
 
Strona 0 z 

147 
wykonawstwo 

 

2017 

Prohabitat 

maj 2017 

Aktualizacja Programu 

Ochrony Środowiska Gminy 

Lipnica Wielka  
na lata 2018 – 2022 z uwzględnieniem perspektywy 

do roku 2026  



 
wykonawstwo Strona 1 z 147 

wykonawstwo 
 

 

 

 

 

Wykonawstwo 

 

Zleceniodawca: 

Urząd Gminy Lipnica Wielka 

Lipnica Wielka na Orawie 518 

34 – 483 Lipnica Wielka na Orawie 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pracownia ekspertyz środowiskowych i przyrodniczych 

os. Mozarta 23/13; 31-232 Kraków 

REGON: 361597484 

NIP: 9452079594 

Tel.: 12 350 51 71 

www - www.prohabitat.com.pl 

e-mail - kontakt@prohabitat.com.pl 

 

 

 

Kraków 2017 

 

http://www.prohabitat.com.pl/
mailto:kontakt@prohabitat.com.pl


 
wykonawstwo Strona 2 z 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy dokument został przygotowany przez firmę Prohabitat dla jej klienta. Prawa klienta do opracowania zostały określone w osobnej 

umowie. Osoby trzecie nie mają prawa do wykorzystania niniejszego Programu (ani żadnego jego fragmentu) bez uprzedniej pisemnej zgody 

firmy Prohabitat. 

Strony opracowania są chronione prawem autorskim. Kopiowanie, rozpowszechnianie, poprawianie, przetwarzanie lub jakiekolwiek inne 

użycie niniejszego Programu jest niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Prohabitat lub innego właściciela takich praw.

 

Zespół autorski 

 

Kierownik projektu Kinga Klich – spec. ds ochrony środowiska 

Autor Kinga Klich – spec. ds ochrony środowiska 

Autor Anna Bala – spec. ds. ochrony środowiska 

Autor Małgorzata Jasek – młodszy spec. ds. ochrony środowiska 

Zatwierdził Rafał Bodzioch – biegły w zakresie ochrony środowiska 



 Strona 3 z 147 Spis treści 

Spis treści 

 

wykonawstwo ................................................................................................................................................ 0 

Spis treści ....................................................................................................................................................... 3 

1. Wstęp ...................................................................................................................................................... 5 

1.1. Lokalizacja gminy ......................................................................................................................... 5 

1.2. Podstawa prawna i cel opracowania ....................................................................................... 10 

2. Streszczenie ......................................................................................................................................... 11 

3. Ocena stanu środowiska gminy Lipnica Wielka .............................................................................. 12 

3.1. Ochrona klimatu i jakości powietrza........................................................................................ 12 

3.2. Zagrożenia hałasem ................................................................................................................... 17 

3.3. Pola elektromagnetyczne .......................................................................................................... 17 

3.4. Gospodarowanie wodami ......................................................................................................... 19 

3.5. Gospodarka wodno – ściekowa ................................................................................................ 29 

3.6. Zasoby geologiczne i mineralne ............................................................................................... 33 

3.7. Gleby ............................................................................................................................................ 38 

3.8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów ......................................... 39 

3.9. Zasoby przyrodnicze .................................................................................................................. 43 

3.9.1. Gatunki chronione na terenie gminy Lipnica Wielka......................................................... 43 

3.9.2. Formy ochrony przyrody ....................................................................................................... 44 

3.9.2.1. Rezerwaty przyrody ........................................................................................................... 44 

3.9.2.2. Parki narodowe .................................................................................................................. 44 

3.9.2.3. Obszary Chronionego Krajobrazu ................................................................................... 46 

3.9.2.4. Obszary Natura 2000 ........................................................................................................ 49 

3.9.2.5. Pomniki przyrody ............................................................................................................... 52 

3.9.2.6. Parki krajobrazowe ............................................................................................................ 54 



 
Spis treści Strona 4 z 147 

3.9.2.7. Użytki ekologiczne ............................................................................................................. 54 

3.10. Zabytki na terenie gminy Lipnica Wielka ................................................................................. 54 

3.11. Zagrożenia poważnymi awariami ............................................................................................ 55 

3.12. Edukacja ekologiczna ................................................................................................................. 57 

4. Analiza SWOT ....................................................................................................................................... 60 

5. Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie ................................................. 65 

6. Analiza spójności .............................................................................................................................. 108 

7. Źródła finansowania programu ...................................................................................................... 126 

8. Monitoring wdrażania Programu ................................................................................................... 142 

9. Spis tabel ........................................................................................................................................... 143 

10. Spis rysunków .............................................................................................................................. 145 

11. Źródła ............................................................................................................................................ 146 

 

 

  



 
Wstęp Strona 5 z 147 

1. Wstęp 

1.1. Lokalizacja gminy 

Gmina Lipnica Wielka to gmina wiejska położona w  województwie małopolskim, 

w  powiecie nowotarskim. Rysunek 1 ukazuje położenie powiatu nowotarskiego na 

terenie Polski, a Rysunek 2 położenie gminy Lipnica Wielka na terenie powiatu 

nowotarskiego. 

Rysunek 1. Położenie powiatu nowotarskiego na terenie Polski 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek 2. Lokalizacja gminy Lipnica Wielka na terenie powiatu nowotarskiego 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Od wschodu Gmina graniczy z gminą Jabłonka, od północy z gminą Zawoja (powiat suski), 

od zachodu oraz południa Gmina graniczy z sąsiadującym Państwem – Słowacją. 

Gmina położona jest nad potokiem Lipnica, a w jej skład wchodzą dwie wsie: Lipnica 

Wielka i Kiczory. Wieś Lipnica Wielka składa się z czterech sołectw: Murowanica, Centrum, 

Skoczyki, Przywarówka. 

Położenie fizyczno – geograficzne 

Według podziału fizyczno – geograficznego Polski gmina Lipnica Wielka w większej części 

położona jest w obrębie Beskidu Żywieckiego, stanowiący największy makroregion 

podprowincji Zewnętrznych Karpat Zachodnich. Wśród jednostek niższego rzędu 

w zasięgu Beskidów Zachodnich wyróżniono dwa mezoregiony: Pasmo Babiogórskie 

i Działy Orawskie. Południowa część Gminy znajduje się w granicach podprowincji 

Centralnych Karpat Zachodnich, makroregionu Obniżenie Orawsko – Podhalańskie 

i mezoregionu Kotlina Orawsko – Nowotarska.   
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Pasmo Babiogórskie zajmuje północny fragment terenu Gminy, który obejmuje 

południowe stoki masywu Babiej Góry, który w części objęty jest granicami Babiogórskiego 

Parku Narodowego i jego otuliną. Szczyt Diablak, skalno – kamienista kulminacja Babiej 

Góry, o wysokości 1725 m n.p.m., stanowi najwyższy szczyt Zewnętrznych Karpat 

Zachodnich. Południowy stok Babiej Góry opada łagodnie w kierunku południowym ku 

Działom Orawskim. Dobrze są wyrażone piętra krajobrazowe: regla dolnego (do wysokości 

1150 m n.p.m.), regla górnego (do około 1360 m n.p.m.), kosodrzewiny (do 1650 m n.p.m.) 

i alpejskie skalne na Diablaku. 

Działy Orawskie zajmujące środkową cześć Gminy. Stanowią przedłużenie stoków Babiej 

Góry, które na wysokości 800-900 m przechodzą w wydłużone, rozcięte erozyjnie grzbiety 

między dolinami potoków. W dolinie potoku Lipnica położona jest wieś Lipnica Wielka. 

W tej części Gminy do najwyższych szczytów należy położony na zachód od Lipnicy Wielkiej 

szczyt Bucznik o wysokości 808 m n.p.m. i zalesionych stokach oraz niższy szczyt Gojka 

(790 m n.p.m.).   

Kotlina Orawsko – Nowotarska zajmuje południowy skraj obszaru Gminy. Stanowi płaskie 

obniżenie pomiędzy łańcuchem Beskidów Zachodnich na północy, a podniesionymi 

tektonicznie pogórzami na południu. W dorzeczu Orawy wyróżniono Kotlinę Orawską. 

Dno kotliny znajduje się na wysokości około 600 m n.p.m. 
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Rysunek 3. Mezoregiony na terenie gminy Lipnica Wielka 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek 4. Podprowincje na terenie gminy Lipnica Wielka 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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1.2. Podstawa prawna i cel opracowania 

Niniejsza aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Lipnica Wielka na lata 2018 – 

2022 z perspektywą do 2026 roku, zwana dalej Programem została sporządzona zgodnie z 

art. 17 ustawy z dnia 7 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2017 poz. 519 

z późń. zm.). Obowiązek planowania i sporządzania zadań z dziedziny ochrony środowiska 

jest obowiązkiem organu wykonawczego gminy, co wynika z art. 17  ww. ustawy. Dany 

Program opracowano zgodnie z wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych 

i gminnych programów ochrony środowiska (1). 

Głównym celem tworzenia Programu jest dążenie do poprawy stanu środowiska 

w Gminie, ochrona oraz rozwój walorów środowiska, racjonalne gospodarowanie 

zasobami, a także ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Aktualizacja 

Programu Ochrony Środowiska Gminy Lipnica Wielka przedstawia aktualny stan 

środowiska na terenie Gminy, określa niezbędne zadania, których realizacja spowoduje 

poprawę stanu środowiska, koordynację decyzji administracyjnych oraz działania 

inwestycyjne podejmowane przez różne instytucje i podmioty.  

Realizacja Programu będzie możliwa oraz skuteczna poprzez nawiązanie współpracy 

między interesariuszami oraz odpowiednią koordynację działań. 
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2. Streszczenie 

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Lipnica Wielka na lata 2018 – 2022 

z perspektywą do roku 2026, zwana dalej Programem została sporządzona zgodnie z art. 

17 ustawy z dnia 7 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2017 poz. 519 

z późń. zm.).  

Głównym celem tworzenia Programu jest dążenie do poprawy stanu środowiska w gminie, 

ochrona oraz rozwój walorów środowiska, racjonalne gospodarowanie zasobami, a także 

ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Aktualizacja Program Ochrony 

Środowiska Gminy Lipnica Wielka przedstawia aktualny stan środowiska na terenie gminy, 

określa niezbędne zadania, których realizacja spowoduje poprawę stanu środowiska, 

koordynację decyzji administracyjnych oraz działania inwestycyjne podejmowane przez 

różne instytucje i podmioty.  

Realizacja Programu będzie możliwa oraz skuteczna poprzez nawiązanie współpracy 

między interesariuszami oraz odpowiednią koordynację działań. 

W dokumencie dokonano oceny stanu środowiska na terenie gminy Lipnica Wielka, gdzie 

wyszczególniono takie elementy jak: powietrze, hałas, pola elektromagnetyczne, wody, 

zasoby geologiczne, gleby, zasoby przyrodnicze, gospodarkę odpadami, a także 

prowadzoną edukację ekologiczną. 

Po analizie stanu środowiska na terenie Gminy określono jego mocne i słabe strony 

pochodzące ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych (analiza SWOT). Kolejno 

sformułowano główne założenia, cele oraz kierunki interwencji, których wykonanie będzie 

miało na celu poprawę jakości określonych elementów środowiska przyrodniczego. 

W Programie opisano również możliwe mechanizmy finansowania wcześniej określonych 

działań oraz możliwość monitorowania postępu z wdrażania zadań poprzez określenie 

wskaźników monitoringu. 
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3. Ocena stanu środowiska gminy Lipnica Wielka 

3.1. Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Czynnikiem istotnie wpływającym na poziom życia człowieka i roślin jest stan czystości 

powietrza. Emisją zanieczyszczeń do środowiska określa się wprowadzanie do atmosfery 

w sposób zorganizowany lub niezorganizowany, substancji stałych, ciekłych lub gazowych 

w ilościach, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę żywą, 

glebę, wodę lub mogą spowodować inne szkody w środowisku. 

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Lipnica Wielka są emisje 

z kotłowni należących do właścicieli zabudowy jednorodzinnej (niska emisja palenisk 

domowych, co wiąże się ze zwiększoną emisją związków węgla i siarki). 

Informację o  stanie powietrza uzyskano z  raportów wykonywanych przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w  Krakowie. Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w  Krakowie prowadzi badania rozdzielając województwo na trzy strefy: 

miasto Tarnów, Aglomerację Krakowską i strefę małopolską.  
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Rysunek 5. Podział województwa małopolskiego na strefy 

 

Źródło: Raport jakości powietrza w województwie małopolskim w 2015 roku – Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Krakowie 

Gmina Lipnica Wielka znajduje się w strefie małopolskiej. Poniższa tabela charakteryzuje 

strefy w województwie małopolskim (Tabela 1).  

Tabela 1. Charakterystyka stref w województwie małopolskim 

Województwo Kod strefy Nazwa strefy Typ strefy Powierzchnia 

strefy [km2] 

Liczba 

mieszkańców 

w strefie 

 

 

 

małopolskie 

PL1201 Aglomeracja 

Krakowska 

Aglomeracja 327 761 873 

PL1202 Miasto Tarnów Miasto powyżej 

100 000 

mieszkańców 

72 111 376 

PL1203 Strefa 

małopolska 

Reszta 

województwa 

14 784 2 495 087 

Źródło: Raport jakości powietrza w województwie małopolskim w 2015 roku – Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Krakowie 
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Zaliczenie strefy do klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej obszarze 

i wiąże się z określonymi wymaganiami w zakresie działań na rzecz poprawy jakości 

powietrza (wtedy, gdy w powietrzu nie są spełnione odpowiednie kryteria) lub na rzecz 

utrzymania tej jakości (wtedy gdy stężenie spełnia przyjęte standardy). 

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. 

w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz.U.UE.L.2008.152.1) 

należy utrzymać jakość powietrza tam, gdzie już jest ona dobra, lub należy ją poprawić. 

W przypadku, gdy w określonej strefie lub aglomeracji poziomy zawartości zanieczyszczeń 

w powietrzu jednej lub kilku substancji przekraczają poziomy dopuszczalne1, poziomy 

dopuszczalne powiększone o odpowiednie marginesy tolerancji2 lub poziomy docelowe3, 

to państwa członkowskie zapewniają opracowanie planów ochrony powietrza dla 

przedmiotowych stref i aglomeracji w celu dotrzymania odpowiednich wartości 

normatywnych.  

Klasy stref i wymagane dla nich działania w zależności od poziomów stężeń 

zanieczyszczenia uzyskanych w rocznej ocenie jakości powietrza, dla przypadków gdy dla 

zanieczyszczenia jest określony poziom dopuszczalny i nie jest określony margines 

tolerancji lub osiągnął on wartość zerową.  

Tabela 2. Klasy stref i wymagane działania w przypadku zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu 

(NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6), pyłu PM10, pyłu2,5, zawartości ołowiu (Pb) w pyle PM10 - dla ochrony ludzi 

oraz: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) – dla ochrony roślin 

Klasa 

strefy 

Poziom stężeń 

zanieczyszczenia 

Wymagane działania 

A Nie przekraczający poziomu 

dopuszczalnego 

▪ Utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej poziomu 

dopuszczalnego oraz dążenie do utrzymania najlepszego 

jakości powietrza zgodnie z rozwojem ze 

zrównoważonym rozwojem 

C Powyżej poziomu 

dopuszczalnego 

▪ Określenie obszarów przekroczeń dopuszczalnych, 

▪ Kontrolowanie stężeń zanieczyszczeń na obszarach 

przekroczeń i prowadzenie działań mających na celu 

                                                        
1 Poziom dopuszczalny to poziom substancji w powietrzu ustalony na podstawie wiedzy naukowej, w celu unikania, 

zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowia ludzkie lub środowisko jako całość, to poziom który 

powinien być osiągnięty w określonym terminie i po tym terminie nie powinien być przekraczany. 
2 Margines tolerancji to procentowo określona część poziomu dopuszczalnego, o którą poziom ten  może zostać 

przekroczony, zgodnie z warunkami ustanowionymi w dyrektywie 2008/50/WE. 
3 Poziom docelowy oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania 

szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub środowisko jako całość, poziom który ma być osiągnięty tam gdzie to 

możliwe w określonym czasie. 
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Klasa 

strefy 

Poziom stężeń 

zanieczyszczenia 

Wymagane działania 

obniżenie stężeń przynajmniej do poziomów 

dopuszczalnych, 

▪ Opracowanie lub aktualizacja programu ochrony 

powietrza w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów 

dopuszczalnych substancji w powietrzu.  

Źródło: Raport jakości powietrza w województwie małopolskim w 2015 roku – Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Krakowie 

 

Tabela 3. Klasy stref i oczekiwane działania w przypadku stężeń zanieczyszczenia: ozonu (O3) - dla ochrony zdrowia 

ludzi i roślin oraz: arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni), benzoapirenu B(a)P w pyle PM10 - dla ochrony zdrowia ludzi 

Klasa strefy Poziom stężeń 

zanieczyszczenia 

Wymagane działania 

A Nie przekraczający 

poziomu dopuszczalnego 

▪ Brak 

C Powyżej poziomu 

dopuszczalnego 

▪ Dążenie do osiągnięcia poziomu docelowego 

w określonym czasie za pomocą ekonomicznie 

uzasadnionych działań technicznych i technologicznych, 

▪ Opracowanie lub aktualizacja programu ochrony 

powietrza w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów 

docelowych w powietrzu.  

Źródło: Raport jakości powietrza w województwie małopolskim w 2015 roku – Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Krakowie 

 

Najbliższą stacją pomiarową znajdującą się w pobliżu gminy Lipnica Wielka jest 

automatyczna stacja znajdująca się w Zakopanym.  

Tabela 4. Klasy stref dla poszczególnych parametrów mierzonych dla strefy małopolskiej 

Mierzony parametr Klasa strefy dla ochrony 

zdrowia  

Klasa strefy dla ochrony roślin 

Benzen (C6H6,) A - 

Dwutlenek azotu ( NO2) A A 

Dwutlenek siarki ( SO2) A A 

Ołów (Pb) A - 

Pył Zawieszony PM10 C - 

Pył zawieszony PM2,5 C - 

Tlenek węgla (CO) A - 

Arsen (AS) A - 

Kadm (Cd) A - 

Nikiel (Ni) A - 
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Mierzony parametr Klasa strefy dla ochrony 

zdrowia  

Klasa strefy dla ochrony roślin 

Benzo(a)piren (B(a)P) C - 

Ozon (O3) C C 

Źródło: Raport jakości powietrza w województwie małopolskim w 2015 roku – Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Krakowie 

 

Z powyższej tabeli można zauważyć, że przekroczenia poziomu dopuszczalnego 

zanotowano w  przypadku: pyłu zawieszonego PM2,5, pyłu zawieszonego PM10, ozonu 

oraz benzo(a)pirenu – w klasyfikacji dla ochrony zdrowia, w przypadku ochrony roślin 

stężenie zanieczyszczeń zostało przekroczone w przypadku ozonu.  

Poniższa tabela ukazuje przyczyny przekroczeń danych zanieczyszczeń w gminie Lipnica 

Wielka. 

Tabela 5. Przyczyny przekroczeń zanieczyszczeń na terenie gminy Lipnica Wielka 

Zanieczyszczenia Przyczyna przekroczeń 

B(a)P Oddziaływanie emisji związanych z indywidulanym ogrzewaniem budynków 

PM10 Oddziaływanie emisji związanych z indywidulanym ogrzewaniem budynków 

PM2,5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidulanym ogrzewaniem budynków 

O3 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne 

Źródło: Opracowanie na podstawie Ocena jakości powietrza w  województwie małopolskim w 2015 roku – 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie 

Obszar gminy Lipnica Wielka leży w zasięgu regionu klimatycznego karpackiego ze średnią 

roczną temperaturą powietrza 5 – 5,5 °C. Charakterystyczne dla tego obszaru są (2): 

 niewielkie wahania średniej temperatury w ciągu roku, 

 znaczne wahania w ciągu doby, 

 liczba dni ze średnią dobową temperaturą równą lub niższą od zera wynosi 100 – 

110,  

 czas zalegania pokrywy śnieżnej 80 – 90 dni, 

 średnie roczne sumy opadów zmieniają się w zakresie 900 -1000 mmm.  

Na Babiej Górze wyróżniono piętra klimatyczne:  

 umiarkowanie ciepłe (ze średnią temperaturą roczną 6 – 8°C) do wysokości 652 m 

n.p.m.,  

 umiarkowanie chłodne (ze średnią temperaturą roczną 4 – 6°C) do wysokości 1100 

m n.p.m.,  
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 chłodne (od 2 do 4°C), do wysokości 1395 m n.p.m.,  

 bardzo chłodne (od 0 do 2°C) do wysokości 1650 m n.p.m.,  

 umiarkowanie zimne (od -2 do 0°C), do wysokości 1725 m n.p.m.  

W rejonie masywu przeważają wiatry północno – zachodnie, zdarzają się wiatry halne. 

Na szczycie Diablaka (1725 m n.p.m.) roczne sumy opadów wynoszą 1300 – 1350 mm.  

Największym problemem w zakresie powietrza atmosferycznego oraz ochrony klimatu na 

terenie gminy Lipnica Wielka jest: 

 oddziaływanie emisji związane z indywidualnym ogrzewaniem budynków 

mieszkańców (niska emisja). 

3.2. Zagrożenia hałasem 

Jednym z najbardziej uciążliwych zanieczyszczeń środowiska jest nadmierny hałas, który 

wpływa negatywnie na zdrowie człowieka. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym, wzrasta liczba 

źródeł hałasu i ich aktywności, tworząc niekorzystny klimat akustyczny.  

Polskie prawo zostało w 2005 r. skorelowane z prawem unijnym przez wdrożenie do 

Prawa ochrony środowiska przepisów Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu 

w środowisku. Aktualnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

z późniejszymi zmianami. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie realizując zadania Programu 

Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Małopolskiego przeprowadza 

pomiary hałasu komunikacyjnego. Podstawowym celem monitoringu jest wyznaczanie 

oraz ewidencjonowanie obszarów o ponadnormatywnym poziomie hałasu, czyli miejsc 

gdzie mierzony hałas przekracza dopuszczalne wartości. Podczas prowadzonych badań 

na terenie gminy Lipnica Wielka nie zostały wykonane pomiary hałasu drogowego.  

3.3. Pola elektromagnetyczne 

Promieniowania elektromagnetyczne jest zjawiskiem powszechnym. Źródłami tego 

promieniowania są systemy przesyłowe energii elektrycznej, stacje radiowe, telewizyjne 

i telefonii komórkowej oraz urządzenia o mniejszej uciążliwości, diagnostyczne, 
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terapeutyczne, przemysłowe, a także domowe.  Zgodnie z definicją zawartą w ustawie 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, pole elektromagnetyczne (PEM), 

to pole elektryczne, magnetyczne lub elektromagnetyczne emitujące promieniowanie 

w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz.  

Pole elektromagnetyczne nie jest rejestrowane zmysłami człowieka, zmniejsza 

to świadomość o występującym zagrożeniu. Negatywny wpływ energii 

elektromagnetycznej przejawia się tak zwanym efektem termicznym, co może 

powodować zmiany biologiczne (np. zmianę właściwości koloidalnych w tkankach), 

a nawet doprowadzić do śmierci termicznej. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez 

silne źródło niekorzystnie zmienia warunki bytowania człowieka, wpływa na przebieg 

procesów życiowych i może powodować wystąpienie zaburzeń m.in. funkcji ośrodkowego 

układu nerwowego, narządów słuchu i wzroku (3).  

Do najważniejszych czynników mających wpływ na oddziaływanie promieniowania 

elektromagnetycznego na zdrowie człowieka (tzw. parametrów pola) należą:  

 odległość od źródła promieniowania, 

 natężenie pola elektromagnetycznego, 

 czas przebywania w tym polu (tzw. czas ekspozycji), 

 częstotliwości. 

Na terenie Gminy nie zostały przeprowadzone badania poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku, najbliżej zlokalizowanym punktem pomiarowym dla 

gminy Lipnica Wielka jest miasto Rabka Zdrój i dla niej zostaną przedstawione wyniki. 

Wyniki pomiarów monitoringu pól elektromagnetycznych w środowisku na terenie 

województwa małopolskiego wykonane w 2015 roku określają średnią arytmetyczną 

zmierzonych wartości < 0,3  [V/m] oraz średnią arytmetyczną dla rodzaju obszaru równą 

0,214 [V/m] . 

Badanie prowadzono w zakresie natężenia składowej elektrycznej pola magnetycznego w 

przedziale częstotliwości od 3 MHz do 3000 MHz, dla której dopuszczalny poziom pól 

elektromagnetycznych wynosi 7V/m. 

Przez teren gminy Lipnica Wielka nie przebiegają linie energetyczne mające znaczenie 
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z punktu widzenia ochrony środowiska, a więc linie wysokiego napięcia o charakterze 

tranzytowym, o napięciach znamionowych: 110kV, 220kV i 400kV. Występują tu jedynie 

linie energetyczne średniego (15 kV)  i niskiego (0,4kV) napięcia. 

3.4. Gospodarowanie wodami 

Wody powierzchniowe 

Obszar gminy Lipnica Wielka w całości leży w zlewisku Morza Czarnego w dorzeczu Czarnej 

Orawy (3). Europejski dział wodny pomiędzy zlewniami Morza Czarnego i Bałtyckiego 

przebiega szczytami pasma babiogórskiego od granicy państwa w kierunku wschodnim, 

pokrywając się częściowo z północną granicą gminy Lipnica Wielka.  

Obszar Gminy odwadniany jest przez potoki płynące z północnego - zachodu na 

południowy wschód, ze stoków Babiej Góry. Do największych należą Lipnica, wpadająca 

do Czarnej Orawy oraz Krzywań wpadający bezpośrednio do Zbiornika Orawskiego. 

Jedynie niewielki fragment sztucznego Zbiornika Orawskiego leży w granicach Polski. 

Na omawianym obszarze występują liczne źródła.  

Gmina Lipnica Wielka położona jest w zlewni Czarnej Orawy, która znajduje się w obszarze 

działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) z dnia 23 października 2000 roku, która jest 

podstawowym aktem prawnym dotyczącym ochrony wód w Unii Europejskiej, zmieniła 

podejście do systemu zarządzania wodami, w tym do badań i oceny ich jakości. 

Zgodnie z RDW podstawową jednostką gospodarowania wodami są tzw. jednolite części 

wód (JCW), które należy rozumieć jako oddzielne i znaczące elementy wód 

powierzchniowych takie jak: rzeka, jezioro, zbiornik, strumień, część strumienia rzeki 

lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych. Wyróżnia się naturalne i silnie 

zmienione lub sztuczne jednolite części wód. 

Na terenie gminy Lipnica Wielka występuje 5 Jednolitych Części Wód Powierzchniowych 

( JCWP), ich charakterystykę przedstawia Tabela 6. 

 



 Strona 20 z 147 Ocena stanu środowiska gminy Lipnica Wielka 

Tabela 6. Charakterystyka Jednolitych Części Wód Powierzchniowych na terenie gminy Lipnica Wielka 

Lp. Europejski Kod JCWP Nazwa JCWP Region 

wodny 

Obszar 

dorzecza 

RZGW Status Ocena 

stanu  

Ocena ryzyka 

nieosiągnięcia celów 

środowiskowych 

1.  PLRW120014822279 Czarna Orawa od 

Zubrzycy bez 

Zubrzycy do ujścia 

region 

wodny 

Czarnej 

Orawy 

obszar 

dorzecza 

Dunaju 

RZGW w 

Krakowie 

naturalna część 

wód 

dobry niezagrożona 

2.  PLRW1200128222949 Krzywań region 

wodny 

Czarnej 

Orawy 

obszar 

dorzecza 

Dunaju 

RZGW w 

Krakowie 

naturalna część 

wód 

dobry niezagrożona 

3.  PLRW1200128222729 Lipnica region 

wodny 

Czarnej 

Orawy 

obszar 

dorzecza 

Dunaju 

RZGW w 

Krakowie 

silnie 

zmieniona 

część wód 

dobry niezagrożona 

4.  PLRW120012822269 Syhlec region 

wodny 

Czarnej 

Orawy 

obszar 

dorzecza 

Dunaju 

RZGW w 

Krakowie 

naturalna część 

wód 

zły niezagrożona 

5.  PLRW2000122134499 Skawica region 

wodny 

Górnej 

Wisły    

obszar 

dorzecza 

Wisły 

RZGW w 

Krakowie 

Naturalna 

część wód 

dobry niezagrożona 

Źródło: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 
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Monitoring JCWP 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadza co roku 

monitoring JCWP, aby sklasyfikować stan wód powierzchniowych.  

