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1. WSTĘP 
 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U. 
z 2008 r. nr 25, poz. 150 – tekst jednolity) Burmistrz co 2 lata przedstawia raport z realizacji 
Programu ochrony środowiska. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Olkusz na lata 
2009-2013 i kierunkowo do 2017, opracowany w 2008 roku obejmował cele z „Polityki Ekologicznej 
Państwa na lata 2007-2010 z perspektywą do roku 2014”. Ustawa „Prawo ochrony środowiska” nie 
określa wymagań dotyczących formy i struktury sprawozdania z realizacji gminnego Programu 
ochrony środowiska. W samym Programie założono, iż analiza realizacji programu polegać będzie 
przede wszystkim na monitorowaniu czyli obserwacji zmian w wielu wzajemnie ze sobą 
powiązanych sferach funkcjonowania danego obszaru (ekonomicznej, społecznej, ekologicznej 
itp.). 
 
W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Olkusz założono, że system monitoringu dla gminy 
powinien zawierać n/w działania, które pozwolą na bieżące monitorowanie jego realizacji: 

1. systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji 
poszczególnych zadań Programu; wynikiem tych działań będzie materiał empiryczny 
stanowiący podstawę do analiz i ocen, 
2. uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych empirycznych; otrzymany materiał 
będzie służył przygotowaniu raportów, 
3. przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w Programie, 
4. analiza porównawcza osiągniętych wyników z założeniami Programu; określenie stopnia 
wykonania zapisów przyjętego Programu oraz identyfikacja ewentualnych rozbieżności, 
5. analiza przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących polegających na 
modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych instrumentów 
wsparcia, 
6. przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących. 

  

 
 
2. ZAKRES DANYCH PODSTAWOWYCH, DOKUMENTY 
WEJŚCIOWE DO RAPORTU O STANIE ŚRODOWISKA 
W MIEŚCIE I GMINIE OLKUSZ ZA LATA 2011-2012. 
 
Dane podstawowe do wykonania Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta 
i Gminy Olkusz ” za lata 2011-2012 stanowią głównie: 

- Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Olkusz na lata 2009-2013 i kierunkowo 
do 2017, 

- sprawozdania opisowe z realizacji budżetu gminy za lata 2011 i 2012, 
- informacje statystyczne GUS, 
- informacje pozyskane z Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, 
- raporty o stanie środowiska w województwie małopolskim wykonywane przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, 
- informacje z innych źródeł, 
- opracowania własne. 
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3. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GMINY OLKUSZ. 
 
Gmina Olkusz zajmuje obszar o powierzchni 150,74 km2. W skład Gminy wchodzą miasto Olkusz 
oraz następujące sołectwa: Bogucin Mały, Braciejówka, Gorenice, Kogutek, Kosmolów, 
Niesułowice, Olewin, Pazurek, Podlesie Rabsztyńskie, Osiek, Rabsztyn, Sieniczno, Troks, 
Wiśliczka, Witeradów, Zadole Kosmołowskie, Zawada, Zederman, Zimnodół, Żurada. 
Olkusz posiada doskonałe położenie komunikacyjne, kolejowe i drogowe: zlokalizowany jest 
pomiędzy dwoma wielkimi ośrodkami gospodarczymi, naukowymi i kulturalnymi tj. aglomeracją 
krakowską i katowicką. Ponadto przez miasto i gminę przebiega linia kolejowa hutniczo-siarkowa 
stanowiąca szerokotorowy układ transportowy w relacji Olkusz - Hrubieszów - Moskwa - 
Magnitogorsk. 
 
Warunki klimatyczne 
Gmina leży w strefie klimatu Wyżyn Środkowych, krainy klimatycznej śląsko-krakowskiej, 
wyróżniającej się skróceniem pośrednich pór roku oraz zaznaczającymi się cechami 
kontynentalizmu. Oprócz napływającego polarno-morskiego powietrza, na obszar gminy docierają 
również masy powietrza zwrotnikowo-morskiego i powietrza arktycznego.  
Średnia charakterystyczna temperatura dla klimatu Wyżyn Środkowych, Krainy Śląsko-
Krakowskiej wynosi 80C (temperatura - zróżnicowana w zależności od położenia i ukształtowania 
terenu). Średnia roczna temperatura maksymalna wynosi 12,40C, natomiast średnia roczna 
temperatura minimalna - 30C.  

Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia 

Rzeźba terenu gminy jest bardzo urozmaicona, co związane jest z budową geologiczną tego 
obszaru, procesami geomorfologicznymi zachodzącymi do tej pory (kras), działalnością rzek, 
działalnością człowieka (górnictwo). W rejonie olkuskim dominuje styl tektoniki zrębowo-
uskokowej. Rowy i zręby tektoniczne uformowały się w czasie alpejskich ruchów górotwórczych.  
Gmina Olkusz leży w przeważającej części na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, zwanej także 
Jurą od nazwy okresu geologicznego w którym powstała (180-130 mln lat temu). 
Charakterystycznym elementem krajobrazu Jury są ostańce skalne, często o zadziwiających 
kształtach. Powstałe w wyniku zjawisk krasowych jaskinie także należy zaliczyć do 
charakterystycznych elementów jurajskiej budowy geologicznej.  
 
Transport 
Olkusz posiada doskonałe położenie komunikacyjne, kolejowe i drogowe. Zlokalizowany jest 
pomiędzy dwoma wielkimi ośrodkami gospodarczymi, naukowymi i kulturalnymi tj. aglomeracją 
krakowską i katowicką, przez miasto i gminę przebiega droga krajowa nr 94, droga na szlaku 
Olszyna - Przemyśl, w rejonie krzyżujących się szlaków komunikacji dróg krajowych północ-
południe i wschód-zachód, w odległości 20 km od miasta przebiega odcinek autostrady A-4 
łączącej Katowice z Krakowem, a także dobrze rozwinięta linia kolejowa kierunku wschód-zachód 
z bezpośrednim połączeniem międzynarodowym relacji Zgorzelec - Medyka, przez miasto 
przebiega linia kolejowa hutniczo-siarkowa stanowiąca szerokotorowy układ transportowy w relacji 
Olkusz - Hrubieszów - Moskwa - Magnitogorsk, Odległość do przejść granicznych w Chyżnem, 
Cieszynie i Łysej Polanie wynosi ok.150 km, do Medyki - 300 km, a do Zgorzelca – 350 km. 
 
Gospodarka 
Gmina Olkusz, a w szczególności miasto, jest tradycyjnym obszarem przemysłowym, związanym 
z przemysłem metalowym, maszynowym oraz wydobywczym. Podstawa gospodarki to bogata 
baza surowców mineralnych. Do najważniejszych z nich należą: rudy cynku i ołowiu, piaski, 
dolomity, wapienie, surowce ilaste do produkcji materiałów budowlanych. 
Struktura sektorowa przedsiębiorstw w gminie Olkusz jest typowa dla gmin polskich. Najwięcej 
podmiotów działa w następujących sekcjach: działalność produkcyjna, budownictwo, handel, 
naprawy pojazdów i sprzętu AGD, transport, gospodarka magazynowa i łączność, obsługa 
nieruchomości, wynajem i działalność obsługi środowiska biznesu. Świadczy to o dużej liczbie 
małych i średnich firm. Zgodnie z ewidencją działalności gospodarczej na koniec 2009 roku 
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działalność gospodarczą prowadziło 5 846 podmiotów, zarejestrowanych było ponad 205 spółek 
prawa handlowego. 

Sytuacja demograficzna  
Według danych pozyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego - liczba mieszkańców w gminie 
Olkusz na koniec 2012 r. wynosiła 50 233 osoby, z czego w mieście zamieszkiwało 36 993 osoby 
(ok. 73,6 %), a na terenach wiejskich 13 240 osób (ok. 26,4 %). W porównaniu z 2010 r. nastąpił 
spadek liczby mieszkańców ogółem o 282 osoby (ok. 0,56 %). 
Liczba mieszkańców w mieście (w analizowanych latach) zmalała o 342 osoby (ok. 0,92 %), 
natomiast na terenach wiejskich liczba mieszkańców wzrosła o 60 osób (ok. 0,46 %). 
Średnia gęstość zaludnienia w gminie Olkusz na koniec 2012 r. wyniosła ok. 333,4 osoby/km2. 
Szacuje się, że w kolejnych latach będzie następował dalszy spadek ogólnej liczby ludności 
w gminie. 
 
