: 

• Zagwarantowanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych zgodnie z wymogami 
Ramowej Dyrektywy Wodnej 

• Realizacja inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy i/lub oczyszczalni ścieków oraz sieci ka-
nalizacji zbiorczej 

• Zapewnienie wszystkim mieszkańcom odpowiedniej jakości wody do picia 
• Ograniczanie wpływu zanieczyszczeń obszarowych i ścieków deszczowych na wody po-

wierzchniowe 
• Zapobieganie spływom powierzchniowym z pól uprawnych powodującym dopływ substancji 

biogennych pochodzących z nawozów, 
• Minimalizacja strat wody na przesyle wody wodociągowej, 
• Prowadzenie kontroli eksploatacji zbiorników bezodpływowych i ich likwidacja w przypadku 

podłączenia się do kanalizacji zbiorczej, 
• Kontrola miejsc nielegalnego odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi, 

 
 

5.5. Gospodarka odpadami 

5.5.1. Rodzaje, źródła powstawania, ilo ść i jako ść wytworzonych odpadów 

Odpady komunalne, zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 
to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z 
eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych 
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów 
powstających w gospodarstwach domowych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206) wyróżnia się 41 rodzajów odpadów 
komunalnych, z czego 14 rodzajów zaliczono do grupy odpadów niebezpiecznych wymagających 
specjalnego traktowania (np. niektóre zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie 
i akumulatory, przeterminowane środki ochrony roślin czy przeterminowane lekarstwa). Istotne 
znaczenie w grupie odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne posiadają zmieszane odpady 
komunalne (wytwarzane w największej ilości), a także odpady ulegające biodegradacji, odpady 
wielkogabarytowe, z czyszczenia ulic i placów, odpady z targowisk, szkło, papier i tektura, tworzywa 
sztuczne, metale. 

Odpady komunalne powstają przede wszystkim w gospodarstwach domowych oraz w obiektach 
infrastruktury, takich jak: handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, szkolnictwo, targowiska, zakłady 
produkcyjne w części socjalnej i inne. 

Z danych zawartych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 wynika, że jeden 
mieszkaniec terenów wiejskich wytwarza rocznie średnio 234 kg odpadów komunalnych, natomiast 
mieszkaniec małego miasta (poniżej 50 tys. osób) 346,3 kg tego rodzaju odpadów. Zatem całkowita 
potencjalna masa odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Bobowa kształtowała się na 
poziomie 3 373,308 Mg. 

Główny strumień odpadów komunalnych stanowią niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne, które pod względem składu morfologicznego często zawierają różne rodzaje odpadów 
niebezpiecznych. W 2013 r. z terenu gminy Bobowa zebrano 546,0 Mg odpadów komunalnych 
zmieszanych, natomiast w 2012 r. – 425,2 Mg.10. 

Według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 i jego aktualizacji z grudnia 2014 r. ok. 
54,65% wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych stanowią odpady ulegające biodegradacji, 
co oznacza, że na analizowanym terenie rocznie mieszkańcy wytwarzają w przybliżeniu 1 843,50 Mg 
tego rodzaju odpadów. Znaczna część tej frakcji jest bezpośrednio zagospodarowywana u źródła, 
zwłaszcza na terenach wiejskich i w zabudowie jednorodzinnej, gdzie powstające odpady często są 
kompostowane w przydomowych instalacjach lub są wykorzystywane do skarmianie zwierząt 
gospodarskich. 

                                                           
 
 
10 Dane otrzymane z Urzędu Miejskiego w Bobowej 
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W poniższej tabeli przedstawiono ilość i rodzaje odpadów zebranych w 2013 r. z terenu gminy, 
w podziale na kody odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 
2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2011, Nr 112, poz. 1206). 

 

Tabela 15 Ilość odpadów zebranych/ odebranych z terenu gminy Bobow a w 2013 r.  

Kod odpadu Rodzaj zebranych/ odebranych odpadów 
Łączna ilo ść zebranych/ od e-
branych odpadów w 2013 r. 

[Mg] 
20 03 01 Nie segregowane odpady komunalne 546,00 
15 01 01  Opakowania z papieru i tektury 0,77 
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 18,19 
15 01 04  Opakowania z metali 2,47 
15 01 07 Opakowania ze szkła 32,26 
16 01 03 Zużyte opony 4,20 
16 02 13*  0,104 
16 02 14  0,081 
20 01 23* Urządzenia zawierające freony 1,10 

20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 
zawierające niebezpieczne składniki (1) 

1,10 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 
01 35 

0,70 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 8,60 
20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji 21,70 
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 0,90 

* - oznacza, że dany odpad posiada właściwości niebezpieczne 
Źródło: Urząd Miejski w Bobowej 
 
Na podstawie powyższych danych można zauważyć, że na terenie gminy zebrano w 2013 r. łącznie 

638,18 Mg odpadów, z czego 14,4% stanowiły wyselekcjonowane frakcje. 
 

5.5.2. System gospodarowania odpadami  
Selektywna zbiórka odpadów prowadzona przed zmianami obejmowała jedynie cztery frakcje: 

papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale, które zbierane były w systemie workowym. Po nowelizacji 
ustawy o odpadach, która funkcjonować zaczęła w lipcu 2013 r. mieszkańcy zobligowani są do segre-
gowania, pięciu różnych frakcji: 

1.) papier, tektura (makulatura), 
2.) metale, 
3.) tworzywa sztuczne, 
5.) szkło, 
7.) odpady zielone. 
Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne 

pojemników lub worków: 
• kolor niebieski - pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania papieru i tektury; 
• kolor żółty - pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych; 
• kolor zielony - pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania szkła białego i kolorowego; 
• kolor czerwony - pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania metali; 
• kolor brązowy - pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów zielonych. 

 
Odpady niebezpieczne składające się na odpady komunalne określone w art. art. 3 ust. 2 

ustawy odpadach (baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków 
do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach 
ochrony roślin, nawozach, opakowaniach po aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące z domu); 
należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je w workach lub pojemnikach.  

Odbierane są jeden raz w roku. Właściciel nieruchomości samodzielnie dostarczy je do miejsca 
i terminu wskazanego zgodnie z ogłoszeniem o odbywającej się zbiórce na terenie gminy.  
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Na terenie gminy Bobowa planowana jest również inwestycja polegająca na budowie Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który ma powstać w 2014 roku. 
Po uruchomieniu PSZOKa wyżej wymienione, selektywnie zebrane odpady będą mogły być 

również bezpośrednio przekazywane przez mieszkańców do tego punktu. 
Zbiórka odpadów komunalnych prowadzona jest na terenie gminy przez specjalistyczne firmy 

posiadające zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zajmują się 
one przede wszystkim opróżnianiem pojemników służących zbiórce odpadów zmieszanych, a także 
prowadzą działalność w zakresie zbiórki selektywnej „u źródła” z wykorzystaniem zestawów worków. 

Zmiany w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadziły zapis w ramach 
którego przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości są zobowiązani do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, 
prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W poniższej tabeli zamieszczono 
firmy, które uzyskały wpis do rejestru na terenie gminy Bobowa. 

 

Tabela 16 Wykaz Przedsi ębiorców prowadz ących działalno ść w zakresie odbierania odpadów 
komunal nych na terenie gminy Bobowa (stan na dzie ń 31.10.2013 r.) 
Lp.  Nazwa Adres  
1 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL”  

Sp. z o.o. 
Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa 

2 Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila Wilczyska 64, 38-350 Bobowa 
3 „NOVA” Sp. z o.o. Ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz 
4 KOMBUD Przedsiębiorstwo komunalno – budowla-

ne Sp. z o.o. 
Ul. Krynicka 6, 33-190 Ciężkowice 

5 „SITA MAŁOPOLSKA” Sp. z o.o. 
Oddział Nowy Sącz 

Ul. Kosiarzy 5A, 30-731 Kraków 
Ul. Lwowska 135, 33-300 Nowy Sącz 

6 „EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna Ul. Paderewskiego 18, 25-004 Kielce 
7 Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi 

SURPAP s.c. 
Ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz 

Źródło: Urząd Miejski w Bobowej 
 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, po zmianach 

wprowadzonych ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw, najpóźniej od 1 lipca 2013 r. nakłada na gminę obowiązek 
zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy (art. 6c ust. 1 ustawy). Obowiązek ten gmina realizuje poprzez 
zorganizowanie przetargu i zawarcie umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą odbierającym 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wybranym w drodze przetargu (art. 6d i art. 6f 
ustawy). Właściciel nieruchomości będzie płacił za odbiór odpadów poprzez uiszczanie na rzecz 
gminy opłaty za gospodarowanie odpadami (art. 6h ustawy). 

W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono Konsorcjum: Usługi Transportowe 
i Komunalne Marek Szpila Wilczyska, oraz „Szpila” Wojciech Szpila, z którym zawarta została umowa 
na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bobowa. 

 
 

5.5.3. Istniej ące instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadó w  
Na terenie gminy Bobowa nie zlokalizowano instalacji do odzysku, lub unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego gmina zobligowana 
jest przekazywać odpady do regionalnych instalacji, w skład których wchodzą: 
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Tabela 17 Instalacje do odzysku odpadów na regionu Sądecko - Gorlickiego 

Rodzaj instalacji Rodzaj technologii Podmiot odpowiedzialny za 
eksploatację instalacji 

Instalacja termicznego 
przekształcania odpadów 

komunalnych 

Spalanie odpadów z odzyskiem 
energii 

Elektrociepłownia Gorlice  
Sp. z o.o. 

Instalacja do mechaniczno- 
biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych 

Mechaniczno – biologiczne 
przetwarzanie odpadów 

PUK EMPOL Sp. z o.o. w 
Tylmanowej (lokalizacja 

instalacji: Gorlice, ul. Chopina) 
Instalacja do mechaniczno- 
biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych 

Mechaniczno – biologiczne 
przetwarzanie odpadów 

NOVA Sp. z o.o. w Nowym Sączu 

Kompostownia odpadów 
zielonych zebranych i 

organicznych 

Przetwarzanie biologiczne w 
pryzmach 

Kompostownia odpadów 
zielonych zebranych i 

organicznych w Nowym Sączu, 
ul. Wiklinowa 

Składowisko odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne 

Składowisko odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne w 

Nowym Sączu,  
ul. Tarnowska 120 

NOVA Sp. z o.o. Nowy Sącz, ul. 
Śniadeckich 14 

Składowisko odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne 

Składowisko odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne w 

Starym Sączu 
Gmina Stary Sącz 

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 
 
 

5.5.4. Projektowany system gospodarki odpadami  
Dnia 1 lipca 2011 r. sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 25 lipca 2011 r. nr 152, poz. 897). 
W świetle zmian w ustawie, mieszkańcy nie są już zobowiązani do samodzielnego zawierania 
umów z firmami odbierającymi odpady. Tym samym to gminy przeprowadzają przetargi na odbiór 
odpadów, jak i również gospodarują środkami, które są pobierane od mieszkańców za odpady. 
Gminy mogą również egzekwować od firm odpowiednią jakość usług. Ustawa weszła w życie 
z początkiem 2012 r., jednakże z określonymi okresami przejściowymi dla poszczególnych 
rozwiązań. 

Znowelizowane przepisy odnoszące się do tworzenia systemów organizacyjno-prawnych 
w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi zakładają, że powinny być one 
dwuszczeblowe. Na poziomie województwa zostały skonstruowane regiony gospodarki odpadami 
komunalnymi, zaś na szczeblu gminy zostanie zbudowany system w ramach regionu, do którego 
została ona przyporządkowana. Gmina Bobowa przynależy do Regionu Sądecko – Gorlickiego. 

Jako miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości z terenu Bobowa zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowa-
nia, zostały wyznaczone: 

• Nova Sp. z o.o. Zakład zagospodarowania odpadów ul. Tarnowska 120, 33-300 
Nowy Sącz 

• P.U.K. „EMPOL” Sp. z o. o. oś. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa ZOO Gorlice 
ul. Przemysłowa 7, 38-300 Gorlice 

• „KOMPOSTECH” Sp. z o.o. ul. Wiklinowa 4A, 33-300 Nowy Sącz 
 
Do 31 stycznia 2013 r. rady gmin miała obowiązek przyjąć szereg uchwał wynikających 

z nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.  