Podstawą klasyfikacji i oceny stanu wód powierzchniowych za rok 2015 jest 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2014 poz. 1482) oraz Wytyczne Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). Ocenę stanu wód powierzchniowych (rzek 

i zbiorników zaporowych) w województwie wykonuje się w odniesieniu do jednolitych 

części wód (JCW) na podstawie zweryfikowanych wyników badań monitoringowych wód 

zrealizowanych w ramach państwowego monitoringu środowiska przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie.  

Badania na potrzeby klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego 

prowadzone były w punktach reprezentatywnych. 

Stan lub potencjał ekologiczny jest wynikiem klasyfikacji elementów biologicznych oraz 

wspierających je elementów hydromorfologicznych i fizykochemicznych łącznie 

z zanieczyszczeniami syntetycznymi (np. fenole lotne, cyjanki) i niesyntetycznymi (metale 

np. bar, bor, cynk, glin). 

Stan chemiczny wód powierzchniowych określają stężenia substancji priorytetowych 

i innych substancji zanieczyszczających stanowiących zagrożenie dla środowiska wodnego 

(grupa wskaźników chemicznych charakteryzujących występowanie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego). 
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Tabela 7. Charakterystyka monitoringu Jednolitych Części Wód Powierzchniowych  
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Dorzecze Dunaju, kod 1000 

Zlewnia: Czarna Orawa, kod 822 

1 Czarna Orawa od 

Zubrzycy bez 

Zubrzycy do ujścia 

PLRW120014822279 Czarna Orawa - 

Jabłonka 

N II I II I dobry dobry dobry 

2 Krzywań PLRW1200128222949 Krywań (Krzywań) – 

ujście do Zbiornika 

Orawskiego 

T II I I - dobry - - 
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Wody podziemne 

Na terenie gminy Lipnica Wielka występuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) 

o numerze 439, zbiornik warstw Magura (Gorce). Charakterystyka tego GZWP wygląda 

następująco (5): 

 wiek utworów wodonośnych – trzeciorzędowe i kredowe fliszu, 

 powierzchnia – 440 km2, 

 średnia głębokość ujęcia – 80 m, 

 szacunkowe zasoby dyspozycyjne – 23 tys. m3/d. 
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Tabela 8. Główny zbiornik wód podziemnych na terenie gminy Lipnica Wielka 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Jednolite Części Wód Podziemnych 

Na terenie gminy Lipnica Wielka występują dwa zbiorniki Jednolitych Części Wód 

Podziemnych (JCWPd) (Rysunek 6). 

Rysunek 6. Jednolite Części Wód Podziemnych na terenie gminy Lipnica Wielka 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Charakterystyka JCWPd 164 (6), (7): 

 powierzchnia – 359,7 km2, 

 region – Środkowy Dunaj w pasie Zewnętrznych i Centralnych Karpat Zachodnich, 

 region hydrogeologiczny wg Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995 r.: XIV – 

karpacki, 

 głębokość występowania wód słodkich: 0 – 50 m (na podstawie rozpoznania 

regionalnego), 

 stratygrafia – Q, Pg, 

 litologia – piaski, żwiry, piaskowce, łupki, 

 rodzaj utworów budujących warstwę wodonośną – porowe, szczelinowo – porowe, 
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 średni współczynnik filtracji – 10-4 – 10-6, 

 średnia miąższość utworów wodonośnych – 10 – 20 m, 

 liczba poziomów wodonośnych – 2 – 4, 

 charakterystyka nadkładu warstwy wodonośnej – głównie utwory słabo 

przepuszczalne. 

W piętrze czwartorzędowym występuje jeden poziom wodonośny związany z utworami 

akumulacji rzecznej i wodnolodowcowej. Lokalnie może występować w łączności 

hydraulicznej z poziomem w utworach fliszowych. Piętro wodonośne paleogeńskie 

(fliszowe) zbudowane jest z utworów piaskowcowo – łupkowych. W strefie aktywnej 

wymiany wód zwykłych (do głębokości około 80 m p.p.t.) może występować kilka 

poziomów wodonośnych. 

Charakterystyka JCWPd 159 (8), (9): 

 powierzchnia – 1290,1 km2, 

 region – Środkowy Dunaj w pasie Zewnętrznych i Centralnych Karpat Zachodnich, 

 region hydrogeologiczny wg Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995 r.: XIV – 

karpacki, 

 głębokość występowania wód słodkich: 0 – 80 m (na podstawie rozpoznania 

regionalnego), 

 stratygrafia – Q, Pg – Cr, Cr 

 litologia – piaski, żwiry, otoczaki, 

 rodzaj utworów budujących warstwę wodonośną – porowe, szczelinowo – porowe, 

 średni współczynnik filtracji – 10-4 – 10-6, 

 średnia miąższość utworów wodonośnych – 10 – 20 m, 

 liczba poziomów wodonośnych – 2 – 4, 

 charakterystyka nadkładu warstwy wodonośnej – głównie utwory słabo 

przepuszczalne. 

Badania i ocena stanu wód podziemnych prowadzone są w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska w podsystemie – monitoring jakości wód podziemnych. Celem 

monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym 

wód podziemnych, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń w skali kraju, 
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na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności 

podejmowanych działań ochronnych. Badania i oceny JCWPd są określane dla stanu 

ilościowego i chemicznego.  

Poniższa tabela przedstawia wyniki badań monitoringowych wód podziemnych w 2016 

roku dla wskaźników nieorganicznych na terenie gminy Lipnica Wielka. 

Tabela 9. Wyniki badań monitoringowych dla JCWPd na terenie gminy Lipnica Wielka 

Charakterystyka wyników badań monitoringowych 

Gmina Lipnica Wielka (gm. wiejska) 

Miejscowość  Lipnica Wielka 

Nazwa dorzecza dorzecze Dunaju 

JCWPd 172 164 

Kod UE JCWPd 172 PLGW1000164 

Stratygrafia Q 

Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m] 0,60 

Przedział ujętej warstwy wodonośnej [m p.p.t] 4,50-7,50 

Zwierciadło wody swobodne 

Typ ośrodka porowy 

Użytkowanie terenu Łąki i pastwiska 

Wskaźniki fizyczno – chemiczne w zakresie II 

klasy jakości 

Ca, TOC 

Wskaźniki fizyczno – chemiczne w zakresie 

stężeń III klasy jakości 

Fe, Mn 

Wskaźniki fizyczno – chemiczne w zakresie 

stężeń IV klasy jakości 

As 

Klasa jakości - wskaźniki fizyczno-chemiczne IV 

Końcowa klasa jakości IV 

Źródło: Wyniki badań monitoringowych jakości wód podziemnych prowadzonych w województwie małopolskim w 

2016 roku w sieci krajowej w ramach monitoringu diagnostycznego – wskaźniki nieorganiczne (na podstawie 

pomiarów prowadzonych przez PIG Warszawa); http://www.krakow.pios.gov.pl 
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Końcowa klasa jakości wód podziemnych określonych jako IV. według rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu 

jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. 2016 poz. 85) klasa IV oznacza wody 

niezadowalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych są 

podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych 

oraz wyraźnego wpływu działalności człowieka. 

Zaopatrzenie w wodę 

Gmina Lipnica Wielka nie posiada sieci wodociągowej będącej własnością gminy. 

Mieszkańcy korzystają z indywidualnych, lokalnych ujęć wody, które nie są 

ewidencjonowane przez Urząd Gminy. 

Według Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) ludność 

korzystająca z sieci wodociągowej na terenie gminy Lipnica Wielka w roku 2016 to 240 

osób, co stanowi 4 % ogółu ludności korzystających z instalacji wodociągowej.  

Ujęcia wód podziemnych 

Na terenie gminy Lipnica Wielka znajdują się dwa ujęcia wód podziemnych, których 

użytkownikami są Urząd Gminy Lipnica Wielka oraz Karpacki Oddział Straży Granicznej im. 

I Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu. 

Poniżej przedstawiono ich charakterystykę: 

Tabela 10. Charakterystyka pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia  wód podziemnych dla Urzędu 

Gminy Lipnica Wielka 

Gmina Nazwa Urząd 

wydający 

Nr decyzji Data 

wystawienia 

Data 

ważności 

Użytkownik 

główny 

Lipnica 

Wielka 

SK – 1 Starostwo 

Powiatowe w 

Nowy Targu 

OŚ.6341.2.62.2015.DS 2015-09-11 2035-08-

31 

Urząd 

Gminy 

Lipnica 

Wielka 

Opis pozwolenia Przeznaczenie 

wody 

Wydajność 

godzinowa 

Pobór 

średni 

dobowy 

Pobór 

średni 

roczny 

Pobór max 

godzinowy 

Pobór wody ze 

studni SL – 1 

zlokalizowanej na 

działce nr 19666 w 

miejscowości 

Socjalne, 

technologiczne 

3 m3 13,7 m3/d 5000 

m3/rok 

2,5 m3/h 
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Lipnica Wielka do 

celów 

technologicznych i 

sanitarnych 

oczyszczalni w 

Lipnicy Wielkiej 

 

Tabela 11. Charakterystyka pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia  wód podziemnych dla Karpackiego 

Oddziału Straży Granicznej im. I Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu 

Gmina Nazwa Urząd 

wydający 

Nr decyzji Data 

wystawienia 

Data 

ważności 

Użytkownik 

główny 

Lipnica 

Wielka 

O – 1 Starostwo 

Powiatowe w 

Nowy Targu 

OŚ – 6223 – 

S/15/2003 

 

2003-09-10 2033-09-30 Karpacki 

Oddział Straży 

Granicznej im. 

I Pułku 

Strzelców 

Podhalańskich 

w Nowym 

Sączu 

Opis pozwolenia Przeznaczenie 

wody 

Wydajność 

godzinowa 

Wydajność 

eksploatacyjna 

Pobór 

max 

godzinowy 

Pobór max 

dzienny 

Pobór wody ze 

studni wierconej 0-

1 z utworów 

trzeciorzędowych 

dla potrzeb 

Strażnicy Straży 

Granicznej w 

Lipnicy Wielkiej w 

il.Qmax=1,25 m3/h, 

Q=30 m3,/d przy 

Se=5,55 m. 

Socjalne 2,1 m3 50,4 m3/d 1,25 m3/h 30 m3/d 

  

3.5. Gospodarka wodno – ściekowa 

Na terenie gminy Lipnica Wielka eksploatowana jest sieć kanalizacyjna o długości 94,3 km: 

 Lipnica Wielka: 74,35 km, 

 Kiczory 19,93 km. 

Ilość przyłączy do sieci kanalizacyjnej wynosi odpowiednio dla wsi Lipnicy Wielkiej 1116 

sztuk i dla wsi Kiczory 172 sztuki. Z systemu kanalizacji korzysta 5531 osób, co stanowi 

92 % populacji Gminy. Ścieki bytowe są odprowadzane głównie siecią kanalizacyjną do 
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oczyszczalni. W przypadku nieruchomości, które nie są przyłączone do sieci kanalizacyjnej 

wyposażone zostały w zbiorniki bezodpływowe, z których nieczystości wywożone są 

wozem asenizacyjnym, ilość zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy wynosi 276. 

Szacuje się, że 9,5% RLM Gminy korzysta z taboru asenizacyjnego. Ścieki z rolnictwa 

wykorzystywane są do nawożenia pól. 

W Gminie zlokalizowane są dwie oczyszczalnie ścieków: 

 Oczyszczalnie Ścieków w Lipnicy Wielkiej: 

 oczyszczalnia biologiczno–mechaniczna typu BIOVAC z cyklem reaktora 

biologicznego (SBR), 

 średnia przepustowość oczyszczalni: 1000 m3/d, 

 maksymalna przepustowość oczyszczalni: 1300 m3/d, 

 projektowa wydajność oczyszczalni ścieków: 5800 RLM. 

Oczyszczalnia ścieków w Lipnicy Wielkiej jest oczyszczalnią typu BIOVAC stosującą 

biologiczno-mechaniczne oczyszczanie ścieków. Oczyszczalnie BIOVAC pracują według 

metody cyklicznego reaktora biologicznego (SBR). Metoda ta pozwala w optymalny sposób 

usunąć zarówno substancje organiczne, jak i zawiesiny. W połączeniu z dozowaniem 

związków chemicznych daje pożądaną redukcję fosforu. 

Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków, według 

którego parametry ścieków oczyszczonych nie mogą przekroczyć następujących wartości: 

 BZT5 – 25 mg O2/l, 

 ChZT – 125 mg O2/l,  

 zawiesina ogólna – 35 mg/l.  

Zakład Gospodarki Komunalnej przeprowadza regularny pobór próbek ścieków 

oczyszczonych (wody z punktów powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków do Potoku 

Lipniczanka, który jest odbiornikiem oczyszczonych ścieków), osadu oraz ścieków 

surowych kierowanych do oczyszczania. Pobrane próbki przekazywane są do 

akredytowanego laboratorium w celu wykonania analizy. Według wyników 

przeprowadzanych badań, ścieki oczyszczone spełniają wymagania operatu wodno -

prawnego, niskie wartości badanych wskaźników świadczą o dużej efektywności procesu 
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oczyszczania. 

Ścieki dopływające oraz dowożone do czyszczalni są poddawane wstępnemu oczyszczaniu 

na kracie mechanicznej, a następnie biologicznemu oczyszczaniu osadem czynnym 

w układzie reaktorów SBR. 

Oczyszczanie biologiczne odbywa się w 5 fazach: 

 Faza I - napełnianie - zbiornik SBR zawierający osad czynny zostaje napełniony 

porcją ścieków przez pompę zainstalowaną w zbiorniku retencyjnym, 

 Faza II – reakcja (napowietrzanie) – napowietrzając zawartość zbiornika 

uzyskuje się rozkład związków organicznych oraz nitryfikację azotu 

amonowego. W przerwach między napowietrzaniem spada zawartość wolnego 

tlenu tworząc warunki dla działalności bakterii denitryfikacyjnych, 

 Faza III – sedymentacja – zawartość reaktora poddawana jest klarowaniu, 

w wyniku sedymentacji osad czynny oddziela się od ścieków oczyszczonych. 

Następuje uruchomienie zaworu spustu osadu oraz pompy osadu. Nadmiar 

osadu, który powstał w trakcie trwania cyklu, odprowadzany jest do zbiornika 

wydzielonej stabilizacji, 

 Faza IV – odpływ – zawór spustu ścieków oczyszczonych zostaje otwarty. 

Oczyszczone ścieki odpływają do odbiornika ścieków, 

 Faza V – przerwa – w trakcie przerwy reaktor przygotowuje się do rozpoczęcia 

kolejnego cyklu pracy. 

Nadmierny osad powstający podczas procesu oczyszczania ścieków, kierowany jest do 

wydzielonego zbiornika i poddawany jest stabilizacji tlenowej w wyniku wielodniowego 

napowietrzania. Następnie osad prasowany jest na prasie filtracyjnej i składowany do 

kontenera skąd zabierany jest przez firmę transportową i przekazywany do 

zagospodarowania (10). 

 Oczyszczalnia Ścieków w Kiczorach: 

 oczyszczalnia biologiczna typu ECO-LINE 2*5N, 

 średnia przepustowość oczyszczalni: 70 m3/d, 

 maksymalna przepustowość oczyszczalni: 140 m3/d, 

 projektowa wydajność oczyszczalni ścieków: 1167 RLM. 
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Oczyszczalnia Ścieków w Kiczorach jest oczyszczalnią typu ECO-LINE 2*5N. Jest to system 

oczyszczania biologicznego opartego na procesach zachodzących na stałej powłoce błony 

biologicznej zanurzonego złoża biologicznego, napowietrzanego w cyklu ciągłym. 

Technologia oczyszczania polega na stworzeniu jak najlepszych warunków dla bogatego 

zespołu bakterii, pierwotniaków i grzybów, które przy rozmnażaniu i rozwijaniu się mają 

za zadanie rozkładać materię organiczną zawartą w ściekach surowych do substancji 

nieorganicznych. Całość procesów oczyszczania sterowana jest automatycznie. Wszystkie 

zbiorniki oczyszczalni posadowione są pod ziemią, na powierzchni gruntu widoczne są 

jedynie klapy włazowe zbiorników. 

Oczyszczalnia w Kiczorach składa się z dwóch zbiorników uśredniających, zbiornika 

retencyjnego, dwóch biobloków i filtra bębnowego: 

 zbiorniki uśredniające – ich zadaniem jest ujednorodnienie składu dopływających 

ścieków; w zbiornikach następuje również sedymentacja drobnych zawiesin oraz 

wstępna redukcja zanieczyszczeń, 

 zbiornik retencyjny – jego zadaniem jest gromadzenie dopływających ścieków ze 

względu na duże nierównomierności w dopływie oraz przepompowywanie ich na 

wyższy poziom; zainstalowane w zbiorniku pompy mają za zadanie dawkowanie 

ścieków w określonych ilościach i przedziałach czasowych do dalszej części układu 

oczyszczania, 

 biobloki – w ich skład wchodzą  zbiorniki poliestrowe ze złożami biologicznymi. 

Na powierzchni płyt złoża biologicznego rozwijają się mikroorganizmy, tworząc 

warstewkę kilku milimetrów – błonę biologiczną; błona biologiczna prowadzi 

procesy rozkładu tlenowego, jak i beztlenowego zanieczyszczeń w napływających 

ściekach; procesy tlenowe zachodzą na wolnej powierzchni błony, natomiast 

procesy beztlenowe w głębi błony, przy samym podłożu płyty; procesy tlenowe są 

efektywnie wspomagane przez ciągłe napowietrzanie, 

 filtr bębnowy - osadzanie wtórne przebiega w obrotowym filtrze bębnowym, gdzie 

następuje oddzielenie ścieków oczyszczonych od osadu; przeznaczeniem filtra jest 

usuwanie zawieszonych cząstek stałych z wody; ścieki, które mają być 

przefiltrowane, wprowadzane są do wnętrza bębna, gdzie są filtrowane przez 
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elementy filtracyjne, usunięte substancje stałe – osad, są wypłukiwane 

z elementów filtracyjnych do skrzynki szlamowej, usunięty osad, grawitacyjnie 

wypływa z filtra wraz z cieczą do zbiornika – zagęszczacza osadu (11). 

Na podstawie otrzymanych danych z 2016 roku wynika, że oczyszczalnia ścieków w Lipnicy 

Wielkiej przyjmowała średnio 591,10 m3/d ścieków na dobę (Qdśr). Maksymalne przepływy 

dobowe wynosiły 1171 m3/d (Qdmax), a maksymalne przepływy godzinowe 70 m3/d (Qhmax). 

Średnie stężenia zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach:  

 BZT5: 9,75 mg/l, 

 ChZT: 45,00 mg/l, 

 zawiesina ogólna: 12,20 mg/l. 

W przypadku oczyszczalni ścieków w Kiczorach można zauważyć znacznie mniejsze 

wartości opisywanych parametrów. Oczyszczalnia przyjmowała średnio 96,11 m3/d 

ścieków na dobę (Qdśr). Maksymalne przepływy dobowe wynosiły 140 m3/d (Qdmax), 

a maksymalne przepływy godzinowe 8 m3/d (Qhmax). 

Średnie stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych: 

 BZT5: 26,0 mg/l, 

 ChZT: 90,0 mg/l, 

 Zawiesina ogólna: 16,0 mg/l (12). 

3.6. Zasoby geologiczne i mineralne 

Obszar gminy Lipnica Wielka położony jest w zasięgu największej jednostki tektonicznej 

Zachodnich Karpat Fliszowych – płaszczowiny magurskiej oraz neogeńskiej kotliny 

orawsko-nowotarskiej (13). 

Sedymentacja w basenie fliszowym odbywała się w kredzie i trzeciorzędzie. Utwory 

fliszowe wykazują znaczne zróżnicowanie litologiczne. Wśród osadów fliszowych  

płaszczowiny magurskiej wyróżnione zostały: trzeciorzędowe piaskowce magurskie, 

warstwy hieroglifowe, warstwy łąckie, warstwy beloweskie, łupki pstre oraz górnokredowe 

piaskowce muskowitowe warstw inoceramowych (ropianieckiech). Silne ruchy 

górotwórcze podczas młodszego trzeciorzędu (neogenu) doprowadziły do oderwania, 
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sfałdowania oraz porozrywania pierwotnych osadów. Współczesna budowa geologiczna 

tego obszaru jest bardzo skomplikowana. Największe rozprzestrzenienie na omawianym 

terenie mają paleogeńskie piaskowce magurskie, budujące główne grzbiety pasma 

Babiogórskiego. U południowego podnóża Babiej Góry mają wychodnie piaskowce 

muskowitowe warstw inoceramowych oraz łupki pstre (14). 

Południowa część obszaru Gminy leży w granicach Kotliny Orawsko – Nowotarskiej i jej 

zachodniej części Kotliny Orawskiej. Obniżenie Kotliny Orawsko – Nowotarskiej nastąpiło 

w młodszym trzeciorzędzie, w którym sedymentowały tu iły, iły pylaste lub pyły ilaste, 

piaski i żwiry. W Kotlinie, bezpośrednio na osadach neogeńskich występują plejstoceńskie 

osady rzeczne i wodnolodowcowe (15). 

Osady holoceńskie, w postaci żwirów, piasków i namułów rzecznych osadziły się 

w dolinach wszystkich cieków, zarówno na obszarze Kotliny Orawskiej, jak i Działów 

Orawskich. 

Poniższa tabela przedstawia występujące złoża na terenie gminy Lipnica Wielka wg stanu 

na 31 XII 2015 roku. 

Tabela 12. Złoża kopalin występujące na terenie gminy Lipnica Wielka 

Lp. Nazwa złoża Stan zag. 

złoża 

Zasoby [tys. t] Wydobycie 

[tys. t]  

Geologiczne 

bilansowe 

Przemysłowe 

Kamienie łamane i bloczne 

1.  Lipnica Wielka R 450 - - 

Legenda: 

R – złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (w kat. A + B + C1, a w przypadku ropy i gazu – w kat. 

A + B) 

Źródło: Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2015 r . Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 

Państwowy Instytut Badawczy, 2016 

Poniższa tabela przedstawia charakterystykę danego złoża. 
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Tabela 13. Charakterystyka złoża zlokalizowanego na terenie gminy Lipnica Wielka 

Lp. Parametry Charakterystyka 

1.  Sposób użytkowania powierzchni na 

terenie złoża 

▪ Obszar chronionego krajobrazu 0,874 ha 

2.  Sposób ułożenia ▪ złoże zaburzenia tektoniczne, 

▪ ławice o rozciągłości NNW – SSE, 

3.  Wiek utworów otaczających złoże ▪ czwartorzęd, 

▪ paleogen – eocen dolny, 

▪ paleogen – eocen środkowy 

4.  Rodzaj utworów budujących złoże ▪ piaskowce,  

▪ łupki piaszczyste, 

▪ łupki ilaste („iłołupki”) 

5.  Wiek utworów budujących złoże ▪ paleogen – eocen dolny, 

▪ paleogen – eocen środkowy 

6.  Powierzchnia złoża ▪ 0,874 ha 

7.  Miąższość złoża (Z) ▪ od 1 do 34,2 m, 

▪ średnia – 24,10 m 

Źródło: Karta informacyjna złoża kopaliny stałej; www.geoportal.pgi.gov.pl/midas-web 

Rysunek 7. Kontury złoża zlokalizowanego na terenie gminy Lipnica Wielka 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Na terenie gminy Lipnica Wielka występują powierzchniowe ruchy masowe, objawiające 

się w formie osuwisk. O powstawaniu danych osuwisk w dużej mierze decyduje budowa 

geologiczna podłoża i warunki wodne. Osuwiska mają charakter długotrwałych procesów, 

które uaktywniają się w zależności od takich czynników jak: 

 erozja stoków, 

 wylesienie terenu, 

 duża ilość opadów atmosferycznych, 

 silna degradacja gleb. 

Osuwiska istnieją przede wszystkim tam, gdzie nachylenie zboczy zbliżone jest do spadu 

warstw skalnych. Osuwiska wykazują także związek z poziomem wód gruntowych, które 

powodują okresowe nasiąkanie gruntów i ich przeciążenie. 

Osuwiska w lejach źródliskowych przyczyniają się do wydłużenia dolin i obejmują często 

znaczne powierzchnie, doprowadzając do rozgałęzień dolinek w ich górnym biegu. 

W granicach Gminy procesy geodynamiczne występują w północnej części Gminy na 

stokach Babiej Góry. Obszary objęte niebezpieczeństwami osuwisk zajmują głównie lasy. 

Według Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej stworzonego przez Państwowy Instytut 

Badawczy na terenie gminy Lipnica Wielka znajduje się 116 osuwisk. Poniższy rysunek 

przedstawia mapę z rozmieszczeniem osuwisk na terenie Gminy. 
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Rysunek 8. Lokalizacja osuwisk na terenie gminy Lipnica Wielka 

 

Źródło: http://geoportal.pgi.gov.pl/SOPO/aplikacja 

Problemy ekologiczne w zakresie zasobów geologicznych oraz mineralnych na terenie 

gminy Lipnica Wielka: 

 mała ilość zasobów geologicznych, 

 przekształcenie rzeźby terenu, zmiany w krajobrazie kulturowym i środowisku 

przyrodniczym w wyniku użytkowania zasobów geologicznych, 

 występowanie na terenie Gminy osuwisk, 

 brak cennych gospodarczo złóż na terenie Gminy. 
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3.7. Gleby 

Stan i jakość gleb na obszarze o typowo rolniczym charakterze ma szczególne znaczenie, 

decyduje bowiem o rodzaju uprawianych roślin, a także o wielkości zbiorów.  

Gleby są ściśle powiązane z budową geologiczną obszaru i uwarunkowane rzeźbą terenu. 

W obrębie wyżej położonych grzbietów i stromych stoków przeważają gleby płytkie, 

szkieletowe, piaszczysto – kamieniste i kamienisto – gliniaste. Charakteryzują się one 

wybitnie infiltracyjnym typem obiegu wody. Pod względem rolniczej przydatności zalicza-

ne są do gleb słabych, trudnych do uprawy rolnej – z uwagi na położenie, strukturę, skład 

mechaniczny itp. Tworzą różne podtypy gleb bielicowych i brunatnych (16).  

Według Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie gminy Lipnica Wielka kryterium 

suszy (wg. Rz. MRiRW) nie zostało przekroczone. 

Kategorie gleb na terenie gminy Lipnica Wielka charakteryzują się w następujący sposób: 

Tabela 14. Kategorie gleb na terenie gminy Lipnica Wielka 

Kategoria bonitacyjna gleby Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%] 

Kategoria I 51,28 2,09 

Kategoria II 252,26 10,27 

Kategoria III 842,82 34,32 

Kategoria IV 1309,72 53,33 

Źródło: https://www.minrol.gov.pl/ 

W granicach gminy Lipnica Wielka użytki rolne stanowią około 48% jej powierzchni (16). 

Ochrona gleb oraz utrzymanie najlepszych walorów produkcyjnych dotyczy przede 

wszystkim obszaru o najwyższym na terenie gminy wskaźniku jakości rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej. Grunty wyłączone z użytkowania rolniczego (gleby o najniższych klasach 

przydatności rolniczej), powinny być zalesiane.  

Należy zaznaczyć, że istotną rolę w kształtowaniu zalesień odgrywają władze Gminy. 