Tabela 1. Liczba ludności w Gminie Olkusz 

M/W 
Liczba ludności w roku: 

2010 2011 2012 Szacunkowo 
2013 2015 2018 2020 

M 37 335 37 173 36 993 36 845 36 551 36 114 35 826 

W 13 180 13 192 13 240 13 266 13 320 13 400 13 453 

Razem 50 515 50 365 50 233 50 111 49 871 49 514 49 279 
M – miasto, W – teren wiejski 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych ze strony internetowej Głównego Urzędu 
Statystycznego: http://www.stat.gov.pl/gus 

 

Przyroda 

Obszary NATURA 2000 
Obszary Natura 2000 to nowa forma ochrony przyrody (obok istniejących parków narodowych, 
rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, czy innych) wprowadzana w naszym kraju od czasu 
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.  Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny najważniejsze 
dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy 
charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości 
przyrodniczych Europy. 
Na terenie Gminy Olkusz wyznaczono Obszar NATURA 2000 – JAROSZOWIEC. Ponadto na 
terenie Gminy Olkusz znajdują się Park Krajobrazowy Orlich Gniazd (w obrębie którego utworzono 
Rezerwat Pazurek) i Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie.  

Pomniki przyrody zlokalizowane na terenie Gminy Olkusz:  
 ożywionej - 12 szt. (11 szt. – drzewa + „Park Miejski Starego Miasta”), 
 nieożywionej - 25 szt. 

 
Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie - położony jest w całości na terenie województwa 
małopolskiego, na obszarze Płaskowyżu Ojcowskiego, zajmując obszar 21 031 ha. Obejmuje on 
swym zasięgiem teren 9 gmin, w tym  gminę Olkusz. Dominującym elementem krajobrazu Parku 
są doliny głęboko wcięte w wapienne, skalne podłoże. Skałki zboczowe, dolinek-jarów przybierają 
różnorodne kształty: ostróg, iglic, organów, ambon. Znajdują się tu także liczne jaskinie. Lasy 
Parku to głównie fragmenty Puszczy Trzebiańsko-Olkuskiej. Najciekawsze zbiorowiska leśne to 
buczyny karpackie i lasy grądowe, a ze zbiorowisk nieleśnych naskalne murawy kserotermiczne 
i wrzosowiska.  
 
Park Krajobrazowy Orlich Gniazd - jest największym Zespołem Jurajskich Parków 
Krajobrazowych. Położony jest na obszarze dwóch województw małopolskiego i śląskiego. 
W granicach województwa małopolskiego obejmuje on obszar wyłącznie Powiatu Olkuskiego 
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(gminy Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom) o powierzchni 12 688 ha. Nazwa Parku pochodzi od 
„Orlich Gniazd” tj. średniowiecznych warownych zamków, które w dużej liczbie występują na tym 
obszarze. Krajobraz Parku jest unikatowy w skali kraju, obejmuje najbardziej skalistą i najwyżej 
położoną część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. 
Rezerwat Przyrody Pazurek - ekosystem leśny złożony z naturalnych zbiorowisk leśnych: Żyznej 
buczyny sudeckiej, buczyny storczykowej, kwaśnej buczyny niżowej, stanowisk chronionych 
gatunków roślin i grzybów oraz zróżnicowanej budowy geomorfologicznej obszaru z wapiennymi 
ostańcami skalnymi. 



RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 
DLA MIASTA I GMINY OLKUSZ ZA LATA 2011-2012 

 

8 

4. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY 
ŚRODOWISKA ZA LATA 2011-2012 WRAZ Z ANALIZĄ 
WYDATKÓW. 
 
4.1 Środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska 
i bezpieczeństwa ekologicznego. 
 
4.1.1  Identyfikacja środowiskowych zagrożeń zdrowia, zahamowanie ich narastania 
oraz minimalizacja powodowanych przez nie skutków. 
Zadania koordynowane: 
- wzmożenie monitoringu jakości wody do spożycia przez ludzi szczególnie w odniesieniu do 

zawartości w wodzie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), trihalometanów 
(THM) oraz metali ciężkich 

Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane na bieżąco przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. 
Wyniki monitoringu umieszczane są w rocznych biuletynach publikowanych przez WIOŚ oraz na 
bieżąco dostępne na stronie internetowej WIOŚ w Krakowie. 
- wzmocnienie nadzoru nad warunkami pracy pracowników ze szczególnym uwzględnieniem 

narażania na czynniki biologiczne oraz substancje chemiczne niebezpieczne 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane na bieżąco przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
w Krakowie.  
- promocja zdrowego stylu życia i unikanie zagrożeń oraz profilaktyka chorób cywilizacyjnych 

i ograniczenie zewnętrznych przyczyn ich powstawania 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane na bieżąco przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
w Krakowie oraz Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne. Aktualności, bieżące komunikaty 
oraz materiały informacyjne umieszczane są na stronach internetowych inspektoratów  

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Koszt 
poniesiony 

przez Gminę 
[zł.] 

1. 2011 

Realizacja zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna uczniów 
szkół podstawowych w 2011 roku” 

62.178,56 
(dotacja 

z Wojewódzkiego 
Funduszu 
Ochrony 

Środowiska 
i Gospodarki 

Wodnej) 

2. 2011 Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok 
bezdomnych zwierząt lub ich części. 14.504,00  

3. 2011 

Zapewnienie opieki w schronisku dla zwierząt bezdomnym 
zwierzętom  pochodzących z terenu MiG Olkusz 
(wyżywienie, opieka weterynaryjna) oraz na pokrycie 
kosztów leczenia bezdomnych zwierząt rannych w 
wypadkach komunikacyjnych. 

119.186,44 

4. 2011 Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt do 
schroniska  z terenu MiG Olkusz 46.500,00  

5. 2012 Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok 
bezdomnych zwierząt lub ich części. 14.515,20   

6. 2012 Realizacja zadania własnego gminy w zakresie: 198.002,47 
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      - wyłapywania i transportu do schroniska bezdomnych 
zwierząt pochodzących z terenu Miasta 
   i Gminy Olkusz, 

      -  zapewnienia im opieki w schronisku dla bezdomnych 
zwierząt, tj. wyżywienie, opieka 

         weterynaryjna, sterylizacja i kastracja, 
      - pokrywania kosztów leczenia bezdomnych zwierząt 

rannych i poszkodowanych w wypadkach 
   samochodowych.  

7. 2012 Dokarmianie dziko żyjących kotów - zakup karmy dla 
zwierząt  1.993,03  

8. 2012 Czynności kontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Olkuszu  

603,54 
(środki PSSE)  

9. 2012 

Realizacja zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna uczniów 
szkół podstawowych w 2012 roku” 

78.235,94 
(dotacja 

z Wojewódzkiego 
Funduszu 
Ochrony 

Środowiska 
i Gospodarki 

Wodnej) 
4.1.2 Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych. 
Zadania własne: 
- dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
Realizacja zadania: 
Zadanie nie było realizowane (z uwagi na realizację dużego projektu pn. „Porządkowanie Gospodarki 
ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenie gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze). 
- rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami wpływającymi na jakość wód, wspieranie edukacji 
ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki wodami i jej ochrony przed zanieczyszczeniem 
Realizacja zadania: 
Zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Olkusz w latach 2011 - 
2012 realizowało głównie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu. Sukcesywnie 
i systematycznie rozbudowywano i modernizowano sieć wodociągową i kanalizacyjną 
w poszczególnych miejscowościach. 
W latach 2011-2012 r. zaopatrzenie miasta i gminy w wodę  było dobre. Częstotliwość występowania 
awarii ocenia się jako niską. Parametry jakościowe wody określa się jako dobre. Zakłady wodociągów 
i kanalizacji prowadziły rozbudowę oraz modernizację sieci i urządzeń wodociągowych. W wyniku 
przeprowadzonych modernizacji woda wprowadzona do sieci wodociągowej odpowiada wymaganiom 
rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz standardom  obowiązującym w Unii Europejskiej. 
- współpraca ze środowiskami rolniczymi w zakresie wdrażania dobrych praktyk rolniczych, 
niezbędnych dla skutecznej ochrony wód przed zanieczyszczeniem obszarowym 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane we współpracy z MODR w Karniowicach. Osiąganie coraz wyższego poziomu 
czystości wód powierzchniowych jest uwarunkowane systematycznymi działaniami na szeregu 
płaszczyznach, w tym m.in.: 

- systematyczną rozbudową kanalizacji deszczowej, właściwym odprowadzaniem wód opadowych, 
uwzględnianiem tego aspektu przy kolejnych modernizacjach, 
- dążeniem do trwałego stanu 100% skanalizowania obszaru gminy, 
- poprawą szczelności zbiorników przydomowych (szamb), 
- wdrażaniem właściwych nawyków wśród mieszkańców, zmierzających do optymalnego 
korzystania z zasobów wodnych gminy. 

Po wejściu do UE uruchomiony został mechanizm dopłat dla rolników. Dopłaty dla ekorolników 
wypłacane są za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Aby 
z nich skorzystać, rolnik oprócz uzyskania certyfikatu musi wystąpić do ARiMR z wnioskiem 
o przystąpienie do programów rolnośrodowiskowych i realizować pakiet rolnictwo ekologiczne, który 
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jest częścią tych programów. Aby uczestniczyć w programach rolnośrodowiskowych należy m.in. 
przez okres trwania umowy gospodarować zgodnie z planem rolnośrodowiskowym, prowadzić 
dokumentację i przestrzegać Zasad Kodeksu Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej. W planie zawiera się 
zobowiązanie rolnika do modernizacji lub budowy urządzeń do przechowywania ścieków, gnojówki, 
gnojowicy lub obornika (najpóźniej do końca trwania programu), co ma znaczący wpływ na spływ 
zanieczyszczeń do wód gruntowych. 
- budowa, odtworzenie i utrzymanie rowów w ciągu dróg należących do miasta 
Realizacja zadania: 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Koszt 
poniesiony 

przez Gminę 
[zł.] 