5.5.5. odpadami na terenie gminy Bobowa 

Do kluczowych problemów związanych z gospodarką odpadami na analizowanym terenie 
zaliczyć należy: 
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• małe zainteresowanie mieszkańców selektywną zbiórką odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji, co skutkuje ich dalszym unieszkodliwianiem na 
składowiskach odpadów; 

• powolne tempo oczyszczania obszaru gminy z wyrobów zawierających azbest; 
• brak PSZOKa, który umożliwiłby zbieranie większej ilości różnych rodzajów 

odpadów, 
• niski stopień odzysku wytwarzanych odpadów komunalnych związany z brakami 

infrastrukturalnymi (np. brak instalacji do odzysku i przetwarzania odpadów 
ulegających biodegradacji); 

• problemy z zapewnieniem środków na rozwój i utrzymanie systemu gospodarki 
odpadami. 

 
Szczególną uwagę na terenie gminy Bobowa należy przywiązać do problemu odpadów 

zawierających azbest należących do odpadów budowlanych (grupa 17). W związku 
z obowiązkiem usunięcia wyrobów zawierających azbest do 2032 r. jednostki samorządowe 
przyjmują Programy Usuwania Azbestu. Gmina Bobowa posiada „Program usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Bobowa do roku 2032”, przyjęty uchwałą 
Nr XXX/212/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 stycznia 2013 r. 

 
Na terenie gminy zinwentaryzowano w sumie 167 040 m2 wyrobów azbestowych, o łącznej 

masie 1 870,848 Mg. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzację wyrobów zawierających 
azbest na terenie gminy Bobowa można stwierdzić, że najwięcej tych wyrobów wykorzystywanych 
jest w miejscowości Brzana (22,6 % wszystkich użytkowanych wyrobów na terenie gminy). 
Według stanu na luty 2014 r. unieszkodliwionych zostało 79,08 Mg, znajdujących się na terenie 26 
posesji. Występujące na terenie gminy wyroby azbestowe w większości stanowią płyty azbestowo 
– cementowe faliste, płyty azbestowo – cementowe płaskie, tzw. „karo”, oraz rury azbestowo – 
cementowe, których zinwentaryzowano łącznie 1000 mb. 

 
Gmina Bobowa przystąpiła do projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów 

zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”. W/w projekt jest efektem ramowej 
umowy zawartej pomiędzy Rządem RP a Szwajcarską Radą Federacyjną o wdrażaniu 
Szwajcarsko – Polskiego programu współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno – 
gospodarczych w obrębie rozszerzonej unii Europejskiej. Realizacja projektu polega na 
dofinansowaniu przez Stronę Szwajcarską programu unieszkodliwiania na terenie województwa 
małopolskiego wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie w formie refundacji kosztów 
wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych, a w szczególnych wypadkach przewidywane jest 
dodatkowe wsparcie rzeczowe dla beneficjentów ostatecznych spełniających przesłanki 
określone przez ustawodawcę w ustawie o pomocy społecznej. 

 
5.5.6. Cele wyznaczone do osiągnięcia w gospodarce opadami  

W gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele wynikające z KPGO 
2014: 
1) zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów 

najpóźniej do 2015 r.,  
2) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 

na składowiska odpadów, aby nie było składowanych: 
a. w 2013 r. więcej niż 50%, 
b. w 2020 r. więcej niż 35% 

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., 
3) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 60% wytworzonych odpa-

dów do końca 2014 r., 
4) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, przynajmniej 

takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możli-
wości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych mini-
mum 50 % masy do 2020 roku. 
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W gospodarce odpadami niebezpiecznymi przyjęto następujące cele: 
• Oleje odpadowe - Utrzymanie poziomu odzysku na poziomie co najmniej 50%, 

a recyklingu rozumianego jako regeneracja na poziomie co najmniej 35%.  
• Odpady medyczne i weterynaryjne - w okresie do 2022 r. celem będzie podniesie-

nie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych 
(w tym segregacji odpadów u źródła powstawania), co spowoduje zmniejszenie ilo-
ści odpadów innych niż niebezpieczne w strumieniu odpadów niebezpiecznych. 

• Zużyte baterie i akumulatory - Rozbudowa systemu zbierania zużytych baterii 
przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, który pozwoli na osiągnięcie 
następujących poziomów zbierania: 

o do 2012 r. – poziom zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych 
akumulatorów przenośnych w wysokości 25%; 

o do 2016 r. i w latach następnych – poziom zbierania zużytych baterii prze-
nośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, w wysokości 45%. 

• Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w okresie od 2011 r. do 2022 r. wyzna-
cza się następujące cele: 

o ograniczenie istnienia szarej strefy, 
o rozbudowa systemu odzysku oraz unieszkodliwiania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego ukierunkowane na całkowite 
wyeliminowanie ich składowania, utrzymanie poziomów odzysku i recyklin-
gu zużytego sprzętu w wysokości: 

� dla zużytego sprzętu powstałego z wielkogabarytowych urządzeń 
gospodarstwa domowego i automatów do wydawania: 

• poziomu odzysku w wysokości 80 % masy zużytego sprzę-
tu, 

• poziomu recyklingu części składowych, materiałów i sub-
stancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 
75 % masy zużytego sprzętu; 

� dla zużytego sprzętu powstałego z małogabarytowych urządzeń 
gospodarstwa domowego, sprzętu oświetleniowego, narzędzi elek-
trycznych i elektronicznych z wyjątkiem wielkogabarytowych, sta-
cjonarnych narzędzi przemysłowych, zabawek, sprzętu rekreacyj-
nego i sportowego oraz przyrządów do nadzoru i kontroli: 

• poziomu odzysku w wysokości 70 % masy zużytego sprzę-
tu, 

• poziomu recyklingu części składowych, materiałów i sub-
stancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 
50 % masy zużytego sprzętu; 

osiągnięcie poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości 4 kg/mieszkańca/rok. 

• Pojazdy wycofane z eksploatacji - Celem nadrzędnym jest zapewnienie pełnej 
skuteczności działania systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji oraz odzysku, w tym recyklingu odpadów powstających z pojazdów 
wycofanych z eksploatacji oraz ograniczenie istnienia szarej strefy. Wyznacza się 
następujące minimalne poziomy odzysku i recyklingu odniesione do masy pojaz-
dów przyjętych do stacji demontażu w skali roku: 

o 85% i 80% do końca 2014 r., 
o 95% i 85% od dnia 1 stycznia 2015 r. 

• Odpady zawierające azbest - W okresie do 2022 r. zakłada się sukcesywne osią-
ganie celów określonych w przyjętym w dniu 15 marca 2010 r. przez Radę Mini-
strów „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032”. 

 
Odpady pozostałe W gospodarce pozostałymi odpadami przyjęto następujące cele 
• Zużyte opony - w perspektywie do 2022 r. podstawowym celem jest utrzymanie do-

tychczasowego poziomu odzysku na poziomie co najmniej 75%, a recyklingu na 
poziomie co najmniej 15%.  

• Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktu-
ry drogowej - w okresie do 2022 r. głównym celem jest rozbudowa systemu selek-
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tywnego zbierania odpadów z remontów, budowy i demontażu obiektów budowla-
nych oraz infrastruktury drogowej. Do 2020 r. poziom przygotowania do ponowne-
go użycia, recyklingu oraz innych form odzysku materiałów budowlanych i rozbiór-
kowych powinien wynosić minimum 70% wagowo.  

•  Komunalne osady ściekowe - w perspektywie do 2022 r. podstawowe cele w go-
spodarce komunalnymi osadami ściekowymi są następujące: 

o ograniczenie składowania osadów ściekowych, 
o zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed 

wprowadzeniem do środowiska oraz osadów przekształcanych metodami 
termicznymi, 

o maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych 
w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczą-
cych bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego,  

o zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych wykorzystywanych 
w biogazowniach w celach energetycznych, 

o wzrost masy komunalnych osadów ściekowych przekształcanych termicz-
nie w cementowniach, kotłach energetycznych oraz spalarniach komunal-
nych osadów ściekowych, 

• Odpady ulegające biodegradacji inne niż komunalne - w zakresie gospodarki od-
padami ulegającymi biodegradacji innymi niż komunalne w okresie do 2022 r. za-
kłada się zmniejszenie masy składowanych odpadów do poziomu nie więcej 
niż 40% masy wytworzonych odpadów. 

• Odpady opakowaniowe - celem nadrzędnym jest ograniczenie istnienia szarej 
strefy. Jako cel na rok 2014 przyjęto osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu: 

 
Lp. Odpad powstały z:  Poziom w % 

 rodzaj opakowań odzysku recyklingu 
1 opakowania razem 601) 551) 
2 opakowania z tworzyw sztucznych - 22,51) 2) 
3 opakowania z aluminium - 501) 
4 opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej - 501) 
5 opakowania z papieru i tektury - 601) 
6 opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami - 601) 
7 opakowania z drewna - 151) 

 
 Natomiast w latach następnych należy utrzymać te poziomy. 

________ 
1) Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach Pra-

wa farmaceutycznego, 
2) Do poziomu recyklingu zalicza się wyłącznie recykling, w wyniku którego otrzymuje się produkt wykonany 

z tworzywa sztucznego. 
 
Kierunki działań w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami: 

• minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz wdrożenie nowocze-
snych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania, 

• objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców, 
• redukcja w odpadach kierowanych na składowiska zawartości składników ulegających biodegrada-

cji, 
• wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych, itp.. 

 
 
 

5.6. Oddziaływanie hałasu  

Najczęściej klimat akustyczny ocenia się ilościowo przy pomocy równoważnego poziomu 
dźwięku A (LAeq), wyrażonego w decybelach [dB], będącego poziomem uśrednionym w funkcji 
czasu. Dopuszczalne wartości poziomów dźwięku w środowisku określa załącznik do 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie 
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w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012 poz. 1109). 
Nowelizacja podnosi limity dopuszczalnego hałasu, po przekroczeniu których konieczne jest 

wykonanie zabezpieczeń akustycznych. Ma to na celu obniżenie kosztów inwestycji drogowych 
związanych z budową ekranów akustycznych. Na terenach zabudowy jednorodzinnej w dzień hałas 
będzie mógł wynieść 64 decybele, a w nocy 59 (do tej pory było odpowiednio 55 i 50 dB). Na 
obszarach, gdzie jest zabudowa wielorodzinna oraz w śródmieściu miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców, dzienny poziom hałasu może sięgnąć 68 dB (poprzednio 60 i 65 dB). W nocy hałas 
na poziomie 59 dB jest dopuszczalny w zabudowie wielorodzinnej, a w miastach powyżej 100 tys. 
mieszkańców o tej porze może on sięgnąć 61 dB (było 50 i 55 dB).  

 

Tabela 18 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku  

L.p Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom d źwięku A w dB  

Drogi lub linie kolejowe Pozostałe obiekty i działalno ść 
będąca źródłem hałasu  

LDWN 
przedział 

czasu odnie-
sienia równy 
wszystkim 
dobom w 

roku  

LN 
przedział cza-
su odniesienia 
równy wszyst-

kim porom 
nocy  

LDWN 
przedział cza-
su odniesienia 
równy wszyst-
kim dobom w 

roku  

LN 
przedział cza-
su odnie sienia 
równy wszyst-

kim porom nocy 

1. 
a. Strefa ochronna „A” uzdrowiska 
b. Tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40 

2. 

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
b. Tereny zabudowy związanej 
ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży 
c. Tereny domów opieki społecznej 
d. Tereny szpitali w miastach 

64 59 50 40 

3. 

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbio-
rowego 
b. Tereny zabudowy zagrodowej 
c. tereny rekreacyjno - wypoczynko-
we 
d. Tereny mieszkaniowo-usługowe 

68 59 55 45 

4. Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców 

70 65 55 45 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109) 

 
Źródła hałasu komunikacyjnego na terenie gminy Bobowa są związane przede wszystkim 

z eksploatacją dróg.  
Przez gminę przebiegają droga wojewódzka nr 977 oraz droga wojewódzka nr 981. Wymienione 

drogi charakteryzują się znacznym natężeniem ruchu, dlatego ich uciążliwość akustyczna jest duża. 
Mimo niewątpliwych osiągnięć przemysłu samochodowego, pozwalających na stosowanie 
rozwiązań konstrukcyjnych zmniejszających uciążliwość akustyczną pojazdów, rozbudowa sieci dróg 
i rosnące natężenie ruchu powodują coraz większą presję na środowisko. Wieloletnie badania 
wskazują  na zwiększanie się  obszarów poddanych nadmiernemu oddziaływaniu hałasu i niepokojące 
zmniejszanie powierzchni terenów o korzystnych warunkach akustycznych. Analiza danych 
statystycznych na przestrzeni lat 2000 – 2010 wykazuje stały wzrost ogólnej liczby pojazdów, w tym 
liczby pojazdów osobowych.  