Ograniczeniu zjawisk erozji wodnej i wietrznej sprzyja też odpowiednia struktura 

krajobrazu. Do jej elementów należą zadrzewienia przydrożne, grupy zadrzewień 

śródpolnych (które nie posiadają statusu lasów), śródpolne szpalery drzew i krzewów 
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na miedzach. Według ustawy z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

(tekst jednolity - Dz. U. 95.16.78 z dnia 22 lutego 1995 r.) ww. tereny stanowią grunty rolne 

i w związku z tym zmiana ich przeznaczenia podlega tym samym obostrzeniom, co zmiana 

przeznaczenia gruntów rolnych. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma za 

zadanie zadbać o zachowanie mikrostruktury krajobrazu poprzez zachowanie go 

w użytkowaniu rolniczym, wyłączenie spod zabudowy. Jednocześnie Gmina ma za zadanie 

prowadzić politykę ograniczająca wycinkę drzew i krzewów z tych obszarów. 

Racjonalne gospodarowanie gruntami obejmuje także ograniczenie zjawiska zmiany 

przeznaczenia gruntów rolnych na grunty budowlane. Zmiana taka może odbyć się tylko 

poprzez ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego 

wykonawcą jest wójt/burmistrz (art.17 pkt.4 ustawy z 27.03. 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717). Stosowane będą następujące 

zasady ograniczania zmiany przeznaczenia gruntów rolnych: 

 ochrona trwałych użytków zielonych, szczególnie w zlewniach bezpośrednich jezior 

oraz na terenach bezodpływowych i na tarasach zalewowych w dolinach rzek, 

 ochrona gruntów rolnych w sąsiedztwie zwartych kompleksów leśnych 

o powierzchni powyżej 20 ha,  

 ochrona gruntów rolnych na stokach o nachyleniu powyżej 6 % i na wierzchołkach 

stoków, dla których preferuje się zalesienie. 

Problemy ekologiczne związane z jakością gleb: 

 w większości gleby położone są na stromych grzbietach i stokach gdzie przeważają 

gleby płytkie, szkieletowe, piaszczysto – kamieniste i kamienisto – gliniaste, 

 gleby pod względem przydatności rolniczej zaliczane są do gleb słabych, trudnych 

do uprawy rolnej. 

3.8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu 

odpadów 

Istotny wpływ na stan środowiska naturalnego stanowi gospodarka odpadami 

komunalnymi i przemysłowymi. Gospodarkę odpadami reguluje ustawa z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2016 poz. 250 
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z późn. zm.). 

Odpady komunalne 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. 

Jednostki samorządu terytorialnego zobligowane są do opracowania Planu Gospodarki 

Odpadami dla określonych horyzontów czasowych, zasada ta wynika z ustawy o odpadach 

z dnia 14 grudnia 2012 r. Zgodnie z art. 34 wyżej wymienionej ustawy Plany Gospodarki 

Odpadami są opracowywane na poziomie krajowym i wojewódzkim.  

Na poziomie gminnym gospodarowanie odpadami komunalnymi powinno być 

realizowane poprzez ustanowienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, bądź 

poprzez zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi 

gminami Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). 

Selektywna zbiórka powinna obejmować frakcje takie jak: papier, metal, tworzywa 

sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji. W  art. 3b ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz.U.2016 poz. 250 z późn. zm.) określono obowiązek z jakiego gminy powinny się 

wywiązać do dnia 31 grudnia 2020 r. Każda gmina powinna osiągnąć poziom recyklingu 

i przygotowanie do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych (tworzywa sztuczne, 

szkło, papier, metal) w wysokości 50% wagowo, a osiągnięcie poziomu recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 

komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo.  

Gmina Lipnica Wielka obejmuje systemem gospodarki odpadami komunalnymi zarówno 

nieruchomości zamieszkałe, jak i niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne. 

Na podstawie umowy o odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy, zawartej 

z firmą A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o., podmiot odbiera od mieszkańców odpady zmieszane 

oraz selektywnie zebrane i przekazuje do właściwych instalacji. Odpady zmieszane 

i odpady zielone przekazywane są do RIPOK – Zakład Utylizacji Odpadów IB Sp. z o.o., 

ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ. Zgodnie ze sprawozdaniami półrocznymi 
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od podmiotów odbierających odpady komunalne z gminy Lipnica Wielka, w roku 2016 

odpady odebrano z 1227 nieruchomości zamieszkałych oraz 50 nieruchomości 

niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Według otrzymanych danych 

nie poddano składowaniu żadnych odpadów oprócz odpadów o kodzie 19 12 12 

powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych i zebranych w ilości 

0,889 Mg. 

Tabela 15. Rodzaje i ilości odpadów zebranych z gminy Lipnica Wielka w 2016 roku 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość odpadu 

[Mg] 

1.  15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 4,100 

2.  15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 58,810 

3.  15 01 04 Opakowania z metali 3,080 

4.  15 01 07 Opakowania ze szkła 67,392 

5.  16 01 03 Zużyte opony 6,000 

6.  17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 

17 06 03 

0,060 

7.  20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

0,100 

8.  20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

0,050 

9.  20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 2,030 

10.  20 03 01 Zmieszane odpady komunalne 367,840 

11.  20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 23,360 

Razem 532,822 

Źródło: Informacje będące w posiadaniu gminy Lipnica Wielka 
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Azbest 

W Polsce ustawą regulującą wykorzystywanie produktów zawierających azbest jest ustawa 

z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz.U. 

2004 Nr 3 poz. 20.).  

14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu 

wieloletniego pn. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032. Program 

zastąpił dotychczasowy Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

stosowanych na terytorium Polski. Do głównych celów Programu należą:  

 usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 

 minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem 

z włóknami azbestu,  

 likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.  

Na terenie gminy Lipnica Wielka opracowano Program usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Lipnica Wielka na lata 2011 – 2032.  

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest wykonana została w 2011 roku, poniższa 

tabela określa ilości wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Lipnica Wielka. 

Tabela 16. Ilość wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Lipnica Wielka 

Rok Ogółem Od osób fizycznych Pozostałe podmioty  

i  jednostki 

m2 Mg m2 Mg m2 Mg 

Ilość wyrobów zawierających azbest według stanu na dzień 

31.12.2012 ok. 

263.499,00 

3016,31 ok. 

263.499,00 

3016,31 0 0 

31.12.2013 263.499,00 3016,31 263.499,00 3016,31 0 0 

31.12.2014 249.103,00 2847,03 249.103,00 2847,03 0 0 

31.12.2015 234.652,00 2665,66 234.652,00 2665,66 0 0 

31.12.2016 206.922,00 2378,43 206.922,00 2378,43 0 0 

Ilość wyrobów i odpadów zawierających azbest usunięta w poszczególnych latach 

2012 0 0 0 0 0 0 
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Rok Ogółem Od osób fizycznych Pozostałe podmioty  

i  jednostki 

m2 Mg m2 Mg m2 Mg 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 14.396,00 169,28 14.396,00 169,28 0 0 

2015 14.451,00 181,37 14.451,00 181,37 0 0 

2016 27.730,00 287,88 27.730,00 287,88 0 0 

Źródło: Dane będące w posiadaniu gminy Lipnica Wielka 

Mieszkańcy gminy Lipnica Wielka mieli możliwość składania wniosków o dofinansowanie 

usuwania wyrobów zawierających azbest. Poniższa tabela przedstawia wielkości 

złożonych wniosków w poszczególnych latach. 

Tabela 17. Ilość złożonych przez mieszkańców wniosków o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest 

w latach 2012 - 2016 

Rok Ogółem Rozpatrzonych pozytywnie Rozpatrzonych 

negatywnie 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 61 61 0 

2015 56 56 0 

2016 134 134 0 

wszystkie wnioski złożone przez mieszkańców były rozpatrzone pozytywnie, ale nie wszystkie 

były zrealizowane ze względu na indywidualne rezygnacje, czy też przesunięcia terminów.  

Źródło: Ankieta dla gmin dotycząca wyrobów i odpadów zawierających azbest 

Azbest po usunięciu składowany jest na składowisku odpadów zawierających azbest 

Doborów 8, 28 – 142 Tuczępy.  

3.9. Zasoby przyrodnicze 

3.9.1. Gatunki chronione na terenie gminy Lipnica Wielka 

Gmina Lipnica Wielka charakteryzuje się dużą zmiennością krajobrazów i znaczną 

powierzchnią obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej. Tereny stanowiące naturalne 

bogactwo gminy Lipnica Wielka objęte są formami ochrony przyrody.  
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3.9.2. Formy ochrony przyrody 

3.9.2.1. Rezerwaty przyrody 

Według sporządzonego rejestru rezerwatów przyrody województwa małopolskiego 

wykonanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie określono, że na 

terenie gminy Lipnica Wielka nie występuje żaden rezerwat przyrody. 

3.9.2.2. Parki narodowe 

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. 2016 poz. 2134) park narodowy to obszar cechujący się szczególnymi wartościami 

przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie 

mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory 

krajobrazowe. Dla zapewnienia skuteczniejszej ochrony na obszarach graniczących 

z parkiem wyznacza się strefę ochronną przeciwdziałającą szkodliwym oddziaływaniom 

zewnętrznym zwaną otuliną. 

Babiogórski Park Narodowy powstał w 1995 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 30 października 1954 r. Całkowita powierzchnia parku wynosi  3393,34 hektary. 

W celu zachowania dziedzictwa przyrodniczego stosuje się trzy rodzaje ochrony: ścisłą, 

czynną i krajobrazową. Ochroną ścisłą objęta jest prawie 1/3 Parku, czyli 1125,82 hektara. 

Na terenie gminy Lipnica Wielka leży 839,91 ha obszaru parku co stanowi 12,4 % 

powierzchni Gminy.  

Babia Góra to najwyższe wzniesienie Beskidów Zachodnich oraz drugie po Tatrach 

wzniesienie w Polsce o wysokości - 1725 m n.p.m. Na powierzchni parku panują 

zróżnicowane warunki klimatyczne, co przekłada się na warunki siedliskowe. Babiogórski 

Park Narodowy charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną, na terenie występuje:  

 650 gatunków roślin naczyniowych,  

 280 gatunków mszaków,  

 ponad 1300 różnych grzybów i porostów, 

 prawie 4500 gatunków i podgatunków zwierząt. 

Wszystkie kwestie szczegółowe dotyczące ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów 

są unormowane prawnie na poziomie rozporządzenia ministra właściwego do spraw 
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środowiska. W odniesieniu do ochrony zwierząt aktem wykonawczym jest rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. wobec roślin jest to rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 

poz.1409), w sprawie grzybów jest to rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 

października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014 poz. 1408). 

Babiogórski Park Narodowy objęty jest także  programem Man and the Biosphere 

realizowanym przez UNESCO. W czerwcu 1977 roku Babia Góra jako jeden z pierwszych 

obszarów na świecie uzyskała status Rezerwatu Biosfery. 

Do gatunków roślin chronionych występujących na Babiej Górze należą: skrzyp olbrzymi 

(Equisetum telmateia), widlicz alpejski (Diphasiastrum alpinum), wroniec widlasty (Huperzia 

selago), widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum), widłak goździsty (Lycopodium 

clavatum), paprotkę zwyczajną (Polypodium vulgare), paprotnik kolczysty (Polystichum 

aculeatum), paprotnik Brauna (Polystichum braunii), paprotnik ostry (Polystichum lonchitis), 

podrzeń żebrowiec (Blechnum spicant),  kukułka fuchsa (Dactylorhiza fuchsii), kukułka 

szerokolistna (D. majalis), kruszczyk (szerokolistny Epipactis helleborine i błotny E. palustris), 

gółka długoostrogowa (Gymnadenia conopsea), gołek białawy (Leucorchis albida), dwa 

gatunki lister (sercowata Listera cordata i jajowata L. ovata), gnieźnik leśny (Neottia nidus-

avis), podkolan biały (Plathanthera bifolia), storczyca kulista (Traunstainera globosa), zawilec 

narcyzowy (Anemone narcissiflora), goździk okazały (Dianthus speciosus), omieg górski 

(Doronicum austriacum), goryczka kropkowana (Gentiana punctata), gołek białawy 

(Leucorchis albida), gnidosz Hacqueta (Pedicularis hacquetii), sosna górska (kosodrzewina 

- Pinus mugo), paprotnik ostry (Polystichum lonchitis), rojnik górski (Sempervivum 

montanum), niebielistka trwała (Swertia perennis). 

Gatunki ujęte w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin: rogownica alpejska (Cerastium 

alpinum), okrzyn jeleni (Laserpitium archangelica), gnidosz Hacqueta (Pedicularis hacquetii), 

tojad mocny morawski (Aconitum firmum subsp. moravicum). 

Gatunki zwierząt zagrożone w skali kraju występujące na Babiej Górze: kowalina 

łuskoskrzydła (Lacon lepidopterus), klecanka rdzaworożna (Polistes gallicus), Mesogona 

acetosellae, biegacz Fabrycjusza (Carabus fabricii), nadobnica alpejska (Roslia alpina), 

trajkotka czerwona (Psophus stridulus), głuszec (Tetrao urogallus), żołędnica (Eliomys 
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quercinus), cietrzew (Tetrao tetrix), żbik (Felis silvestris), dzięcioł trójpalczasty (Picoides 

tridactylus), gniewosz plamisty (Coronella austriaca), głowacz pręgopłetwy (Cottus 

poecilopus), traszka grzebieniasta (Triturus cristatus), dzięcioł białogrzbiety (Dendrocopos 

leucotos), płochacz halny (Prunella collaris), puchacz (Bubo bubo), wilk (Canis lupus), ryś (Lynx 

lynx), niedźwiedź (Ursus arctos), mroczek pozłocisty (Eptesicus nilssonii), koszatka (Dryomys 

nitedula), popielica (Glis glis), traszka karpacka (Lissotriton montandoni), puszczyk uralski 

(Strix uralensis), włochatka (Aegolius funereus), sóweczka (Glaucidium passerinum), mroczek 

posrebrzany (Vespertilio murinus), darniówka tatrzańska (Microtus tatricus). 

Rysunek poniżej przedstawia lokalizację Babiogórskiego Parku Narodowego na terenie 

gminy Lipnica Wielka. 

Rysunek 9. Lokalizacja Parku Narodowego na terenie gminy Lipnica Wielka 

 

Źródło: Opracowanie własne 

3.9.2.3. Obszary Chronionego Krajobrazu 

Obszary Chronionego Krajobrazu wyznacza się ze względu na wyróżniający się krajobraz, 

zróżnicowanie ekosystemów lub pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych. Tereny te są 
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również istotne ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką 

i wypoczynkiem.  

Na terenie gminy Lipnica Wielka występuje Południowomałopolski Obszar Chronionego 

Krajobrazu. Został utworzony w celu ochrony wartości obiektów przyrodniczych dla 

których OChK jest bezpośrednią otuliną lub dodatkową strefą ochronną. Większą część 

terenu zajmuje obszar węzłów i korytarzy ekologicznych. Na obszarze dominują 

zróżnicowane ekosystemy leśne. Powierzchnia całego OChK wynosi 364 176 ha.  

Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony został w 1997 r. rozporządzeniem Nr 27 

Wojewody Nowosądeckiego z dnia 1 października 1997 r. (Dz. Urz. z 1997 r. Nr 43, poz. 

147). Uchwała Nr XVIII/299/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 

2012 r. określa ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów w celu zachowania ich 

trwałości oraz różnorodności biologicznej, uchwała określa także zakazy na terenie OChK. 

Na terenie OChK zakazuje się: 

 zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 

schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego 

połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką 

rolną, leśną, rybacką i łowiecką, 

 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

w rozumieniu przepisów 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 (Dz. U. 2017 poz. 1405), 

 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 

jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, 

utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych, 

 wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości,  

w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów, 

 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym 
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lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą 

lub remontem urządzeń wodnych, 

 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 

przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz 

racjonalna gospodarka wodna lub rybacka, 

 likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-

błotnych, 

 lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 25 m od linii brzegów 

rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz 

obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej 

lub rybackiej. 

Poniższy rysunek przedstawia lokalizację obszarów chronionego krajobrazu na terenie 

gminy Lipnica Wielka. 

Rysunek 10. Lokalizacja Obszarów Chronionego Krajobrazu na terenie gminy Lipnica Wielka 
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3.9.2.4. Obszary Natura 2000 

Na terenie gminy Lipnica Wielka występują dwa obszary Natura 2000: 

 specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Babiogórska, 

 obszar specjalnej ochrony ptaków Babia Góra. 

Całkowita powierzchnia specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Babiogórska wynosi 

3350,4 ha. Całkowita powierzchnia obszaru specjalnej ochrony ptaków Babia Góra wynosi 

4915,6 ha.  

Masyw Babiej Góry znajduje się we wschodniej części Beskidu Żywieckiego i jest drugim 

co do wysokości pasmem górskim w Polsce. Cechuje się asymetrią morfologiczną - stok 

północny wznosi się bardzo stromo, a stok południowy jest bardzo łagodny. Na masywie 

występuje charakterystyczny piętrowy układ roślinności. Regiel dolny porasta 

w większości buczyna karpacka (lasy liściaste – 7%, lasy mieszane – 40% powierzchni) oraz 

bory jodłowe i jodłowo – świerkowe. W reglu górnym występuje głównie bór świerkowy 

(lasy iglaste zajmują 51% powierzchni terenu). Lasy zachowały swój pierwotny charakter. 

Powyżej rozciągają się zarośla kosodrzewiny które stanowią jedno z dwóch stanowisk 

kosodrzewiny na terenie Beskidów. Najwyższe piętro roślinne Babiej Góry to piętro halne, 

które charakteryzuje się nieliczną roślinnością oraz występowaniem muraw alpejskich 

i zbiorowisk porostów na skalnych rumowiskach.  

Zgodne z Dyrektywą Siedliskową na terenie masywu babiogórskiego występuje 18 typów 

cennych siedlisk, które zajmują aż 88% powierzchni obszaru. Należą do nich m.in. górskie 

murawy, jaworzyny ziołoroślowe, priorytetowe górskie murawy bliźniczkowe. Obszar ma 

także bardzo duże znaczenie dla ochrony zarośli kosodrzewiny. Wśród zbiorowisk 

nieleśnych zgodnie z listą siedlisk priorytetowych występują murawy acydofilne z sitem 

skuciną i kostrzewą niską (Junco trifidi-Festucetum airoidis) 

W ostoi występuje ponad 900 gatunków roślin naczyniowych, wśród których występuje 

wiele rzadkich i zagrożonych gatunków. Symboliczną i cenną  rośliną  Babiogórskiego 

Parku Narodowego jest okrzyn jeleni. Ostoja to jedyne miejsce występowania tej rośliny 

w całej Polsce. Babia Góra stanowi także ostoję dla dwóch bardzo istotnych roślin – tojadu 

mocnego morawskiego (Aconitum firmum ssp.moravicum) i tocji karpackiej (Tozzia 
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carpatica). Spośród rzadko występujących gatunków zwierząt można spotkać endemity 

karpackie: darniówka tatrzańska (Microtus tatricus) oraz z grupy chrząszczy: sichrawa 

karpacka (Pseudogaurotina excellens). Wśród płazów uwagę zwrócono na kumaka 

górskiego (Bombina bombina) oraz traszki: karpacką (Triturus montandoni) i grzebieniastą 

(T.  cristatus). Spośród cennych z europejskiego punktu widzenia dużych ssaków występuje 

niedźwiedź (Ursus arctos), ryś (Lynx lynx) i wilk (Canis lapus). 

Zgodnie z załącznikiem do tzw. Dyrektywy Ptasiej ostoja jest miejscem występowania 

co najmniej 16 gatunków ptaków o szczególnej randze. Na Babiej Górze licznie gniazduje  

płochacz halny (Prunella collaris) oraz sóweczka (Glaucidium passrinum).  

Ostoja ma również duże znaczenie dla ochrony kuraków takich jak jarząbek (Bonasa 

banasia) i głuszec (Tetrao urogallus) oraz sów - puszczyka uralskiego (Strix uralensis)  

i puchacza (Bubo bubo).  

Poniższe rysunki przedstawiają lokalizację obszarów Natura 2000 na terenie gminy Lipnica 

Wielka. 
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Rysunek 11. Lokalizacja Obszarów Specjalnej Ochrony Natura 2000 na terenie gminy Lipnica Wielka 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek 12. Lokalizacja Specjalnych Obszarów Ochrony Natura 2000 na terenie gminy Lipnica Wielka 

 

Źródło: Opracowanie własne 

3.9.2.5. 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. 

Poniższa tabela przedstawia wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie gminy 

Lipnica Wielka.
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Tabela 18. Pomniki przyrody na terenie gminy Lipnica Wielka 

Źródło: Rejestr pomników przyrody (stan na 01.02.017 r.) -  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie 

Lp. Gatunek nazwa Rodzaj 

pomnika 

przyrody 

Data 

utworzenia 

Gmina Miejscowość Lokalizacja Własność Opis formy ochrony przyrody 

Obw. 

[cm] 

Wys. 

[cm] 

Inne 

1.  lipa (3 szt.), jesion (1 

szt.) 

drzewo 1968-08-10 Lipnica 

Wielka 

Lipnica Wielka w otoczeniu kościoła  Parafia 

Rzymsko-

Katolicka 

od 305 do 

420 

od 19 

do 20 

 

2.  lipa szrokolistna (Tilia 

platypchyllos) 

drzewo 1968-08-10 Lipnica 

Wielka 

Lipnica Wielka na gruncie właściciela własność 

prywatna 

440  22  

3.  źródło „Wawrzyńca” 

L-2 

źródło 1997-08-28 Lipnica 

Wielka 

Lipnica Mała w lesie świerkowym w 

pobliżu leśniczówki  

Skarb 

Państwa 

   źródło słabo 

zmineralizowane, 

siarczkowe o 

głębokości 1,5 m 

4.  źródło „Jacka” L-4  źródło 1997-08-28 Lipnica 

Wielka 

Lipnica Wielka położone u podstawy 

stromego, 

niezabudowanego 

brzegu Lipniczanki i w 

prawym brzegu jej 

niewielkiego dopływu 

Skarb 

Państwa 

  źródło słabo 

zmineralizowane, 

siarczkowe, 

usytuowane na 

wychodni 

grubołowicowego 

piaskowca 

magmowego 

5.  dąb szypułkowy 

(Quercus robur) 

drzewo b.d. Lipnica 

Wielka 

Lipnica Wielka przy głównej drodze, 

Lipnica Wielka 441 
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3.9.2.6. Parki krajobrazowe 

Według sporządzonego rejestru parków krajobrazowych województwa małopolskiego 

wykonanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie określono, że na 

terenie gminy Lipnica Wielka nie występuje żaden park krajobrazowy. 

3.9.2.7. Użytki ekologiczne 

Według sporządzonego rejestru użytków ekologicznych województwa małopolskiego 

wykonanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie określono, że na 

terenie gminy Lipnica Wielka nie występuje żaden użytek ekologiczny.  

3.10. Zabytki na terenie gminy Lipnica Wielka 

Na terenie powiatu nowotarskiego występuje niewiele obiektów będących pod nadzorem 

wojewódzkiego konserwatora zabytków. Na podstawie rejestru zabytków (stan na 

31 grudnia 2016 r.) do zabytków nieruchomych znajdujących się w Gminie zaliczyć można 

kościół Św. Łukasza wraz z cmentarzem [A-74/M] z 02.02.2007. Rysunek 13 przedstawia 

lokalizację zabytku na terenie Gminy. 

Rysunek 13. Lokalizacja zabytków nieruchomych na terenie gminy Lipnica Wielka 

Źródło: https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/ 
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3.11. Zagrożenia poważnymi awariami 

Zgodnie z art. 3 ust. 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 

(t.j. Dz.U.2017 poz. 519) poważna awaria rozumiana jest jako 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 powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Z kolei w myśl art. 3 ust. 

24 ww. ustawy, miano poważnej awarii przemysłowej przypisano sytuacji wystąpienia 

poważnej awarii w zakładzie. 

W myśl art. 248 ww. ustawy za zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej, zwanej dalej "awarią przemysłową", w zależności od rodzaju, kategorii 

i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie, uznaje się za zakład 

o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, zwany dalej "zakładem o zwiększonym ryzyku", 

albo za zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii, zwany dalej "zakładem o dużym 

ryzyku". 

Ponadto zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. 

(Dz.U.2003 nr 5 poz. 58)4 obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska są objęte poważne awarie, które miały miejsce w kraju, spełniające jedno 

z następujących kryteriów: 

 były następstwem pożaru, eksplozji lub uwolnienia w trakcie procesu 

przemysłowego co najmniej 5% ilości jednej z substancji niebezpiecznych 

decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii, 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 248 ust. 3 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 

 były następstwem pożaru, eksplozji lub uwolnienia w trakcie procesu 

przemysłowego, magazynowania lub transportu dowolnej ilości co najmniej jednej 

z substancji niebezpiecznych wymienionych w przepisach o których mowa 

w punkcie powyżej, jeżeli powodują co najmniej jeden ze skutków spośród 

                                                        
4 Rozporządzenie Ministra Środowiska   z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem 

zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
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następujących rodzajów skutków: skutki wobec osób, szkody w środowisku, 

szkody w mieniu, negatywne skutki wykraczające poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

 były następstwem uwolnienia w trakcie magazynowania lub transportu dowolnej 

substancji, która ze względu na swoje właściwości lub ilość może być 

niebezpieczna dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, prowadząc przynajmniej 

do jednego ze skutków spośród rodzajów skutków, o których mowa w pkt 2. 

Rejestr zgłoszonych zdarzeń, spełniających kryteria poważnych awarii, ustalonych w ww. 

rozporządzeniu prowadzi Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. 

Według informacji zawartych na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na 

terenie gminy Lipnica Wielka w ostatnich latach nie wystąpiła żadna awaria. 

Według informacji pozyskanych od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Nowym targu na terenie gminy Lipnica Wielka brak jest dużych zakładów przemysłu 

spożywczego. Pod nadzorem Inspektora Sanitarnego są tylko stołówki szkolne, stołówki 

przedszkolne, sklepy oraz restauracje. Poniżej zamieszczono wykaz zakładów pracy 

znajdujących się na terenie gminy Lipnica Wielka. 

Tabela 19. Wykaz zakładów pracy znajdujących się na terenie gminy Lipnica Wielka 

Lp. Nazwa firmy Adres 

1.  Firma Stolarska „Drwalnik” S.C. Lipnica Wielka 340 

2.  "BAS",BANDYK BRONISŁAW Lipnica Wielka 828 

3.  Zakład Krawiecki – Lipniczanka Lipnica Wielka 

4.  Firma Krawiecka – Lipniczanka Bis Lipnica Wielka 482 

5.  FIRMA HANDLOWO-

USŁUGOWA"KONDOR"S.C.,BRODA MARIA,BRODA 

ROMAN,JANOWIAK STANISŁAW 

Lipnica Wielka 233 

6.  ALMIRO Mirosław Smoleń Lipnica Wielka 103 A 

7.  PNIACZEK ROBERT FIRMA USŁUGOWO-

HANDLOWA I PRODUKCYJNA "PNIACZEK" 

Lipnica Wielka 800 

8.  WĘGRZYN EUGENIUSZ FIRMA USŁUGOWA Lipnica Wielka 896 
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Lp. Nazwa firmy Adres 

"DRWAL" 

9.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Lipnicy Wielkiej Laboratorium Analityczne 

Lipnica Wielka 517 

10.  FUH "Smreki" Lipnica Wielka 365 

11.  "DUNAJ" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-

HANDLOWO- USŁUGOWE 

Lipnica Wielka 450 

12.  WYROBY Z DREWNA Lipnica Wielka 592 

13.  FIRMA "DREFRANK" Lipnica Wielka 424 

14.  JAN JANICZAK 

 

Lipnica Wielka 204 

15.  FUH "Smreki Bis" Lipnica Wielka 365 

16.  AUTO-SERWIS Lipnica Wielka 82 

17.  F.H.U. GLOB-CARS Lipnica Wielka 407 

18.  FIRMA USŁUGOWA ZRYW MARCIN KARKOSZKA Kiczory 63 

19.  AWAS wood Lipnica Wielka 1038 

Źródło: Informacje pozyskane od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu 

3.12. Edukacja ekologiczna 

Prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej ma na celu zakorzenienie zmian 

w mentalności społeczeństwa będącego konsumentem, na świadomego użytkownika 

zasobów naturalnych. Edukacja ekologiczna poprzez kształtowanie przyjaznych, 

odpowiedzialnych nawyków, a także poprzez minimalizację zachowań bezpośrednio mu 

zagrażających jest ważnym celem, który w znaczącym stopniu wspomoże wdrażanie 

programu ochrony środowiska. 