1. 2012 
Wykonano melioracje agrotechniczne oraz przygotowanie 
gleby do odnowienia powierzchni leśnej na mieniu 
gminnym w Sołectwie Troksie.  

1.938,60 

2. 2012 Wykonano czyszczenie rowu przydrożnego w ciągu drogi 
gminnej w Zawadzie na długości 75 m  2 850,00 

3. 2012 Przebudowa wpustów ulicznych na ul. Krakowskie 
Przedmieście  3.163,29  

Zadania koordynowane: 
- opracowanie koncepcji i studium wykonalności dla inwestycji alternatywnej w stosunku do obecnego 

systemu dostarczania wody na terenie powiatu olkuskiego 
Realizacja zadania: 
Problemem dla wszystkich gmin Powiatu Olkuskiego jest zbliżający się termin (2016 rok) likwidacji 
kopalni „Pomorzany” wchodzącej w skład Zakładów Górniczo – Hutniczych „Bolesław”. Władze spółki, 
powiatu, gmin oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji mierzą się z kwestią zaopatrzenia 
mieszkańców Olkusza, Klucz, Bukowna i Bolesławia w wodę.  
W ramach prac zespołu ZGH „Bolesław” S.A. zleciły w lipcu 2009 roku wykonanie pracy naukowo - 
badawczej „Społeczne i środowiskowe skutki likwidacji kopalń ZGH ”Bolesław” S.A. przez zatopienie” 
(praca realizowana przez interdyscyplinarny zespół pracowników naukowych z Akademii Górniczo - 
Hutniczej w Krakowie oraz pracowników naukowych innych uczelni).  
Przedstawione w opracowaniu alternatywne rozwiązania zaopatrzenia w wodę pitną rejonu olkuskiego 
po likwidacji działalności górniczej, proponowane przez ZGH „Bolesław” S.A. to: 

- koncepcja ponownego korzystania z wód podziemnych do celów pitnych wraz z planem 
zasilania w wodę w okresie przejściowym po zakończeniu likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany” 
poprzez zatopienie, 
- koncepcja zakupu wody pitnej od przedsiębiorcy zewnętrznego tj. z Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach. 

W Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu, z kilku opracowanych wariantów 
zaopatrzenia w wodę wybrano - zdaniem zarządu PWiK-u - ten najlepszy, bazujący na najprostszych 
rozwiązaniach. Chodzi o studnie głębinowe. Zostaną wykorzystane już istniejące studnie położone w 
Witeradowie, Bydlinie, Cieślinie, Kolbarku i Górach Bydlińskich. Ponadto w planach jest budowa 
czterech nowych: w Kolbarku, Kwaśniowie Górnym, Cieślinie i Olewinie. Szacowane koszty realizacji 
zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę rejonu olkuskiego po likwidacji kopalni, czyli około 61 mln 
złotych, znacznie przewyższają możliwości finansowe gmin - członków Porozumienia 
Międzygminnego - w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków. Dlatego też zostały podjęte działania mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych, m. 
in. środków ZGH „Bolesław” w Bukownie lub ich prawnego następcy, które są odpowiedzialne za 
skutki likwidacji kopalń i związane z tym zanieczyszczanie wód podziemnych – źródła wody pitnej dla 
rejonu olkuskiego. W celu wypracowania wspólnego stanowiska w tej sprawie gminy, 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz ZGH wyznaczyły swoich przedstawicieli do 
powołanych przez Starostę zespołów roboczych ds. prawnych i technicznych.  
W dniu 10 lipca 2012r. odbyło się spotkanie zespołów roboczych ds. prawnych oraz ds. technicznych, 
dotyczące koncepcji ZGH Bolesław S.A. ponownego korzystania z wód podziemnych do celów 
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pitnych wraz z planem zasilania w wodę w okresie przejściowym po zakończeniu likwidacji kopalni 
Olkusz Pomorzany przez zatopienie,  
W spotkaniu brali udział przedstawiciele ZGH Bolesław oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji, a także samorządów lokalnych - przedstawiciele gmin: Olkusz, Klucze, Bolesław, 
Bukowno.  
Przedstawiono dwie koncepcje rozwiązania problemu. Pierwsza, wysunięta przez ZGH, polega na 
wykorzystaniu istniejącej już kopalnianej infrastruktury z tzw. okresem przejściowym.  
Koncepcja alternatywna, którą proponuje PWIK, polega na wykorzystaniu olkuskiego zbiornika 
„Parcze" i studni głębinowych istniejących na terenie gminy Klucze oraz wywierceniu kolejnych. 
Możliwe jest też częściowe połączenie elementów obydwu koncepcji.  
W marcu 2013r. GIG w Katowicach wykonał kolejne opracowanie na zlecenie Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu Studium wykonalności projektu pod nazwą: 
„Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław po likwidacji kopalni 
ZGH BOLSŁAW S.A. w Bukownie”. 
- intensyfikacja działań kontrolnych mających na celu przeciwdziałanie odprowadzaniu 
nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom 
w odprowadzaniu ścieków przemysłowych, w tym weryfikacja pozwoleń wodno-prawnych 
Realizacja zadania: 
Działania prowadzone są na bieżąco przez WIOŚ w Krakowie oraz pracowników Starostwa 
Powiatowego w Olkuszu. Wydawane są pozwolenia wodnoprawne z zakresu wprowadzania ścieków 
do wód i do ziemi oraz do urządzeń kanalizacyjnych - regulujące ilość i jakość odprowadzanych 
ścieków, nakładające obowiązek wykonywania analiz ścieków.  
- budowa szczelnych zbiorników na gnojowicę i/lub gnojówkę oraz płyt obornikowych 
w gospodarstwach rolnych prowadzących hodowlę i chów zwierząt 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane przez rolników indywidualnych oraz właścicieli gospodarstw rolnych na terenie 
gminy. 
- rozwój sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych, dostosowanie jej do 
wymagań wspólnotowych 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane na bieżąco przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. 
Wyniki monitoringu umieszczane są w rocznych biuletynach publikowanych przez WIOŚ oraz na 
bieżąco dostępne na stronie internetowej WIOŚ w Krakowie. Opracowywane są również plany 
monitoringu na kolejne okresy czasu. 
- wspieranie działań inwestycyjnych mających na celu ograniczenie i eliminację ładunku 
zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach do środowiska wodnego a w szczególności substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane przez podmioty gospodarcze działające na terenie miasta i gminy. 
Systematycznie z roku na rok wzrasta świadomość osób zarządzających podmiotami gospodarczymi  
również w dziedzinie „czystej produkcji” oraz konsekwencji  związanych z postępowaniem 
niezgodnym z przepisami ochrony środowiska. Szybkie unowocześnianie produkcji, energooszczędne 
i małoodpadowe technologie pozwalają ograniczać tak zużycie surowców jak i wytwarzanych w 
procesie produkcji odpadów czy nieuzasadnionego zwiększonego zużycia wody (a w efekcie 
powstawania nadmiernych ilości ścieków). Czysta produkcja staje się z roku na rok obowiązującym 
standardem. 
- modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych 
Realizacja zadania: 
Realizacja zadań ujęta została poniżej w ramach zadania pt. Porządkowanie Gospodarki ściekowej 
w zlewni Białej Przemszy. 
4.1.3 Rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków 
Zadania własne: 
- wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w miejscach gdzie jest 
niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona budowa sieci kanalizacyjnej 
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Realizacja zadania: 
Zadanie nie było realizowane. 
- budowa kanalizacji sanitarnej w Witeradowie (III etap) 
Realizacja zadania: 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Koszt 
poniesiony 

przez Gminę 
[zł.] 

1. 2011 

Wykonano operat wodno-prawny dotyczący przekroczenia 
rzeki Witeradówki kanalizacją sanitarną w związku 
z przygotowaniem do realizacji III etapu kanalizacji 
sanitarnej w Witeradowie wraz  z kompletem wymaganych 
uzgodnień. 

3.567,00 

2. 2011 Budowa kanalizacji sanitarnej w Witeradowie -  wykonano 
odcinek kanalizacji od studni nr 1 do studni nr 7   84.522,21 

3. 2012 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Witeradowie – 
zrealizowano III etap kanalizacji sanitarnej zgodnie 
z projektem 

498.365,18 

- porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, 
Bolesław, Klucze (w ramach porozumienia międzygminnego). 