Podczas przeprowadzonego przez Małopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w 2010 r. 
Generalnego pomiaru ruchu drogowego zlokalizowano punkty pomiarowe na terenie gminy. Pomiar 
natężenia ruchu był przeprowadzony dla drogi wojewódzkiej nr 977 i 981. 

W poniższej tabeli przedstawiono informacje na temat ruchu kołowego na drogach 
wojewódzkich. 
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Tabela 19 Ruch kołowy na drogach  wojewódzkich na terenie gminy Bobowa w 2010 r. 

Nr 
pkt. 

pom. 

Nr 
drogi  
woj. 

Opis  odcinka  Rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych  
Dł. 
(km

) 
Nazwa O M SoM Lsc Scbp  Sczp  A C 

12128 977 34,6 
Zborowice - Moszcze-

nica 
3929 43 3112 306 110 248 106 4 

12135 981 20,5 Zborowice - Grybów 4929 99 4283 340 94 54 49 10 
Źródło: na podstawie zestawienia pn. „Generalny Pomiar Ruchu w 2010 r. –Małopolskie”, MZDW, 
O - ogółem; M - motocykle; SoM - samochody osobowe (mikrobusy); Lsc  - lekkie samochody ciężarowe; Scbp  - 
samochody ciężarowe bez przyczepy; Sczp  - samochody ciężarowe z przyczepą; A - autobusy; C - ciągniki rolni-
cze; R – rowery 

 
Kierunki działań w zakresie zmniejszenia zagrożenia mieszkańców gminy ponadnormatywnym 

hałasem: 
• Realizacja inwestycji zmniejszających narażenie na hałas komunikacyjny (budowa obwodnicy, 

modernizacja szlaków komunikacyjnych, rewitalizacja odcinków linii kolejowych itp.), 
• Zachowanie wymaganych przepisami prawa standardów klimatu akustycznego, 
• utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub, co najmniej na tym poziomie. 

 
 

5.7. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych  

Począwszy od roku 2008 monitoring pól elektromagnetycznych (PEM) realizowany jest 
w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu 
i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 
Nr 221, poz. 1645). Zgodnie z powyższym rozporządzeniem monitoring pól elektromagnetycznych 
polega na wykonywaniu w cyklu trzyletnim pomiarów natężenia składowej elektrycznej pola. 

Pomiary wykonuje się w odległości nie mniejszej niż 100 metrów od rzutu anten instalacji 
emitujących pola elektromagnetyczne na powierzchnię terenu. Celem pomiarów jest wyłącznie 
określenie poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w miejscach dostępnych dla ludności, nie 
służą one natomiast określeniu wpływu poszczególnych obiektów emitujących fale 
elektromagnetyczne na poziom pól w środowisku. W związku z tym uzyskane wyniki nie mogą 
stanowić podstawy do wnioskowania o wielkości emisji pól elektromagnetycznych ze źródeł (obiektów) 
znajdujących się w pobliżu miejsc, w których realizowano pomiary. 

Jednym ze źródeł promieniowania elektromagnetycznego na terenie gminy Bobowa są stacje 
bazowe telefonii komórkowej stanowiące własność trzech operatorów krajowych. Stacje bazowe 
zlokalizowane są w miejscowościach: 

- Jankowa, maszt operatorów Plus i T-mobile, 
- Sędziszowa, maszt operatora T-mobile, 
- Bobowa – maszt operatorów Orange i T-mobile. 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, prowadzi badania poziomu pól 

elektromagnetycznych w środowisku, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Badania te 
realizowane są w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 
roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. nr 221, poz. 1645). Na terenie gminy Bobowa 
zlokalizowano punkt pomiarowy w 2010 r. Wynik pomiaru promieniowania elektromagnetycznego 
wyniósł 0,24 V/m i nie przekroczył on poziomu dopuszczalnego. Mając na uwadze, że we wszystkich 
pozostałych latach, w których prowadzono pomiary, w żadnym z punktów pomiarowych nie 
stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego (7 V/m dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 
300 GHz), należy stwierdzić, że również na terenie gminy Bobowa nie został on ani raz przekroczony. 

 
Kierunki działań w zakresie ograniczenia wpływu promieniowania elektromagnetycznego na 

mieszkańców gminy: 
• Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie 

przed polami elektromagnetycznymi, 
• Preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych. 
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5.8. Poważne awarie  

Poważną awarią w rozumieniu ustawy POŚ jest zdarzenie, w szczególności emisja, pożar 
lub eksplozja, 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 powstanie 
takiego zagrożenia z opóźnieniem. 

Do potencjalnych zagrożeń mogących doprowadzić do sytuacji kryzysowych na terenie 
gminy Bobowa należy zaliczyć przede wszystkim: 

• pożary, 
• katastrofy, awarie i niekontrolowane przenikanie różnych substancji do środowiska 

naturalnego, 
• skażenie toksycznymi środkami przemysłowymi – transport substancji 

niebezpiecznych, 
• klęski żywiołowe (susze, huragany, intensywne opady). 

Do poważnych awarii może dojść na skutek awarii urządzeń technicznych w zakładach 
przemysłowych lub podczas transportu materiałów niebezpiecznych - w wyniku kolizji drogowej 
bądź kolejowej, a także wskutek rozszczelnienia cystern kolejowych lub autocystern. 

Obowiązki związane z awariami przemysłowymi spoczywają głównie na prowadzącym 
zakład o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii oraz na organach Państwowej Straży 
Pożarnej, a także Wojewodzie. Szczegółowy opis obowiązków podaje ustawa Prawo ochrony 
środowiska. Na terenie gminy Bobowa nie występują zakłady o dużym, ani o zwiększonym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

WIOŚ realizuje zadania z zakresu zapobiegania występowania awarii przemysłowych 
poprzez wykonywanie kontroli przedsiębiorstw. 

W ostatnich latach na terenie gminy Bobowa nie odnotowano poważnych awarii lub klęsk 
żywiołowych.  

 
Kierunki działań w zakresie minimalizacji ryzyka skutków nadzwyczajnych zagrożeń 

środowiska w razie ich wystąpienia: 
• Kontrola zakładów przemysłowych zlokalizowanych w pobliżu jednostek osadniczych, których 

działalność ujemnie wpływa na środowisko. 
• Bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych, w tym minimalizacja transportu substancji 

niebezpiecznych przez obszary zamieszkałe. 
• Wykreowanie właściwych zachowań mieszkańców w sytuacji wystąpienia awarii przemysłowej 

lub zagrożenia w wyniku transportu materiałów niebezpiecznych, 
 

5.9. Kształtowanie stosunków wodnych, ochrona przed pow odzią i skutkami suszy  

Powodzie 
Na terenie gminy tereny zagrożone podtopieniami mogą występować wzdłuż rzeki Biała 

Tarnowska. Gmina Bobowa posiada opracowanie: „Studium określające granice obszarów 
bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni dolnego Dunajca od 
ujścia Popradu”. 

Obowiązek opracowania studium ochrony przeciwpowodziowej wynikał z zapisów 
obowiązującej do 18 marca 2011 roku - ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, 
poz. 1229 wraz z późniejszymi zmianami). Realizacja ich wynikała bezpośrednio z zapisów art.79 
ust.2 w brzmieniu: 

"Dla potrzeb planowania ochrony przed powodzią dyrektor Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej sporządza studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalające granice zasięgu wód 
powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania oraz kierunki ochrony przed 
powodzią, w którym, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu oraz ukształtowania tarasów 
zalewowych, terenów depresyjnych i bezodpływowych, dokonuje podziału obszarów na:  

• obszary wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, 
wartość gospodarczą lub kulturową,  

• obszary służące przepuszczeniu wód powodziowych, zwane dalej „obszarami 
bezpośredniego zagrożenia powodziowego",  

• obszary potencjalnego zagrożenia powodzią." 
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Wchodząca w życie w dniu 18 marca 2011 roku Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o zmianie 
ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany zarówno w zakresie 
dokumentów w oparciu, o które prowadzona jest ochrona przeciwpowodziowa, jaki w definicji 
specjalnych terenów zagrożonych powodzią, na których obowiązują zakazy określone w art. 88l oraz 
art. 40 ust. 1 pkt 3 obowiązującej ustawy Prawo wodne. Wymagane zapisami Prawa - studium 
ochrony przeciwpowodziowej zastąpione zostało mapami zagrożenia i ryzyka powodziowego, zaś 
wyznaczane w studium obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią - obszarami szczególnego 
zagrożenia powodzi wyznaczanymi na mapach zagrożenia powodziowego. 

RZGW w Krakowie realizację studiów ochrony przeciwpowodziowej rozpoczął w roku 2003. 
Pierwsze opracowania nazwane „Studiami określającymi granicami obszarów bezpośredniego 
zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych” wykonane zostały ze środków Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego w ramach „Projektu Usuwania Skutków Powodzi" i dotyczyły następujących 
zlewni: Wisłoka, Soły, Skawy, górnego Dunajca do ujścia Popradu, dolnego Dunajca od ujścia 
Popradu i Wisłoki.  

 
Charakterystyczną cechą dla obszaru gminy Bobowa, wynikającą przede wszystkim z ukształ-

towania terenu, są wezbrania w okresie wiosennych roztopów, letnich opadów, grudniowych deszczy. 
Niżówki występują najczęściej we wrześniu.  

Istotne dla utrzymania stosunków wodnych w glebach oraz przeciwdziałania podtopieniom 
jest utrzymanie w dobrym stanie technicznym urządzeń melioracji szczegółowej. Właściwa melioracja 
gruntów rolniczych przynosi w bardzo krótkim czasie wymierne korzyści dla wszystkich. Prawidłowe 
stosunki wodne w glebie dają poprawę plonów, natomiast dobrze rozwinięta eksploatacja melioracji 
podstawowej i szczegółowej zapobiega zalewaniu gruntów. 

Wieloletnia eksploatacja obiektów melioracyjnych prowadzi często do zmiany parametrów 
technicznych urządzeń. Zła, przeprowadzana w nieodpowiednich terminach konserwacja nie 
zapewnia właściwego utrzymania urządzeń, przyczyniając się do niskiej efektywności całego systemu 
melioracyjnego.  

Melioracje wodne na terenach zagrożonych powodzią mają za zadanie łagodzić przebieg 
i skutki tych ekstremalnych zjawisk. Prawidłowa eksploatacja urządzeń melioracyjnych jest bardzo 
ważnym elementem utrzymania ich w stanie sprawności technicznej i tylko systematyczne podejście 
do tego problemu daje pozytywne efekty. Tylko właściwe utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 
gwarantuje polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy oraz ochronę użytków 
rolnych przed powodziami.  

Na terenie gminy Bobowa budową urządzeń melioracji szczegółowej i podstawowej oraz 
utrzymaniem i eksploatacja urządzeń melioracji wodnej szczegółowej i podstawowej zajmuje się 
Związek Spółek Wodnych w Gorlicach. 

Poza utrzymaniem w sprawności technicznej rowów, Związek zajmuje się naprawą systemów 
drenarskich i rurociągów melioracyjnych służących obniżeniu poziomu wody gruntowej na użytkach 
rolnych. W poniższej tabeli przedstawiono działania w zakresie ochrony przed powodzią na terenie 
gminy Bobowa, które były realizowane w latach 2011 – 2013. 
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Tabela 20 Przedsi ęwzięcia zrealizowane na terenie gminy w latach 2011-201 3 

Lp Nazwa przedsi ęwzięcia 
Lata realizacji 

(dotyczy 
2011-2013) 

Poniesione 
koszty 

Źródło finanso-
wania 

1 

Konserwacja potoku Stróżniznka w 
km 0+000-1+146, 1+640-1+775, 
2+930-2+979, 3+184-5+400, 
5+800-7+500 m. Jankowa, Bobowa, 
Stróżna, Szalowa, gm. Bobowa, 
Łużna pow. gorlicki. Długość rzek i 
potoków uregulowanych 5,246km 

2011 470 556,40 zł 

Wykonawca 
Związek Spółek 
Wodnych w Gorli-
cach 

2. 