Do tej pory działaniami związanymi z ochroną środowiska w gminie Lipnica Wielka były: 

 konkurs plastyczny i literacki o ekologii – konkurs poruszył ważny problem dbania 

o środowisko, 
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 quiz w Domu Ludowym – quiz miał na celu sprawdzić wiedzę na tematy związane 

z ekologią, 

 akcja sprzątania okolicy szkoły. 

Dodatkowo pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych biorą udział w różnych 

szkoleniach z tematyki gospodarki odpadami komunalnymi, zapisów ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach, Wojewódzkich 

Planów Gospodarki Odpadami, opłat środowiskowych, a także prawidłowej gospodarki 

wodno – ściekowej i technologii oczyszczania ścieków, poszerzając swoją wiedzą 

i umiejętności z danej dziedziny. 

W celu zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców w tematyce gospodarowania 

odpadami komunalnymi, Urząd Gminy Lipnica Wielka zamieszcza na stronie internetowej 

Urzędu podstawowe informacje na temat gospodarowania odpadami na terenie Gminy – 

dane informacje można znaleźć w specjalnie wydzielonej zakładce pn. „Gospodarka 

odpadami”. Wszelkie informacje na temat systemu gospodarki odpadami oraz 

prawidłowej segregacji zamieszczane były również w lokalnej gazetce „Gminne Nowiny”. 

Dodatkowo na stronie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipnicy Wielkiej w zakładce 

„Gospodarka odpadami” można znaleźć wszelkie informacje na temat funkcjonującego 

w Gminie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zapoznać się z przydatnymi 

definicjami, jak również z właściwymi sposobami segregacji odpadów. W zakładce 

„Gospodarka wodno – ściekowa” można uzyskać informację na temat gospodarki wodno 

– ściekowej na terenie Gminy, jak i stosowanych procesów oczyszczania ścieków. 

W zakładce „Aktualności” Zakład informuje jak prawidłowo korzystać z systemu kanalizacji 

sanitarnej, czego nie należy wprowadzać do sieci oraz przedstawia skutki 

nieprawidłowych działań (17). 

W zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, także przeprowadzono działania 

zwiększające świadomość mieszkańców. W gminie Lipnica Wielka przeprowadzono lekcje 

edukacyjno – promocyjne projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów 

zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”. Prezentacja interaktywna 

została przedstawiona we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy. Celem 
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przeprowadzonych lekcji było podniesienie świadomości na temat szkodliwości azbestu, 

sposobu postępowania z nim oraz jego unieszkodliwianiu. Bardzo ważnym elementem 

była promocja Projektu, dzięki której uczniowie, a tym samym mieszkańcy Gminy uzyskali 

informację, iż mogą bezpłatnie pozbyć się azbestu z pokryć swoich dachów. Aktywni 

uczniowie otrzymali gadżety reklamowe w postaci: opasek odblaskowych, książeczek, 

długopisów, kamizelek odblaskowych, koszulek, kredek, breloczków, plecaków oraz 

ulotek, które zawierają wszystkie niezbędne informacje na temat azbestu  i Projektu. 

Ponad to na stronie internetowej www.lipnicawielka.pl można było  i nadal można uzyskać 

informacje na temat szkodliwości azbestu i warunków jego bezpiecznego usuwania. 

Podczas różnych imprez plenerowych rozdawano ulotki dotyczące bezpiecznego 

usuwania azbestu i możliwości pozyskania dofinansowania na jego usunięcie. Promocja 

Projektu i organizacja  kampanii informacyjnej o szkodliwości wyrobów zawierających 

azbest i konieczności bezpiecznego ich usuwania w znacznej mierze podniosła 

świadomość dotyczącą szkodliwości azbestu (18). 
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4. Analiza SWOT 

Nazwa SWOT jest skrótem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe 

strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu). 

Analizę SWOT opracowano do określenia szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron 

Gminy na etapie planowania strategicznego w zakresie ochrony środowiska. 

Przedstawiono w niej usystematyzowane informacje zebrane, m.in. w wyniku wykonanej 

analizy aktualnego stanu środowiska oraz innych, zebranych w trakcie prac danych 

i informacji. 

Mocne i słabe strony to czynniki wewnętrze, na które lokalna społeczność na wpływ, 

natomiast szanse i zagrożenia to określenie dla czynników zewnętrznych. 

Mocne strony – to obszary w których prowadzone lub planowane są działania uważane za 

skuteczne dla aktualnych i przyszłych potrzeb Gminy. Stosowane metody są skuteczne, 

a mechanizmy koordynujące dane zagadnienia właściwe. Mocne strony wyznaczają 

możliwości rozwoju gminy Lipnica Wielka. 

Słabe strony – to obszary ukazujące słabości w odniesieniu do obecnych i przyszłych 

potrzeb oraz przeszkód w wykorzystaniu potencjałów. Słabe strony określają czynniki 

ograniczające możliwości rozwoju, na który wpływ ma Gmina.  

Zagrożenia – to niekorzystne okoliczności zewnętrzne, negatywne tendencje które niesie 

przyszłość (negatywne uwarunkowania zewnętrzne rozwoju Gminy), ich występowanie nie 

jest zależne od wpływów Gminy. 

Tabela 20. Analiza SWOT dla zasobów geologicznych i mineralnych 

Obszar interwencji: Zasoby geologiczne i mineralne 

Mocne strony (czynniki wewnętrzne) Słabe strony (czynniki wewnętrzne) 

▪ brak zagrożenia związanego z eksploatacją na 

dużą skalę, ze względu na tylko jedno 

udokumentowane złoże 

 

▪ mała ilość zasobów geologicznych, 

▪ przekształcenie rzeźby terenu, zmiany 

w krajobrazie kulturowym i środowisku 

przyrodniczym w wyniku użytkowania zasobów 

geologicznych, 

▪ występowanie na terenie Gminy osuwisk 

Szanse (czynniki zewnętrzne) Zagrożenia (czynniki zewnętrzne) 

▪ rozwój nowych technologii poszukiwania i 

eksploatacji surowców mineralnych 

▪ brak cennych gospodarczo złóż surowców 

mineralnych na terenie Gminy 
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Tabela 21. Analiza SWOT dla ochrony klimatu i jakości powietrza 

Obszar interwencji: ochrona klimatu i jakość powietrza 

Mocne strony (czynniki wewnętrzne) Słabe strony (czynniki wewnętrzne) 

▪ wzrost wykorzystania OZE, 

▪ brak w najbliższym otoczeniu Gminy zakładów 

mogących mieć znaczący wpływ na stan 

powietrza atmosferycznego, 

▪ opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, 

▪ systematyczne przeprowadzanie działań 

termomodernizacyjnych w obiektach gminnych 

▪ spalanie w piecach złego jakościowo paliwa, 

▪ niska emisja związana przede wszystkim 

z funkcjonowaniem lokalnych kotłowni i pieców 

domowych, 

▪ zagrożenie z liniowych i punktowych źródeł 

zanieczyszczeń, 

▪ niska efektywność energetyczna starszych 

budynków mieszkalnych spowodowana 

zastosowaniem nieodpowiednich materiałów 

budowlanych, 

▪ mała liczba instalacji OZE stosowanych na 

terenie Gminy 

Szanse (czynniki zewnętrzne) Zagrożenia (czynniki zewnętrzne) 

▪ rosnąca popularność i dostępność nowych 

technologii wykorzystujących odnawialne źródła 

energii. 

▪ finansowanie ze strony województwa i kraju na 

działania związane z likwidacją „niskiej emisji”. 

▪ modernizacja kotłowni opartych na spalaniu 

węgla, 

▪ termomodernizacja budynków znajdujących się 

na terenie Gminy, 

▪ edukacja ekologiczna mieszkańców ze 

szczególnym naciskiem na zagadnienia 

dotyczące ochrony powietrza, 

▪ wymagania UE dotyczące efektywności 

energetycznej, redukcji emisji oraz wzrostu 

wykorzystania OZE 

 

▪ zanieczyszczenia napływające z terenów 

sąsiednich, 

▪ możliwe zanieczyszczenia napływające ze 

Słowacji, 

▪ wzrost liczby samochodów, 

▪ spalanie odpadów w piecach domowych, 

▪ brak środków finansowych na inwestycje 

związane z ochroną powietrza, 

▪ długi okres zwrotu inwestycji w przypadku 

instalacji OZE 

 

 

Tabela 22. Analiza SWOT dla zasobów wodnych (wody podziemne) 

Obszar interwencji: zasoby wodne – wody podziemne 

Mocne strony (czynniki wewnętrzne) Słabe strony (czynniki wewnętrzne) 

▪ głównie utwory słabo przepuszczalnie – 

mniejsze ryzyko przedostania się 

zanieczyszczeń do wód, 

▪ położenie dużej części gminy w zasięgu 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – GZWP 

439 

▪ niezadowalająca jakość wód podziemnych, 

▪ występujące Fe, Mn, As w wodach, 

▪ duża ilość wystąpienia zagrożeń 

antropogenicznych, 

▪ ilość osób korzystających z instalacji 

wodociągowej to 4 %, 

▪ nie rozwinięty system kanalizacji wodociągowej 

– tylko 4,5 km 
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Szanse (czynniki zewnętrzne) Zagrożenia (czynniki zewnętrzne) 

▪ inwentaryzacja oraz kontrola szczelności 

zbiorników bezodpływowych, 

▪ ograniczenie zanieczyszczeń gleb, które mogą 

się przedostać do wód podziemnych, 

▪ racjonalizacja użytkowania wód podziemnych, 

▪ rozbudowa sieci kanalizacyjnej 

▪ możliwość występowania susz spowodowanych 

przez zmiany klimatu, 

▪ występowanie nieszczelnych zbiorników 

bezodpływowych, 

▪ brak środków finansowych na inwestycje 

związane z ochroną wód powierzchniowych 

 

Tabela 23. Analiza SWOT dla zasobów wodnych (wody powierzchniowe) 

Obszar interwencji: zasoby wodne – wody powierzchniowe 

Mocne strony (czynniki wewnętrzne) Słabe strony (czynniki wewnętrzne) 

▪ dobry stan chemiczny JCWP, 

▪ dobry stan/potencjał ekologiczny JCWP 

▪ Możliwość zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych przez zanieczyszczenia 

pochodzenia komunikacyjnego, obszarów 

usługowych i innych 

Szanse (czynniki zewnętrzne) Zagrożenia (czynniki zewnętrzne) 

▪ pełne skanalizowanie obszaru Gminy, 

▪ budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

tam, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie, 

▪ współpraca z sąsiednimi gminami w celu 

ograniczenia zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych, 

 

▪ brak kanalizacji na terenie części Gminy, 

▪ spływ powierzchniowy zanieczyszczonych wód 

z terenów rolniczych, 

▪ negatywny wpływ zanieczyszczeń spoza obszaru 

Gminy, 

▪ brak środków finansowych na inwestycje 

związane z ochroną wód powierzchniowych  

 

Tabela 24. Analiza SWOT dla gospodarki wodno - ściekowej 

Obszar interwencji: gospodarka wodno - ściekowa 

Mocne strony (czynniki wewnętrzne) Słabe strony (czynniki wewnętrzne) 

▪ występujące na terenie Gminy oczyszczalnie 

ścieków, 

▪ wyposażenie budynków w zbiorniki 

bezodpływowe tam gdzie nie ma przyłącza do 

sieci kanalizacyjnej, 

▪ mała długość sieci kanalizacyjnej w Gminie, 

 

Szanse (czynniki zewnętrzne) Zagrożenia (czynniki zewnętrzne) 

▪ Pozyskiwanie środków z funduszy europejskich 

oraz krajowych na rozbudowę sieci 

kanalizacyjnej, 

▪ Działania edukacyjne mające na celu 

podnoszenie świadomości ekologicznej 

mieszkańców województwa 

▪ Przenikanie zanieczyszczeń na teren Gminy 

z sąsiadujących gmin 
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Tabela 25. Analiza SWOT dla gleb 

Obszar interwencji: gleby 

Mocne strony (czynniki wewnętrzne) Słabe strony (czynniki wewnętrzne) 

▪ brak potencjalnych źródeł skażeń gleby ▪ przeważająca ilość gleb płytkich, szkieletowych, 

piaszczysto – kamienistych i kamienisto – 

gliniastych 

Szanse (czynniki zewnętrzne) Zagrożenia (czynniki zewnętrzne) 

▪ uprawa gatunków o niewielkich wymaganiach 

glebowych, 

▪ większa świadomość ekologiczna rolników 

▪ niewłaściwa działalność rolnicza, 

▪ brak funduszy na inwestycje zmierzające do 

poprawy stanu gleb 

▪ występowanie kwaśnych deszczy będących 

wynikiem emisji pochodzących z przemysłu i 

motoryzacji 

 

Tabela 26. Analiza SWOT dla zagrożeń hałasem 

Obszar interwencji: zagrożenia hałasem 

Mocne strony (czynniki wewnętrzne) Słabe strony (czynniki wewnętrzne) 

▪ brak występowanie zagrożeń związanych ze 

szkodliwym oddziaływaniem hałasy poza 

ciągami komunikacyjnymi 

▪ brak prowadzonych badań, 

▪ zły stan pojazdów oraz dróg 

Szanse (czynniki zewnętrzne) Zagrożenia (czynniki zewnętrzne) 

▪ remont dróg, 

▪ promowanie komunikacji zbiorowej (prywatni 

przewoźnicy) 

 

▪ zły stan techniczny pojazdów 

 

Tabela 27. Analiza SWOT dla pól elektromagnetycznych 

Obszar interwencji: pola elektromagnetyczne 

Mocne strony (czynniki wewnętrzne) Słabe strony (czynniki wewnętrzne) 

▪ brak linii wysokiego napięcia o charakterze 

tranzytowym, 

▪ występowanie wyłącznie linii energetycznych 

średniego i niskiego napięcia 

▪ brak prowadzonych badań poziomów pól 

elektromagnetycznych na terenie Gminy 

 

Szanse (czynniki zewnętrzne) Zagrożenia (czynniki zewnętrzne) 

▪ prowadzenie pomiarów pola 

elektromagnetycznego przez instytucje tj. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

▪ zwiększająca się liczba urządzeń emitujących 

pole elektromagnetyczne 
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Tabela 28. Analiza SWOT dla gospodarki odpadami 

Obszar interwencji: gospodarka odpadami 

Mocne strony (czynniki wewnętrzne) Słabe strony (czynniki wewnętrzne) 

▪ realizacja programu usuwania wyrobów 

posiadających azbest, 

▪ składowanie odpadów zawierających azbest 

poza terenem Gminy 

▪ duża ilość jeszcze nie usuniętych wyrobów 

zawierających azbest 

Szanse (czynniki zewnętrzne) Zagrożenia (czynniki zewnętrzne) 

▪ kontynuacja usuwania odpadów zawierających 

azbest, 

▪ zwiększenie poziomu recyklingu na obszarze 

Gminy 

▪ deponowanie odpadów na terenie Gminy przez 

podmioty spoza Gminy 

Tabela 29. Analiza SWOT dla zasobów przyrodniczych 

Obszar interwencji: zasoby przyrodnicze 

Mocne strony (czynniki wewnętrzne) Słabe strony (czynniki wewnętrzne) 

▪ duża część Gminy zajęta przez powierzchniowe 

formy ochrony przyrody, 

▪ wysoki poziom bioróżnorodności 

▪ brak atrakcyjnej i konkurencyjnej całorocznej 

oferty turystycznej, 

▪ słaba edukacja ekologiczna społeczeństwa 

Szanse (czynniki zewnętrzne) Zagrożenia (czynniki zewnętrzne) 

▪ dbałość ogółu mieszkańców gminy o środowisko 

i estetykę, 

▪ edukacja ekologiczna społeczeństwa, 

▪ pozyskiwanie środków finansowych na ochronę 

środowiska 

▪ brak środków na ochronę środowiska, 

▪ dewastacja środowiska przez turystów  
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5. Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich 

finansowanie 

W poniższej tabeli przedstawiono cele, kierunki i zadania wynikające z oceny stanu 

środowiska. Wynikają one ze zdefiniowanych zagrożeń oraz problemów poszczególnych 

obszarów interwencji przedstawionych szczegółowo w powyższych rozdziałach.  

Tabela 30 przedstawia także instrumenty będące odpowiedzialne za dane zadanie oraz 

możliwe zagrożenia wiążące się z zaplanowanymi działaniami. 

Tabela 31 przedstawia konkretne działania wraz z przypisanymi do nich potencjalnymi 

źródłami finansowania. 
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Tabela 30. Cele, kierunki interwencji oraz zadania programu ochrony środowiska gminy Lipnica Wielka 

Lp. 
Obszar 

interwe

ncji 

Cel Wskaźnik Kierunek 

interwencji 

Zadania (19) (20) (21) Podmiot 

odpowiedzi

alny 

Ryzyka 

Nazwa (+ źródło 

danych) 

Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

A 
B C D E F G H I J 

1.  

O
c
h

ro
n

a
 k

li
m

a
tu

 i
 j

a
k

o
śc

i 
p

o
w

ie
tr

za
 

P
o

p
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w
a

 j
a

k
o

śc
i 

p
o

w
ie
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za

 w
 g

m
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a
 L

ip
n
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a

 W
ie

lk
a

 

a) Klasa ogólna 

czystości 

powietrza dla 

ochrony 

zdrowia (strefa 

małopolska – 

WIOŚ w 

Krakowie) 

 

 

 

 

b) Klasa ogólna 

czystości 

powietrza dla 

kryterium 

roślin (strefa 

małopolska – 

WIOŚ w 

Krakowie) 

 

 

a)  

benzen – A 

NO2 – A 

SO2 – A 

Pb – A 

Pył zaw. PM10 

– C 

Pył zaw. 

PM2,5 – C 

CO – A 

As, Cd, Ni – A 

B(a)p – C 

O3 – C 

(2015 r.) 

 

b)  

NOX – A 

SO2 – A 

O3 – C 

(2015 r.) 

 

 

 

 

 

a)  

benzen – A 

NO2 – A 

SO2 – A 

Pb – A 

Pył zaw. PM10 

– B 

Pył zaw. 

PM2,5 – B 

CO – A 

As, Cd, Ni – A 

B(a)p – B 

O3 – B 

(2022 r.) 

b)  

NOX – A 

SO2 – A 

O3 – A 

(2022 r.) 

 

 

 

 

 

Redukcja emisji 

zanieczyszczeń 

do powietrza 

Sukcesywna 

redukcja emisji 

zanieczyszczeń do 

powietrza poprzez 

m.in. wprowadzanie 

rozwiązań 

bazujących na 

odnawialnych 

źródłach energii w 

gospodarstwach 

domowych i 

instytucjach 

użyteczności 

publicznej  

Gmina Brak środków 

finansowych, 

mała chęć 

wykorzystania 

innowacyjnych 

technik 

Realizacja gminnych 

programów 

ograniczania niskiej 

emisji (PONE) 

Gmina Brak środków 

finansowych 
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Lp. 
Obszar 

interwe

ncji 

Cel Wskaźnik Kierunek 

interwencji 

Zadania (19) (20) (21) Podmiot 

odpowiedzi

alny 

Ryzyka 

Nazwa (+ źródło 

danych) 

Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

A 
B C D E F G H I J 

c) Ilość 

zorganizowan

ych akcji 

edukacyjnych

/ 

promocyjnych

/ konkursów 

przez Urząd 

Gminy Lipnica 

Wielka 

c) 3 (2016 r.) c) >3 Kompleksowa 

modernizacja 

energetyczna 

budynków 

użyteczności 

publicznej na terenie 

Gminy 

Gmina Brak środków 

finansowych, 

brak wiedzy ze 

strony 

wykonawców w 

doborze 

odpowiedniej 

technologii 

Kształtowanie 

świadomości i 

wrażliwości 

społecznej w 

zakresie ekologii 

(m.in. kampanie 

informacyjne i 

mikroprojekty 

dotyczące zachowań 

proekologicznych) 

Placówki 

oświatowe, 

organizacje 

pozarządow

e 

Brak środków 

finansowych, 

mała ilość osób 

posiadających 

odpowiednie 

wykształcenie do 

prowadzenia 

danych szkoleń) 

 

Prowadzenie 

kampanii 

promujących 

budownictwo 

energooszczędne  

Gmina Brak środków 

finansowych, 

brak kapitału 

ludzkiego, 

Ograniczenie 

emisji ze źródeł 

komunikacyj-

nych 

Utrzymanie dobrego 

stanu dróg 

Gmina Brak środków 

finansowych, 

konflikt 

z obszarami 

i siedliskami 
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Lp. 
Obszar 

interwe

ncji 

Cel Wskaźnik Kierunek 

interwencji 

Zadania (19) (20) (21) Podmiot 

odpowiedzi

alny 

Ryzyka 

Nazwa (+ źródło 

danych) 

Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

A 
B C D E F G H I J 

chronionymi 

Zwiększenie roli 

planowania 

przestrzennego 

w ochronie 

powietrza 

Nowoczesne, 

funkcjonalne 

zarządzanie 

przestrzenią m.in. 

poprzez uchwalanie i 

aktualizowanie 

(zgodnie z 

potrzebami) 

dokumentów 

planistycznych 

Gminy 

Gmina Niewystarczające 

ujęcie 

w krajowych 

uregulowaniach 

prawnych 

dotyczących 

planowania 

przestrzennego 

w zakresie 

jakości 

powietrza, 

nieobjęcie 

wszystkich 

terenów 

dokumentacją 

planistyczną, 

brak środków 

finansowych 

Podniesienie 

świadomości 

społeczeństwa 

w zakresie 

wpływu 

zanieczyszczeń 

na zdrowie oraz 

uświadamianie 

o konieczności 

poprawy i 

Opracowanie 

i prowadzenie akcji 

promocyjno-

edukacyjnych 

w zakresie ochrony 

powietrza w tym 

gospodarki 

niskoemisyjnej 

Starostwo 

Powiatowe, 

Gmina 

Małe zasoby 

kadrowe, brak 

środków 

finansowych 

Informowanie 

społeczeństwa 

WIOŚ w Niewielkie 

zasoby kadrowe, 
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Lp. 
Obszar 

interwe

ncji 

Cel Wskaźnik Kierunek 

interwencji 

Zadania (19) (20) (21) Podmiot 

odpowiedzi

alny 

Ryzyka 

Nazwa (+ źródło 

danych) 

Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

A 
B C D E F G H I J 

ochronie 

powietrza 

atmosferyczne-

go  

o jakości powietrza Krakowie brak środków 

finansowych 

Prowadzenie 

kampanii 

edukacyjno-

informacyjnej 

w zakresie 

szkodliwości ozonu 

w przyziemnej 

warstwie atmosfery 

Starostwo 

Powiatowe, 

gminy 

instytucje 

i fundacje 

związane 

z ochroną 

środowiska 

Niewielkie 

zasoby kadrowe, 

brak środków 

finansowych 

2.  

Z
a

g
ro

że
n

ia
 h

a
ła

se
m

 

P
o

p
ra

w
a

 k
li

m
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tu
 a

k
u

st
y

c
zn

e
g

o
 

w
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m
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ie
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n

ic
a

 W
ie
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a

 

  

a) Ilość 

zorganizowany

ch akcji 

edukacyjnych/ 

promocyjnych/ 

konkursów 

przez Urząd 

Gminy Lipnica 

Wielka 

a) 3 (2016 r.) a) >=3 Poprawa 

klimatu 

akustycznego 

w gminie 

Lipnica Wielka 

 

 

Edukacja w zakresie 

szkodliwości hałasu 

i promowanie 

rozwiązań 

przyczyniających się 

do redukcji emisji 

hałasu (np. 

promowanie ruchu 

pieszego, jazdy na 

rowerze i transportu 

publicznego) 

Gmina, 

WIOŚ 

Niewystarcza-

jące zasoby 

kadrowe, brak 

środków 

finansowych 
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Lp. 
Obszar 

interwe

ncji 

Cel Wskaźnik Kierunek 

interwencji 

Zadania (19) (20) (21) Podmiot 

odpowiedzi

alny 

Ryzyka 

Nazwa (+ źródło 

danych) 

Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

A 
B C D E F G H I J 

3.  

G
o
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d

 
a) Procent ogółu 

ludności 

korzystająca z 

instalacji 

kanalizacyjnej 

(dane z 

Urzędu 

Gminy) 

 

b) Stan 

chemiczny 

wód 

podziemnych 

 

c) Stan 

ekologiczny 

wód 

podziemnych 

 

a) 92 % 

 

 

 

b) Dobry 

 

 

 

c) Dobry 

a) > 92 % 

 

 

 

b) Dobry 

 

 

 

c) Dobry 

Osiągnięcie 

dobrego stanu 

JCWP i JCWPd 

 

Poprawa jakości wód 

poprzez 

ograniczenie 

zanieczyszczeń 

przedostających się 

do wód 

powierzchniowych i 

podziemnych 

Gmina, 

Krajowy 

Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej 

Brak funduszy 

Uwzględnianie 

w udzielanych 

pozwoleniach 

wodnoprawnych 

zapisów warunków 

korzystania z wód 

regionu wodnego 

i aktualnego stanu 

jednolitej części wód 

Starostwo 

Powiatowe 

Brak funduszy 

Prowadzenie 

ewidencji i kontrola 

zbiorników 

bezodpływowych 

oraz przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

Gmina 

 

Brak zasobów 

kadrowych 

Stosowanie 

technologii 

Przedsiębior

-stwa, 

Brak środków 
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Wartość 

docelowa 

A 
B C D E F G H I J 

i urządzeń 

ograniczających 

możliwość 

przedostawania się 

nieczystości do 

gruntu i wód 

rolnicy finansowych 

Ochrona przed 

zjawiskami 

ekstremalnymi 

Współpraca z innymi 

podmiotami w 

zakresie 

przeciwdziałania 

występowaniu i 

minimalizowania  

skutków 

negatywnych zjawisk 

atmosferycznych 

Gmina, 

właściciele 

i zarządcy 

gruntów 

Brak środków 

finansowych 
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a) Inwentaryzacj

a nielegalnego 

wydobycia 

surowców  

b) Identyfikacj

a osuwisk 

na terenie 

gminy  

 

 

a) 0 

 

 

b) 116 

a) Inwenta-

ryzacja 

wszystkich 

w Gminie 

b) Identyfika

cja 

wszystkich 

w Gminie 

 

Zrównoważone 

wykorzystanie 

zasobów 

naturalnych 

oraz 

ograniczenie 

wpływu na 

środowisko 

związane 

z eksploatacją 

 

 

Identyfikacja 

osuwisk i terenów 

zagrożonych 

ruchami masowymi, 

wprowadzenie 

systemu 

monitoringów, 

właściwe 

zabezpieczania i 

zagospodarowanie 

terenów 

osuwiskowych i 

terenów o 

predyspozycjach 

osuwiskowych 

Organy 

administracj

i  

geologicznej 

Opór społeczny, 

brak kapitału 

ludzkiego, brak 

funduszy 
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Ochrona 

udokumentowanych 

złóż oraz eliminacja 

nielegalnego 

wydobycia surowców 

 

 

 

 

Współpraca z innymi 

podmiotami w 

zakresie 

przeciwdziałania 

występowaniu i 

minimalizowania 

skutków 

negatywnych zjawisk 

geodynamicznych 

Gmina,  

organy 

administracj

i 

geologicznej

, Starostwo 

Powiatowe 

w Nowym 

Targu 

 

Gmina 

Opór społeczny, 

brak kapitału 

ludzkiego, brak 

funduszy 

 

 

 

Brak 

porozumienia 

z innymi 

podmiotami, 

brak kapitału 

ludzkiego, brak 

funduszy 
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5.  
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   Zachowanie 

funkcji 

środowisko-

wych, 

gospodarczych, 

społecznych 

i kulturowych 

gleb 

Zabezpieczenie 

gruntów rolnych 

i leśnych przed 

zmianą 

zagospodarowania 

poprzez właściwe 

uwzględnianie ich 

przeznaczenia 

w dokumentach 

planistycznych 

Gmina - 

Wzmocnienie funkcji 

społecznych terenów 

zielonych i ochrona 

terenów zielonych 

dla budowy oferty 

spędzania czasu 

wolnego 

Gmina - 

Ochrona gleb 

w kontekście 

zmian klimatu 

Zakończenie procesu 

scalania (komasacji) 

gruntów 

Starostwo 

Powiatowe 

w Nowym 

Targu, 

Gmina 

Brak kapitału 

ludzkiego, brak 

środków 

finansowych 

Ochrona upraw 

przed ekstremalnymi 

zjawiskami 

pogodowymi 

Właściciele 

gruntów 

Brak środków 

finansowych, 

trudne warunki 

techniczne do 

prowadzenia 

działania 



 
Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie Strona 75 z 147 

Lp. 
Obszar 

interwe

ncji 

Cel Wskaźnik Kierunek 

interwencji 

Zadania (19) (20) (21) Podmiot 

odpowiedzi

alny 

Ryzyka 

Nazwa (+ źródło 

danych) 

Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

A 
B C D E F G H I J 
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o
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 g
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n
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a
 W
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a) Długość sieci 

kanalizacyjnej 

(czynnej) na 

terenie Gminy 

(dane z Urzędu 

Gminy) 

 

b) Ilość 

zbiorników 

bezodpływowy

ch 

 

a) 94,3 km 

 

 

 

 

 

b) 276 

a) >= 94,3 km 

 

 

 

 

 

b) >= 276 

 

Rozwój 

infrastruktury 

wodno - 

ściekowej 

Budowa 

przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

na terenach, dla 

których budowa sieci 

kanalizacyjnej jest 

nieuzasadniona 

ekonomicznie lub 

technicznie 

Gmina, 

prywatni 

właściciele 

posesji 

Opór społeczny, 

ograniczenia 

wynikające 

z rozporządzenia 

RZGW, brak 

środków 

finansowych 

Budowa lokalnego 

systemu kanalizacji 

i oczyszczalni  

Gmina Brak środków 

finansowych 

Rozbudowa sieci 

wodociągowej 

Gmina Brak środków 

finansowych 

Uzupełnienie 

i modernizacja sieci 

kanalizacyjnej 

w obrębie zakładów 

przemysłowych 

Gmina, 

przedsię-

biorstwa 

Brak środków 

finansowych 

7.  