Zakres przedsięwzięcia na terenie gminy Olkusz obejmuje: 
- budowę systemu kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 50 km,  
- budowę systemu kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 15 km, 
- modernizację oczyszczalni ścieków w Olkuszu, 
- przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu, 
- modernizację ok. 28 km sieci wodociągowej, 
- budowę ok. 4 km sieci wodociągowej. 

- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich Gminy Olkusz 
Realizacja zadania: 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Koszt 
poniesiony 

przez Gminę 
[zł.] 

1. 2011 Bieżąca konserwacja i eksploatacja kanalizacji deszczowej 
oraz usuwanie awarii 72.158,78  

2. 2011 

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazaniec Boczna. 
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o 
zamówienie publiczne  na budowę kanalizacji deszczowej 
w ul. Mazaniec Boczna oraz za pełnienie obowiązków 
inwestora w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 
budowlane. 

19.500,00 

3. 2011 Budowa kanalizacji sanitarnej 127 535,70 
(środki PWiK) 

4. 2011 Przebudowa sieci wodociągowej 388 726,26 
(środki PWiK) 

5. 2011 Przebudowa sieci kanalizacyjnej  23 000,90 
(środki PWiK) 

6. 2011 Budowa sieci wodociągowej (Niesułowice) 829 422,40 
(środki PWiK) 

7. 2011 Zmiana układu zasilania wody po likwidacji kopalni Olkusz 60 949,44 
(środki PWiK) 

8. 2012 Wykonanie aktualizacji opracowania aglomeracji Olkusza  9.930,14  

9. 2012 Bieżąca konserwacja i eksploatacja kanalizacji deszczowej 
oraz usuwanie awarii  71.225,27  



RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 
DLA MIASTA I GMINY OLKUSZ ZA LATA 2011-2012 

 

13 

10. 2012 Wykonano opinię techniczno - kosztową kanalizacji 
deszczowej w ul. Czarnogórskiej i Kamyk  w Olkuszu 1.200,00 

11. 2012 Wykonano operat wodno-prawny na odprowadzenie  wód 
deszczowych  8.610,00  

12. 2012 
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Czarnogórskiej i 
Kamyk – wykonano odcinek kanalizacji deszczowej w ul. 
Czarnogórskiej i Kamyk. 

321.449,32  

13. 2012 
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Spółdzielczej – 
wykonano odcinek kanalizacji deszczowej w ul. 
Spółdzielczej.  

91.718,34  

14. 2012 

Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Topolowej w 
Olkuszu – została wykonana przebudowa kanalizacji 
deszczowej w zakresie studni kanalizacyjnej, kanału 
ściekowego i studzienki ściekowej ulicznej. 

45.000,00  

15. 2012 Budowa kanalizacji sanitarnej 558 958,18 
(środki PWiK) 

16. 2012 Budowa sieci wodociągowej  660 631,71 
(środki PWiK) 

17. 2012 Przebudowa sieci wodociągowej 1 538 339.17 
(środki PWiK) 

18. 2012 Zmiana układu zasilania wody po likwidacji kopalni Olkusz  332 422,13 
(środki PWiK) 

19. 2012 Modernizacja zespołu pompowego na Oczyszczalni 
Ścieków w Olkuszu  

13 874,50 
(środki PWiK) 

Zadania koordynowane: 
- modernizacja oczyszczalni ścieków 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu.  
4.1.4 Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego 
poziomu dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10 oraz docelowo 
benzo(a)pirenu w powietrzu na terenie Miasta i Gminy Olkusz oraz utrzymanie jakości 
powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości 
środowiska. 
Zadania własne: 
- utwardzenie dróg gruntowych na terenach wiejskich Gminy 
Realizacja zadania: 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Koszt 
poniesiony 

przez Gminę 
[zł.] 

1. 2011 

Budowa dróg transportu rolnego – zadanie zostało 
zrealizowane w Sołectwie Zederman i Zawada  

69.843,23 
(w tym ze 
środków 
Sołectwa 
Zederman 

wydatkowano 
kwotę 

19.227,40 zł) 

2. 2011 

Przebudowa DW nr 783 w m. Rabsztyn polegająca na 
zamianie obustronnych utwardzonych poboczy 
na chodniki z kostki brukowej wraz z przebudową zatok 
autobusowych oraz niezbędną zmianą sposobu 
odwodnienia. Wkład własny gminy wyniósł 
375.932,87 zł. 

683.585,73 
(kwota w 

wysokości 
307.652,86 zł 

została 
przekazana 
przez Urząd 
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Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego 

Gminie Olkusz w 
formie dotacji) 

3. 2012 

Budowa dróg transportu rolnego – wykonano dolną i górną 
podbudowę oraz nawierzchnię bitumiczną drogi w 
miejscowości Zawada i Zederman  

99.395,48 
(zadanie zostało 
sfinansowane ze 

środków 
funduszu 

sołeckiego i ze 
środków 

własnych gminy 
oraz 49.044,14 zł 

- dotacja z 
Funduszu 
Ochrony 
Gruntów 
Rolnych)  

- remont nawierzchni ulic na terenie Gminy 
Realizacja zadania: 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Koszt 
poniesiony 

przez Gminę 
[zł.] 

1. 2011 

Dotacja dla Województwa Małopolskiego na zadanie 
„Odnowa nawierzchni DW 783 w m. Olkusz ul. 
Rabsztyńska". Gmina Olkusz zadeklarowała pomoc 
finansową dla Województwa Małopolskiego w wysokości 
20% wartości robót nawierzchniowych na realizację w/w 
zadania.  

326.310,00 

2. 2011 

Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na zadanie – 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1075K ul. Kruszcowa - 
Powstańców Śląskich w Olkuszu wraz z budową 
kanalizacji deszczowej” 

161.836,63 

3. 2011 

Bieżące  utrzymanie  i  remonty  dróg  gminnych -  
uzupełnienie ubytków nawierzchni i krawężników, 
utrzymanie zieleni w pasie drogowym, zakup materiałów 
drogowych potrzebnych do przeprowadzenia remontów 
dróg. 

595.192,71 

4. 2011 

Bieżące remonty dróg i chodników zgodnie ze 
zgłoszonymi potrzebami Zarządów Osiedli i Sołectw - 
wykonanie nawierzchni ul. Nullo od ul. Słowackiego do ul. 
Polnej (Osiedle Wschód), remont dróg i chodników na 
Osiedlu Czarna Góra, zakup kruszywa i remont drogi 
dojazdowej od ul. Zielonej do Przedszkola Nr 4 (Osiedle 
Glinianki) zakup kamienia  na drogę – Wierzbie (Sołectwo 
Żurada) oraz na zakup tłucznia do nowo budowanych 
dróg  w Sołectwie Zimnodół  

29.747,97 
(w ramach 
środków 
jednostek 

pomocniczych 
gminy) 

5. 2011 

Budowa ulicy Kopernika i Dygasińskiego – budowa 
nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów indywidualnych, 
budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, a 
także wykonanie projektu muru oporowego 
zabezpieczającego budowany korpus drogowy od strony 
północnej przy włączeniu ulicy Kopernika do drogi 
wojewódzkiej.  

883.185,53 
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6. 2011 

Przebudowa ulicy Legionów Polskich - dokumentacja 
projektowa przebudowy dróg osiedlowych przy 
ul. Legionów Polskich w Olkuszu. Wybudowano dwa 
parkingi przy ul. Legionów Polskich. 

83.944,58 

7. 2011 
Wykonanie PT ul. Parcówka  - wykonano częściowy odbiór 
projektu budowlanego, organizacji ruchu oraz projektu 
branżowego. 

11.193,00 

8. 2011 
Wykonanie PT ul. Zielonej od ul. Astrów do ul. 
Rabsztyńskiej – wykonano częściowy odbiór projektu 
budowlanego, organizacji ruchu oraz projektu branżowego. 

20.750,10 

9. 2011 
Wykonanie projektu na budowę drogi na ul. Leśnej –
.wykonano częściowy odbiór projektu budowlanego, 
organizacji ruchu oraz projektu branżowego. 

7.749,00 

10. 2011 

Przebudowa ul. Jana Pawła II w Olkuszu - I etap  - zakres 
prac obejmował głównie roboty przygotowawcze, prace 
ziemne, wykonanie podbudowy dla jezdni i chodników, 
ułożenie krawężników i obrzeży chodnikowych na ławie 
betonowej, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, 
ułożenie warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu 
asfaltowego, wykonanie studni kontrolnej oraz wpustu 
deszczowego 

87.305,01 

11. 2011 

Utrzymanie dróg i chodników – w ramach zadania  
zrealizowano: 

- Sołectwo Sieniczno – remont drogi gminnej na ul. 
Jaworowej – 17.014,69 zł, 
- Sołectwo Olewin – utwardzenie ul. Granicznej – 
9.325,29 zł, 
- Sołectwo Kosmołów – dokończenie drogi „Za Wieś” - 
9.969,63 zł. 