Konserwacja potoku od Bruśnika w 
km 0+120-0+530 w m. Brzana gm. 
Bobowa, pow. gorlicki. Długość rzek 
i potoków uregulowanych 0,410km 

2011 6 172,00 zł 

Wykonawca 
Związek Spółek 
Wodnych w Gorli-
cach 

3. 
Usuwanie szkód powodziowych na 
potoku Brzanka w km 0+000 – 
4+300 w msc  Brzana, gm. Bobowa 

2011 brak danych Budżet Państwa 

4. 

Usuwanie szkód powodziowych na 
potoku Jankowianka w km 0+000 – 
1+250 w msc. Jankowa, gm. Bobo-
wa 

2011 brak danych Budżet Państwa 

5. 

Usuwanie szkód powodziowych 
powstałych w 2010 r. na terenie 
powiatu gorlickiego, woj. małopol-
skiego – Usuwanie szkód powo-
dziowych na potoku Bruśnianka w 
km 0+000 – 1+200 w msc. Sędzi-
szowa, gm. Bobowa 

2011 brak danych NFOŚiGW 

6. 

Usuwanie szkód powodziowych na 
potoku Brzanka w km 0+500 – 
0+800 w m. Brzana, gm. Bobowa, 
pow. gorlicki, woj. małopolskie 

2012 922 702,99 zł 
MZMiUW            
w Krakowie  

7. 

Usuwanie szkód powodziowych na 
potoku Stróżnianka w km 1+146 – 
2+930 m. Stróżna, Wilczyska i Bo-
bowa, gm. Bobowa, pow. gorlicki, 
woj. małopolskie. 

2013 2 936 922,17 zł 
MZMiUW             
w Krakowie 

Źródło: Urząd Miejski w Bobowej 
 
Warto zwrócić uwagę, że w zlewniach zurbanizowanych wyraźnie wzrasta zagrożenie 

powodziowe z udziałem powierzchni uszczelnionych. Wskutek szybkiego i nie w pełni kontrolowanego 
procesu urbanizacyjnego powodzie, zwłaszcza na obszarach byłych użytków rolnych, stanowiących 
naturalne obszary rozwoju miast, wywołują poniższe problemy: 

• Zabudowa na po rolniczych obszarach zdrenowanych prowadzących do groźnej dla 
budynków i infrastruktury fragmentacji i uszkodzeń sieci drenarskich, 

• Budowa na obszarach bezodpływowych często położonych na obszarach o małej 
naturalnej przepuszczalności. 

 
Brak dokumentacji sieci drenarskiej, nie jest ona również zinwentaryzowana, podczas 

budowy nowego osiedla powoduje, że w okresie wystąpienia zjawisk ekstremalnych występują 
podtopienia, zalania i katastrofy budowlane. Nowy rodzaj zagrożeń powstał w związku z budową 
niekiedy całych osiedli na obszarach w złej lokalizacji na obszarach bezodpływowych wynikającej 
z brakiem odpływu wód opadowych i nieprzepuszczalnym terenem. 
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Osuwiska 
Osuwiskiem nazywamy nagłe przemieszczenie się mas ziemnych powierzchniowej 

zwietrzeliny i mas skalnych podłoża, spowodowane siłami przyrody lub działalnością człowieka. 
Osuwiska należą do najbardziej naturalnych zjawisk przyrodniczych w obszarach górskich. 

Występują na silnie nachylonych powierzchniach – stokach górskich i zboczach dolin. Związane są 
z zaburzeniem równowagi mas ziemnych, wynikających z rozluźnienia ich wewnętrznej struktury 
(zwietrzenia), podcięcia przez rzekę oraz przepojenia wodą opadową lub roztopową (wzrost 
obciążenia lub upłynnienia gruntu). Mogą też być wywołane przez działalność człowieka – podkopanie 
stoku lub jego obciążenie.  

Do bezpośrednich czynników prowadzących do powstania osuwisk należą: fliszowa budowa 
geologiczna stoku, z przewagą warstw łupkowych, w tym miękkich łupków ilastych,  także iłów, 
zwietrzelin tych skał w postaci glin zwięzłych i iłów o małej wartości kąta tarcia wewnętrznego; 
nachylenie stoku; warunki hydrogeologiczne, mające rozstrzygający wpływ, z których wynika, że po 
długotrwałych i niezbyt gwałtownych opadach deszczu, którego wody w większości infiltrują 
w podłoże, po wiosennych roztopach, następuje maksymalne nasiąkanie pokryw deluwialnych oraz 
warstw zwietrzelinowych, co powoduje, że nawodnione masy gruntu łatwo przesuwają się na granicy 
z podłożem skalnym; erozyjna działalność rzeki, występującej na obszarze osuwiskowym, 
powodująca podcięcie podstawy stoku.  

Osuwiska są zjawiskiem ciągłym, należącym do najbardziej rozpowszechnionych zagrożeń 
dynamicznych, często mających cechy klęski żywiołowej. Można to było stwierdzić po wystąpieniu 
gwałtownych i długotrwałych opadach atmosferycznych na przełomie maja – czerwca 2010 r. Problem 
zagrożeń osuwiskowych ostatnio stał się bardziej znaczący, ponieważ z roku na rok uruchamiają się 
nowe osuwiska, często na zupełnie innych obszarach. 

Osuwiska i tereny zagrożone osuwiskami występują przede wszystkim na obszarze Karpat, 
młodych górach fałdowych, zbudowanych z warstwowanych skał fliszowych, na przemian 
wodonośnych i wodoszczelnych. W obrębie pasa Zewnętrznych Karpat Zachodnich położony jest 
Powiat Gorlicki, dlatego też osuwiska stanowią bardzo istotny element rzeźby naszego terenu, ale 
przede wszystkim stwarzają ciągłe zagrożenie dla zabudowy mieszkaniowej i infrastruktury. 

W celu zapobiegania i ograniczenia negatywnych skutków osuwisk, od 2006 r. na zlecenie 
Ministra Środowiska ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, pełniący rolę państwowej służby 
geologicznej, realizuje przedsięwzięcie pn. „System Osłony Przeciwosuwiskowej” – SOPO. W ramach 
projektu zostaną rozpoznane i udokumentowane wszystkie osuwiska oraz tereny zagrożone ruchami 
masowymi. Następnie zostanie opracowana mapa w skali 1 : 10 000, przedstawiająca lokalizację 
i zasięg osuwisk, ich stopień aktywności – aktywne, okresowo aktywne lub nieaktywne. Poza 
osuwiskami zlokalizowane zostaną również tereny zagrożone, czyli obszary potencjalnie narażone na 
możliwość rozwoju w przyszłości nowych osuwisk, a także założony zostanie system monitoringu 
powierzchniowego i wgłębnego na wybranych osuwiskach. 

Do 2013 roku zinwentaryzowano 76 osuwisk, oraz wykonano mapy osuwisk i terenów 
zagrożonych ruchami masowymi dla gminy Bobowa. W poniższej tabeli przedstawiono wykaz osuwisk 
z terenu gminy. 

 
Tabela 21 Wykaz zinwentaryzowanych osuwisk na teren ie gminy Bobowa 

Lp. 
Numer osuwiska 
w bazie SOPO 

Miejscowość/ 
przysiółek 

Stopień  aktywności 
A – aktywne 
O – okresowo aktywne 
N – nieaktywne 

Uwagi 
dotyczące 

monitoringu 

1. 13828 Brzana A do obserwacji 
2. 13830 Brzana A do obserwacji 
3. 13829 Brzana A  
4. 13834 Brzana A do obserwacji 
5. 13833 Brzana A do obserwacji 
7. 13832 Brzana A do obserwacji 
8. 13849 Brzana A do obserwacji 
9. 14037 Brzana A do obserwacji 
10. 14036 Brzana A do obserwacji 
11. 14787 Brzana A  
12. 14788 Brzana A  
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13 15005 Brzana A do obserwacji 
14. 15225 Wymysłów A do obserwacji 
15. 15002 Wymysłów A do obserwacji 
16. 15433 Lipniczka A  
17. 14782 Brzana A do obserwacji 
18. 14783 Brzana A do obserwacji 
19. 14785 Brzana N, O, A do monitoringu 
20. 15229 Brzana A do obserwacji 
21. 14784 Brzana A do obserwacji 
22. 14991 Brzana A do obserwacji 
23. 14990 Brzana A do obserwacji 
24. 14988 Brzana A do obserwacji 
25. 14877 Brzana A, N do monitoringu 
26. 14873 Sędziszowa A do obserwacji 
27. 15996 Siedliska A  
28. 14790 Wymysłów A  
29. 14815 Sędziszowa A do obserwacji 
30. 14870 Sędziszowa A  
31. 14820 Sędziszowa A  
32. 14822 Sędziszowa A  
33. 14804 Bobowa A do obserwacji 
34. 14791 Bobowa A do obserwacji 
35. 15369 Bobowa A do obserwacji 
36. 14810 Bobowa A, N do monitoringu 
37. 14811 Bobowa A do obserwacji 
38. 14812 Bobowa A do obserwacji 
39. 14813 Bobowa A, N do monitoringu 
40. 14993 Bobowa A  
41. 13497 Bobowa A  
42. 15413 Jankowa A  
43. 15984 Bobowa A  
44. 15985 Bobowa A  
45. 15432 Jankowa A do obserwacji 
46. 15419 Jankowa A do obserwacji 
47. 15301 Wilczyska A  
48. 15300 Wilczyska A  
49. 15295 Wilczyska A  
50. 15970 Wilczyska A do obserwacji 
51. 15917 Stróżna A  
52. 15916 Stróżna A do obserwacji 
53. 15914 Stróżna A  
54. 15915 Stróżna A  
55. 15913 Stróżna A  
56. 15912 Stróżna A do obserwacji 
57. 15910 Stróżna A do obserwacji 
58. 15911 Stróżna A  
59. 15908 Stróżna A  
60. 15907 Stróżna A  
61. 15909 Stróżna A  
62. 15906 Stróżna A  
63. 15951 Wilczyska A  
64. 15948 Wilczyska A  
65. 15936 Stróżna A  
66. 15933 Stróżna A  
67. 15905 Stróżna A  
68. 15975 Wilczyska A  
68. 15973 Wilczyska A  
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69. 15974 Wilczyska A  
70. 15976 Wilczyska A do obserwacji 
71. 15977 Wilczyska A do obserwacji 
72. 15978 Wilczyska A do obserwacji 
73. 15979 Wilczyska A  
74. 15981 Wilczyska A  
75. 15982 Wilczyska A  
76. 15926 Stróżna A  
Źródło: dane z „Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej” – SOPO 
 
 

Na terenie Gminy Bobowa wykartowano 287 osuwisk, w tym 88 osuwisk aktywnych, 109 
okresowo aktywnych i 90 nieaktywnych oraz wyznaczono 27 terenów zagrożonych ruchami 
masowymi. Największą ilość osuwisk udokumentowano w rejonie Bobowej, Brzany, Jankowej, 
Sędziszowej, Stróżnej i Wilczysk. Dla każdego osuwiska sporządzono kartę rejestracyjną osuwiska, 
które zostały wprowadzone do bazy SOPO. 

 
Kierunki działań w zakresie racjonalnego kształtowania stosunków wodnych i ochrony przed 

powodzią: 
• Monitorowanie zagrożenia powodziowego w rejonie gminy, 
• Zwiększanie zdolności retencyjnej zlewni poprzez budowę małych zbiorników retencyjnych, 
• Modernizacja urządzeń wodnych melioracji podstawowych poprzez udrażnianie rzek i kana-

łów, 
• Budowa, przebudowa i modernizacja melioracji szczegółowych. 

 
 

6. Edukacja społeczno ści lokalnej  

Zasadniczym celem edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska i wszystkich 
elementów z tym związanych musi być: 

• wskazanie powodów dla których należy chronić środowisko naturalne, oraz sposób 
w jakich można to robić (uwrażliwienie na problemy), 

• kształtowanie umiejętności dostrzegania zjawisk związanych z ochroną elementów 
środowiska, w tym wpływu podejmowanych działań i decyzji na ich stan, skutków 
narażenia na zanieczyszczenia, oraz odpowiedniego reagowania w sytuacjach, 
w których pojawiają się takie narażenia, 

• kształtowani emocjonalnego stosunku do ochrony środowiska, w tym na degradację 
otoczenia w którym wszyscy żyją, 

• formowanie i umacnianie pozytywnych przekonań i postaw społecznych opartych na 
świadomości wpływu na zdrowie i komfort życia jakości środowiska. 

 
Jedna z zasad efektywnej edukacji ekologicznej jest „zawsze, wszędzie, dla każdego”. 