Z
a

so
b

y
 

p
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y
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d
n

ic
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O
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ro
n
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k
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b
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w

e
j 

g
m
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n

y
 

L
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n
ic

a
 

W
ie

lk
a

 

a) powierzchnia 

obszaru 

chronionego 

krajobrazu 

(GUS) 

a) 5909,80 

 

 

 

a) >=5909,80 

 

 

 

Prowadzenie 

trwale 

zrównoważonej 

gospodarki 

leśnej 

Przywracanie do 

stanu właściwego 

zasobów i 

składników przyrody 

Dyrektorzy 

Parków 

Narodowych

,PTTK, 

gmina 

Opór społeczny, 

brak funduszy 
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b) Ilość 

pomników 

przyrody 

(RDOŚ w 

Krakowie) 

c) powierzchnia 

parku 

narodowego 

na terenie 

Gminy [%] 

 

 

d) ilość 

przeprowadz

onych 

szkoleń 

b) 5 

 

 

 

c) 12,4  

 

 

 

 

 

d) 3 

b) >= 5 

 

 

 

c) >= 12,4 

 

 

 

 

 

d) >= 3 

Promowanie 

zalesień jako 

alternatywnego 

sposobu 

zagospodarowania 

nieużytków 

i gruntów 

nieprzydatnych 

rolniczo 

Starostwo 

Powiatowe, 

Gmina 

Brak środków 

finansowych, 

brak kapitału 

ludzkiego 

Działania 

z zakresu 

pogłębiania 

i udostępniania 

wiedzy 

o zasobach 

przyrodniczych 

i walorach 

krajobrazowych 

Gminy 

Wsparcie zaplecza 

dydaktycznego oraz 

infrastruktury 

służącej edukacji 

ekologicznej 

Starostwo 

Powiatowe, 

Gmina 

Brak środków 

finansowych, 

brak 

wykwalifikowane

j kadry szkolącej 

Propagowanie idei 

ochrony przyrody 

poprzez 

wzmocnienie 

potencjału 

turystycznego na 

obszarach 

chronionych 

Dyrektorzy 

Parków 

Narodowych 
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Wartość 
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Ochrona 

różnorodności 

biologicznej oraz 

zapewnienie 

ciągłości istnienia 

gatunków i 

stabilności 

ekosystemów 

poprzez 

zrównoważone 

użytkowanie jej 

elementów 

Gmina, 

Dyrektorzy 

Parków 

Narodowych 

  

Brak środków 

finansowych 
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a) Ilość 

unieszkodliwio

nych odpadów 

zawierających 

azbest [Mg] 

(baza 

azbestowa, 

dane Gminy) 

b) Osiągnięcie 

poziomów 

recyklingu 

określonych 

przez 

rozporządzenie 

Ministra 

Środowiska [%] 

(sprawozdania 

wójta, 

burmistrza lub 

prezydenta 

a) 638,53 

 

 

 

 

b) 505 

a) 1000,006 

 

 

 

 

b) >=50 

Wzrost 

selektywnego 

zbierania 

odpadów 

niebezpie-

cznych ze 

strumienia 

odpadów 

komunalnych 

Kontynuacja 

edukacji w zakresie 

selektywnego 

zbierania odpadów, 

ze szczególnym 

uwzględnieniem 

odpadów 

niebezpiecznych 

 

Sukcesywne 

usuwanie 

i unieszkodliwianie 

odpadów 

zawierających azbest 

 

Gmina 

 

 

 

 

 

Gmina, 

Starostwo 

Powiatowe 

w Nowy 

Targu 

Brak 

zainteresowania 

ze strony 

mieszkańców, 

brak środków 

finansowych 

 

 

Nieotrzymanie 

dofinansowania 

ze środków 

NFOŚiGW i/lub 

WFOŚiGW 

w Krakowie 

                                                        
5 Określony procentowy udział recyklingu dla roku 2020 według rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 676). 
6 Dana wartość docelowa jest wartością przykładową, możliwą do zrealizowania w najbliższych latach. Celem idealnym jest unieszkodliwienie wszystkich wyrobów i odpadów zawierających 

azbest. 
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Nazwa (+ źródło 

danych) 

Wartość 

bazowa 

Wartość 
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A 
B C D E F G H I J 

miasta z 

realizacji zadań 

z zakresu 

gospodarowani

a odpadami 

komunalnymi) 

Osiągnięcie 

poziomów 

recyklingu 

i przygotowania 

do ponownego 

użycia 

wskazanych 

frakcji odpadów 

komunalnych 

oraz 

ograniczenia 

masy odpadów 

ulegających 

biodegradacji 

przekazywa-

nych do 

składowania7 

Ograniczenie masy 

odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji 

przekazywanych do 

składowania do nie 

więcej niż 35% 

wagowo całkowitej 

masy odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji do 

roku 2020, 

w stosunku do masy 

tych odpadów 

wytworzonych 

w 1995 r. 

Gmina Brak 

zaangażowania 

ze strony 

mieszkańców, 

trudności 

nieosiągnięcia 

danego celu 

przez gminę 

                                                        
7 Dane wartości do osiągnięcia ujęto w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016 poz. 250), gminy obowiązane są osiągnąć ten stan do dnia 

31 grudnia 2020 r. 
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Osiągnięcie poziomy 

recyklingu i 

przygotowania do 

ponownego użycia i 

odzysku innymi 

metodami innych niż 

niebezpieczne 

odpadów 

budowlanych i 

rozbiórkowych 

stanowiące odpady 

komunalne w 

wysokości co 

najmniej 70 % 

wagowo 

Gmina Brak 

zaangażowania 

ze strony 

mieszkańców, 

trudności 

nieosiągnięcia 

danego celu 

przez gminę 

Osiągnięcie poziomu 

recyklingu i 

przygotowania do 

ponownego użycia 

papieru, metali, 

tworzyw sztucznych 

i szkła w wysokości 

co najmniej 50 % 

wagowo 

Gmina Brak 

zaangażowania 

ze strony 

mieszkańców, 

trudności 

nieosiągnięcia 

danego celu 

przez gminę 

Doskonalenie 

systemu gospodarki 

odpadami na terenie 

Gminy 

Gmina  Brak zasobów 

kadrowych, brak 

zainteresowania 

ze strony 

mieszkańców 
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Intensyfikacja 

odzysku, w tym 

odzysku 

energetycznego oraz 

ograniczenie ilości 

składowanych 

odpadów i likwidacja 

zjawiska 

nielegalnego 

składowania 

odpadów 

Gmina Brak zasobów 

kadrowych, brak 

funduszy 

9.  

Z
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sk
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a) Ilość 

wystąpień 

poważnej 

awarii 

przemysłowe

j (GIOŚ) (22) 

a) 0 a) 0 Minimalizacja 

skutków w 

przypadku 

wystąpienia 

awarii oraz 

zmniejszenie 

zagrożenia 

Prowadzenie szkoleń 

i instruktażu 

z zakresu sposobu 

zachowania się 

w przypadku 

wystąpienia 

poważnej awarii 

Przedsiębior

cy 

Brak środków 

finansowych, 

brak kapitału 

ludzkiego, brak 

zainteresowania 

społecznego 
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Doposażenie służb 

odpowiedzialnych za 

utrzymywanie 

bezpieczeństwa 

Gmina Brak środków 

finansowych 

Usuwanie szkód 

spowodowanych 

awarią 

Sprawcy 

awarii 

Brak środków 

finansowych, 

brak kapitału 

ludzkiego 

10.  
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a) liczba osób 

narażonych na 

ponadnormaty

wne 

promieniowani

e 

elektromagnet

yczne (WIOŚ) 

a) 0 a) 0 Utrzymanie 

dotychczasowe

go stanu braku 

zagrożeń 

ponadnormaty-

wnym 

promieniowa-

niem 

elektromagne-

tycznym 

Wprowadzenie do 

planów 

zagospodarowanie 

przestrzennego 

zapisów dot. 

ochrony przed 

polami 

elektromagnety-

cznymi 

Gmina  Brak środków 

finansowych, 

nieobjęcie 

wszystkich 

terenów 

dokumentacją 

planistyczna 
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Lp. 
Obszar 

interwe

ncji 

Cel Wskaźnik Kierunek 

interwencji 

Zadania (19) (20) (21) Podmiot 

odpowiedzi

alny 

Ryzyka 

Nazwa (+ źródło 

danych) 

Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

A 
B C D E F G H I J 

Edukacja 

społeczeństwa 

z zakresu 

oddziaływania 

i szkodliwości PEM 

Prywatne 

firmy 

Brak środków 

finansowych, 

brak kapitału 

ludzkiego, brak 

zainteresowania 

społecznego 
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Tabela 31. Harmonogram realizacji zadań własnych wraz z ich finansowaniem 

Lp. 
Obszar interwencji Zadania (19) (20) (21) Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty 

realizacji zadania 

(w tym zł)8 

Źródła finansowania Dodatkowe 

informacje o 

zadaniu 

A 
B H I    

1.  
Ochrona klimatu i 

jakości powietrza 

Sukcesywna redukcja emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 

poprzez m.in. wprowadzanie 

rozwiązań bazujących na 

odnawialnych źródłach energii 

w gospodarstwach domowych i 

instytucjach użyteczności 

publicznej  

Gmina 

(Przedsiębiorstwa 

energetyki 

cieplnej, gazowej 

i elektrycznej) 

20 000 Środki europejski, 

budżet Gminy, 

WFOŚiGW, NFOŚiGW, 

środki własne 

zarządców i właścicieli 

- 

Realizacja gminnych 

programów ograniczania niskiej 

emisji (PONE) 

Gmina - 9 Środki europejski, 

budżet Gminy, 

WFOŚiGW, NFOŚiGW, 

środki własne 

zarządców i właścicieli 

Realizacja danego 

zadania jest ściśle 

połączona z 

zadaniem 1, 

sukcesywnej redukcji 

emisji zanieczyszczeń 

Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków 

użyteczności publicznej na 

terenie gminy 

Gmina  Budżet Gminy  

                                                        
8 Dane koszty szacowano na podstawie wielkości szacowanych wartości ujętych w Programie Strategicznym Ochrona Środowiska, sporządzonego dla województwa małopolskiego.  
9 Dane koszty wchodzą w skład w szacunkowych kosztów zadania 1 – sukcesywnej redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez m.in. wprowadzanie rozwiązań bazujących na 

odnawialnych źródłach energii w gospodarstwach domowych i instytucjach użyteczności publicznej.  
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Lp. 
Obszar interwencji Zadania (19) (20) (21) Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty 

realizacji zadania 

(w tym zł)8 

Źródła finansowania Dodatkowe 

informacje o 

zadaniu 

A 
B H I    

Kształtowanie świadomości i 

wrażliwości społecznej w 

zakresie ekologii (m.in. 

kampanie informacyjne i 

mikroprojekty dotyczące 

zachowań proekologicznych) 

Placówki 

oświatowe, 

organizacje 

pozarządowe 

- Budżet Gminy 
- 

Prowadzenie kampanii 

promujących budownictwo 

energooszczędne  

Gmina 10 NFOŚiGW, WFOŚiGW - 

Utrzymanie dobrego stanu dróg Gmina 10 Budżet Gminy - 

Nowoczesne, funkcjonalne 

zarządzanie przestrzenią m.in. 

poprzez uchwalanie i 

aktualizowanie (zgodnie z 

potrzebami) dokumentów 

planistycznych gminy 

Gmina 

(partnerzy: 

właściciele 

gruntów – 

mieszkańcy 

i podmioty 

prywatne, 

wyspecjalizowane 

firmy, Starostwo 

Powiatowe w 

Nowym Targu) 

- Budżet Gminy - 

Opracowanie i prowadzenie 

akcji promocyjno-edukacyjnych 

Starostwo 

Powiatowe w 

20 WFOŚiGW, budżet 

starostwa, budżet 

-  
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Lp. 
Obszar interwencji Zadania (19) (20) (21) Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty 

realizacji zadania 

(w tym zł)8 

Źródła finansowania Dodatkowe 

informacje o 

zadaniu 

A 
B H I    

w zakresie ochrony powietrza 

w tym gospodarki 

niskoemisyjnej 

Nowym Targu, 

Gmina 

Gminy 

Informowanie społeczeństwa 

o jakości powietrza 

WIOŚ w Krakowie - WFOŚiGW - 

Prowadzenie kampanii 

edukacyjno-informacyjnej 

w zakresie szkodliwości ozonu 

w przyziemnej warstwie 

atmosfery 

Starostwo 

Powiatowe w 

Nowym Targu, 

gminy instytucje 

i fundacje 

związane 

z ochroną 

środowiska 

10 Budżet starostwa, 

budżet Gminy 
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Lp. 
Obszar interwencji Zadania (19) (20) (21) Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty 

realizacji zadania 

(w tym zł)8 

Źródła finansowania Dodatkowe 

informacje o 

zadaniu 

A 
B H I    

2.  
Zagrożenia hałasem Edukacja w zakresie 

szkodliwości hałasu 

i promowanie rozwiązań 

przyczyniających się do redukcji 

emisji hałasu (np. promowanie 

ruchu pieszego, jazdy na 

rowerze i transportu 

publicznego) 

Gmina, WIOŚ 10 WFOŚiGW, budżet 

Gminy 

- 

3.  
Gospodarowanie 

wodami 

Poprawa jakości wód poprzez 

ograniczenie zanieczyszczeń 

przedostających się do wód 

powierzchniowych i 

podziemnych 

Gmina, (partner: 

Krajowy Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej) 

- środki europejskie, 

budżety Gminy, budżet 

państwa, WFOSiGW, 

NFOŚiGW 

- 
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Lp. 
Obszar interwencji Zadania (19) (20) (21) Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty 

realizacji zadania 

(w tym zł)8 

Źródła finansowania Dodatkowe 

informacje o 

zadaniu 

A 
B H I    

Uwzględnianie w udzielanych 

pozwoleniach wodnoprawnych 

zapisów warunków korzystania 

z wód regionu wodnego 

i aktualnego stanu jednolitej 

części wód 

Starostwo 

Powiatowe 

w Nowym Targu 

- Budżet starostwa - 

Prowadzenie ewidencji 

i kontrola zbiorników 

bezodpływowych oraz 

przydomowych oczyszczalni 

ścieków 

Gmina 

 

- Budżet starostwa, 

budżet Gminy 

 

Stosowanie technologii 

i urządzeń ograniczających 

możliwość przedostawania się 

nieczystości do gruntu i wód 

Przedsiębiorstwa, 

rolnicy 

- Budżet przedsiębiorstw, 

budżet rolników 

- 

Współpraca z innymi 

podmiotami w zakresie 

przeciwdziałania występowaniu 

i minimalizowania  skutków 

negatywnych zjawisk 

atmosferycznych 

Gmina, 

właściciele 

i zarządcy 

gruntów 

- Budżet Gminy - 
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Lp. 
Obszar interwencji Zadania (19) (20) (21) Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty 

realizacji zadania 

(w tym zł)8 

Źródła finansowania Dodatkowe 

informacje o 

zadaniu 

A 
B H I    

4.  
Zasoby geologiczne Ochrona udokumentowanych 

złóż oraz eliminacja 

nielegalnego wydobycia 

surowców 

 

Gmina,  

organy 

administracji 

geologicznej, 

Starostwo 

Powiatowe 

w Nowym Targu 

 

- Budżet Gminy 

 

- 

Współpraca z innymi 

podmiotami w zakresie 

przeciwdziałania i 

występowaniu i 

minimalizowania skutków 

negatywnych zjawisk 

geodynamicznych 

Gmina - 

 

 

Budżet Gminy, budżet 

starostwa 

- 
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Lp. 
Obszar interwencji Zadania (19) (20) (21) Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty 

realizacji zadania 

(w tym zł)8 

Źródła finansowania Dodatkowe 

informacje o 

zadaniu 

A 
B H I    

5.  
Gleby Zabezpieczenie gruntów 

rolnych i leśnych przed zmianą 

zagospodarowania poprzez 

właściwe uwzględnianie ich 

przeznaczenia w dokumentach 

planistycznych 

Gmina - Budżet Gmin - 

Wzmocnienie funkcji 

społecznych terenów zielonych i 

ochrona terenów zielonych dla 

budowy oferty spędzania czasu 

wolnego 

Gmina - Budżet Gminy - 

Zakończenie procesu scalania 

(komasacji) gruntów 

Starostwo 

Powiatowe 

w Nowym Targu, 

Gmina 

- Budżet Gminy - 

Ochrona upraw przed 

ekstremalnymi zjawiskami 

pogodowymi 

Właściciele 

gruntów 

- PROW - 
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Lp. 
Obszar interwencji Zadania (19) (20) (21) Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty 

realizacji zadania 

(w tym zł)8 

Źródła finansowania Dodatkowe 

informacje o 

zadaniu 

A 
B H I    

6.  
Gospodarka wodno - 

ściekowa 

Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na 

terenach, dla których budowa 

sieci kanalizacyjnej jest 

nieuzasadniona ekonomicznie 

lub technicznie 

Gmina, prywatni 

właściciele 

posesji 

- WFOŚiGW, budżet 

własny mieszkańców 

- 

Budowa lokalnego systemu 

kanalizacji i oczyszczalni  

Gmina - Budżet Gminy - 

Rozbudowa sieci wodociągowej Gmina - Budżet Gminy - 

Uzupełnienie i modernizacja 

sieci kanalizacyjnej w obrębie 

zakładów przemysłowych 

Gmina, przedsię-

biorstwa 

- Budżet Gminy, budżet 

przedsiębiorców 

- 
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Lp. 
Obszar interwencji Zadania (19) (20) (21) Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty 

realizacji zadania 

(w tym zł)8 

Źródła finansowania Dodatkowe 

informacje o 

zadaniu 

A 
B H I    

7.  
Zasoby przyrodnicze Przywracanie do stanu 

właściwego zasobów i 

składników przyrody 

Dyrektorzy 

Parków 

Narodowych, 

PTTK, Gmina 

16 Budżet Parków 

Narodowych, środki 

europejskie, WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

- 

Promowanie zalesień jako 

alternatywnego sposobu 

zagospodarowania nieużytków 

i gruntów nieprzydatnych 

rolniczo 

Starostwo 

Powiatowe w 

Nowym Targu, 

Gmina 

- Budżet starostwa, 

budżet Gminy 

- 
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Lp. 
Obszar interwencji Zadania (19) (20) (21) Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty 

realizacji zadania 

(w tym zł)8 

Źródła finansowania Dodatkowe 

informacje o 

zadaniu 

A 
B H I    

Wsparcie zaplecza 

dydaktycznego oraz 

infrastruktury służącej edukacji 

ekologicznej 

 

Ochrona różnorodności 

biologicznej oraz zapewnienie 

ciągłości istnienia gatunków i 

stabilności ekosystemów 

poprzez zrównoważone 

użytkowanie jej elementów 

Starostwo 

Powiatowe w 

Nowy Targu, 

Gmina 

 

Gmina, 

Dyrektorzy 

Parków 

Narodowych 

 

10 

 

 

 

30 

Budżet starostwa, 

budżet Gmin 

 

 

Budżet Parków 

Narodowych, środki 

europejskie, WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

- 

 

 

- 



 
Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie Strona 94 z 147 

Lp. 
Obszar interwencji Zadania (19) (20) (21) Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty 

realizacji zadania 

(w tym zł)8 

Źródła finansowania Dodatkowe 

informacje o 

zadaniu 

A 
B H I    

8.  
Gospodarka 

odpadami 

 

Kontynuacja edukacji 

w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

odpadów niebezpiecznych 

 

Sukcesywne usuwanie 

i unieszkodliwianie odpadów 

zawierających azbest 

 

Gmina 

 

 

 

Gmina, Starostwo 

Powiatowe 

w Nowym Targu 

- 

 

 

 

40 

Budżet Gminy 

 

 

 

NFOŚiGW, WFOŚiGW 

- 

 

 

 

- 
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Lp. 
Obszar interwencji Zadania (19) (20) (21) Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty 

realizacji zadania 

(w tym zł)8 

Źródła finansowania Dodatkowe 

informacje o 

zadaniu 

A 
B H I    

Ograniczenie masy odpadów 

komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych 

do składowania do nie więcej 

niż 35% wagowo całkowitej 

masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji do 

roku 2020, w stosunku do masy 

tych odpadów wytworzonych 

w 1995 r. 

Gmina - NFOŚiGW, budżet 

Gminy 

- 

Osiągnięcie poziomy recyklingu 

i przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych 

stanowiące odpady komunalne 

w wysokości co najmniej 70 % 

wagowo 

Gmina - NFOŚiGW, budżet 

Gminy 

- 

Osiągnięcie poziomu recyklingu 

i przygotowania do ponownego 

użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła w wysokości 

co najmniej 50 % wagowo 

Gmina - NFOŚiGW, budżet 

Gminy 

- 
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Lp. 
Obszar interwencji Zadania (19) (20) (21) Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty 

realizacji zadania 

(w tym zł)8 

Źródła finansowania Dodatkowe 

informacje o 

zadaniu 

A 
B H I    

Doskonalenie systemu 

gospodarki odpadami na 

terenie gminy 

Gmina  10 Budżet Gminy - 

Intensyfikacja odzysku, w tym 

odzysku energetycznego oraz 

ograniczenie ilości 

składowanych odpadów i 

likwidacja zjawiska nielegalnego 

składowania odpadów 

Gmina - WFOŚiGW, NFOŚiGW, 

środki europejskie, 

środki inwestora 

- 

9.  
Zagrożenia 

poważnymi 

awariami 

Prowadzenie szkoleń 

i instruktażu z zakresu sposobu 

zachowania się w przypadku 

wystąpienia poważnej awarii 

Przedsiębiorcy - NFOŚiGW, budżet 

przedsiębiorców 

- 

Doposażenie służb 

odpowiedzialnych za 

utrzymywanie bezpieczeństwa 

Gmina - Budżet Gminy - 

Usuwanie szkód 

spowodowanych awarią 

Sprawcy awarii - Środki własne - 
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Lp. 
Obszar interwencji Zadania (19) (20) (21) Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty 

realizacji zadania 

(w tym zł)8 

Źródła finansowania Dodatkowe 

informacje o 

zadaniu 

A 
B H I    

10.  
Pola 

elektromagnetyczne 

Wprowadzenie do planów 

zagospodarowania 

przestrzennego  zapisów 

dotyczących ochrony przed 

polami elektromagnetycznymi 

Gmina - Budżet Gminy - 

- brak możliwości oszacowania kosztów  
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Tabela 32. Harmonogram realizacji zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem 

Lp. 
Obszar interwencji Zadania (18) (19) (20) Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty 

realizacji zadania 

(w tym zł)10 

Źródła finansowania Dodatkowe 

informacje o 

zadaniu 

A 
B H I    

1.  
Ochrona klimatu i 

jakości powietrza 

Sukcesywna redukcja emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 

poprzez m.in. wprowadzanie 

rozwiązań bazujących na 

odnawialnych źródłach energii 

w gospodarstwach domowych i 

instytucjach użyteczności 

publicznej  

Gmina 

(Przedsiębiorstwa 

energetyki 

cieplnej, gazowej 

i elektrycznej) 

20 000 Środki europejskie, 

budżet Gminy, 

WFOŚiGW, NFOŚiGW, 

środki własne 

zarządców i właścicieli 

- 

Realizacja gminnych 

programów ograniczania niskiej 

emisji (PONE) 

Gmina - 11 Środki europejskie, 

budżet gminy, 

WFOŚiGW, NFOŚiGW, 

środki własne 

zarządców i właścicieli 

Realizacja danego 

zadania jest ściśle 

połączona z 

zadaniem 1, 

sukcesywnej redukcji 

emisji zanieczyszczeń 

Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków 

użyteczności publicznej na 

terenie gminy 

Gmina - Budżet Gminy - 

Kształtowanie świadomości i 

wrażliwości społecznej w 

zakresie ekologii (m.in. 

kampanie informacyjne i 

mikroprojekty dotyczące 

Placówki 

oświatowe, 

organizacje 

pozarządowe 

- Budżet Gminy 
- 

                                                        
10 Dane koszty szacowano na podstawie wielkości szacowanych wartości ujętych w Programie Strategicznym Ochrona Środowiska, sporządzonego dla województwa małopolskiego.  
11 Dane koszty wchodzą w skład w szacunkowych kosztów zadania 1 – sukcesywnej redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez m.in. wprowadzanie rozwiązań bazujących na 

odnawialnych źródłach energii w gospodarstwach domowych i instytucjach użyteczności publicznej.  
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Lp. 
Obszar interwencji Zadania (18) (19) (20) Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty 

realizacji zadania 

(w tym zł)10 

Źródła finansowania Dodatkowe 

informacje o 

zadaniu 

A 
B H I    

zachowań proekologicznych) 

Prowadzenie kampanii 

promujących budownictwo 

energooszczędne  

Gmina 10 NFOŚiGW, WFOŚiGW - 

Utrzymanie dobrego stanu dróg Gmina 10 Budżet Gminy - 

Nowoczesne, funkcjonalne 

zarządzanie przestrzenią m.in. 

poprzez uchwalanie i 

aktualizowanie (zgodnie z 

potrzebami) dokumentów 

planistycznych gminy 

Gmina 

(partnerzy: 

właściciele 

gruntów – 

mieszkańcy i 

podmioty 

prywatne, 

wyspecjalizowane 

firmy, Starostwo 

Powiatowe 

w Nowym Targu) 