36.309,61 
(środki funduszu 

sołeckiego) 

12. 2011 

Rewitalizacja i ochrona Olkuskiej Starówki.  W ramach 
tego zadania wykonywane są remonty nawierzchni ulic 
i chodników z kompleksową wymianą instalacji 
podziemnych, badaniami archeologicznymi rejonu 
Olkuskiej Starówki. Wykonana została dokumentacja 
projektowa na zasilanie imprez masowych, wymianę 
złącz kablowych oraz niezbędnych badań 
architektonicznych i archeologicznych elewacji pierzei 
Rynku w Olkuszu wraz z demontażem i konserwacją 
pomnika - zgodnie z podpisaną umową na 
dofinansowanie projektu „Rewitalizacja i ochrona 
Olkuskiej Starówki” w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013 Działanie 6.1 Schemat A. 

5.774.137,40 
(refundacja 

wydatków na 
podstawie 
złożonych 
wniosków 
o płatność 

w łącznej kwocie 
3.066.229,22 zł.) 

13. 2011 

Parking i zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Bema i 
Sosnową – utwardzenie powierzchni gruntu na leśnych 
ciągach pieszych i na leśnym ciągu pieszo - jezdnym, 
wykonaniu oświetlenia ciągów pieszych, zatoki 
parkingowej przy ul. Sosnowej oraz na  zamontowanie 
ławek parkowych. 

230.764,43 

14. 2011 
Wykonanie PT dojazdu do garaży wraz z parkingiem ul. 
Żuradzka 18, 20 – wykonano częściowy odbiór projektu 
budowlanego, organizacji ruchu oraz projektu branżowego. 

13.991,25 

15. 2012 Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na wykonanie remontu 
drogi powiatowej nr 1076 K Krzeszowice-Gorenice-Olkusz 282.591,35 
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w miejscowości Gorenice. 

16. 2012 Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na budowę chodnika przy 
drodze powiatowej w Sołectwie Żurada 15.000,00  

17. 2012 

Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na zadanie pn.: „Budowa 
chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu      drogi 
powiatowej nr 1091K Olkusz - Bogucin Duży - Jaroszowiec 
na odcinku ok. 800 mb ul. Długiej w Olkuszu" 

22.500,00  

18. 2012 

Bieżące  utrzymanie  i  remonty  dróg  gminnych - zakup 
materiałów budowlanych niezbędnych do utrzymania dróg 
gminnych oraz bieżące remonty cząstkowe dróg 
gminnych. 

584.790,64 

19. 2012 

Realizacja zadań: 
-  bieżące utrzymanie dróg gminnych na Osiedlach: 

Wschód, Czarna Góra, Centrum i Glinianki, 
-   oznakowanie poziome i pionowe dróg na Osiedlach: 

Skalskie i Glinianki 

 
13.654,88  

 
3.986,50 
(w ramach 
wydatków 
jednostek 

pomocniczych 
gminy) 

20. 2012 

Budowa drogi gminnej na ulicy Jaworowej w Sołectwie 
Sieniczno - wykonano remont nawierzchni drogi 
oraz dwustronne pobocze z kruszywa w ul. Jaworowej  w 
Sienicznie  

17.864,56  
(w ramach 
środków 

przekazanych 
przez Sołectwo 

Sieniczno) 

21. 2012 

Budowa drogi gminnej ulica Graniczna w Sołectwie Olewin 
- wykonano remont nawierzchni drogi  ul. Granicznej  w  
Olewinie  

9.687,98  
(w ramach 
środków 

przekazanych 
przez Sołectwo 

Olewin) 

22. 2012 Wykonanie chodnika na Skwerze w Olkuszu -  wykonano 
nową nawierzchnię chodnikową z kostki granitowej.  4.349,03  

23. 2012 
Modernizacja ul. Wspólnej w Olkuszu - wykonano 
modernizację nawierzchni ul. Wspólnej oraz dwustronne 
pobocza z kruszywa 

68.216,29  

24. 2012 
Modernizacja ul. Skalskiej w Olkuszu (rejon bloku nr 6) – w 
ramach zadania wykonano jezdnię, miejsca postojowe, 
chodniki i studzienki. 

119.235,86  

25. 2012 
Modernizacja chodnika przy ul. Legionów Polskich 28-22 w 
Olkuszu – w ramach zadania wykonano modernizację 
chodnika. 

22.148,60 

26. 2012 

Modernizacja chodnika oraz miejsc postojowych przy ul. 
Nałkowskiej 3 w Olkuszu - w ramach zadania wykonano 
modernizację chodnika, wykonano dolną i górną 
podbudowę oraz nawierzchnię z kostki betonowej. 

67.540,12  

27. 2012 
Przebudowa ul. Jana Pawła II w Olkuszu - I etap  – 
dokonano przebudowy kanalizacji deszczowej 2xΦ1000 na 
odcinku od rzeki Witeradówki do ul. Jana Pawła II. 

768.481,62 

28. 2012 

Budowa chodników i parkingu przy ul. Strzelców Olkuskich 
5 – wykonano dolną i górną podbudowę oraz nawierzchnię 
z kostki betonowej chodników, wybudowano parking i 
nawierzchnię asfaltową. 

139.999,52  

29. 2012 Budowa drogi w Podlesiu Rabsztyńskim - droga do ujęcia 
wody – wykonana została jezdnia z obustronnym 89.899,02  
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poboczem. 

30. 2012 Modernizacja chodnika oraz jezdni - ul. Nullo 5,5a w 
Olkuszu  – wybudowano jezdnię, wjazd oraz chodniki 69.019,56  

31. 2012 

Rewitalizacja i ochrona Olkuskiej Starówki – kontynuacja 
prac związanych z kompleksowym remontem instalacji 
podziemnych, z remontem istniejących nawierzchni rejonu 
Olkuskiej Starówki tj. placów, chodników, jezdni oraz 
zmianą zagospodarowania przestrzennego. Zadanie 
współfinansowane jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

7.530.629,61 
(w tym instytucja 

zarządzająca 
MRPO 

przekazała  
refundację w 

łącznej kwocie 
4.425.342,85 zł. 
poza tym Wkład 

własny PTTK 
o/Olkusz na 
realizację 
projektu  

6.350,32 zł.) 

32. 2012 
Budowa zatok parkingowych ul. Kolberga  w Olkuszu – w 
ramach zadania zostały wykonane miejsca postojowe oraz 
chodnik z płyt betonowych. 

45.578,33  

33. 2012 Budowa parkingu przy ul. Legionów Polskich 48 koło 
wymiennikowi – wykonano część miejsc postojowych. 220.426,70  

34. 2012 
Budowa parkingu przy ul. Sosnowej w Olkuszu -  
wybudowano miejsca postojowe z kostki brukowej 
betonowej. 

 36.084,70 

35. 2012 Budowa parkingów wraz z modernizacją oświetlenia 
zewnętrznego przy Hali Sportowo - Widowiskowej 124.716,60  

36. 2012 Utwardzenie drogi na ul. Nowowiejskiej w Olkuszu – 
wykonano jezdnię oraz zjazdy do posesji. 44.168,00  

- wspomaganie systemów kontrolno–pomiarowych oraz badań stanu środowiska 
Realizacja zadania: 
Zadanie nie było realizowane. 
- upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznych wykorzystania 
potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii, 
- prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii, 
- promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii zwiększających 
efektywne wykorzystanie energii i zmniejszających materiałochłonność gospodarki 
Realizacja zadania: 
Zadania realizowane na bieżąco przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, m.in. poprzez 
umieszczanie ogłoszeń w prasie, zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego oraz 
uwzględnianie w decyzjach środowiskowych. Działania samego rynku dla zmniejszenia 
energochłonności gospodarki są bardzo istotne, ale niewystarczające. Konieczna jest ingerencja 
państwa, ale zgodna z zasadami rynkowymi. Przykład polski wskazuje, że po 1990 roku pomimo 
osiągania wyraźnego wzrostu gospodarczego i postępującej poprawy warunków życia społeczeństwa, 
nie spowodowało to zwiększonego zużycia energii pierwotnej, a przeciwnie nastąpiło zmniejszenie jej 
zużycia. Wprowadzany w tym okresie system gospodarki rynkowej uruchomił proste procesy 
oszczędności energii. W ostatnich latach kładzie się coraz większy nacisk na wykorzystywanie czystej 
energii ze źródeł odnawialnych. Opracowywane są jej nowe technologie, bardziej sprawne technicznie 
i ekonomicznie.  
 
W Gminie Olkusz w strukturze paliwowej pokrycia potrzeb cieplnych gminy dominuje  
obecnie węgiel kamienny, prowadzone są działania związane z wykorzystaniem bardziej 
ekologicznych źródeł ciepła oraz potencjału odnawialnych źródeł energii i biopaliw. 
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Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Koszt 
poniesiony 

przez Gminę 
[zł.] 