Edukacja nie może ograniczać się do nauki w szkole czy przedszkolu. Odbywa się również w domu, 
w czasie wolnym, w miejscu pracy. Musi mieć różnorodne formy, gromadzić zarówno dzieci 
w każdym wieku, jak i ogół społeczności o różnym statusie materialnym, różnych możliwościach 
intelektualnych i komunikacyjnych. 

Edukacja również musi być otwarta na współpracę ludzi i instytucji. Ważna jest tutaj 
komunikacja i współpraca pomiędzy wszystkimi osobami i instytucjami znajdującymi się 
w otoczeniu. Zaangażowanie jak największej liczby instytucji, jednostek organizacyjnych, partnerów 
(w tym mediów), czy organów administracyjnych jest kluczowe dla szerokiego oddziaływania 
przekazywanych informacji. 

Celem edukacji jednak nie jest tylko przekazywanie informacji, ale wzmacnianie umiejętności 
poznawania swojego otoczenia, wpływu na nie i zachowań obywatelskich. Kształtowanie 
umiejętności podejmowania świadomych decyzji, zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji. 

 
Narzędzia edukacji ekologicznej muszą być dostosowane do sytuacji lokalnego odbiorcy 

informacji, któremu mają być one przekazane. Wśród wielu różnorodnych narzędzi, które mogą być 
realizowane na terenie gminy Bobowa, należy wymienić: 

• Materiały drukowane (ulotki, plakaty, broszury, artykuły prasowe, notatki, pakiety 
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informacyjne, wydawnictwa, raporty, analizy, bezpośrednie przesyłki, kupony, nadruk 
na bilecie), 

• Spotkania otwarte, dyskusje, infolinia, dni otwarte, wizyty studyjne, wydarzenia 
lokalne, badanie opinii publicznej, sondaże, ankiety, zebrania, spotkania, grupy 
eksperckie, okrągłe stoły, debaty, 

• Happeningi – formy wydarzeń o charakterze artystycznym, często z elementami 
improwizacji, 

• Wystawy edukacyjne, pokazy tematyczne, 
• Witryny internetowe, e-maile, e-forum, newslettery 

 
Kierunki działań w zakresie wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców gminy: 

• Prowadzenie działań związanych z edukacją dla zrównoważonego rozwoju przez jednostki 
samorządu terytorialnego, 

• Wspieranie merytoryczne i finansowe działań z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonej 
w szkołach, oraz promowanie aktywnych form edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, 

• Współpraca samorządów z mediami regionalnymi i lokalnymi w zakresie prezentacji stanu śro-
dowiska i pozytywnych przykładów działań podejmowanych na rzecz jego ochrony, 

• Informowanie mieszkańców gminy o stanie środowiska i działaniach na rzecz jego ochrony. 
 
 
7. Zarządzanie Programem ochrony środowiska  

7.1. Instrumenty realizacji programu 
Polityka ekologiczna opiera się na ustawach, wśród których najważniejsze to: prawo ochrony 

środowiska, prawo wodne, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa 
o ochronie przyrody, ustawa o odpadach, prawo geologiczne i górnicze, prawo budowlane. 
Instrumenty realizacji programu ochrony środowiska wynikające z zapisów ustawowych można 
podzielić na:  

• prawne,  
• finansowe,  
• społeczne,  
• polityczne, 
• strukturalne.  

 
7.1.1. Instrumenty prawne 

Wśród instrumentów prawnych szczególne miejsce mają plany zagospodarowania 
przestrzennego (prawo miejscowe). Działania władz samorządowych, przedsiębiorstw i innych 
podmiotów związane z ochroną środowiska muszą być osadzone w realiach obowiązującego 
planu wojewódzkiego i planów miejscowych. 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca z 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.) organem stanowiącym i kontrolnym w gminie miejsko – wiejskiej jest rada 
miejska. Ponadto ustawa przedstawia katalog zadań własnych gminy. Wśród nich są między 
innymi sprawy: ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 
oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, 
składowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zieleni gminnej i zadrzewienia. Zadania 
gminy w zakresie ochrony środowiska zawarte w ustawie są przedstawione ogólnikowo, jednakże 
każde z tych zadań jest uszczegółowione w szeregu innych aktów prawnych, do których 
przestrzegania gmina jest zobowiązana. 

Poniżej wymienione zostały ważniejsze kompetencje organów gminy w zakresie ochrony 
środowiska, leśnictwa, rolnictwa. 

Ustawa „Prawo ochrony środowiska”: 
• sporządzanie (burmistrz) i uchwalanie (rada miejska) programów ochrony 

środowiska z realizacji programu wójt gminy sporządza co 2 lata raporty, które 
przedstawia radzie miejskiej, 

• udostępnianie każdemu informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się 
w posiadaniu władz gminy, 

• okresowe przedkładanie marszałkowi województwa, przez burmistrza, informacji 
o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne 
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zagrożenie dla środowiska, 
• przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla 

planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, 
• nakazywanie (w formie decyzji burmistrza) osobie fizycznej eksploatującej 

instalacje w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatującej 
urządzenie, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzające do 
ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko, 

• wstrzymywanie użytkowania instalacji lub urządzenia, w drodze decyzji burmistrza, 
w razie naruszenia warunków decyzji określającej wymagania dotyczące 
eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, prowadzonej przez 
osobę fizyczną w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub niedostosowania 
się do wymagań, 

• wyrażanie, w drodze decyzji burmistrza, na wniosek zainteresowanego, zgody na 
podjęcie wstrzymanej działalności po stwierdzeniu, iż ustały przyczyny 
wstrzymania działalności, lub oddania do eksploatacji obiektu budowlanego, 
zespołu obiektów lub instalacji. 

w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska: 
• przyjmowanie wyników pomiarów emisji prowadzonych przez użytkowników 

instalacji, 
• przyjmowanie zgłoszeń instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia lecz może 

negatywnie oddziaływać na środowisko. 
• sprawowanie, przez burmistrza, kontroli przestrzegania i stosowania przepisów 

o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością władz szczebla 
gminnego. Do wykonywania funkcji kontrolnych burmistrz może upoważnić 
pracowników urzędu miejskiego lub straży miejskiej, 

• występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego (burmistrz lub osoby przez 
niego upoważnione) w sprawach o wykroczenie przeciw przepisom o ochronie 
środowiska, 

• występowanie przez gminę do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska  
o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku 
kontroli stwierdzono naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie 
środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło 
nastąpić. 

Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska: 
• rozpatrywanie przez radę miejską przynajmniej raz w roku, informacji 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stanie środowiska na obszarze 
województwa, 

• przyjmowanie od wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska informacji 
o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla danego terenu, 

• wydawanie przez burmistrza, w przypadkach bezpośredniego zagrożenia 
środowiska, właściwemu organowi Inspektoratu ochrony środowiska polecenia 
podjęcia działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia. 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
• sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, w którym uwzględnia się uwarunkowanie wynikające 
z dotychczasowego uzbrojenia terenu, stanu środowiska, wielkości i jakości 
zasobów wodnych, wymogów ochrony środowiska, infrastruktury technicznej w tym 
stopnia uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, 

• sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Ustawa „Prawo energetyczne” 

• opracowywanie i wdrażanie planów zaopatrzenia w energię. 
Ustawa o Utrzymaniu porządku i czystości w gminach 

• ustalanie w drodze uchwały szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy, 

• nadzorowanie utrzymania czystości i porządku w gminie, 
• ochrona przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych 

zwierząt, 
• wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów 
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komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, a także grzebowisk i spalarni 
zwłok zwierzęcych i ich części. 

Ustawa o odpadach 
• nakazywanie posiadaczowi odpadów, w drodze decyzji burmistrza, usunięcia 

odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, ze 
wskazaniem sposobu wykonania tej decyzji, 

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
• przyjmowanie informacji od podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny. 
Ustawa o ochronie przyrody 

• wykonywanie i popularyzacja ochrony przyrody, 
• wprowadzenie form ochrony przyrody (pomniki przyrody, użytki ekologiczne, 

stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe), jeżeli sejmik 
województwa nie wprowadził tych form, 

• sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów i obiektów poddawanych ochronie przez radę miejską, 

• umieszczanie tablic informujących o nazwie oraz obowiązujących zakazach na 
obszarach parku krajobrazowego, rezerwatu, stanowiska dokumentacyjnego 
i użytku ekologicznego, oraz tablic informujących o nazwie na obrzeżach lub 
w pobliżu obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000, pomników 
przyrody, zespołów przyrodniczo – krajobrazowych, nad którymi nadzór sprawuje 
gmina, 

• wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, 
• naliczanie opłat za usunięcie drzew lub krzewów, 
• wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni, 

drzew lub krzewów oraz za ich usuwanie bez wymaganego zezwolenia. 
Ustawa „Prawo wodne” 

• zatwierdzanie ugody w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach, 
• wyznaczanie części nieruchomości umożliwiającej dostęp do wody objętej 

powszechnym korzystaniem z wód, 
• nakazywanie właścicielowi gruntu przywrócenia poprzedniego stanu wody lub 

wykonania urządzeń zapobiegających szkodom, jeśli spowodowane przez niego 
zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, 

• wyznaczanie miejsc wydobycia kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, 
w granicach powszechnego korzystania z wód. 

 
7.1.1.1. Pozwolenia 

Kompetencje do wydawania pozwoleń w zakresie ochrony środowiska na wprowadzanie 
do środowiska substancji lub energii podzielone są pomiędzy regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska, marszałka województwa i starostę, przyjmując za podstawowe kryterium rodzaj 
przedsięwzięcia oddziaływującego na środowisko. Regionalny dyrektor ochrony środowiska 
posiada kompetencje w zakresie przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych.  

Marszałek województwa posiada kompetencje w zakresie realizacji zadań wynikające 
z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U 
z 2005 r. Nr 25, poz. 202 ze zm.), zadania wynikające z ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. 
o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2008 r. Nr 138, poz. 865), oraz prowadzenie publicznie 
dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie również prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji o środowisku 
i jego ochronie (ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko - Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227). 

Marszałek województwa posiada również kompetencje w zakresie: 
• przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana 

instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  
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• przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż 
wymienione. 

Do kompetencji wojewody należy natomiast rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych 
przez starostów na podstawie ustawy o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 
i innych substancji oraz wydawanie rozstrzygnięć w tym zakresie, wydawanie decyzji w sprawie 
utworzenia grupy instalacji jednego rodzaju w celu wspólnego rozliczania uprawnień do emisji 
przez prowadzącego instalację (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 695)  

Kompetencje do wydawania pozwoleń, dotyczących obiektów zaliczonych do inwestycji 
mogących pogorszyć stan środowiska posiada Starosta. Do tej kategorii należą pozwolenia na 
wprowadzanie do środowiska substancji lub energii: w tym pozwolenia na wprowadzanie gazów 
lub pyłów do powietrza, pozwolenia wodno-prawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do 
ziemi, pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zatwierdzanie projektów prac geologicznych, 
przyjmowanie dokumentacji geologicznych, wydawanie decyzji o uwarunkowaniach 
środowiskowych dla przedsięwzięcia. 

Burmistrz jest organem ochrony środowiska działającym na poziomie gminy. Do jego 
kompetencji zaliczane są przede wszystkim zadania wynikające z planowania przestrzennego 
oraz rozpatrywanie wszelkich drobnych spraw, nie należących do kompetencji starosty lub 
powiązanych z korzystaniem ze środowiska przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami. 

Burmistrz posiada uprawnienia do wydawania następujących decyzji dotyczących 
korzystania ze środowiska: 

• decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 
• zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości (zezwolenie 

na wycinkę drzew i krzewów); 
• zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Zadania 
samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami) 

• zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporty nieczystości płynnych 
(Zadania samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami) 

• decyzja w sprawie zatwierdzenia ugody zawartej pomiędzy właścicielami gruntów 
w sprawie zmiany stanu wody na gruntach (Obowiązki właścicieli nieruchomości 
przyległych do wód) 

• decyzja w sprawie nałożenia obowiązku prowadzenia pomiarów emisji 
(Wykonywanie pomiarów i przekazywanie wyników do właściwych organów) 

• decyzje ustalające wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące 
eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia (Przestrzeganie 
wymogów określonych w wydanych decyzjach administracyjnych) 

• przyjmowanie określonych w ustawie POŚ wyników pomiarów, wykonywanych 
przez prowadzących instalacje (Wykonywanie pomiarów i przekazywanie 
wyników do właściwych organów) 

• przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, 
mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (Zgłaszanie przydomowych 
oczyszczalni ścieków) 

• przyjmowanie informacji o posiadanych substancjach stwarzających szczególne 
zagrożenie dla środowiska  

• wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych 
przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie oddziaływać na środowisko 

• wydawanie postanowień w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

• wydawanie postanowienia w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko 

• wydawanie postanowień w sprawie dodatkowych obowiązków związanych 
z ochroną obszarów NATURA 2000 dla przedsięwzięć innych niż 
przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest 
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bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej 
ochrony, ale może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000 
(Procedura oceny przedsięwzięć mogących oddziaływać na obszary Natura 2000) 

Zgodnie z artykułem 363 POŚ Burmistrz może, w drodze decyzji, nakazać osobie 
fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonania w określonym 
czasie czynności, które spowodują ograniczenie negatywnego oddziaływania (np. zabronić 
używania określonego rodzaju paliwa, nakazać ograniczenie hałasu itp.). 