- Budżet Gminy - 

Opracowanie i prowadzenie 

akcji promocyjno-edukacyjnych 

w zakresie ochrony powietrza 

w tym gospodarki 

niskoemisyjnej 

Starostwo 

Powiatowe w 

Nowym Targu, 

Gmina 

20 WFOŚiGW, budżet 

starostwa, budżet 

Gminy 

-  

Informowanie społeczeństwa 

o jakości powietrza 

WIOŚ w Krakowie - WFOŚiGW - 

Prowadzenie kampanii 

edukacyjno-informacyjnej 

w zakresie szkodliwości ozonu 

Starostwo 

Powiatowe w 

Nowym Targu, 

10 Budżet starostwa, 

budżet Gmin 

- 
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Lp. 
Obszar interwencji Zadania (18) (19) (20) Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty 

realizacji zadania 

(w tym zł)10 

Źródła finansowania Dodatkowe 

informacje o 

zadaniu 

A 
B H I    

w przyziemnej warstwie 

atmosfery 

gminy instytucje 

i fundacje 

związane 

z ochroną 

środowiska 

2.  
Zagrożenia hałasem Edukacja w zakresie 

szkodliwości hałasu 

i promowanie rozwiązań 

przyczyniających się do redukcji 

emisji hałasu (np. promowanie 

ruchu pieszego, jazdy na 

rowerze i transportu 

publicznego) 

Gmina, WIOŚ 10 WFOŚiGW, budżet Gmin - 

3.  
Gospodarowanie 

wodami 

Poprawa jakości wód poprzez 

ograniczenie zanieczyszczeń 

przedostających się do wód 

powierzchniowych i 

podziemnych 

Gmina, (partner: 

Krajowy Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej) 

- środki europejskie, 

budżety Gmin, budżet 

państwa, WFOSiGW, 

NFOŚiGW 

- 
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Lp. 
Obszar interwencji Zadania (18) (19) (20) Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty 

realizacji zadania 

(w tym zł)10 

Źródła finansowania Dodatkowe 

informacje o 

zadaniu 

A 
B H I    

Uwzględnianie w udzielanych 

pozwoleniach wodnoprawnych 

zapisów warunków korzystania 

z wód regionu wodnego 

i aktualnego stanu jednolitej 

części wód 

Starostwo 

Powiatowe w 

Nowym Targu 

- Budżet starostwa - 

Prowadzenie ewidencji 

i kontrola zbiorników 

bezodpływowych oraz 

przydomowych oczyszczalni 

ścieków 

Gmina 

 

   

Współpraca z innymi 

podmiotami w zakresie 

przeciwdziałania występowaniu 

i minimalizowania  skutków 

negatywnych zjawisk 

atmosferycznych 

Gmina, 

właściciele 

i zarządcy 

gruntów 

- Budżet Gminy - 

Stosowanie technologii 

i urządzeń ograniczających 

możliwość przedostawania się 

nieczystości do gruntu i wód 

 

 

Przedsiębior-

stwa, rolnicy 

- Budżet przedsiębiorstw, 

budżet rolników 

- 
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Lp. 
Obszar interwencji Zadania (18) (19) (20) Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty 

realizacji zadania 

(w tym zł)10 

Źródła finansowania Dodatkowe 

informacje o 

zadaniu 

A 
B H I    

Zasoby geologiczne Ochrona udokumentowanych 

złóż oraz eliminacja 

nielegalnego wydobycia 

surowców 

 

Gmina,  

organy 

administracji 

geologicznej, 

Starostwo 

Powiatowe 

w Nowym Targu 

 

- Budżet Gminy 

 

- 

4.  
Współpraca z innymi 

podmiotami w zakresie 

przeciwdziałania i 

występowaniu i 

minimalizowania skutków 

negatywnych zjawisk 

geodynamicznych 

Gmina 
- 

 

 

Budżet Gminy, budżet 

starostwa 

- 

5.  
Gleby Zabezpieczenie gruntów 

rolnych i leśnych przed zmianą 

zagospodarowania poprzez 

właściwe uwzględnianie ich 

przeznaczenia w dokumentach 

planistycznych 

Gmina - Budżet Gminy - 

Wzmocnienie funkcji 

społecznych terenów zielonych i 

ochrona terenów zielonych dla 

budowy oferty spędzania czasu 

wolnego 

Gmina - Budżet Gminy - 
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Lp. 
Obszar interwencji Zadania (18) (19) (20) Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty 

realizacji zadania 

(w tym zł)10 

Źródła finansowania Dodatkowe 

informacje o 

zadaniu 

A 
B H I    

Zakończenie procesu scalania 

(komasacji) gruntów 

Starostwo 

Powiatowe w 

Nowym Targu, 

Gmina 

- Budżet Gminy - 

Ochrona upraw przed 

ekstremalnymi zjawiskami 

pogodowymi 

Właściciele 

gruntów 

- PROW - 

6.  
Gospodarka wodno - 

ściekowa 

Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na 

terenach, dla których budowa 

sieci kanalizacyjnej jest 

nieuzasadniona ekonomicznie 

lub technicznie 

Gminy, prywatni 

właściciele 

posesji 

- WFOŚiGW, budżet 

własny mieszkańców 

- 

Budowa lokalnego systemu 

kanalizacji i oczyszczalni  

Gmina - Budżet Gminy - 

Rozbudowa sieci wodociągowej Gmina - Budżet Gminy - 

Uzupełnienie i modernizacja 

sieci kanalizacyjnej w obrębie 

zakładów przemysłowych 

Gmina, przedsię-

biorstwa 

- Budżet Gminy, budżet 

przedsiębiorców 

- 
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Lp. 
Obszar interwencji Zadania (18) (19) (20) Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty 

realizacji zadania 

(w tym zł)10 

Źródła finansowania Dodatkowe 

informacje o 

zadaniu 

A 
B H I    

7.  
Zasoby przyrodnicze Przywracanie do stanu 

właściwego zasobów i 

składników przyrody 

Dyrektorzy 

Parków 

Narodowych, 

PTTK, Gmina 

16 Budżet Parków 

Narodowych, środki 

europejskie, WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

- 

Promowanie zalesień jako 

alternatywnego sposobu 

zagospodarowania nieużytków 

i gruntów nieprzydatnych 

rolniczo 

Starostwo 

Powiatowe w 

Nowym Targu, 

Gmina 

- Budżet starostwa, 

budżet Gminy 

- 

Wsparcie zaplecza 

dydaktycznego oraz 

infrastruktury służącej edukacji 

ekologicznej 

Starostwo 

Powiatowe w 

Nowy Targu, 

Gmina 

10 Budżet starostwa, 

budżet Gminy 

- 

Ochrona różnorodności 

biologicznej oraz zapewnienie 

ciągłości istnienia gatunków i 

stabilności ekosystemów 

poprzez zrównoważone 

użytkowanie jej elementów 

Gmina, 

Dyrektorzy 

Parków 

Narodowych 

  

30 Budżet Parków 

Narodowych, środki 

europejskie, WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

- 
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Lp. 
Obszar interwencji Zadania (18) (19) (20) Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty 

realizacji zadania 

(w tym zł)10 

Źródła finansowania Dodatkowe 

informacje o 

zadaniu 

A 
B H I    

8.  
Gospodarka 

odpadami 

 

Kontynuacja edukacji 

w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

odpadów niebezpiecznych 

 

Sukcesywne usuwanie 

i unieszkodliwianie odpadów 

zawierających azbest 

 

Gmina 

 

 

 

Gmina, Starostwo 

Powiatowe w 

Nowym Targu 

- 

 

 

 

40 

Budżet Gminy 

 

 

 

NFOŚiGW, WFOŚiGW 

- 

 

 

 

- 

Ograniczenie masy odpadów 

komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych 

do składowania do nie więcej 

niż 35% wagowo całkowitej 

masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji do 

roku 2020, w stosunku do masy 

tych odpadów wytworzonych 

w 1995 r. 

Gmina - NFOŚiGW, budżet 

Gminy 

- 
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Lp. 
Obszar interwencji Zadania (18) (19) (20) Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty 

realizacji zadania 

(w tym zł)10 

Źródła finansowania Dodatkowe 

informacje o 

zadaniu 

A 
B H I    

Osiągnięcie poziomy recyklingu 

i przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych 

stanowiące odpady komunalne 

w wysokości co najmniej 70 % 

wagowo 

Gmina - NFOŚiGW, budżet 

Gminy 

- 

Osiągnięcie poziomu recyklingu 

i przygotowania do ponownego 

użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła w wysokości 

co najmniej 50 % wagowo 

Gmina - NFOŚiGW, budżet 

Gminy 

- 

Doskonalenie systemu 

gospodarki odpadami na 

terenie gminy 

Gmina  10 Budżet Gminy - 

Intensyfikacja odzysku, w tym 

odzysku energetycznego oraz 

ograniczenie ilości 

składowanych odpadów i 

likwidacja zjawiska nielegalnego 

składowania odpadów 

Gmina - WFOŚiGW, NFOŚiGW, 

środki europejskie, 

środki inwestora 

- 
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Lp. 
Obszar interwencji Zadania (18) (19) (20) Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty 

realizacji zadania 

(w tym zł)10 

Źródła finansowania Dodatkowe 

informacje o 

zadaniu 

A 
B H I    

9.  
Zagrożenia 

poważnymi 

awariami 

Prowadzenie szkoleń 

i instruktażu z zakresu sposobu 

zachowania się w przypadku 

wystąpienia poważnej awarii 

Przedsiębiorcy - NFOŚiGW, budżet 

przedsiębiorców 

- 

Doposażenie służb 

odpowiedzialnych za 

utrzymywanie bezpieczeństwa 

Gmina - Budżet gminy - 

Usuwanie szkód 

spowodowanych awarią 

Sprawcy awarii - Środki własne - 

10.  
Pola 

elektromagnetyczne 

Wprowadzenie do planów 

zagospodarowania 

przestrzennego  zapisów 

dotyczących ochrony przed 

polami elektromagnetycznymi 

Gminy - Budżet gminy - 
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6. Analiza spójności 

Cele określone w danej aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipnica 

Wielka przeanalizowano pod kątem spójności tych celów z celami zawartymi 

w dokumentach strategicznych. Zdecydowana większa ilość tych celów ujęta w ramach 

poszczególnych celów Programu. Do tych dokumentów strategicznych należą: 

 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. 

 Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku. 

 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły i Odry. 

 Program wodno - środowiskowy kraju. 

 Aktualizacja Krajowego planu gospodarki odpadami. 

 Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032. 

 Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej. 

 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 

do roku 2020. 

 Krajowy program ochrony powietrza do roku 2020. 

 Program operacyjny infrastruktura i środowisko. 

 Strategia „Sprawne Państwo 2020”. 

 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”. 

 Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010 – 2020: regiony, miasta, obszary 

wiejskie. 

 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012 – 2020. 

 Strategia rozwoju transportu do 2020 roku. 

 Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 

2022. 

 Strategia rozwoju kapitału ludzkiego 2020. 

 Strategia rozwoju kapitału społecznego 2020. 

 Długookresowa strategia rozwoju kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. 

 Średniookresowa strategia rozwoju kraju. Polska 2020. 

 Strategia rozwoju województwa małopolskiego na lata 2011 – 2020. 

 Regionalny program operacyjny województwa małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
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 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego. 

 Plan gospodarki odpadami dla województwa małopolskiego. 

 Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych. 

 Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2013 – 2020. 

 Zaktualizowany program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. 

 Program małej retencji dla województwa małopolskiego. 

 Strategia rozwoju  gminy Lipnica Wielka na lata 2015 – 2020.  

Poniższa tabela ukazuje powiązanie Programu z powyższymi dokumentami 

strategicznymi. 
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Tabela 33. Działanie wpisujące się w cele strategiczne dokumentów strategicznych 

Cele wskazane w  dokumentach strategicznych Stopień 

powiązania 

Działania wpisujące się w  cele strategiczne 

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” – perspektywa do 2020 roku 

 

Cel główny Strategii BEiŚ realizowany będzie przez cele szczegółowe i kierunki 

interwencji: 

Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska: 

▪ racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin, 

▪ gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody, 

▪ zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna 

gospodarka leśna, 

▪ uporządkowanie zarządzania przestrzenią. 

Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego konkurencyjnego 

zaopatrzenia w  energię: 

▪ lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii, 

▪ Poprawa efektywności energetycznej, 

▪ zapewnienie bezpieczeństwa dostaw importowanych surowców energetycznych, 

▪ rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii oraz umacnianie pozycji odbiorcy, 

▪ wzrost znaczenia rozproszonych odnawialnych źródeł energii. 
Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich, 

▪ rozwój systemu zaopatrywania nowej generacji pojazdów wykorzystujących 

paliwa alternatywne. 

Cel. 3. Poprawa stanu środowiska: 

▪ zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki, 

▪ racjonalne gospodarowanie odpadami, w  tym wykorzystanie ich na cele 

energetyczne, 

▪ promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do powstawania 

zielonych miejsc pracy. 

+ Cele wpisujące się w BEiŚ m.in.: 

▪ ochrona udokumentowanych złóż oraz eliminacja 

nielegalnego wydobycia surowców,  

▪ współpraca z innymi podmiotami w zakresie 

przeciwdziałania i występowaniu i minimalizowania skutków 

negatywnych zjawisk geodynamicznych,  

▪  identyfikacja osuwisk i terenów zagrożonych ruchami 

masowymi, wprowadzenie systemu monitoringów, właściwe 

zabezpieczania i zagospodarowanie terenów osuwiskowych i 

terenów o predyspozycjach osuwiskowych, 

▪ poprawa efektywności energetycznej z  wykorzystaniem 

OZE. 

▪ promowanie odnawialnych źródeł energii. 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły i Odry 

 

Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu 

ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego 

potencjału ekologicznego. 

Ponadto, w  obydwu przypadkach w  celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału 

+ Cele wpisujące się w  Plan Gospodarowanie to m.in.: wodami na 

obszarze dorzecza Wisły m.in.: 

▪ uwzględnianie w udzielanych pozwoleniach wodnoprawnych 

zapisów warunków korzystania z wód regionu wodnego 
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Cele wskazane w  dokumentach strategicznych Stopień 

powiązania 

Działania wpisujące się w  cele strategiczne 

konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. 
Dla wód podziemnych określono następujące główne cele środowiskowe: 

▪ zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód 

podziemnych, 

▪ zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych, 

▪ zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, 

▪ wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się 

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w  skutek 

działalności człowieka, 

▪ niepogarszanie stanu części wód, dla części wód będących w  co najmniej dobrym 

i aktualnego stanu jednolitej części wód, 

▪ prowadzenie ewidencji i kontrola zbiorników 

bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, 

▪ poprawa jakości wód poprzez ograniczenie zanieczyszczeń 

przedostających się do wód powierzchniowych i podziemnych 

Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z  Planem działań na lata 2015 – 2020 

 

Cele strategiczne w  ramach Programu to: 

▪ podniesienie poziomu wiedzy oraz kształtowanie postaw społeczeństwa 
związanych z  włączaniem się do działań na rzecz różnorodności biologicznej 

z rozwojem społeczno-gospodarczym kraju, 

▪ włączenie wybranych sektorów gospodarki w  działania na rzecz różnorodności 

biologicznej, 

▪ zachowanie i przywracanie populacji zagrożonych gatunków i siedlisk, 

▪ efektywne zarządzanie zasobami przyrodniczymi, 

▪ utrzymanie i odbudowa ekosystemów oraz ich usług, 

▪ ograniczenie presji gatunków inwazyjnych i konfliktowych, 

▪ ograniczenie i łagodzenie skutków zmian klimatycznych. 

+ Cele wpisane w  Program poprzez m.in.: 

▪ przywracanie do stanu właściwego zasobów i składników 

przyrody, 

▪ promowanie zalesień jako alternatywnego sposobu 

zagospodarowania nieużytków i gruntów nieprzydatnych 

rolniczo, 

▪ ochrona różnorodności biologicznej oraz zapewnienie 

ciągłości istnienia gatunków i stabilności ekosystemów 

poprzez zrównoważone użytkowanie jej elementów. 

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (POIiŚ) 

 

Przyjęte osie priorytetowe i działania: 

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki: 

▪ działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych, 

▪ działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania 

z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, 

▪ działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, 

▪ działanie 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji 

+ Cele wpisane w  POIiŚ m.in.: 

▪ kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej na terenie gminy, 

▪ prowadzenie kampanii promujących budownictwo 

energooszczędne, 

▪ ochrona upraw przed ekstremalnymi zjawiskami 

pogodowymi,  

▪ przywracanie do stanu właściwego zasobów i składników 
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Cele wskazane w  dokumentach strategicznych Stopień 

powiązania 

Działania wpisujące się w  cele strategiczne 

działających na niskich i średnich poziomach napięcia, 

▪ działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, 

▪ działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła 

i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. 

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, 

▪ działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem 

i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy 

naturalne oraz monitoring środowiska, 

▪ działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, 

▪ działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, 

▪ działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, 

▪ działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. 

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 

▪ działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. 

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia: 

▪ działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, 

▪ działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych. 

Oś priorytetowa X Pomoc techniczna 

▪ działanie 10.1 Pomoc techniczna. 

przyrody, 

▪ wsparcie zaplecza dydaktycznego oraz infrastruktury służącej 

edukacji ekologicznej. 

Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” 

 

Cel 1: Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej 

i efektywnej gospodarki: 

▪ Kierunek działań 1.2. Koncentracja wydatków publicznych na działaniach 

prorozwojowych i innowacyjnych: 

działanie 1.2.5. Wspieranie transferu wiedzy i wdrażania nowych/nowoczesnych 

technologii w gospodarce (w tym technologii środowiskowych). 

Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców: 

▪ Kierunek działań 3.1. Transformacja systemu społeczno-gospodarczego na tzw. 

„bardziej zieloną ścieżkę”, zwłaszcza ograniczanie energo- i materiałochłonności 

gospodarki: 

działanie 3.1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju zrównoważonej produkcji i 

konsumpcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej, 

+ Wszystkie cele Programu Ochrony Środowiska wpisują się w 

założenia przyjęte w Strategii i efektywności gospodarki. 
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działanie 3.1.2. Podnoszenie społecznej świadomości i poziomu wiedzy na temat 

wyzwań zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu, 

działanie 3.1.3. Wspieranie potencjału badawczego oraz eksportowego w zakresie 

technologii środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem niskoemisyjnych 

technologii węglowych (CTW), 

działanie 3.1.4. Promowanie przedsiębiorczości typu „business & biodiversity”, w 

szczególności na obszarach zagrożonych peryferyjnością. 

▪ Kierunek działań 3.2. Wspieranie rozwoju zrównoważonego budownictwa na 

etapie planowania, projektowania, wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi 

przez cały cykl życia: 

działanie 3.2.1. Poprawa efektywności energetycznej i materiałowej przedsięwzięć 

architektoniczno-budowlanych oraz istniejących zasobów. 

Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) 

 

Cele szczegółowe zawarte w  Strategii: 

Cel strategiczny 1. Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego, 

Cel szczegółowy 1. Stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci infrastruktury  

transportowej, 

Cel szczegółowy 4. Ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko 

+ Cele wpisujące się w  Strategię: 

▪ edukacja w zakresie szkodliwości hałasu i promowanie 

rozwiązań przyczyniających się do redukcji emisji hałasu (np. 

promowanie ruchu pieszego, jazdy na rowerze i transportu 

publicznego), 

▪ utrzymanie dobrego stanu dróg 

Strategia rozwoju kapitału ludzkiego 2020 

 

Cel szczegółowy Strategii: 

▪ wzrost zatrudnienia, 

▪ wydłużenie okresu aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości 

funkcjonowania osób starszych, 

▪ poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

▪ poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki zdrowotnej, 

▪ podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli. 

+ Zadania wpisujące się Strategię obejmują działania zawarte 

w  sektorze ochrony powietrza atmosferycznego, które 

poprawią zdrowie obywateli. Dodatkowo wszystkie działania 

edukacyjne zawarte Programie Ochrony Środowiska Gminy 

Lipnica Wielka umożliwią podniesienie świadomości 

ekologicznej mieszkańców gminy. 

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2020 

 

Cele rozwojowe obejmują m. in.: 

▪ bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, 

▪ racjonalne gospodarowanie zasobami, 

+ Zadania wpisujące się w  Strategię m.in.: 

▪ propagowanie idei ochrony przyrody poprzez wzmocnienie 

potencjału turystycznego na obszarach chronionych, 
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▪ poprawę efektywności energetycznej, 

▪ zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii, 

▪ poprawę stanu środowiska oraz adaptację do zmian klimatu, 

▪ zwiększenie efektywności transportu, 

▪ wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz 

integrację przestrzenną dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów 

regionalnych.  

▪ promowanie zalesień jako alternatywnego sposobu 

zagospodarowania nieużytków i gruntów nieprzydatnych 

rolniczo,  

▪ ochrona różnorodności biologicznej oraz zapewnienie 

ciągłości istnienia gatunków i stabilności ekosystemów 

poprzez zrównoważone użytkowanie jej elementów. 

 

Regionalny Program Operacyjny województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 

 

Osie priorytetowe określone w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Małopolskiego: 

Oś  3. Przedsiębiorcza Małopolska - celem głównym osi priorytetowej jest budowanie 

i wzmacnianie pozycji konkurencyjnej sektora MŚP. 

Oś  4. Regionalna Polityka Energetyczna  - Celem głównym osi priorytetowej jest 

stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie uwzględniającego 

aspekty nowoczesnego sektora energetycznego oraz sektora transportu miejskiego, 

zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców regionu oraz poprawę 

jakości ich życia, z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. 

Oś  5. Ochrona Środowiska - Celem głównym osi priorytetowej jest wzmocnienie 

stanu bezpieczeństwa ekologicznego regionu z zachowaniem zasad równowagi 

pomiędzy poprawą stanu środowiska, racjonalnym użytkowaniem zasobów 

naturalnych oraz minimalizowaniem niekorzystnych oddziaływań na środowisko 

i jego zasoby. 

Oś  6. Dziedzictwo Regionalne  - głównym celem osi priorytetowej jest podniesienie 

atrakcyjności i konkurencyjności regionu w oparciu o zasoby dziedzictwa 

regionalnego. 

Oś  7. Infrastruktura Transportowa -  głównym celem osi priorytetowej jest tworzenie 

nowoczesnego systemu transportowego efektywnie zaspokajającego potrzeby 

rozwoju gospodarczego oraz adekwatnego do potrzeb mobilnego społeczeństwa. 

Oś 11. Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej - głównym celem osi priorytetowej jest 

ograniczenie problemów społecznych w miastach i na obszarach wiejskich. 

Oś 12. Infrastruktura Społeczna - głównym celem osi priorytetowej jest zwiększona 

dostępność do wybranych usług społecznych w zakresie ochrony zdrowia i edukacji. 

+ Zadania wpisujące się w  Regionalny Program Operacyjny.m.in.: 

▪ poprawa efektywności energetycznej poprzez 

termomodernizację obiektów budowlanych, 

▪ ochrona udokumentowanych złóż oraz eliminacja 

nielegalnego wydobycia surowców 

▪ zabezpieczenie gruntów rolnych i leśnych przed zmianą 

zagospodarowania poprzez właściwe uwzględnianie ich 

przeznaczenia w dokumentach planistycznych, 

▪ przywracanie do stanu właściwego zasobów i składników 

przyrody, 

▪ propagowanie idei ochrony przyrody poprzez wzmocnienie 

potencjału turystycznego na obszarach chronionych. 
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Oś 13. Pomoc Techniczna (EFS)  - Celem głównym osi priorytetowej jest zapewnienie 

skutecznej i efektywnej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

Plan Gospodarki Odpadami Dla Województwa Małopolskiego 

 

Celem nadrzędnym Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego 

jest rozwijanie się systemu gospodarki odpadami opartego na zapobieganiu 

powstawania odpadów, przygotowywaniu ich do ponownego użytku, recyklingu oraz 

innych metodach odzysku i unieszkodliwiania. Zgodnie z Krajowym planem 

gospodarki odpadami przyjmuje się następujące cele główne w zakresie gospodarki 

odpadami: 

▪ przerwanie powiązania między rosnącą ilością odpadów a wzrostem 

gospodarczym 

oraz położenie nacisku na zapobieganie powstawaniu odpadów i na ponowne ich 

użycie, 

▪ intensyfikacja odzysku, szczególnie recyklingu szkła, metali, tworzyw sztucznych, 

papieru i tektury 

oraz uzyskiwania energii zawartej w odpadach zgodnie z wymogami ochrony 

środowiska, 

▪ ograniczenie ilości odpadów unieszkodliwianych na składowiskach odpadów, 

▪ likwidacja zjawiska nielegalnego składowania odpadów. 

Dla odpadów komunalnych: 

▪ osiągnięcie do 16 lipca 2013 r. maksymalnie 50%, natomiast do 16 lipca 2020 r. 

maksymalnie 35% wskaźnika masy odpadów ulegających biodegradacji 

kierowanych na składowiska odpadów w stosunku do masy tych odpadów 

.wytworzonych w 1995 r. 

▪ osiągnięcie do końca 2014 r. max. 60 % wskaźnika masy składowanych względem 

wytworzonych odpadów komunalnych. 

▪ intensyfikacja ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów, przynajmniej 

frakcji papieru, metalu i tworzyw sztucznych i szkła z gospodarstw domowych 

i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów 

z gospodarstw domowych do 2020 roku do poziomu 50% ich masy. 

 

+ Zadania wpisujące się w  Plan poprzez m.in.: 

▪ kontynuacja edukacji w zakresie selektywnego zbierania 

odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów 

niebezpiecznych, 

▪ sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie odpadów 

zawierających azbest,  

▪ Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania do nie 

więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji do roku 2020, 

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 

r.,  

▪ osiągnięcie poziomy recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

stanowiące odpady komunalne w wysokości co najmniej 

70 % wagowo,  

▪ osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych 

i szkła w wysokości co najmniej 50 % wagowo,  

▪ intensyfikacja odzysku, w tym odzysku energetycznego oraz 

ograniczenie ilości składowanych odpadów i likwidacja 

zjawiska nielegalnego składowania odpadów. 
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Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

 

Cele KPOŚK: 

▪ Ograniczenie zrzutów niedostatecznie oszczanych ścieków, a co za tym idzie 

ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami 

+ Zadania wpisujące się w  Program poprzez m.in.: 

▪ współpraca z innymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania 

występowaniu i minimalizowania  skutków negatywnych 

zjawisk atmosferycznych, 

▪ uwzględnianie w udzielanych pozwoleniach wodnoprawnych 

zapisów warunków korzystania z wód regionu wodnego 

i aktualnego stanu jednolitej części wód, 

▪ prowadzenie ewidencji i kontrola zbiorników 

bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Program małej retencji dla województwa Małopolskiego 

 

Program małej retencji dla województwa małopolskiego uwzględnia założenia 

i kierunki działań określone w  opracowaniach dotyczących ochrony środowiska 

naturalnego, zrównoważonego rozwoju województwa oraz tworzenia odpowiednich 

warunków zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców. Podstawowym 

celem jest prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej, która ma za zadanie 

tworzenie zasobów wodnych zarówno w  dużych jak i małych systemach wodnych. 

+ Zadania wpisujące się w  Program: 

▪ poprawa jakości wód poprzez ograniczenie zanieczyszczeń 

przedostających się do wód powierzchniowych 

i podziemnych, 

▪ uwzględnianie w udzielanych pozwoleniach 

wodnoprawnych zapisów warunków korzystania z wód 

regionu wodnego i aktualnego stanu jednolitej części wód, 

▪ stosowanie technologii i urządzeń ograniczających 

możliwość przedostawania się nieczystości do gruntu i wód. 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2013-2020 

 

Główne cele PROW: 

▪ poprawa konkurencyjności rolnictwa, 

▪ zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, 

▪ działania w  dziedzinie klimatu, 

▪ zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. 