1. 2011 Wykonano aneksy  do audytów  energetycznych  dla szkół  31.365,00 

2. 2012 Przeprowadzenie audytu pn: „Optymalizacja kosztów 
zakupu energii”. 3.075,00  

- wspieranie rozwiązań pozwalających na unikanie lub zmniejszanie wielkości emisji z transportu – 
wyprowadzenie ruchu komunikacyjnego z centrum miast - budowa obwodnic, ekranów akustycznych 
oraz zieleni izolacyjnej 
Realizacja zadania: 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Koszt 
poniesiony 

przez Gminę 
[zł.] 

1. 2011 

Lokalny transport zbiorowy organizowany  przez  Związek 
Komunalny  Gmin  „Komunikacja  Międzygminna”  w  
Olkuszu. Gmina Olkusz wykonuje to zadanie wspólnie z 
Gminami: Bolesław, Bukowno i Klucze. 

2.999.486,00 

2. 2012 

Realizacja lokalnego transportu zbiorowego 
organizowanego  przez  Związek Komunalny  Gmin  
„Komunikacja  Międzygminna”  w  Olkuszu. Gmina Olkusz 
wykonuje to zadanie wspólnie z Gminami: Bolesław, 
Bukowno i Klucze. 

2.911.264,00 

- realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych 
Realizacja zadania: 
Niska emisja (w tym pył zawieszony PM10) może zostać ograniczona poprzez odpowiednią 
termomodernizację budynków i modernizację kotłowni oraz korzystanie z ekologicznych 
i odnawialnych źródeł energii. W opisywanym okresie wykonano szereg działań 
termomodernizacyjnych w istniejących obiektach prywatnych i komunalnych. Działania te w bieżącej 
i dalszej perspektywie pozwolą na ograniczenie niskiej emisji. 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Koszt 
poniesiony 

przez Gminę 
[zł.] 

1. 2011 

Remonty budynków komunalnych - wymiana okien oraz 
remont mieszkań, przebudowa pieców kaflowych, 
wykonanie instalacji c.o., zakup oraz montaż drzwi  i inne 
remonty. 

136.048,05 

2. 2011 Termomodernizacja budynku OSP w Gorenicach 49.842,96  

3. 2011 

Remonty szkół podstawowych: 
 - wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej i 
łączników oraz remont schodów zewnętrznych SP Nr 3 w 
Olkuszu, 

 - zakup i zamontowanie wkładów kominowych do SP Nr 
6 w Olkuszu,  

 - wykonanie remontów sal lekcyjnych SP w Kosmołowie  
i w Sienicznie, 

 -  wykonanie nawierzchni z ażurowych mat gumowych 
przy boisku sportowym SP w Żuradzie, 

  - wykonanie obudowy i uziemienia słupa oraz 
inwentaryzację powykonawczą placu zabaw przy SP 
w Osieku. 

63.850,89   

4. 2011 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na 5.931.583,99 
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terenach miejskich i wiejskich Gminy Olkusz. W 2011 roku 
wykonano  termomodernizację niżej wymienionych 
obiektów: 

- SP w Żuradzie za kwotę 217.755,55 zł,  
- SP w Kosmołowie za kwotę 375.159,19 zł, 
- Zespół Szkół przy ul. Kochanowskiego w Olkuszu za 
kwotę 1.564.375,44 zł, 
- Zespół Szkół przy ul. Kosynierów w Olkuszu za kwotę 
2.693.630,23 zł, 
- SP w Witeradowie za kwotę 299.708,12 zł,  
- SP w Sienicznie za kwotę  450.242,30 zł, 
- SP w Gorenicach za kwotę 293.708,61 zł.   

Dodatkowo wykonano aneksy  do audytów  
energetycznych  dla w/w szkół za kwotę 31.365,00 zł oraz 
tablice pamiątkowe dla dziesięciu szkół, informujące o 
źródle finansowania inwestycji za kwotę 5.639,55 zł. 
(Zadanie współfinansowane przez Fundusz Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2007-2013. 

(kwota refundacji 
2.090.731,77 zł) 

5. 2011 
Zakup okien i drzwi do remizy OSP w Kosmołowie. 2.999,97 

(dotacja z 
Powiatu 

Olkuskiego) 

6. 2012 

Remonty budynków komunalnych - wymiana drzwi, okien, 
zakup i montaż pieców węglowych, przebudowa pieca 
kaflowego, zakup i montaż nasad na przewody spalinowe 
w lokalach komunalnych, zakup bojlera elektrycznego oraz 
na  zakup i montaż nawietrzników okiennych oraz drobne 
remonty. 

176.233,28  

7. 2012 
Termomodernizacja SP Nr 3 w Olkuszu – wykonano 
dokumentację projektową termomodernizacji budynku 
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olkuszu. 

42.435,00  

8. 2012 
Wymiana okien w budynku Urzędu Miasta i Gminy w 
Olkuszu. 

18.494,22 
(dotacja z 
Powiatu 

Olkuskiego)  
- zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza, w tym 
oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii oraz szkodliwości spalania odpadów 
w gospodarstwach domowych 
Realizacja zadania: 
Prowadzone działania zmierzały do zwiększenia efektywności edukacji ekologicznej przez: 

 promowanie najskuteczniejszych jej form i najważniejszych treści, 
 wskazanie sposobów optymalnej alokacji środków finansowych, 
 uporządkowanie przepływu informacji i usprawnienie procesu decyzyjnego związanego 

z edukacją ekologiczną. 
Na terenie Miasta i Gminy Olkusz prowadzona jest edukacja ekologiczna polegająca na 
organizowaniu akcji edukacyjnych z dziećmi i nauczycielami w placówkach oświatowych (pogadanki 
o tematyce ekologicznej, organizowanie konkursów ekologicznych, zbiórka zużytych baterii), na 
spotkaniach z mieszkańcami i lokalnymi liderami. W czasie spotkań prowadzona jest praktyczna 
nauka segregacji odpadów, a także przekazywane są plakaty i ulotki. 
Gmina wspiera selektywną zbiórkę odpadów. Na terenie gminy funkcjonują pojemniki przeznaczone 
do selektywnej zbiórki odpadów. Corocznie uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu 
gminy aktywnie włączają się do akcji „Sprzątanie świata” oraz „Dzień Ziemi” (porządkowana jest 
najbliższa okolica. 
- szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymagań dotyczących ochrony środowiska 
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Realizacja zadania: 
Zadanie obecnie nie jest realizowane – z powodu braku środków finansowych. 
- wspieranie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł komunalnych m.in. wymian kotłów 
węglowych na paliwo gazowe, olej opałowy, biopaliwa 
Realizacja zadania: 
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego na terenie miasta i gminy jest związane głównie 
z emisją przemysłową, niską emisją, emisją pochodzącą od ciągów komunikacyjnych oraz  emisją 
napływową. Niska emisja może zostać ograniczona poprzez odpowiednią termomodernizację 
budynków i kotłowni oraz korzystanie z ekologicznych i odnawialnych źródeł energii. Ekologiczne 
źródła energii są często źródłami niezwykle ekonomicznymi, jednak ich zastosowanie wymaga 
niezwykle szczegółowych badań i analiz. Zanieczyszczenia pochodzące od ciągów komunikacyjnych 
są trudne do wyeliminowania, zwłaszcza wobec ciągłej rozbudowy szlaków komunikacyjnych 
i ciągłego przyrostu liczby pojazdów samochodowych. Rozwiązaniem jest organizacja i rozbudowa 
infrastruktury drogowej w sposób umożliwiający ominięcie newralgicznych punktów. Przykładem 
działań może być budowa obwodnic a także wyprowadzenie ruchu z obszarów o gęstej zabudowie. 
 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Koszt 
poniesiony 

przez Gminę 
[zł.] 

1. 2011 

Projekt ogrzewania budynku świetlicy w Podlesiu -  
wykonano projekt techniczny kotłowni gazowej oraz 
instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w 
Podlesiu. 

 2.706,00 

2. 2011 Modernizacja kotłowni Przedszkola Nr 10 7.030,00 

3. 2011 Montaż kotła żeliwnego o mocy 50 kW z automatyką 
grzewczą 4.500,00  

4. 2012 Wykonano projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy 
Olkusz w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 20.910,00 

5. 2012 

Projekt instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w 
budynku przy  ul. Floriańskiej  8 w Olkuszu 
 - siedzibie Punktu Informacji Turystycznej -  przyłączenie 
budynku do sieci gazowej oraz  wykonanie projektu 
budowlano-wykonawczego instalacji gazowej i centralnego 
ogrzewania. 

12.251,75 

6. 2012 
Wykonanie instalacji gazowej i c.o. w budynku przy ul. 
Floriańskiej 8 – siedziba Punktu Informacji Turystycznej 
oraz Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej. 

51.798,79  

7. 2012 Wykonanie instalacji c.o. i gazu w budynku świetlicy w 
Podlesiu  14.333,14  

8. 2012 

Modernizacja remizy OSP w Kosmołowie – wykonano 
rozbudowę instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w 
budynku remizy oraz zapłacono I ratę za wykonanie 
projektu budowlanego garażu i wymiany pokrycia 
dachowego remizy. 