Jeżeli osoba fizyczna nie dostosowała się do w/w decyzji, wójt może w drodze decyzji 
wstrzymać użytkowanie takiej instalacji lub urządzenia (art. 368 POŚ). 

Zgodnie z artykułem 379 POŚ Burmistrz uprawniony jest do występowania w charakterze 
oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska. 

Rada miejska może z kolei, w drodze uchwały, ustanawiać ograniczenia co do czasu 
funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może 
negatywnie oddziaływać na środowisko (ograniczenie to nie dotyczą instalacji i urządzeń 
znajdujących się w miejscu kultu religijnego). Do kompetencji Rady Miejskiej należy także 
uchwalanie programów ochrony środowiska na terenie gminy (Obowiązek sporządzenia 
programów ochrony środowiska), oraz regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminie 
(Zasady utrzymania czystości i porządku w gminie) 

 
7.1.1.2. Kontrola przestrzegania prawa 

Główne kompetencje kontrolne posiada wojewoda, co wynika z podporządkowania mu 
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, wykonującego w jego imieniu zadania Inspekcji 
Ochrony Środowiska, a zatem odpowiadającego za kontrolę przestrzegania warunków 
określonych w pozwoleniach. Kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ochrony 
środowiska sprawują również marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta w zakresie objętym właściwością tych organów. 

 
7.1.1.3. Monitoring stanu środowiska  

Szczególnym instrumentem prawnym stał się monitoring, czyli jakościowy i ilościowy 
pomiar stanu środowiska. Monitoring był zwykle zaliczany do instrumentów społecznych 
(informacyjnych), jako bardzo ważna podstawa analiz, ocen czy decyzji. Obecnie, wprowadzenie 
badań monitoringowych jako obowiązujących przez zapisy w niektórych aktach prawnych czyni 
je instrumentem o znaczeniu prawnym. 

 
7.1.2. Instrumenty finansowe 

Zakłada się, że głównymi źródłami realizacji celów wyznaczonych dla gminy Bobowa będą:  
• Środki własne gminy,  
• Środki Unii Europejskiej,  
• Środki budżetu Województwa (dotacje),  
• Środki budżetu Państwa (dotacje, subwencje),  
• Środki funduszy celowych jak: funduszu ochrony środowiska, funduszu pracy, 

funduszu osób niepełnosprawnych, inne,  
• Środki prywatne.  

 
Dokładne określenie źródeł, a szczególnie wielkości środków stwarza duże trudności, 

szczególnie tych po roku 2014. Odnosi się to zarówno do środków własnych gminy jak i innych, 
w tym szczególnie dostępności środków unijnych w następnym okresie programowania.  

Z informacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wynika, że planowane zmiany sięgają 
nawet samego układu dokumentów programowych. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Obszarów 
Wiejskich – II filar (EFRRO) i Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) oraz Fundusz 
Spójności (FS) (dalej fundusze WRS) zostały zobowiązane do realizacji wspólnych celów 
tematycznych wynikających z UE 2020, i w ślad za tym zostaną objęte Wspólnymi Ramami 
Strategicznymi (WRS) przygotowywanymi przez KE. Dokument ten ma pełnić formę 
zagwarantowania odpowiednich warunków do efektywnego i optymalnego inwestowania zarówno 
na etapie planowania strategicznego poprzez etap programowania i wdrażania wszystkich 
funduszy objętych WRS. 

W projekcie zmian zawarto również propozycję podziału kompetencji we wdrażaniu 
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funduszy pomiędzy szczeblami władzami centralnymi i regionalnymi. W latach 2014-2020 zakres 
decentralizacji systemu wdrażania funduszy w Polsce będzie większy niż  obecnie. Oznacza to, 
że relatywnie więcej środków do dyspozycji otrzymają samorządy wojewódzkie. Pozostaną 
jednak programy krajowe, z których dofinansowane będą mogły zostać m.in. projekty reform 
systemowych czy inwestycje infrastrukturalne o znaczeniu lub zasięgu krajowym. 

Środki własne gminy zaangażowane będą przede wszystkim w realizację inwestycji oraz 
projekty społeczne (ale nie będzie się zaniedbywać także innych istotnych dziedzin – poza 
projektami społecznymi), które uzyskają współfinansowanie ze źródeł zewnętrznych, ale również 
będą finansować zadania w całości. Wielkość środków budżetu gminy przeznaczana na zadania 
inwestycyjne będzie stanowiła nie mniej niż 25% wydatków ogółem na 1 mieszkańca.  

Coraz większą rolę w realizacji Strategii winny odgrywać środki prywatne zarówno 
w realizacji zadań własnych przedsiębiorstw i gospodarstw indywidualnych jak i przy realizacji 
zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Do instrumentów finansowych nale żą przede wszystkim: opłata za gospodarcze 
korzystanie ze środowiska, administracyjna kara pieni ężna i fun dusze celowe. 

 
7.1.2.1. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska  

Opłaty te pełnią funkcje prewencyjne i redystrybucyjne. Funkcja prewencyjna realizowana 
jest poprzez zachęcanie podmiotów (dotyczy to podmiotów gospodarczych) do wyboru 
technologii, lokalizacji produkcji, instalowania urządzeń ochronnych oraz oszczędnego 
korzystania z zasobów naturalnych w sposób najodpowiedniejszy z punktu widzenia ochrony 
środowiska. Funkcja redystrybucyjna polega na gromadzeniu i przemieszczaniu środków 
finansowych przeznaczonych na cele ochrony środowiska. Opłaty pobierane są za: 

• wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 
• pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 
• składowanie odpadów, 
• wyłączanie gruntów rolnych i leśnych z produkcji, 
• usuwanie drzew i krzewów. 

Opłaty trafiają do funduszy celowych (fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
oraz fundusz ochrony gruntów). Pobierają je organy administracji (np. Urząd Marszałkowski, 
organ gminy) lub jak w przypadku gruntów rolnych i leśnych, wnoszone są bezpośrednio do 
funduszu celowego. Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość 
należnej opłaty (według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska 
miało miejsce) i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Osoby fizyczne nie 
będące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim to 
korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz 
pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne. 
Podobne opłaty pobiera się na podstawie przepisów prawa górniczego i geologicznego za 
działalność koncesjonowaną. 

 
7.1.2.2. Administracyjne kary pieni ężne 

Kary pieniężne nie są sensu stricto środkiem ekonomicznym, są raczej związane 
z instytucją odpowiedzialności prawnej. Spełniają jednak funkcje podobne do opłat. Kary pobiera 
się w tych samych sytuacjach co opłaty, lecz za działania niezgodne z prawem. W odniesieniu 
do wód, powietrza, odpadów i hałasu, karę wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska, 
a w odniesieniu do drzew i krzewów - organ gminy. Stawki kar zwykle są kilkakrotnie wyższe 
niż opłaty i trafiają do funduszy celowych. Ustawa prawo ochrony środowiska przewiduje 
możliwość odraczania, zmniejszania lub umarzania administracyjnych kar pieniężnych. 

 
7.1.2.3. Fundusze celowe 

Opłaty i kary zasilają fundusze celowe. Dla gminy istotne znaczenie mają fundusze 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej: WFOŚiGW w Krakowie i NFOŚiGW w Warszawie. 
Możliwe jest także wykorzystanie instrumentów nie będących w kompetencji władz gminy, 
poprzez porozumienie się z partnerami, w kompetencjach, których znajdują się dane instrumenty 
(starosta, wojewoda, samorząd wojewódzki). 

 
7.1.3. Instrumenty społeczne  

Instrumenty społeczne służą realizacji zasady uspołecznienia zarządzania rozwojem gminy 
poprzez budowanie i usprawnianie partnerstwa. Z punktu widzenia władz samorządowych 
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umownie wyróżnia się dwie kategorie działań: 
• wewnętrzne, czyli dotyczące działań samorządów i realizowane poprzez działania 

edukacyjne, 
• zewnętrzne – polegające na budowaniu komunikacji społecznej (konsultacje, 

debaty publiczne, kampanie edukacyjne).  
 

7.1.4. Instrumenty polityczne 
Do najważniejszych instrumentów politycznych należą zapisy składające się obowiązującą 

Politykę Ekologiczną Państwa, „Program strategiczny ochrona środowiska” (projekt) dla 
województwa małopolskiego, Strategię Rozwoju Małopolski na lata 2011 – 2020, a także dokumenty 
składające się na politykę rozwoju dla gminy Bobowa – Strategia Rozwoju Gminy Bobowa na lata 
2008 – 2013, oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Bobowa. 

 
7.1.5. Instrumenty strukturalne 

Jako instrumenty strukturalne określić można strategie i programy wdrożeniowe oraz 
systemy zarządzania środowiskowego. Dokumentem wytyczającym główne tendencje i kierunki 
działań w ramach rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska w skali gminy jest 
Strategia Rozwoju Gminy Bobowa na lata 2008 – 2013, oraz Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Bobowa, które wspomagają proces zarządzania na 
poziomie lokalnym. 

 

7.2. Organizacja zarz ądzania środowiskiem  
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bobowa jest zarówno planem polityki ochrony 

środowiska do 2021 r., jak i programem wdrożeniowym na najbliższe 4 lata (2014 - 2017). Program 
ten z jednej strony uwzględnia kierunki rozwoju poszczególnych działań i ich konsekwencje dla 
środowiska, a z drugiej strony wytycza pewne ramy tego rozwoju. Oznacza to, że działania 
realizowane np. w transporcie czy gospodarce komunalnej muszą być brane pod uwagę 
w programie ochrony środowiska, a jednocześnie ochrona środowiska wymaga podejmowania 
pewnych działań w poszczególnych dziedzinach gospodarki i codziennego bytowania mieszkańców 
gminy. 

7.3. Systemy zarz ądzania środowiskowego  
Koncepcja zarządzania środowiskowego jest odpowiedzią na sytuację, w której konieczne są 

nie tylko naprawy zaistniałych już szkód środowiskowych oraz spełniania wymogów określonych 
w pozwoleniach na korzystanie ze środowiska, ale także zapobieganie powstawaniu negatywnych 
oddziaływań i szkód. Na przedsiębiorstwach spoczywa obowiązek samodzielnego definiowania 
problemów środowiskowych i szukania, z wyprzedzeniem, środków zaradczych. Związane jest to 
z włączeniem zarządzania środowiskowego do celów strategicznych firmy i przypisanie tych 
zagadnień do kompetencji zarządu firmy. Idea ta jest realizowana poprzez wprowadzanie systemów 
zarządzania środowiskiem (systemy sformalizowane - np. normy ISO 14001, EMAS, lub 
niesformalizowane - np. Program Czystszej Produkcji). Rolą władz gminy mogą być działania 
inspirujące przedsiębiorstwa do starań o wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego, 
choć ostateczne korzyści wynikające z jego wprowadzenia powinny znaleźć odzwierciedlenie 
w sytuacji rynkowej tych przedsiębiorstw. Wspomniane systemy zarządzania środowiskowego 
polecane są również dla zakładów gospodarki komunalnej oraz instytucji publicznych, w tym 
starostw powiatowych i urzędów gminnych. 

 
 

8. Lista przedsi ęwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Programu  

Aktualny stan środowiska i przewidywane jego zmiany w aspekcie planowanego dalszego 
rozwoju gminy wymuszają konieczność realizacji przedsięwzięć proekologicznych. Bardzo ważnym 
problemem jest dokonanie zobiektywizowanego wyboru celów poprzez ustalenie znaczenia 
i kolejności rozwiązania problemów z zakresu ochrony środowiska. 