Program zawiera sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju 

obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020: 

▪ ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w  rolnictwie, leśnictwie oraz na 

obszarach wiejskich, 

+ Zadania wpisujące się w  cele PROW poprzez m.in.: 

▪ ochrona różnorodności biologicznej oraz zapewnienie 

ciągłości istnienia gatunków i stabilności ekosystemów 

poprzez zrównoważone użytkowanie jej elementów,  

▪ propagowanie idei ochrony przyrody poprzez wzmocnienie 

potencjału turystycznego na obszarach chronionych, 

▪ promowanie zalesień jako alternatywnego sposobu 

zagospodarowania nieużytków i gruntów nieprzydatnych 

rolniczo, 
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▪ zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów 

rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii 

w  gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami, 

▪ poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania 

ryzykiem w  rolnictwie, 

▪ odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i 

leśnictwa, 

▪ wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na 

gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w  sektorach: rolnym, 

spożywczym i leśnym, 

▪ promowanie włączenia społecznego, zmniejszenie ubóstwa i promowanie 

rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, 

▪ pomoc finansowa jest skierowania głównie do sektora rolnego. 

▪ zabezpieczenie gruntów rolnych i leśnych przed zmianą 

zagospodarowania poprzez właściwe uwzględnianie ich 

przeznaczenia w dokumentach planistycznych, 

▪ zakończenie procesu scalania (komasacji) gruntów, 

▪ wzmocnienie funkcji społecznych terenów zielonych i ochrona 

terenów zielonych dla budowy oferty spędzania czasu 

wolnego 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego  

 

Głównym zadaniem planu jest: 

▪ określenie celów oraz zasad i kierunków gospodarowania przestrzenią 

województwa, które stanowiłyby rozwinięcie długofalowej polityki regionalnej, 

określonej w „Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego”, 

▪ stworzenie optymalnych warunków przestrzennych do realizacji przyjętych 

w „Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego” priorytetów inwestycyjnych, 

jak również programów krajowych i wojewódzkich. 

 

+ Zadania wpisujące się w  Plan.m.in.: 

▪ nowoczesne, funkcjonalne zarządzanie przestrzenią m.in. 

poprzez uchwalanie i aktualizowanie (zgodnie z potrzebami) 

dokumentów planistycznych, 

▪ zabezpieczenie gruntów rolnych i leśnych przed zmianą 

zagospodarowania poprzez właściwe uwzględnianie ich 

przeznaczenia w dokumentach planistycznych,  

▪ wprowadzenie do planów zagospodarowanie 

przestrzennego zapisów dot. ochrony przed polami 

elektromagnetycznymi. 

Strategia rozwoju kapitału społecznego 2020 

 

Kierunki interwencji w  Strategii: 

▪ przygotowanie i wprowadzenie programu edukacji obywatelskiej na wszystkich 

poziomach edukacji, w  perspektywie uczenia się przez całe życie, 

▪ Promowanie działań szkół i innych podmiotów w  zakresie realizacji projektów 

społecznych, 

▪ uproszczenie mechanizmów zrzeszania się  ludzi przez ograniczenie procedur 

i obciążeń  dla stowarzyszeń, fundacji i inicjatyw obywatelskich, 

+ Zadania wpisujące się w  Strategię poprzez m.in.: 

▪ kształtowanie świadomości i wrażliwości społecznej 

w zakresie ekologii (m.in. kampanie informacyjne 

i mikroprojekty dotyczące zachowań proekologicznych), 

▪ prowadzenie kampanii promujących budownictwo 

energooszczędne, 

▪ prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie 
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▪ promocja partycypacji społecznej i obywatelskiej (przez docenianie ludzi 

zaangażowanych w  działalność  społeczną, kampanie społeczne, 

wykorzystywanie nowoczesnych technologii, wprowadzanie nowych technik 

głosowań i komunikowania się administracji z  obywatelami), 

▪ zwiększenie obecności kultury w   życiu codziennym ludzi przez stałe zwiększanie 

dostępności zasobów kultury i kształcenie nawyków kulturowych, 

▪ modernizacja infrastruktury oraz rozszerzenie ról społecznych instytucji kultury, 

w  tym bibliotek i ośrodków kultury. 

szkodliwości ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery, 

▪ edukacja w zakresie szkodliwości hałasu i promowanie 

rozwiązań przyczyniających się do redukcji emisji hałasu (np. 

promowanie ruchu pieszego, jazdy na rowerze i transportu 

publicznego), 

▪ propagowanie idei ochrony przyrody poprzez wzmocnienie 

potencjału turystycznego na obszarach chronionych. 

 

Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 

 

Główne cele w  Strategii: 

▪ kształtowanie stabilnego międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa 

w  wymiarze regionalnym i globalnym, 

▪ umocnienie zdolności państwa do obrony, 

▪ rozwój odporności na zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, 

▪ zwiększenie integracji polityk publicznych z  polityką bezpieczeństwa, 

▪ tworzenie warunków rozwoju zintegrowanego systemu bezpieczeństwa 

narodowego. 

+ Zadania zawarte w  Programie Ochrony Środowiska nie 

bezpośrednio wpływają na cele zawarte w  Strategii. Żadne 

z  zadań nie będzie zagrażać bezpieczeństwu narodowemu co 

można uznać, że dokumenty te są spójne. 

Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie 

 

Cel 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów: 

▪ Kierunek działań 1.2. Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów 

rozwojowych i zwiększania ich absorpcji na obszary poza ośrodkami 

wojewódzkimi: 

Działanie 1.2.1. Zwiększanie dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionów. 

▪ Kierunek działań 1.3. Budowa podstaw konkurencyjności województw – działania 

tematyczne: 

Działanie 1.3.5. Dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie energii oraz 

reagowanie na zagrożenia naturalne, 

Działanie 1.3.6. Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału 

dziedzictwa kulturowego. 

Cel 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów 

problemowych: 

+ Cele wpisujące się w  Strategię m.in.: 

▪ kształtowanie świadomości i wrażliwości społecznej 

w zakresie ekologii (m.in. kampanie informacyjne 

i mikroprojekty dotyczące zachowań proekologicznych), 

▪ prowadzenie kampanii promujących budownictwo 

energooszczędne, 

▪ poprawa jakości wód poprzez ograniczenie zanieczyszczeń 

przedostających się do wód powierzchniowych 

i podziemnych,  

▪ stosowanie technologii i urządzeń ograniczających 

możliwość przedostawania się nieczystości do gruntu i wód. 
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▪ Kierunek działań 2.2. Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie 

dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe: 

Działanie 2.2.3. Zwiększanie dostępności i jakości usług komunikacyjnych, 

Działanie 2.2.4. Usługi komunalne i związane z ochroną środowiska, 

▪ Kierunek działań 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów 

tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, 

▪ Kierunek działań 2.5. Zwiększanie dostępności transportowej do ośrodków 

wojewódzkich na obszarach o najniższej dostępności. 

Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030) 

 

Celem głównym jest poprawa jakości życia mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej, 

szczególnie ochrona ich zdrowia i warunków życia, z  uwzględnieniem ochrony 

środowiska z  jednoczesnym zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. 
Cele szczegółowe: 

▪ osiągnięcie w  możliwie krótkim czasie poziomów dopuszczalnych i docelowych 

niektórych substancji, określonych w  dyrektywie 2008/50/WE i 2004/107/WE 

oraz utrzymanie ich na tych obszarach na których są dotrzymywane, 

a w  przypadku pyłu PM2.5 także pułapu stężenia ekspozycji oraz Krajowego Celu 

Redukcji Narażenia, 

▪ osiągnięcie w  perspektywie do roku 2030 stężeń niektórych substancji 

w  powietrzu na poziomach wskazanych przez WHO oraz nowych wymagań 

wynikających z  regulacji prawnych projektowanych przepisami prawa unijnego.  

 

+ Cele wpisujące się w  Krajowy Program Ochrony Powietrza: 

▪ sukcesywna redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza 

poprzez m.in. wprowadzanie rozwiązań bazujących na 

odnawialnych źródłach energii w gospodarstwach domowych 

i instytucjach użyteczności publicznej, 

▪ kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej na terenie gminy, 

▪ prowadzenie kampanii promujących budownictwo, 

▪ opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-edukacyjnych 

w zakresie ochrony powietrza w tym gospodarki 

niskoemisyjnej energooszczędne. 

 

Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z  perspektywą do roku 2030 

 

Celem głównym planu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz 

efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian 

klimatu. Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe: 

Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska, 

Cel 2. Skuteczną adaptację do zmian klimatu na obszarach wiejskich, 

Cel 3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu, 

Cel 4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z 

uwzględnieniem zmian klimatu, 

Cel 5. Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu, 

+ Cele wpisujące się w  SPA m.in.: 

▪ promowanie odnawialnych źródeł energii, 

▪ poprawa efektywności energetycznej z  wykorzystaniem OZE, 

▪ poprawa efektywności energetycznej poprzez 

termomodernizację obiektów budowlanych. 
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Cel 6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu 

Program Oczyszczania Kraju z  Azbestu na lata 2009 – 2032 (POKA) 

 

W dokumencie zostały wyznaczone następujące cele dotyczące azbestu: 

▪ usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 

▪ minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych, spowodowanych obecnością 

azbestu na terytorium kraju, 

▪ likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

+ Cele wpisujące się w  POKA: 

▪ kontynuacja edukacji w zakresie selektywnego zbierania 

odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów 

niebezpiecznych, 

▪ sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie odpadów 

zawierających azbest. 

Program wodno - środowiskowy kraju (PWŚK) 

Cele określone w  PWŚK: 

▪ niepogarszanie stanu części wód, 

▪ osiągnięcie dobrego stan wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wód 

powierzchniowych, 

▪ dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych, 

▪ spełnienie wymagań specjalnych zawartych w  innych unijnych aktach prawnych 

i polskim prawie, w  odniesieniu do obszarów chronionych (w tym wrażliwych na 

eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych 

narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych, przeznaczonych do celów rekreacyjnych, 

do poboru wody dla zaopatrzenia ludności w  wodę przeznaczoną do spożycia, 

przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o  znaczeniu 

gospodarczym, do ochrony siedlisk lub gatunków dla których utrzymanie stanu 

wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, 

▪ zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do 

środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cele wpisujące się w  PWŚK m.in.: 

▪ poprawa jakości wód poprzez ograniczenie zanieczyszczeń 

przedostających się do wód powierzchniowych 

i podziemnych, 

▪ uwzględnianie w udzielanych pozwoleniach wodnoprawnych 

zapisów warunków korzystania z wód regionu wodnego 

i aktualnego stanu jednolitej części wód, 

▪ stosowanie technologii i urządzeń ograniczających możliwość 

przedostawania się nieczystości do gruntu i wód, 

▪ współpraca z innymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania 

występowaniu i minimalizowania  skutków negatywnych 

zjawisk atmosferycznych. 
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Aktualizacja Krajowego planu gospodarki odpadami  (aKPGO) 

 

Główne cele strategiczne zawarte w  KPGO 2014 to: 

▪ uniezależnienie wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu 

gospodarczego kraju, 

▪ zwiększenie udziału odzysku, w  tym w  szczególności odzysku energii 

z  odpadów, zgodnego z  wymaganiami ochrony środowiska, 

▪ zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska, 

▪ utworzenie i uruchomienie bazy danych o  produktach, opakowaniach 

i gospodarce odpadami. 

 

+ Cele wpisujące się w  KPGO m.in.: 

▪ kontynuacja edukacji w zakresie selektywnego zbierania 

odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów 

niebezpiecznych, 

▪ sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie odpadów 

zawierających azbest,  

▪ ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania do nie 

więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji do roku 2020, 

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r, 

▪ osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych 

i szkła w wysokości co najmniej 50 % wagowo. 

Strategia „Sprawne Państwo 2020” 

 

Cel główny: Zwiększenie skuteczności i efektywności państwa otwartego na 

współpracę z obywatelami poprzez: 

▪ otwarty rząd, 

▪ zwiększenie sprawności instytucjonalnej państwa, 

▪ skuteczne zarządzanie i koordynacja działań rozwojowych, 

▪ dobre prawo, 

▪ efektywne świadczenie usług publicznych, 

▪ skuteczny wymiar sprawiedliwości i prokuratura, 

▪ zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 

 

 

 

 

+ Większość celów zawartych w  Strategii nie odnośni się do 

ochrony środowiska. Można określić, że zadania związane 

z edukacją ekologiczną przeprowadzoną przez jednostkę 

samorządu terytorialnego wpisuje się w efektywne świadczenie 

usług publicznych. 
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Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 

 

Cele szczegółowe dotyczące ochrony środowiska zawarte w  Strategii: 

▪ Cel szczegółowy 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz 

poprawa ich dostępności przestrzennej, 

▪ Cel szczegółowy 3. Bezpieczeństwo żywnościowe, 

▪ Cel szczegółowy 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na 

obszarach wiejskich. 

+ Cele wpisujące się w  Strategię m.in.: 

▪ przywracanie do stanu właściwego zasobów i składników 

przyrody, 

▪ propagowanie idei ochrony przyrody poprzez wzmocnienie 

potencjału turystycznego na obszarach chronionych, 

▪ ochrona różnorodności biologicznej oraz zapewnienie 

ciągłości istnienia gatunków i stabilności ekosystemów 

poprzez zrównoważone użytkowanie jej elementów. 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności  

 

Cele wymienione w  Strategii: 

▪ zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, 

▪ ochrona oraz poprawa stanu środowiska, 

▪ wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania 

i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych, 

▪ zwiększenie dostępności terytorialnej Polski poprzez utworzenie 

zrównoważonego, spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu 

transportowego i wzrost kapitału rozwoju. 

 

+ Wszystkie cele Programu Ochrony Środowiska wpisują się 

w założenia przyjęte w Strategii i efektywności gospodarki. 

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 

 

Głównie odnoszący się obszar i kierunki działania: 

Obszar 6: Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne 

Celem strategicznym jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa 

mieszkańców Małopolski wymiarze środowiskowym, zdrowotnym i społecznym 

6.1 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz wykorzystanie ekologii dla rozwoju 

Małopolski 

6.1.1 Ochrona zasobów wodnych 

6.1.2 Poprawa jakości powietrza 

6.1.3 Ochrona środowiska przed hałasem komunikacyjnym, komunalnym, 

przemysłowym oraz minimalizacja oddziaływania promieniowania 

+ Zadania wpisujące się w  Strategię poprzez m.in.: 

▪ kształtowanie świadomości i wrażliwości społecznej 

w zakresie ekologii (m.in. kampanie informacyjne 

i mikroprojekty dotyczące zachowań proekologicznych), 

▪ opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-edukacyjnych 

w zakresie ochrony powietrza w tym gospodarki 

niskoemisyjnej,  

▪ poprawa jakości wód poprzez ograniczenie zanieczyszczeń 

przedostających się do wód powierzchniowych 

i podziemnych. 
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elektromagnetycznego. 

6.1.4 Rozwĳanie systemu gospodarki odpadami. 

6.1.5 Przeciwdziałanie występowaniu i minimalizowanie skutków negatywnych 

zjawisk atmosferycznych, geodynamicznych i awarii przemysłowych. 

6.1.6 Ochrona i zachowanie środowiska przyrodniczego. 

6.1.7 Regionalna polityka energetyczna 

6.1.8 Edukacja obywatelska w zakresie ochrony środowiska oraz kształtowanie i 

promocja postaw proekologicznych. 

Obszar 2: Dziedzictwo i przemysł czasu wolnego 

Cel strategiczny: Wysoka atrakcyjność Małopolski w obszarze przemysłów czasu 

wolnego dzięki wykorzystaniu potencjału dziedzictwa regionalnego i kultury. 

Obszar 3: Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej 

Cel strategiczny: Wysoka zewnętrzna i wewnętrzna dostępność komunikacyjna 

regionu dla konkurencyjności gospodarczej i spójności przestrzennej 

Obszar 5: Rozwój Miast I Terenów Wiejskich 

Cel strategiczny: Aktywne ośrodki usług publicznych i gospodarczych zapewniające 

szanse na rozwój mieszkańców małych i średnich miast oraz terenów wiejskich 

Obszar 6: Zarządzanie rozwojem województwa 

 

Zaktualizowany Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego przyjęty Uchwałą Nr XLII/662/13 z dnia 30 września 2013 r.  

Małopolska 2023 - w zdrowej atmosferze 

 

Celem dokumentu jest osiągnięcie w całej Małopolsce do 2023 r. dopuszczalnych 

poziomów zanieczyszczeń w powietrzu: pyłu PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, 

dwutlenku azotu i dwutlenku siarki. Głównym działaniem naprawczym dla 

Małopolski wyróżniającym się dużym efektem ekologicznym oraz efektywnością 

ekonomiczną realizacji jest eliminacja starych niskosprawnych urządzeń grzewczych 

w ramach realizowanego przez gminy systemu dotacji do wymiany źródeł 

ogrzewania. 

▪ realizacja gminnych programów ograniczania niskiej emisji (PONE), 

▪ wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu obniżenia kosztów 

eksploatacyjnych ogrzewania niskoemisyjnego, 

▪ termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa 

energooszczędnego w budownictwie mieszkaniowym. 

Inne działania: 

+ Zadania wpisujące się w  cel POP poprzez m.in.: 

▪ sukcesywna redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza 

poprzez m.in. wprowadzanie rozwiązań bazujących na 

odnawialnych źródłach energii w gospodarstwach domowych 

i instytucjach użyteczności publicznej, 

▪ kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej na terenie gminy, 

▪ kształtowanie świadomości i wrażliwości społecznej 

w zakresie ekologii (m.in. kampanie informacyjne 

i mikroprojekty dotyczące zachowań proekologicznych), 

▪ prowadzenie kampanii promujących budownictwo 

energooszczędne, 

▪ opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-edukacyjnych 
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▪ edukacja ekologiczna mieszkańców, 

▪ spójna polityka na szczeblu lokalnym uwzględniająca priorytety poprawy 

jakości powietrza. 

 

w zakresie ochrony powietrza w tym gospodarki 

niskoemisyjnej, 

▪ informowanie społeczeństwa o jakości powietrza. 

 

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 

 

Główny kierunek to poprawa efektywności energetycznej: 

▪ konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu 

UE-15, 

▪ zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez dywersyfikację 

źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego, 

▪ zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię przy uwzględnieniu 

maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów oraz przyjaznych 

środowisku technologii, 

▪ wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w  finalnym zużyciu energii co 

najmniej do poziomu 15% w  2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika 

w  latach następnych, 

▪ osiągnięcie w  2020 roku 10% udziału biopaliw w  rynku paliw transportowych 

oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji, 

▪ ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w  celu pozyskiwania 

biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, 

w  tym biopaliw tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką 

odnawialną i rolnictwem oraz zachowa różnorodność biologiczną, 

▪ wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących 

stanowiących własność Skarbu Państwa, 

▪ zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych 

warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych 

surowcach, 

▪ ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa energetycznego, 

▪ ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2.5) do poziomów 

wynikających z  obecnych i projektowanych regulacji unijnych, 

▪ minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze wykorzystanie ich 

w gospodarce. 

+ Cele wpisujące się w  Politykę energetyczną Polski m.in.: 

▪ poprawa efektywności energetycznej z  wykorzystaniem OZE, 

▪ promowanie odnawialnych źródeł energii, 

▪ wykorzystywanie innowacyjnych technik w  celu odzysku 

energii cieplnej lub elektrycznej, 

▪ prowadzenie kampanii promujących budownictwo 

energooszczędne. 
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Strategii Rozwoju Gminy Lipnica Wielka na lata 2015 – 2020  

 

Cele operacyjne określone w strategii rozwoju Gminy Lipnica Wielka na lata 2015 – 

2020: 

▪ system edukacji, wzmacniający potencjał intelektualny gminy, 

▪ rozwój oferty kulturalnej i rekreacyjno – sportowej, 

▪ nowoczesne, partnerskie zarządzanie publiczne, 

▪ zróżnicowana i zintegrowana oferta turystyczna i spędzania czasu wolnego, 

▪ zrównoważony rozwój infrastruktury oraz kreowanie atrakcyjnych przestrzeni 

dla komercjalizacji usług turystycznych i spędzania czasu wolnego, 

▪ wzmacnianie potencjału gospodarczego i inwestycyjnego gminy, 

▪ zwiększenie dostępności transportowej i rozwój połączeń komunikacyjnych, 

▪ skuteczna polityka ekologiczna i ochrona środowiska, 

▪ funkcjonalność i harmonijność układu przestrzennego, 

▪ przeciwdziałanie występowaniu i minimalizowanie negatywnych skutków klęsk 

żywiołowych. 

 

+ Zadania wpisane w cele operacyjne Strategii m.in.: 

▪ sukcesywna redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

m.in. poprzez wprowadzanie rozwiązań bazujących na 

odnawialnych źródłach energii w gospodarstwach domowych 

i instytucjach użyteczności publicznej, 

▪ kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej na terenie gminy, 

▪ doskonalenie systemu gospodarki odpadami na terenie 

gminy. 

 

 

 



 Strona 126 z 147 Źródła finansowania programu 

7. Źródła finansowania programu 

Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska wymaga dużych 

nakładów finansowych, które często znacznie przewyższają możliwości budżetowe 

jednostek samorządu terytorialnego. Często jednak istnieje szansa pozyskania funduszy 

z zewnętrznych źródeł wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych. Wykorzystanie 

przeznaczonych środków własnych w połączeniu z instrumentami zewnętrznymi pozwoli  

w sposób optymalny rozdysponowanie przeznaczonych do poniesienia kosztów. 

Finansowanie działań zaplanowanych do realizacji w Programie Ochrony Środowiska 

Gminy Lipnica Wielka odbywać się będzie w oparciu o: 

 środki własne, 

 kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych, 

 kredyty i pożyczki preferencyjne udzielane przez instytucje wspierające rozwój 

gmin, 

 dotacje państwowe z funduszy krajowych i zagranicznych. 

Na poniższym diagramie przedstawiono analizę  potencjalnych źródeł finansowania 

dostępnych w ramach poszczególnych obszarów działań.  
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Rysunek 14. Realizacja zaplanowanych kierunków działań wraz z ich możliwym potencjalnym finansowaniem 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Fundusze krajowe 

Działania związane z ochroną środowiska są wspierane przez różne krajowe oraz 

zagraniczne fundusze i programy, a także poprzez środki własne inwestorów. 

Do publicznych funduszy ochrony środowiska w Polsce zalicza się: 
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 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 

Tabela 34.Potencjalne możliwość finansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

(NFOŚiGW) 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej
12

 

Celem działalności Narodowego Funduszu jest finansowanie inwestycji ekologicznych o znaczeniu i zasięgu 

ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych. NFOŚiGW w ramach swojej działalności realizuje różne 

programy odnoszące się do określonych sektorów wsparcia. NFOŚiGW obejmuje dofinansowania do wszystkich 

komponentów środowiska: zasoby przyrodnicze, zasoby wodne, odnawialne źródła energii, klimat akustyczny, 

pola elektromagnetyczne, gospodarkę odpadami, zasoby geologiczne, poważne awarię przemysłowe, lasy oraz 

gleby. 

NFOŚiGW posiada ofertę wielu dofinansowań. Realizacja niektórych działań planowanych do realizacji w ramach 

POŚ gminy Lipnica Wielka może być realizowana w ramach programów priorytetowych: 

1. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi  

a) Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 

• Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

• Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

Budżet na 

realizację celu 

programu 

do 1 700 000 tys. zł. 

Beneficjenci: • Część 1) Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,  podmioty świadczące usługi 

publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. 

• Część 2) Beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 

oraz 2014-2020. 

2. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi  

a) Racjonalna gospodarka odpadami 

• Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów 

• Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami 

• Część 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów 

• Część 4) Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

• Część 6) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

• Część 7) Przygotowanie projektów  

b) Ochrona powierzchni ziemi 

• Część 1) Rekultywacja terenów zdegenerowanych 

• Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko       

c) Geologia i górnictwo 

• Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód 

podziemnych 

• Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 

• Część 3) Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska 

Budżet na 

realizację celu 

programu 

a) Racjonalna gospodarka odpadami – do 1 754 890,6 tys. zł, w tym: 

• dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 371 116,8 tys. zł, 

• dla zwrotnych form dofinansowania – do 1 383 773,8 tys. zł. 

b) Ochrona powierzchni ziemi – do 150 991,4 tys. zł., w tym: 

• dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 82 581,1 tys. zł 

• dla zwrotnych form dofinansowania – do 68 410,3 tys. zł 

c) Geologia i górnictwo –  do 1 356,82 mln zł, w tym: 

• dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 1 325,82 mln zł, w tym: 

• dla zwrotnych form dofinansowania – do 31 mln zł, w tym: 

Beneficjenci: a) Racjonalna gospodarka odpadami 

                                                        
12 https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ 
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• Część 1), Część 2): jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, przedsiębiorcy – 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, 

spółki prawa handlowego,  

• Część 3), Część 4): Przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów.  

• Część 4): Gminy oraz powiaty, które przekazały do demontażu zebrane pojazdy 

wycofane z eksploatacji. 

• Część 6): beneficjenci PO IiŚ 2007 – 2013 oraz 2014 – 2020, dla których funkcję 

Instytucji Wdrażającej pełni NFOŚiGW; 

• Część 7):  Beneficjenci wskazani w części 2 i 6 programu priorytetowego Racjonalna 

gospodarka odpadami oraz potencjalni beneficjenci mogący ubiegać się o środki 

w ramach innych europejskich programów pomocowych. 

b) Ochrona powierzchni ziemi 

• Część 1): Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty publiczne 

działające w imieniu Skarbu Państwa, osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego 

• Część 2): beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020, w ramach realizacji przedsięwzięć w działaniu 2.5. Poprawa jakości środowiska 

miejskiego; 

c) Geologia i górnictwo 

• Część 1): Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, podmioty 

uprawnione do realizacji przedsięwzięć z zakresu rozpoznawania możliwości 

wykorzystania zasobów geotermalnych, państwowe jednostki budżetowe, 

• Część 2): podmioty i instytucje, których działalność regulują przepisy Pgg, podmioty 

wskazane w ustawach restrukturyzacyjnych dotyczących górnictwa,  jednostki 

samorządu terytorialnego i ich związki;  jednostki powołane do prowadzenia działań 

ratowniczych w górnictwie,  państwowe jednostki budżetowe. 

• Część 3): jednostki samorządu terytorialnego, spółki akcyjne lub spółki z o.o., 

w których co najmniej 51% akcji lub udziałów posiadają jednostki samorządu 

terytorialnego, podmioty (w tym stowarzyszenia) zarządzające obiektami 

zabytkowymi, które są własnością Skarbu       Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego, kościoły i organizacje kościelne (osoby prawne i jednostki 

organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów 

i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania), 

państwowe jednostki budżetowe. 

3. Ochrona atmosfery 

a) Poprawa jakości powietrza 

• Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój 

rozproszonych odnawialnych źródeł energii 

• Część 3) Gazela BIS - Niskoemisyjny zbiorowy publiczny transport miejski 

b) LEMUR-Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 

c) Dopłaty do domów energooszczędnych 

d) Inwestycje energooszczędne w MŚP 

e) Ryś - termomodernizacja budynków jednorodzinnych 

f) BOCIAN-rozproszone, odnawialne źródła energii 

g) Prosument-dofinansowanie mikroinstalacji OZE 

Budżet na 

realizację celu 

programu 

a) Poprawa jakości powietrza – do 425 500 tys. zł, w tym: 

• dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 125 500 tys. zł, 

• dla zwrotnych form dofinansowania – 300 000 tys. zł. 

b) LEMUR-Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej – do 290 000 tys. zł., w tym: 

• dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 28 000 tys. zł, 

• dla zwrotnych form dofinansowania – do 262 000 tys. zł. 

c) Dopłaty do domów energooszczędnych – 300 000 tys. zł. 

d) Inwestycje energooszczędne w MŚP – 40 973 380,84 zł. 

e) Ryś - termomodernizacja budynków jednorodzinnych – 400 000 tys. zł. 

f) BOCIAN-rozproszone, odnawialne źródła energii –  do 570 000 tys. zł., 
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g) Prosument-dofinansowanie mikroinstalacji OZE –  do 717 000 tys. zł., 

Beneficjenci: a) Poprawa jakości powietrza 

• Część 2): wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

(WFOŚiGW): beneficjentem końcowym są podmioty właściwe dla realizacji 

przedsięwzięć wskazanych w programach ochrony powietrza, które planują 

realizację albo realizują przedsięwzięcia mogące być przedmiotem dofinansowania 

przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków 

udostępnionych przez NFOŚiGW, z uwzględnieniem warunków programu. 