Wyboru celów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozę stanu poszczególnych kom-
ponentów środowiska na terenie gminy, uwarunkowania zewnętrzne (obowiązujące akty prawne) 
i wewnętrzne, a także inne wymagania w zakresie jakości środowiska. Wyodrębnione zostało pięć 
głównych priorytetów: 
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•  Ochrona jakości powietrza, wód i ziemi, 
• Ochrona zasobów przyrody, 
• Właściwa gospodarka odpadami, 
• Zapobieganie ponadnormatywnej emisji hałasu i pól e lektromagnetycznych,  
• Edukacja ekologiczna. 

W ramach wyodrębnionych celów zaproponowano przedsięwzięcia dążące do osiągnięcia 
poprawy stanu środowiska. Zaproponowane przedsięwzięcia w przyszłości przyczynią się do po-
prawy stanu środowiska na terenie gminy Bobowa. 
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HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BOBOWA. 

. 
Ochrona jakości powietrza, wód i ziemi - Lista zada ń priorytetowych - realizacja w latach 2014 – 2017  i w perspektywie 2018 – 2021  
 

CEL OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA JEDNOSTKI 
REALIZUJĄCE 

TERMIN 
REALIZACJI 

KOSZT REALIZACJI tys. zł  
2014 2015 2016 2017 2018-2021 

Ochrona jakości powietrza, wód i ziemi 
Ochrona zasobów 
kopalin 

Rekultywacja terenów po eksploatacji 
wydobywczej 

Podmioty eksplo-
atujące złoża 2014 – 2021 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Wprowadzenie do planów zagospo-
darowania przestrzennego odpo-
wiednich zapisów chroniących ob-
szary występowania kopalin przed 
zagospodarowaniem uniemożliwia-
jącym eksploatację kopalin 

Gmina Bobowa 2014 – 2021 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Ochrona naturalnego 
ukształtowania po-
wierzchni ziemi i gleb 
przed degradacją 

Upowszechnienie zasad ochrony gleb 
wynikających z „Kodeksu Dobrych 
Praktyk Rolniczych” oraz potrzeb 
rozwoju rolnictwa ekologicznego 

Gmina Bobowa, ODR 2014 – 2012  b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Likwidacja „dzikich wysypisk śmieci” Gmina Bobowa 2014 – 2021 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Badanie jakości gleb na terenach 
użytkowanych rolniczo OSChR, rolnicy 2014 – 2021 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Ograniczenie emisji 
szkodliwych sub-
stancji do środowi-
ska  

Budowa obwodnicy Bobowej, w tym 
budowa nowego odcinka DW nr 981, 
o dwupasmowej jezdni o łącznej 
długości 1900 m z przebudową ist-
niejącej infrastruktury drogowej 

Małopolski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich 

Do roku 2020 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Prowadzenie akcji zimowego utrzy-
mania dróg i ulic Gmina Bobowa 2014 – 2021 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Modernizacja lokalnych kotłowni Zarządzający nieru-
chomościami 

2014 – 2021 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Budowa dróg – polepszenie infra-
struktury komunikacyjnej, zwiększe-
nie bezpieczeństwa oraz poprawie-
nie warunków bytowych mieszkań-
ców 

Gmina Bobowa, 
Wojewódzki i Po-
wiatowy Zarząd 
Dróg 

2014 – 2021 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
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Monitoring jakości powietrza WIOŚ w Krakowie 2014 – 2021 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Kontrola przedsiębiorstw w zakresie 
emisji pyłów i gazów do powietrza WIOŚ w Krakowie 2014 – 2021 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Wyeliminowanie spalania odpadów 
poprzez kampanie edukacyjne oraz 
kontrole 

Gmina Bobowa 2014-2021 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Rozwój komunikacji rowerowej Gmina Bobowa 2014-2021 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Racjonalizacja zuży-
cia wód 

Wykonanie dokumentacji projektowo 
– kosztorysowej na budowę kanaliza-
cji sanitarnej wraz z przyłączami i 
przepompowniami w miejscowo-
ściach Wilczyska i Stróżna oraz bu-
dowę sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami w miejscowościach Sie-
dliska i Stróżna  

Gmina Bobowa 2014 
99 tys. 
zł 

- - - - 

Wykonywanie nowych odcinków sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej w 
miejscowościach, które nie zostały 
jeszcze nimi objęte 

Gmina Bobowa 2014 - 2021 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Przyłączanie nowych obiektów do 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  Gmina Bobowa 2014 - 2021 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w gmi-
nie Bobowa 

Gmina Bobowa 2015 -- 
3 mln 
zł 

- - - 

Prowadzenie ewidencji zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

Gmina Bobowa 2014 – 2021 - - - - - 

Kontrola zawartych umów na odbiór 
zanieczyszczeń ze zbiorników bez-
odpływowych 

Gmina Bobowa 2014 – 2021 - - - - - 

Prowadzenie monitoringu jakości 
wód powierzchniowych i podziem-
nych 

WIOŚ w Krakowie, 
PIG 2014 – 2021 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Promocja i wspiera-
nie wykorzystania 
energii ze źródeł 
odnawialnych 

Budowa instalacji solarnych Właściciele nieru-
chomości 

2014 – 2021 - - - - - 

Instalacja kolektorów słonecznych w 
Zespole Szkół nr 1 w Bobowej w ra-
mach Programu MRPO działanie 7.2 

Gmina Bobowa 2014 
270 tys. 
zł 

- - - - 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bobowa 
 na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021 

 
 

 63 
 

VIS NOVA – Zrównoważona i wydajna 
energia dla terenów wiejskich – Bu-
dowa Strategii Zarządzania energią w 
Powiecie Gorlickim 

Starostwo Powia-
towe w Gorlicach 

2014 
302 224 
zł 

- - - - 

Promowanie wśród mieszkańców 
pozyskiwania energii ze źródeł od-
nawialnych 

Starostwo Powia-
towe w Gorlicach 
Gmina Bobowa 

2014 – 2021 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Racjonalne kształto-
wanie stosunków 
wodnych i ochrona 
przed powodzią 

Budowa nowych obwałowań rzeki 
Biała Tarnowska w Bobowej 

MZMiUW,  2014 – 2015 5 000 tys. zł b.d. b.d. b.d. 

Monitoring aktywnych osuwisk i 
miejsc zagrożonych ruchami maso-
wymi ziemi 

Geolog Powiatowy, 
PIG 

2014 – 2021  b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Bieżąca konserwacja urządzeń me-
lioracyjnych  

MZMiUW, Inspekto-
rat Rejonowy w 
Nowym Sączu, Spół-
ki Wodne 

2014 – 2021 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Budowa i przebudowa rowu odwad-
niającego wzdłuż drogi gminnej przy 
ul. Piekarskiej w miejscowości Bo-
bowa 

Gmina Bobowa 2014 – 2015  120 tys. 
zł 

80 tys. 
zł 

- - - 

 
 
Ochrona zasobów przyrody  - Lista zada ń priorytetowych - realizacja w latach 2014 – 2017  i w perspektywie 2018 – 2021  
 

CEL OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA JEDNOSTKI 
REALIZUJĄCE 

TERMIN 
REALIZACJI 

KOSZT REALIZACJI tys. zł  
2014 2015 2016 2017 2018-2021 

Ochrona zasobów przyrody 
Poprawa stanu i jako-
ści zasobów przyrod-
niczych gminy 

Uwzględnianie w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego 
obszarów chronionych oraz zasad 
ochrony przyrody i krajobrazu 

Gmina Bobowa 2014 – 2021 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Opracowanie dokumentacji do zmian 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na terenie Gminy Bobo-
wa 

Gmina Bobowa 2014 6,5 tys. zł - - - - 

Rozwój zasobów 
leśnych 

Pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni 
na terenie gminy Gmina Bobowa 2014 – 2021 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
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Wprowadzenie kompensacji przyrodni-
czej za wycinkę drzew i krzewów 

Gmina Bobowa, 
inwestorzy 2014 – 2021 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Promocja walorów przyrodniczych i edu-
kacja ekologiczna 

Nadleśnictwo Gorli-
ce 

2014 – 2021 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

 
 
Właściwa gospodarka odpadami  - Lista zada ń priorytetowych - realizacja w latach 2014 – 2017  i w perspektywie 2018 – 2021  
 

CEL OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA JEDNOSTKI 
REALIZUJĄCE 

TERMIN 
REALIZACJI 

KOSZT REALIZACJI tys. zł  
2014 2015 2016 2017 2018-2021 

Właściwa gospodarka odpadami  
Właściwa gospodarka 
odpadami 

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) Gmina Bobowa 2015 b.d. b.d. b.d. - - 

Wykonywanie rocznych sprawozdań z 
realizacji zadań z zakresu gospodarki 
odpadami komunalnymi 

Gmina Bobowa 2014 – 2021 - - - - - 

Wdrożenie systemu selektywnego zbie-
rania odpadów ulegających biodegra-
dacji, opakowaniowych, budowlanych, 
niebezpiecznych, zużytych baterii i 
akumulatorów, sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, zużytych opon 

Gmina Bobowa 2014 – 2021 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Zbiórka segregowanych odpadów komu-
nalnych 

Gmina Bobowa 2014 – 2021 
580 tys. 
zł 

650 
tys. zł 

b.d. b.d. b.d. 

Prowadzenie akcji ekologicznych doty-
czących prawidłowego postępowania z 
odpadami 

Gmina Bobowa 
Powiat Gorlicki 

2014 – 2021 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Usuwanie odpadów z miejsc na ten cel 
nieprzeznaczonych tzw. „dzikich wysy-
pisk” odpadów 

Gmina Bobowa, 
właściciele nieru-
chomości 

2014 – 2021 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Demontaż i bezpieczne składowanie 
wyrobów zawierających azbest z terenu 
gminy Bobowa w ramach Szwajcarsko 
– Polskiego Programu Współpracy 
„Demontaż i bezpieczne składowanie 
wyrobów zawierających azbest” 

Gmina Bobowa, 
właściciele nieru-
chomości 

2014 – 2016 
400 tys. 
zł 

400 
tys. zł 

400 tys. 
zł 

- - 
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Zapobiegania ponadnormatywnej emisji hałasu i pól e lektromagnetycznych  - Lista zada ń priorytetowych - realizacja w latach 2013 – 2016  i w per-
spektywie 2017 – 2020  
 

CEL OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA JEDNOSTKI 
REALIZUJĄCE 

TERMIN 
REALIZACJI 

KOSZT REALIZACJI tys. zł  
2014 2015 2016 2017 2018-2021 

Zapobiegania ponadnormatywnej emisji hałasu i pól elektromagnetycznych 
Ograniczanie emisji 
do środowiska i 
zmniejszanie nara-
żenia mieszkańców 
na ponadnormatywny 
poziom hałasu oraz 
pól elektromagne-
tycznych 

Wprowadzenie do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 
zapisów sprzyjających ograniczeniu 
zagrożenia hałasem (rozgraniczenie 
terenów o zróżnicowanej funkcji) 

Gmina Bobowa 2014 – 2021 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Stworzenie zabezpieczeń przed oddzia-
ływaniem hałasu komunikacyjnego 
(ekrany akustyczne, pasy zieleni) 

MZDW w Krakowie 
Zarząd Dróg Powia-
towych w Gorlicach 

2014 – 2021 b.d. b.d. b.d. b.d. - 

Prowadzenie pomiarów natężenia hała-
su i pomiarów ruchu w ramach Gene-
ralnego Pomiaru Ruchu w 2015 r. 

WIOŚ, Zarządcy 
dróg 2014 – 2021 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Państwowy monitoring PEM w środowi-
sku na terenach przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową oraz miejsc 
dostępnych dla ludzi 

WIOŚ w Krakowie 2014 – 2021 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Wprowadzanie zapisów do miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzen-
nego w zakresie możliwości lokalizacji 
urządzeń emitujących promieniowanie 
elektromagnetyczne 

Gmina Bobowa 2014 – 2021 - - - - - 

Minimalizacja ryzyka 
skutków nadzwyczaj-
nych zagrożeń śro-
dowiska w razie ich 
wystąpienia 

Budowa wielofunkcyjnego domu kultury 
w miejscowości Jankowa składającego 
się z budowy remizy OSP w Jankowej 

Gmina Bobowa 2014 
110 tys. 
zł 

- - - - 

Konserwacja sieci energetycznej 
Gmina Bobowa 2014 – 2015  55 tys. zł 

7- tys. 
zł 

- - - 

Stały monitoring i nadzór zakładów 
mogących stwarzać zagrożenie (zakła-
dy produkcyjne, stacje benzynowe) 

WIOŚ w Krakowie 2014 – 2021 - - - - - 
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Edukacja ekologiczna  - Lista zada ń priorytetowych - realizacja w latach 2014 – 2017  i w perspektywie 2018 – 2021  
 

CEL OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA JEDNOSTKI 
REALIZUJĄCE 

TERMIN 
REALIZACJI 

KOSZT REALIZACJI tys. zł  
2014 2015 2016 2017 2018-2021 

Edukacja ekologiczna 
Podniesienie pozio-
mu świadomości 
ekologicznej miesz-
kańców gminy 

Informowanie mieszkańców przez por-
tal internetowy gminy o stanie środowi-
ska na terenie gminy oraz działaniach 
podejmowanych na rzecz jego ochrony 

Gmina Bobowa 2014 – 2021 - - - - - 

Organizowanie konkursów z zakresu 
ochrony środowiska dla dzieci i mło-
dzieży 

Starostwo Powiato-
we w Gorlicach 
Gmina Bobowa 

2014 – 2021 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Organizowanie imprez pobudzających 
aktywność dzieci i młodzieży w dziedzi-
nie ochrony przyrody i środowiska natu-
ralnego (np. "Dni Ziemi" i "Sprzątanie 
Świata") 

Gmina Bobowa 2014 – 2021 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Wspieranie działań wybranych placó-
wek oświaty, przejmujących rolę lokal-
nych centrów edukacji 

Starostwo Powiato-
we w Gorlicach 
Gmina Bobowa 

2014 – 2021 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Źródło: Opracowane własne  
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9. Mierniki realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska  

Nadrzędną zasadą realizacji niniejszego opracowania powinna być realizacja wyznaczonych 
zadań przez określone jednostki, którym poszczególne zadania przypisano. Z punktu widzenia 
aktualizacji Programu w realizacji poszczególnych zadań będą uczestniczyć: 

• podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem, 
• podmioty realizujące zadania programu, 
• podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu, 
• społeczność gminy, jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu. 

Realizacja założeń aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bobowa to poprawa 
stanu środowiska. Zmiany wartości wskaźników i mierników charakteryzujących elementy środowiska 
będą stanowiły wymierny efekt realizacji założeń Programu. 

Ponadto zgodnie z art. 18 ustawy POŚ organ wykonawczy gminy jest zobowiązany sporządzać 
co dwa lata raporty z wykonania programów ochrony środowiska, które następnie przedstawia radzie 
gminy. 

W cyklach czteroletnich będzie oceniany stopień realizacji celów ekologicznych. Ocena ta 
będzie bazą do ewentualnej korekty celów i strategii ich realizacji. Taka procedura pozwoli na 
spełnienie wymagań zapisanych w ustawie Prawo ochrony środowiska, dotyczących okresu na jaki 
jest przyjmowany program ochrony środowiska i systemu raportowania o stanie realizacji programu.  

Wdrażanie programu ochrony środowiska powinno podlegać regularnej ocenie w zakresie: 
• efektywności wykonania zadań, 
• aktualności zidentyfikowanych problemów ekologicznych oraz adekwatności podjętych 

działań, 
• stopnia realizacji programu w odniesieniu do stopnia realizacji założonych działań 

i przyjętych celów, 
• rozbieżności pomiędzy założonymi celami i działaniami, a ich wykonaniem, 
• przyczyn ewentualnych rozbieżności pomiędzy założonymi celami i działaniami, a ich 

wykonaniem, 
• niezbędnych modyfikacji programu. 

Dla prawidłowego przebiegu monitoringu realizacji celów i zadań Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Bobowa niezbędna jest okresowa wymiana informacji, zwłaszcza pomiędzy 
jednostkami gminy, dotycząca stanu środowiska oraz stopnia zaawansowania realizacji 
poszczególnych zadań.  

Monitoring obejmuje dwa podstawowe rodzaje kontrolowania zmian, które najogólniej można 
określić jako: 

• monitoring ilościowy, 
• monitoring jakościowy. 

Ujęcie ilościowe – obrazuje prognozę zmian konkretnych wielkości (wskaźników). Nie do 
wszystkich elementów środowiska da się przypisać wskaźniki (nie wszystkie dane są dostępne), aby 
dokonać prognozy ilościowej w niektórych elementach środowiska. Do prognozowania zmian 
wskaźników w przyszłości wykorzystano informacje o dynamice zmian tych wskaźników w przeszłości, 
nakładów w okresach poprzednich i planowanych do poniesienia (uwzględniono fakt, iż część 
zaplanowanych nakładów w poprzednim okresie nie została zrealizowana), oraz wymogi UE. 

Ujęcie jakościowe – dla elementów środowiska, dla których nie można prognozować 
określonych wskaźników lub jest to utrudnione, wykorzystano ocenę jakościową, która stanowi 
jednocześnie uzupełnienie do oceny ilościowej. Listę tę można ewentualnie w przyszłości uzupełnić 
o pojedyncze nowe wskaźniki dotyczące jakości środowiska. Wskazane byłoby także dopasowanie 
odpowiednich wskaźników, do odpowiednich celów Aktualizacji POŚ. 
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Tabela 22 Mierniki monitorowania efektywno ści Programu  
Lp. Wskaźniki  Jednostka 

 Wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko  
  2009 2012 

1 Stan ekologiczny rzeki Biała  Dobry 
Dobry i powyżej 

dobrego 
2 Jakość wód podziemnych  b.d. II 

3 
Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i lud-
ności (m3)  

b.d. 111 328 

4 
Ilość wody zużywanej w gospodarstwach domowych  
na 1 osobę w roku (m3)  4,9 6,1 

5 % mieszkańców korzystających z sieci gazociągowej  66,7 62,7 
6 % mieszkańców korzystających z wodociągów  29,3 32,9 
7 % mieszkańców korzystających z kanalizacji  20,7 31,4 
8 Stopień skanalizowania gminy (km/km2)  0,45 1,27 
9 Zebrane zmieszane odpady komunalne (Mg) 373,60 546,00 

10 Udział odpadów komunalnych pozyskiwanych ze 
zbiórki selektywnej [%]  

b.d. 14,4 

11 Ilość emitorów pól elektromagnetycznych  3 3 
12 Wskaźnik lesistości (%)  14,8 14,7 
13 Ruch kołowy na drogach wojewódzkich (ogółem) b.d. 8858 

14 Nakłady na ochronę środowiska i gospodarkę wodną 
(tys. zł)  b.d. b.d. 

15 Powierzchnia terenów objętych ochroną prawną (ha)  0 0 
Źródło: opracowanie własne 
 
10. Podsumowanie 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Bobowa na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021. 

Podstawę niniejszego opracowania stanowi szereg dokumentów udostępnionych m.in. przez 
Urząd Miejski w Bobowej, Starostwo Powiatowe w Gorlicach, GUS, RZGW, WIOŚ, oraz RDOŚ. 
Informacje wykorzystane w opracowaniu posłużyły określeniu stanu aktualnego komponentów 
środowiska przyrodniczego.  

Program powinien być realizowany poprzez uwzględnienie zapisów wynikających 
z dokumentów rządowych, zwłaszcza wynikających z listy przedsięwzięć własnych 
i koordynowanych. Ponadto wszelkie działania winny wynikać z przedsięwzięć zawartych 
w opracowaniach na szczeblu regionalnym (Program Wojewódzki, Strategia Wojewódzka) oraz 
z dokumentów i koncepcji władz gminy i powiatu, postulatów rozmaitych środowisk, w tym 
organizacji pozarządowych i mieszkańców. Dodatkowo niektóre z przedsięwzięć zostały 
zaproponowane przez zespół autorski opracowujący Program. 

Po dokonaniu diagnozy stanu poszczególnych komponentów środowiska na terenie gminy 
oraz kierując się uwarunkowaniami zewnętrznymi (obowiązujące akty prawne) i wewnętrznymi 
(lokalne opracowania planistyczne i strategiczne, stan środowiska przyrodniczego) dokonano 
wyboru priorytetów ekologicznych. W Programie wyodrębniono pięć głównych priorytetów: 

• Ochrona jakości powietrza, wód i ziemi, 
• Ochrona zasobów przyrody, 
• Właściwa gospodarka odpadami, 
• Zapobieganie ponadnormatywnej emisji hałasu i pól e lektromagnetycznych,  
• Edukacja ekologiczna. 

 
W ramach wyodrębnionych priorytetów wyznaczono cele dążące do osiągnięcia poprawy 

stanu środowiska, czemu mają służyć zaproponowane zadania. Zaproponowane przedsięwzięcia 
w przyszłości przyczynią się do poprawy stanu środowiska na terenie gminy Bobowa. 

Niniejszy dokument jest dokumentem planistycznym i nie stanowi przepisów prawa 
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miejscowego. Nakreśla jedynie kierunek, w jakim powinien podążyć samorząd mając na celu 
zachowanie i poprawę stanu środowiska przyrodniczego. 

 
Osiągnięcie priorytetów będzie możliwe poprzez realizację zadań w obrębie dwunastu 

obszarów priorytetowych: 
1) Ochrona zasobów kopalin 
2) Ochrona naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi i gleb przed degradacją 
3) Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska 
4) Racjonalizacja zużycia wód 
5) Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 
6) Racjonalne kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią 
7) Poprawa stanu i jakości zasobów przyrodniczych gminy 
8) Rozwój zasobów leśnych 
9) Właściwa gospodarka odpadami 
10) Ograniczanie emisji do środowiska i zmniejszanie narażenia mieszkańców na 

ponadnormatywny poziom hałasu oraz pól elektromagnetycznych 
11) Minimalizacja ryzyka skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w razie ich 

wystąpienia 
12) Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców gminy 

Przedsięwzięcia zaproponowane w obrębie wymienionych obszarów w przyszłości przyczynią 
się do poprawy stanu środowiska na terenie gminy Bobowa. 

 
 

11. Literatura  

• Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2008 r. Nr 138, poz. 865 ze 
zm.), 

• Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888), 

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze 
zm.), 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145), 
• Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 25, poz. 202 ze zm.), 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 

poz. 150 ze zm.), 
• Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.), 
• Ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493 ze zm.), 

• Programowanie ochrony środowiska w gminie, czyli jak skutecznie zaplanować i wdrożyć 
gminny program ochrony środowiska, Tom 1 – podręcznik, 2009 r., Arnold Bernaciak, 
Marcin Spychała, 

• Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym 
i lokalnym, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, grudzień 2002 r., 

• Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 
2016, 

• Strategia Rozwoju Małopolski na lata 2011 – 2020, 
• Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, przyjęty Uchwałą nr XXV/397/12 

SWM z dnia 2 lipca 2012 r 



 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bobowa 

 na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021 

 

 70

• Program Strategiczny Ochrona Środowiska (projekt), 
• „Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, Małopolska 2023 – w zdrowej 

atmosferze”, 
• „Plan Rozwoju Sieci Dróg Wojewódzkich w Małopolsce do 2020 roku” 
• „Edukacja ekologiczna dla poprawy jakości powietrza w Małopolsce”, materiał pomocniczy dla 

samorządów i szkół, 
• Raporty WIOŚ w Krakowie, 
• Strategia Rozwoju Gminy Bobowa na lata 2008 – 2013, 
• Lokalna Strategia Rozwoju obszarów wiejskich objętych działaniem stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, 
• „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bobowa na lata 2009 – 2016”, 
• „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bobowa na lata 2009 – 2016”, 
• „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gorlickiego na lata 2014 – 2017 z perspektywą do 

roku 2021”,  
• „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa do 

roku 2032” 
• „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bobowa za lata 2009 – 2010”, 
• „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bobowa za lata 2011 – 2012”, 
• Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2010, 
• Krajowy Program Zwiększania Lesistości, 
• Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014, 
• Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.2012 r., PIG, 

Warszawa, 2013 r., 
• Informacje z Urzędu Miejskiego w Bobowej, 
• Informacje ze Starostwa Powiatowego w Gorlicach, 
• Dane Głównego Urzędu Statystycznego, 
• Strony internetowe Centrum Informacji o Środowisku: www.cios.gov.pl, 
• Strony internetowe Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl, 
• Strony internetowe Natura 2000: www.natura2000.mos.gov.pl/natura2000 

i www.natura2000.org.pl, 
• Strony internetowe www.cire.pl, 
• Strony internetowe www.baza-oze.pl, 
• Strony internetowe www.energiaodnawialna.net. 
• Strony internetowe http://krakow.rdos.gov.pl/, 
• Strony internetowe http://geoportal.infoteren.pl, 
 
 