Ostatecznym odbiorcą korzyści są podmioty właściwe dla realizacji przedsięwzięć 

wskazanych w programach ochrony powietrza, korzystające z dofinansowania, 

wyłącznie za pośrednictwem beneficjenta końcowego. 

• Część 3): miasta regionalne lub subregionalne wskazane w obszarze 

niskoemisyjnego transportu publicznego w Kontraktach Terytorialnych zawartych 

z województwami - jako organizatorzy publicznego transportu zbiorowego. 

b) LEMUR-Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej:  podmioty sektora 

finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych, 

samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, w których jednostki 

samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do 

realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach  organizacje pozarządowe, 

w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane 

do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby 

prawne, które realizują zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów, 

jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe posiadające osobowość prawną,  parki 

narodowe. 

c) Dopłaty do domów energooszczędnych: osoby fizyczne budujące dom 

jednorodzinny oraz osoby fizyczne kupujące dom/mieszkanie od dewelopera 

(rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa). 

d) Inwestycje energooszczędne w MŚP - prywatne podmioty prawne (przedsiębiorstwa) 

utworzone na mocy polskiego prawa i działające w Polsce, beneficjent musi spełniać 

definicję mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw zawartą w 

zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw  

oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 124 z 20.5.2003, s. 36). 

e) Ryś - termomodernizacja budynków jednorodzinnych: osoby fizyczne, jednostki 

samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe, posiadające prawo 

własności do jednorodzinnego budynku mieszkalnego.  

f) BOCIAN-rozproszone, odnawialne źródła energii: przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący 

realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

g) Prosument-dofinansowanie mikroinstalacji OZE - jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich związki lub ich stowarzyszenia, spółki prawa handlowego, 

w których j.s.t. posiadają 100% udziałów albo akcji i które powołane są do realizacji 

zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach. 

4. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów  

a) Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej 

• Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo 

• Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

Budżet na 

realizację celu 

programu 

a) Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej – do 142 mln zł, 

w tym: 

• dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 116 mln zł, w tym: 

• dla zwrotnych form dofinansowania – do 26 mln zł, w tym: 

Beneficjenci: • Część 1): parki narodowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, parki 

krajobrazowe i ich zespoły, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia 

jednostek samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe,  

podmioty będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą zabytkowych 

parków i ogrodów, podmioty będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub 
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zarządcą ośrodków rehabilitacji zwierząt i azyli dla zwierząt,  państwowe jednostki 

budżetowe, a w szczególności Generalna i regionalne dyrekcje ochrony środowiska oraz 

ponadgimnazjalne szkoły leśne prowadzone przez Ministra Środowiska,   jednostki 

naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki. 

• Część 2): Beneficjenci działania 2.4, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

5. Międzydziedzinowe 

a) Wspieranie działalności monitoringu środowiska 

b) Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 

• Część 1) Dostosowanie do zmian klimatu 

• Część 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń 

c) Edukacja ekologiczna 

d) Współfinansowanie programu LIFE 

e) SYSTEM – Wsparcie działań przez WFOŚiGW 

f) Wsparcie przedsięwzięć niskoemisyjnej gospodarki 

• Część 1) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu 

• Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

w ramach I osi priorytetowej 

• Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze 

g) Inicjatywy obywatelskie 

h) Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobnooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce 

• Część 1) Sokół - wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych 

Budżet na 

realizację celu 

programu 

a) Wspieranie działalności monitoringu środowiska –  do 169 744,00 tys. zł, w tym: 

b) Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – do 108 000 tys. zł, w tym: 

• dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 83 000 tys. zł, 

• dla zwrotnych form dofinansowania – do 25 000 tys. zł. 

c) Edukacja ekologiczna – do 148 190,7 tys. zł, w tym: 

• dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 138 190,7 tys. zł; 

• dla zwrotnych form dofinansowania – do 10 000 tys. zł. 

d) Współfinansowanie programu LIFE –do 270 000 tys. zł., w tym: 

• dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 150 000 tys. zł, 

• dla zwrotnych form dofinansowania – do 120 000 tys. zł. 

e) SYSTEM – Wsparcie działań przez WFOŚiGW – do 780 000,00 tys. zł, w tym: 

• 1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 80 000,00 tys. zł 

• 2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 700 000,00 tys. zł 

a) Wsparcie przedsięwzięć niskoemisyjnej gospodarki – do 2 500 mln zł, 

b) Inicjatywy obywatelskie – do 25 000 tys. zł, 

c) Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobnooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce 

• Część 1) Sokół - wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych - do 1 000 

000 tys. zł,  

Beneficjenci: a) Wspieranie działalności monitoringu środowiska: podmioty należące do sektora finansów 

publicznych, w tym państwowe jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego 

i ich związki, jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o zasadach finansowania nauki, uczelnie niepubliczne; spółki prawa handlowego, osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, fundacje (dla 

tych podmiotów udzielane będą wyłącznie pożyczki)).  

b) Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska: 

• Część 1) Dostosowanie do zmian klimatu: podmioty należące do sektora finansów 

publicznych, w tym państwowe jednostki budżetowe, jednostki samorządu 

terytorialnego i ich związki;  jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;  spółki prawa handlowego, osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe 

(dofinansowane jedynie w formie pożyczki). 

• Część 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń 

c) Edukacja ekologiczna: zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne 
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lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje 

zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe lub 

samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

d) Współfinansowanie programu LIFE: zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;  osoby prawne; państwowe lub 

samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które 

podejmują realizację przedsięwzięcia jako Beneficjent koordynujący projektu LIFE+/LIFE 

lub są Współbeneficjentami krajowego albo zagranicznego projektu LIFE+/LIFE 

e) SYSTEM – Wsparcie działań przez WFOŚiGW: wojewódzkie fundusze ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej; beneficjentem końcowym programu są jednostki samorządu 

terytorialnego, które otrzymują wsparcie za pośrednictwem wojewódzkich funduszy 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

f) Wsparcie przedsięwzięć niskoemisyjnej gospodarki – 

• Część 1) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu: Przedsiębiorcy 

w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551  obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks Cywilny. 

• Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko w ramach I osi priorytetowej: beneficjenci I osi Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla których funkcję 

Instytucji Wdrażającej pełni NFOŚiGW; 

• Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze - Przedsiębiorcy 

w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.), prowadzący działalność gospodarczą w 

formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 380), której głównym celem jest 

produkcja energii cieplnej na cele komunalno – bytowe (co najmniej 30 % 

strumienia wytwarzanego ciepła). 

g) Inicjatywy obywatelskie: podmioty, które spełniają wszystkie poniższe kryteria: 

• mają osobowość prawną, 

• posiadają status organizacji pozarządowej zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, 

• ochrona środowiska, ochrona przyrody lub działanie na rzecz zrównoważonego 

rozwoju jest jednym z celów statutowych, 

• nie działają w celu osiągnięcia zysku, a ewentualne nadwyżki finansowe przekazują 

na cele statutowe, 

• prowadzą działalność przez co najmniej dwa pełne lata kalendarzowe, na dzień 

złożenia wniosku o dofinansowanie (liczone od daty pierwszej rejestracji w KRS), 

• na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie zatrudniają na podstawie umowy 

o pracę co najmniej 1 osobę, 

• na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie zakończyły pozytywnie realizację co 

najmniej dwóch projektów dofinansowanych ze środków publicznych o koszcie 

całkowitym nie mniejszym niż 50 tys. zł każdy (w ciągu 5 lat poprzedzających rok 

złożenia wniosku). 

h) Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobnooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce: 

• Część 1) Sokół - wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych: 

przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą 

w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551  obowiązującej ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

Okres 

wdrażania: 

2015 - 2023 

Forma 

wsparcia: 

• Dotacja, 

• Dotacja łącznie z pożyczką, 
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• Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych realizowane za 

pośrednictwem banku na podstawie umowy o współpracę zawartej z NFOŚiGW, 

• Pożyczka, 

• Przekazanie środków, 

 

Tabela 35. Potencjalne możliwości finansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Krakowie13 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, działa na podstawie 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska. Wojewódzki Fundusz prowadzi 

samodzielną gospodarkę finansową pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów 

wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie oraz kosztów działalności. 

Środki Krajowe 

 

Obszary 

działania 

Fundusz udziela dofinansowania na: 

• zadania inwestycyjne z zakresu 

 gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód, 

 gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, 

 ochrony powietrza (w tym odnawialne źródła energii) i termomodernizacji 

 ochrony przed hałasem, 

• zadania nieinwestycyjne, m.in.  

 edukację ekologiczną, 

 przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody (np. ochrona gatunkowa roślin i 

zwierząt, sporządzenie planów ochrony dla obszarów objętych ochroną, nasadzenia 

drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody),    

 państwowy monitoring środowiska, 

 wojewódzkie programy i plany związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. 

Beneficjenci: O pomoc finansową ze środków Funduszu mogą ubiegać się podmioty realizujące 

przedsięwzięcia i zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określone 

rodzajowo w art. 400a ust. 1 pkt 1-9a i 11-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 

ochrony środowiska, w szczególności: 

• jednostki samorządu terytorialnego, 

• państwowe jednostki budżetowe oraz instytucje gospodarki budżetowej, 

• szpitale i inne podmioty lecznicze, hospicja,  

• domy opieki społecznej, 

• państwowe i samorządowe instytucje kultury, 

• instytuty badawcze oraz uczelnie publiczne, 

• kościelne osoby prawne, 

• spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i pozostałe osoby prawne, 

• osoby fizyczne i spółki cywilne, 

• spółki prawa handlowego, 

• spółki wodne, 

• inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie 

odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych 

Forma 

wsparcia: 

• dotacja, 

• pożyczka (z możliwością częściowego umorzenia), 

• dopłata do odsetek od kredytów bankowych, 

• dopłata do częściowej spłaty kredytów bankowych, 

• dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych. 

Forma dofinansowania uzależniona jest od przedmiotu zadania i statusu prawnego 

wnioskodawcy. 

                                                        
13 http://www.wfos.krakow.pl 
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Fundusze Unii Europejskiej 

Potencjalne możliwości pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej można z 

programów: 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (POIiŚ), 

 Regionalny Program Operacyjny (RPO), 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), 

 Program LIFE. 

Tabela 36. Potencjalne możliwości finansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)14 

Program wskazuje krajowe cele w obszarze rozwoju zrównoważonego przy zachowaniu spójności i równowagi 

pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w zakresie niezbędnej infrastruktury oraz wsparcia skierowanego do 

wybranych obszarów gospodarki. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 został 

zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z dnia 16 grudnia 2014 r.
15

 

Cel: 
Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz 

sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. 

Oś priorytetowa 

Działania realizowane w ramach aktualizacji POŚ gmina Lipnica Wielka mogą być 

finansowane w ramach następujących osi priorytetowych: 

• Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, 

• Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, 

• Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, 

• Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, 

• Oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, 

• Oś priorytetowa VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, 

Beneficjenci: 

Grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie
16

: 

• Jednostki samorządu terytorialnego, 

• Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, 

• Administracja publiczna, 

• Służby publiczne inne niż administracja, 

• Instytucje ochrony zdrowia, 

• Instytucje kultury, nauki i edukacji, 

• Duże przedsiębiorstwa, 

• Małe i średnie przedsiębiorstwa, 

• Organizacje społeczne i związki wyznaniowe. 

Alokacja UE na POIiŚ 
• 4 905 881 206 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

• 22 507 865 679 EUR z Funduszu Spójności. 

Okres 

kwalifikowalności  

od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2023 roku (z zastrzeżeniem zasad udzielania 

pomocy publicznej, o ile dotyczy) 

                                                        
14 Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Wersja 1.7 , 

Warszawa, 25 lipca 2016 r. 
15 Decyzja Komisji Europejskiej C(2014)10025 z dnia 16 grudnia 2014 r. przyjmującą niektóre elementy programu 

operacyjnego 

„Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego i Funduszu 

Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” w Polsce, notyfikowana w dniu 19 grudnia 2014 r. 
16 https://www.pois.gov.pl/ 
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Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki 

Działania 

Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych, 

Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych 

źródeł energii w przedsiębiorstwach Działanie 1.3 Wspieranie efektywności 

energetycznej w budynkach, 

Działanie 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji 

działających na niskich i średnich poziomach napięcia, 

Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, 

Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła 

i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.  

Fundusz(e) 

(nazwa i kwota w EUR) 
FS, 1 828 430 978 EUR 

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 

Działania 

Działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem 

odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz 

monitoring środowiska 

Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi 

Działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna 

Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego 

Fundusz(e) 

(nazwa i kwota w EUR) 
FS, 3 508 174 166 EUR 

Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego 

Działania 
Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń 

multimodalnych 

Fundusz(e) 

(nazwa i kwota w EUR) 
FS, 9 532 376 880 EUR 

Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce 

Działania Działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T 

Fundusz(e) 

(nazwa i kwota w EUR) 
FS, 5 009 700 000 EUR 

Oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach 

Działania Działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach 

Fundusz(e) 

(nazwa i kwota w EUR) 
FS, 2 299 183 655 EUR 

Oś priorytetowa VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego 

Działania 
Działania 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu 

i dystrybucji energii 

Fundusz(e) 

(nazwa i kwota w EUR) 
EFRR, ogółem 1 000 000 000 EUR 
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Tabela 37. Potencjalne możliwości finansowania działań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 - 2020 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
17

 

Program składa się z 13 jednofunduszowych osi priorytetowych – spośród których największe środki 

zaplanowano na politykę energetyczną i infrastrukturę transportową. W ramach RPO przewiduje się 

zastosowanie trzech typów instrumentów rozwoju terytorialnego: zintegrowanej inwestycji terytorialnej 
(instrument dedykowany interwencji w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego Krakowa – Metropolia 

Krakowska (MK), subregionalnego programu rozwoju, programów rewitalizacji miast i obszarów wiejskich. 

 Subregionalny Program Rozwoju
18

 

Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020 (SPR) jest instrumentem służącym wdrożeniu zasady 

zintegrowanego podejścia terytorialnego do rozwoju w wymiarze gospodarczym, społecznym i terytorialnym 

wynikającym z dokumentów strategicznych na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym. SPR określa zatem 

politykę Województwa Małopolskiego wobec pięciu subregionów funkcjonalnych. 

Programów Rewitalizacji Miast I Obszarów Wiejskich
19

 

Instrument dedykowany interwencji w miastach i dzielnicach miast oraz na obszarach wiejskich wymagających 

rewitalizacji. Instrument ten pozwoli na rewitalizację i zagospodarowanie zdegradowanych terenów miejskich 

poprzez odtworzenie utraconych lub nadanie im nowych funkcji oraz odnowę obszarów wiejskich. Możliwa będzie 

kompleksowa rewitalizacja obszarów miejskich oraz odnowa obszarów wiejskich, na których stwierdzono stan 

kryzysowy objawiający się szczególnym natężeniem problemów społecznych.  

Grupy podmiotów, 

które mogą 

występować o 

dotacje z 

Regionalnego 

Programu dla 

województwa 

małopolskiego: 

• Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, 

• Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia oraz jednostki 

organizacyjne , posiadające osobowość prawną, 

• Służby publiczne inne niż administracja,      

• Instytucje wspierające biznes, 

• Instytucje nauki i edukacji, 

• Partnerstwa, 

• Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, 

• Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, 

Finansowanie
20

 

Dofinansowaniu ze środków unijnych towarzyszyć może dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa. 

W trakcie realizacji programu zaangażowane zostaną dodatkowo środki wnoszone przez podmioty realizujące 

projekty. 

Europejski 

Fundusz Rozwoju 

Regionalnego 

2 068 587 710 EUR 

 

Europejski 

Fundusz Społeczny 

809 628 262 EUR 

 

Istotne z punktu widzenia realizacji POŚ osie priorytetowe: 

OŚ priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna 

Alokacja na lata 

2014-2020 (EFRR) 
420 000 000 EUR 

Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska 

Alokacja na lata 

2014-2020 (EFRR) 
138 000 000 EUR 

Oś priorytetowa 6. Dziedzictwo Regionalne 

Alokacja na lata 

2014-2020 (EFRR) 
169 069 362 EUR 

                                                        
17 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 240 /15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 marca 2015 r., Kraków, marzec 

2015 
18 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 240 /15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 marca 2015 r., Kraków, marzec 2015 
19 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 240 /15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 marca 2015 r., Kraków, marzec 2015 

20 http://www.rpo.malopolska.pl 
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Oś priorytetowa 7. Infrastruktura Transportowa 

Alokacja na lata 

2014-2020 (EFRR) 
390 500 000 EUR 

Oś priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 

Alokacja na lata 

2014-2020 (EFRR) 
170 000 000 EUR 

 

Tabela 38. Potencjalne możliwości finansowania z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020)
21

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowany na podstawie 

przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów 

delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. 

 

Program określa priorytety, zgodnie z którymi wydatkowane będą środki publiczne przeznaczone na rozwój 

obszarów wiejskich w perspektywie 2014 – 2020.  

 

Program to 15 działań, 35 poddziałań i 42 typy operacji. 

Cel główny Poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i 

działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. 

Budżet  ponad 13,5 mld EUR, w tym: 

• środki UE - 8,6 mld EUR,  

• krajowe środki publiczne 4,9 mld EUR, 

Priorytety Realizacja sześciu priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów 

wiejskich na lata 2014 – 2020: 

1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach 

wiejskich. 

2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie 

rentowności gospodarstw rolnych. 

3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem 

w rolnictwie. 

4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa 

i leśnictwa. 

5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę 

niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym 

i leśnym. 

6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju 

gospodarczego na obszarach wiejskich. 

Istotne z punku widzenia niniejszego Programu działania PROW 2014-2020 

 

Rozwój Gospodarstw 

 

Poddziałania 4.1 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych  

a) Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 

b) Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN 

c) Modernizacja gospodarstw rolnych,  

5.2 Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału 

produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk 

klimatycznych i katastrof 

a) Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej, 

b) Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej 

                                                        
21 http://www.prow.malopolska.pl/ 
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6.1 Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników: 

a) Premie dla młodych rolników 

6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych 

gospodarstw  

a) restrukturyzacja małych gospodarstw 

6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, 

którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi 

a) Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa 

Beneficjenci: 4.1: 

a) rolnicy, 

b) rolnicy, 

c) rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych lub grupa takich 

rolników. 

5.2: 

a) rolnicy,  

b) spółka wodna, działająca na podstawie przepisów ustawy prawo wodne, członkami 

której w większości są rolnicy, lub związki takich spółek 

6.1: 

a) młody rolnik  

6.3: 

a)  rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzącą 

wyłącznie działalność rolniczą. 

6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, 

którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi:  

a) rolnik będący osobą fizyczną. 

Rozwój Terytorialny 

 

Poddziałania 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem 

rolnictwa i leśnictwa  

a) Scalanie gruntów 

7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 

energii 

a) Budowa lub modernizacja dróg lokalnych 

b) Gospodarka wodno-ściekowa  

7.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług 

lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury 

a) Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni 

publicznej 

7.6 Wsparcie na badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu 

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej 

wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych 

oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej 

a) Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego 

Beneficjenci: a) Starosta 

7.1: 

a) gmina, powiat lub ich związki, 

b) gmina, spółka, w której udziały mają wyłącznie JST, związek międzygminny. 

7.4: 

a) gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST – w przypadku budowy, 

przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne, gmina 

– w przypadku kształtowania przestrzeni publicznej. 

7.6: 

a) gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST. 
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Transfer Wiedzy Działalność Informacyjna 

 

Poddziałania 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności  

(m.in. działania szkoleniowe zwiane z ochroną środowiska i klimatem, w tym 

wykorzystanie OZE) 

1.2 Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych: projekty mogą 

dotyczyć w szczególności technologii i organizacji produkcji, przetwarzania produktów 

rolnych wytwarzanych w gospodarstwie oraz rozwiązań związanych z ochroną środowiska 

i klimatem, w tym OZE. 

2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych 

2.3 Wsparcie na szkolenia doradców: w poddziałaniu tym wsparcie będzie udzielane na 

szkolenia dla doradców w ramach ich doskonalenia zawodowego w zakresie obszarów, 

w ramach których świadczone będą usługi doradcze dla rolników i właścicieli lasów. 

Beneficjenci 1.1; 1.2: jednostki naukowe, uczelnie; publiczne podmioty doradcze, tj. wojewódzkie 

ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze, Centrum Doradztwa Rolniczego,  JST lub 

organy administracji rządowej prowadzące szkoły rolnicze lub szkoły leśne, lub centra 

kształcenia ustawicznego, lub centra kształcenia praktycznego, inne podmioty prowadzące 

działalność szkoleniową,  konsorcja tworzone przez wyżej wymienione podmioty. 

2.1. publiczne podmioty doradcze, tj. wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego i izby 

rolnicze; prywatne podmioty doradcze; Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe; 

konsorcja tworzone przez wyżej wymienione podmioty. 

2.3: instytucje badawcze, Centrum Doradztwa Rolniczego; uczelnie; konsorcja tworzone 

przez wyżej wymienione podmioty 

Ochrona Ekosystemów i Efektywne Gospodarowanie Zasobami 

 

Poddziałania Działania rolnośrodowiskowo-klimatyczne: 

10.1 Płatności w ramach zobowiązań rolnośrodowiskowo-klimatycznych 

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone, 

Pakiet 2. Ochrona gleb i wód, 

Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych 

Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 

Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 

10.2 Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów 

genetycznych w rolnictwie. 

Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie 

Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie 

Rolnictwo ekologiczne: 

11.1 Płatność na rzecz konwersji na ekologiczne praktyki i metody w rolnictwie 

a) Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne 

11.2.  Płatność na rzecz utrzymania ekologicznych praktyk i metod w rolnictwie 

a) Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego 

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi 

ograniczeniami: 

13.1 płatności dla obszarów górskich (ONW typ górski), 

13.2 płatności dla obszarów innych niż obszary górskie, charakteryzujących się znaczącymi 

ograniczeniami naturalnymi (ONW typ nizinny), 

13.3 płatności dla innych obszarów charakteryzujących się szczególnymi ograniczeniami 

(ONW typ specyficzny). 

Beneficjenci: Działania rolnośrodowiskowo-klimatyczne: rolnik, grupa rolników, grupa rolników i innych 

zarządców gruntów, 

Rolnictwo ekologiczne: rolnicy oraz grupy rolników, którzy dobrowolnie podejmują się 

przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego określone w rozporządzeniu Rady 

(WE) nr 834/2007 i spełniają definicję rolnika aktywnego zawodowo. 

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi 

ograniczeniami: rolnicy aktywni zawodowo, którzy użytkują grunty rolne położone na 

obszarach z utrudnieniami naturalnymi lub innymi szczególnymi utrudnieniami. 
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Tabela 39. Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE (2014 - 2020) 

Program działań na rzecz środowiska i  klimatu LIFE (2014 – 2020)
22

 

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu 

projektów z dziedziny ochrony i poprawy jakości środowiska oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się 

do jego zmian. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony 

środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla 

problemów dotyczących środowiska w tym przyrody. 

Obszary Priorytetowe 

Podprogram na rzecz środowiska 

Cel: 

▪ochrona środowiska i  efektywne gospodarowanie 

zasobami, 

▪  przyroda i  różnorodność biologiczna, 

▪zarządzanie i  informacja w  zakresie środowiska. 

Podprogram na rzecz klimatu 

Cel: 

• łagodzenie skutków zmiany klimatu, 

• dostosowanie się do skutków zmian klimatu, 

• zarządzanie i  informacja w  zakresie zmian klimatu. 

Beneficjenci: • organy władzy publicznej, w  tym administracji 

rządowej oraz podległych jej organów i  jednostek 

organizacyjnych, jednostki samorządu terytorialnego 

oraz działające w  ich imieniu jednostki organizacyjne, 

• organizacje pozarządowe, 

• przedsiębiorcy. 

Forma wsparcia: • wsparcie bezzwrotne (dotacje), łącznie ze środków 

Komisji Europejskiej i  NFOŚiGW beneficjent może 

uzyskać nawet do 95% kosztów kwalifikowanych; 

dofinansowanie mogą otrzymać zarówno beneficjenci 

koordynujący projektów realizowanych na terenie 

Polski, jak również polscy współbeneficjenci projektów 

międzynarodowych, 

• wsparcie zwrotne (pożyczki). 

Alokacja Środki dostępne na finansowanie projektów w pierwszym 

okresie zostały wskazane w Wieloletnim Programie Prac 

LIFE na lata 2014-2017:
23

 

1) ogólną kwotę w wysokości 1 347 074 499 EUR 

przeznaczono na podprogram działań na rzecz 

środowiska, w tym: 

• 495 845 763 EUR na obszar priorytetowy „Ochrona 

środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami”, 

• 610 068 900 EUR na obszar priorytetowy „Przyroda 

i różnorodność biologiczna”, 

• 162 999 836 EUR na obszar priorytetowy „Zarządzanie 

i informacja w zakresie środowiska”, 

• 78 160 000 EUR na związane wydatki uzupełniające, 

2) ogólną kwotę w wysokości 449 167 501 EUR 

przeznaczono na podprogram działań na rzecz klimatu, 

w tym : 

• 193 559 591 EUR na obszar priorytetowy „Łagodzenie 

skutków zmiany klimatu”, 

• 190 389 591 EUR na obszar priorytetowy 

„Dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu”, 

• 47 588 319 EUR na obszar priorytetowy „Zarządzanie 

i informacja w zakresie klimatu:, 

                                                        
22https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/informacje-

szczegolowe/zakres-programu/ 
23 Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu prac na lata 2014–2017 

dla programu LIFE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/203/UE) 
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• 17 630 000 EUR na związane wydatki uzupełniające.  

Od roku 2018 wybór projektów będzie prowadzony 

wyłącznie na podstawie oceny ich jakości, bez alokacji 

budżetu na państwa członkowskie. 
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8. Monitoring wdrażania Programu 

Monitoring polega na prowadzeniu stałych obserwacji, dokonywaniu ciągłych 

systematycznych pomiarów, które nas interesują. Aktualizacja Programu Ochrony 

Środowiska gminy Lipnica Wielka jest narzędziem planowania i zarządzania środowiskiem. 

Ma on na celu chronić dziedzictwo naturalne, a także wspomagać rozwój obszaru.  

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z wykonania Programu organ 

wykonawczy gminy sporządzi co 2 lata raporty, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy 

Prawo ochrony środowiska, które następnie przedstawi radzie gminy. Po przedstawieniu 

raportów radzie gminy, raporty będą przekazane organowi wykonawczemu powiatu. 

Następnie na podstawie sporządzonego raportu oraz zaktualizowanych danych 

Państwowego Monitoringu Środowiska realizowanego przez WIOŚ w Krakowie, zostanie 

przeprowadzona analiza skutków realizacji założeń opracowanego Programu Ochrony 

Środowiska. W celu usprawnienia nadzoru nad realizacją Programu przyjęto konkretne 

wskaźniki, za pomocą których możliwe będzie udokumentowanie wpływu wykonanych 

działań zapisanych w Programie na stan środowiska. Analiza przedstawionych 

wskaźników będzie podstawą do korekty i weryfikacji planowanych przedsięwzięć. Dane 

wskaźniki umieszczono w Tabela 30. Cele, kierunki interwencji oraz zadania programu 

ochrony środowiska  Lipnica Wielka.  
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