67.619,90  

9. 2012 Remont świetlicy - wykonano instalację gazową i c.o. w 
budynku świetlicy w Podlesiu Rabsztyńskim.  9.000,00  

10. 2012 Modernizacja sterowania  i pracy kotłowni gazowej w 
budynku UMiG w Olkuszu  13.463,95  

- wprowadzanie scentralizowanych systemów grzewczych dla ograniczania liczby źródeł niskiej emisji 
Realizacja zadania: 
N/w budynki zostały przyłączone do sieci ciepłowniczej przez TAURON  Ciepło S.A. 
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Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Koszt 
poniesiony 

przez Gminę 
[zł.] 

1. 2011 

Uciepłownienie Osiedla przy ul. Skalskiej – wykonano 
izolację termiczną instalacji centralnego ogrzewania w 
budynku Nr 6 przy ul. Skalskiej w Olkuszu oraz instalację 
centralnego ogrzewania w lokalach komunalnych budynku 
Nr 17 przy ul. Skalskiej (16 lokali komunalnych). 

53.255,25 

2. 2012 
Wykonanie przez Gminę Olkusz wewnętrznej instalacji 
centralnego ogrzewania w budynku komunalnym ul. 
Skalska 7 (19 lokali komunalnych).  

73.505,18 

Zadania koordynowane: 
- integrowanie działań z zakresu odnowy istniejących i wytyczania nowych ścieżek rowerowych, w tym 
na terenach miejskich 
Realizacja zadania: 
W 2011r. wytyczono 8 nowych szlaków rowerowych i ustawiono tablice informacyjne. Łącznie 
wytyczono 72,3 km szlaków rowerowych. 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Koszt 
poniesiony 

przez Gminę 
[zł.] 

1. 2011 Wytyczenie i odnowienie szlaków rowerowych na terenach 
Miasta i Gminy Olkusz 46.738,27  

2. 2011 Modernizacja infrastruktury sportowej i turystycznej na 
terenach wiejskich Gminy Olkusz 636.578,89  

- usprawnienie organizacji ruchu drogowego 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane na bieżąco przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, polegające na optymalizacji 
wykorzystania istniejącego stanu infrastruktury drogowej do bieżących potrzeb. 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Koszt 
poniesiony 

przez Gminę 
[zł.] 

1. 2011 

Prace związane z prawidłowym utrzymaniem oznakowania 
pionowego i poziomego dróg gminnych, konserwację 
znaków drogowych, wykonanie projektów organizacji 
ruchu. 

69.858,02 

2. 2012 

Przeglądy okresowe  obiektów inżynieryjnych  oraz  
przegląd Osiedla Glinianki w zakresie oznakowania 
pionowego i poziomego dróg wraz z propozycją 
wykonania tablic z nazwami ulic. 

3.562,35 

3. 2012 Oznakowanie poziome i pionowe dróg   65.418,53  
4. 2012 Projekt organizacji ruchu dla linii Słowiki. 1.968,00 
5. 2012 Bieżąca konserwacja i utrzymanie tablic informacji lokalnej  5.000,00  

- zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych (przykładowo biopaliwa) 
Realizacja zadania: 
Na terenie gminy uprawy roślin energetycznych są prowadzone w ograniczonym zakresie, nie ma  
również kotłowni wykorzystujące energię z biopaliw. Indywidualnie mieszkańcy gminy wykorzystują 
w paleniskach domowych odpady drzewne. 
- sprzątanie dróg przez ich zarządców w szczególności systematyczne sprzątanie na mokro dróg, 
chodników, w miejscach zagęszczonej zabudowy ze szczególną starannością po sezonie zimowym, 
po ustąpieniu śniegów - przedsiębiorstwa komunalne 
Realizacja zadania: 
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Zadanie realizowane na bieżąco przez Zarządców dróg i przedsiębiorstwa komunalne. 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Koszt 
poniesiony 

przez Gminę 
[zł.] 

1. 2011 

Letnie i zimowe oczyszczanie miasta, tj. mechaniczne 
omiatanie  ulic, parkingów, placów, przystanków i zatok 
autobusowych, ręczne omiatanie chodników i  opróżnianie 
koszy ulicznych, wywóz nieczystości stałych z kontenerów 
ustawionych na placu targowym przy ul. Osieckiej oraz 
odbiór nieczystości zebranych przez osoby bezrobotne 
wykonujące prace społecznie użyteczne na terenie Miasta 
Olkusza. 

997.667,01 

2. 2012 

Letnie i zimowe oczyszczanie miasta, tj. mechaniczne 
omiatanie  ulic, parkingów, placów, przystanków i zatok 
autobusowych, ręczne omiatanie chodników i opróżnianie 
koszy ulicznych, wywóz nieczystości stałych z kontenerów 
ustawionych na placu targowym przy ul. Osieckiej oraz 
odbiór nieczystości zebranych przez osoby bezrobotne 
wykonujące prace społecznie użyteczne na terenie Miasta 
Olkusza. 

741.707,51 

- modernizacja ciepłowni lub łączenie systemów ciepłowniczych w celu optymalizacji wykorzystania 
energii pierwotnej paliw 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane przez podmioty gospodarcze, jak również przez lokalne wspólnoty 
mieszkaniowe oraz indywidualnie przez mieszkańców w ramach bieżącej i planowanej modernizacji 
źródeł ciepła. 
- spełnienie wymagań prawnych przez zakłady w zakresie jakości powietrza, spełnienie standardów 

emisyjnych z instalacji, wymaganych przepisami prawa, 
- wykonywanie obowiązkowych pomiarów w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza oraz 

przekazywanie odpowiednim organom w formie ustalonej prawem 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane przez przedsiębiorstwa i zakłady produkcyjne. Obecnie w zasadzie każde 
przedsięwzięcie obwarowane jest szczegółowymi uwarunkowaniami środowiskowymi, stawiającymi 
przed potencjalnym inwestorem obowiązek dotrzymania obowiązujących standardów wykonania 
i eksploatacji urządzeń i obiektów. 
- prowadzenie kontroli przez organy i inspekcje ochrony środowiska w zakresie gospodarowania 

odpadami – dążenie do likwidacji problemu spalania odpadów poza spalarniami i współspalarniami 
odpadów oraz prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony 
środowiska 

Realizacja zadania: 
Podstawowym elementem związanym z poprawą sytuacji w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi jest podniesienie sprawności systemów zbierania odpadów z jednoczesnym 
zapewnieniem ich odzysku i unieszkodliwiania w instalacjach spełniających wymagania ochrony 
środowiska.  
Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych występujących w strumieniu 
odpadów komunalnych bardzo korzystnie wpływa na stan środowiska w gminie. Przyczynia się to do 
zmniejszenia ilości odpadów: 

- kierowanych bezpośrednio na składowiska poprzez poddawanie ich w pierwszej kolejności 
procesom odzysku, 
- spalanych w paleniskach domowych (dotyczy to głównie odpadów z papieru i tektury oraz 
z tworzyw sztucznych). 

Ponadto objęcie większości mieszkańców gminy zorganizowanym odbiorem odpadów eliminuje 
zjawisko niekontrolowanego pozbywania się odpadów, przeciwdziała powstawaniu dzikich „wysypisk 
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śmieci”. Jednakże powodzenie tych działań wymagało wdrożenia odpowiednich instrumentów 
finansowych, właściwej kontroli i nadzoru nad jednostkami odpowiedzialnymi za realizację tych zadań 
a także wykonanie działań zgodnie z określonymi terminami. Nie bez znaczenia tutaj miało 
przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji edukacyjno – informacyjnej wśród społeczeństwa. Wzrost 
ilości zbieranych odpadów, które można ponownie wykorzystać pozytywnie wpływa również na 
ograniczenie degradacji gleb i zasobów leśnych.  
W latach 2011-2012 Straż Miejska w Olkuszu przeprowadziła 104 kontrole w zakresie gospodarki 
ściekowej i gospodarki odpadami. 
- prowadzenie interwencji w ramach kompetencji organów i inspekcji ochrony środowiska w związku 

z uciążliwościami zgłaszanymi przez społeczeństwo dotyczącymi emisji gazów i pyłów do powietrza 
oraz emisji uciążliwych zapachów 

Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane na bieżąco m.in. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Krakowie. Wyniki kontroli umieszczane są w publicznie dostępnych wykazach publikowanych przez 
WIOŚ oraz na bieżąco dostępne na stronie internetowej WIOŚ w Krakowie. 
4.1.5 Ochrona mieszkańców Gminy Olkusz przed hałasem zagrażającym zdrowiu lub 
jakości życia. 
Zadania własne: 
- wspieranie budowy ścieżek rowerowych 
Realizacja zadania: 
Ścieżki rowerowe są tylko jednym z pomysłów na poprawę tak stanu środowiska jak i wzrost 
atrakcyjności turystyczno – krajoznawczej Miasta i Gminy Olkusz. Określenie priorytetów 
podejmowanych działań w dziedzinie zwiększania atrakcyjności turystycznej może nastąpić poprzez 
stworzenie Strategii Rozwoju Turystyki dla gminy lub wyodrębnienie turystyki jako ważnego ogniwa 
w strategii rozwoju gminy. Jest to sprawdzona i skuteczna metoda określenia oraz wpisania turystyki 
w długoletnie plany rozwoju. 
- wprowadzanie stref wolnych od ruchu samochodowego, 
- przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu przestrzennym m.in. lokalizowania w sąsiedztwie 
przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości hałasu 
Realizacja zadania: 
Obowiązujące w kraju procedury lokalizacyjne pozwalają na skuteczne egzekwowanie ograniczeń 
emisji hałasu w nowo powstających obiektach przemysłowych oraz drogowych. Dotyczy to również 
obiektów modernizowanych i rozbudowywanych. Wszystko to skutecznie eliminuje powstawanie 
nowych obiektów emitujących ponadnormatywny hałas do środowiska. Zadanie realizowane na 
bieżąco na etapie aktualizacji gminnego planu zagospodarowania przestrzennego. 
- realizacja planowych remontów (modernizacja nawierzchni, budowa odwodnień, ciągów pieszych) 
i utrzymania bieżącego dróg gminnych 
Realizacja zadania: 
Realizacja zadania opisana w pkt. 3.2.2. 
- usprawnianie organizacji ruchu drogowego, 
- zmniejszanie szybkości ruchu 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane na bieżąco przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu polegające na optymalizacji 
wykorzystania istniejącego stanu infrastruktury drogowej do bieżących potrzeb. 
- realizacja koncepcji północnej obwodnicy miasta Olkusza 
Realizacja zadania: 
Rozwiązaniem problemów komunikacyjnych powiatu olkuskiego, a przede wszystkim miasta Olkusza 
jest realizacja dróg obwodnicowych względem drogi krajowej nr 94. Duże natężenie ruchu na tej 
drodze, spowodowane m.in. odpłatnością za przejazd autostradą A4, mogłoby zostać częściowo 
rozładowane dzięki budowie obwodnicy północnej miasta Olkusza, na którą mógłby być kierowany 
ciężki ruch tranzytowy. W związku z tym realizacja obwodnicy północnej miasta Olkusza w znacznym 
stopniu poprawiłaby sytuację komunikacyjną w powiecie.   
Koncepcja budowy północnej obwodnicy miasta Olkusza przewiduje budowę zupełnie nowego ciągu 
komunikacyjnego od drogi krajowej nr 94 w Starym Olkuszu (w pobliżu granicy miasta) do drogi 
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wojewódzkiej nr 791, następnie do drogi wojewódzkiej nr 783, następnie do drogi krajowej nr 773 aż 
do drogi krajowej nr 94 w Sienicznie (w pobliżu skrzyżowania z drogą powiatową nr 14-416). Plany 
zagospodarowania terenu miasta i gminy Olkusz rezerwują niezbędne tereny do realizacji inwestycji. 
- realizacja koncepcji wschodniej obwodnicy miasta Olkusza  
Realizacja zadania: 
Obecnie trwa II etap budowy wschodniej obwodnicy Olkusza. Nowa droga o długości 2,8 km połączy 
drogę krajową nr 94 z drogą wojewódzką nr 791 i stanowić będzie kontynuację kończącej się w 
2013 r. budowy I etapu obwodnicy. Po zakończeniu budowy II etapu, planowanym na IV kwartał 
2014 r., Olkusz będzie dysponował ponad 7-mio kilometrową wschodnią obwodnicą, która w znaczący 
sposób usprawni lokalny układ komunikacyjny. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum 
miasta pozwoli na poprawę dostępności komunikacyjnej gminy Olkusz, wzrost bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego, zmniejszenie emisji hałasu i zanieczyszczeń oraz wzrost dostępności 
komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej – Wolbromskiej Podstrefy Krakowskiego Parku 
Technologicznego oraz aktualnie tworzonej Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini. 
 Inwestycja, której koszt całkowity wynosi 28,2 mln PLN, uzyskała dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej w wysokości 17,8 mln PLN. Środki dofinansowania pochodzą z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 
– 2013. 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Koszt 
poniesiony 

przez Gminę 
[zł.] 

1. 2011 
Dotacja dla Województwa Małopolskiego na zadanie - 
„Budowa wschodniej obwodnicy Olkusza - połączenie DW 
nr 783 z DW nr 791”.  

90.249,30 

2. 2012 
Dotacja dla Województwa Małopolskiego na zadanie - 
„Budowa wschodniej obwodnicy Olkusza, połączenie DW 
nr 783 z DW nr 791” 

51.772,83  

- modernizacja nawierzchni dróg 
Realizacja zadania: 
Realizacja zadania opisana w punkcie 4.3.2. 
Zadania koordynowane: 
- modernizacja dróg wojewódzkich nr 783/791 Trzebinia-Olkusz-Wolbrom- Racławice, 
- podejmowanie działań zmierzających do przebudowy drogi nr 94 na terenie miasta i gminy Olkusz - 
od zakończenia drogi dwujezdniowej do miejscowości Sieniczno – drugi pas jezdni, 
- przebudowa drogi nr 94 na odcinku od Olkusza do Krakowa (z uwzględnieniem budowy ekranów 
akustycznych) 
Realizacja zadania: 
Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie i Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad. 
- wykonywanie pomiarów emisji hałasu przez określonych prawem zarządców dróg i podmioty 
gospodarcze oraz przekazywanie wyników pomiarów uprawnionym organom ochrony środowiska w 
formie ustalonej prawem 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane na bieżąco przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, 
Starostwo Powiatowe w Olkuszu oraz zarządców dróg i linii kolejowych. Wyniki monitoringu 
umieszczane są w rocznych biuletynach publikowanych przez WIOŚ oraz na bieżąco dostępne na 
stronie internetowej WIOŚ w Krakowie. 
- ustalanie i egzekwowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku przez właściwe organy 

i inspekcje ochrony środowiska 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane przez pomiary interwencyjne prowadzone przez wyspecjalizowane służby 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, prowadzącego jednocześnie rejestr i składający 
raporty z przeprowadzonych pomiarów. 
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- likwidacja wąskich gardeł komunikacyjnych ul. Kazimierza Wielkiego w Olkuszu 
Realizacja zadania: 
Zadania realizowane przez Zarząd Drogowy w Olkuszu. 
4.1.6 Ochrona mieszkańców Gminy Olkusz przed szkodliwym oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych. 
Zadania własne: 
- prowadzenie polityki przestrzennej pozwalającej na ochronę ludzi przed szkodliwymi polami 
elektromagnetycznymi, prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów  bezpieczeństwa, 
higieny pracy, prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i przepisów sanitarnych 
w celu ochrony przed polami elektromagnetycznymi, 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane przez WIOŚ, tezy zadania ujmowane są również w wojewódzkich i gminnych 
planach zagospodarowania przestrzennego. Nieodzownym warunkiem sporządzenia poprawnego 
planu zagospodarowania przestrzennego jest posiadanie pełnego rozeznania perspektyw i możliwości 
przestrzennych danego terenu. 
Zadania koordynowane: 
- prowadzenie kontroli przez organy i inspekcje ochrony środowiska w zakresie przestrzegania 
obowiązujących prawem pomiarów dotyczącym ochrony środowiska, 
- monitorowanie i ocena poziomu pól elektromagnetycznych emitowanych na terenach 
zurbanizowanych i w miejscach przebywania ludzi, 
- wykonywanie pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z wymogami 
przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane na bieżąco przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. 
Wyniki monitoringu umieszczane są w rocznych biuletynach publikowanych przez WIOŚ oraz na 
bieżąco dostępne na stronie internetowej WIOŚ w Krakowie. 
Wykonanie badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku jest zadaniem Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie, który został ustawowo zobowiązany do wykonywania 
zadań związanych z okresowymi badaniami kontrolnymi poziomów pól elektromagnetycznych. 
Wykonano badania pól elektromagnetycznych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 1645). Rozporządzenie 
Ministra Środowiska wprowadziło obowiązek prowadzenia badań poziomów pól 
elektromagnetycznych w trzech typach obszarów: 

- centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys., 
- pozostałych miastach, 
- obszarach wiejskich. 

- tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z wymaganiami przepisów prawa 
w zakresie ochrony środowiska 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane przez WIOŚ w Krakowie. 
- skuteczne uniemożliwianie dostępu do strefy o podwyższonym poziomie emisji pól 
elektromagnetycznych oraz informowanie o jej szkodliwości, 
- modernizowanie sieci przebiegających w obszarach zurbanizowanych, 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane przez właścicieli sieci telekomunikacyjnych oraz elektroenergetycznych. 
- wnikliwe prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Krakowie oraz Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie. 
4.1.7 Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przez nadzór nad 
wszystkimi instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej awarii. 
Zadania koordynowane: 
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- prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej dla ogółu społeczeństwa dotyczącej zasad 
postępowania w razie wystąpienia poważnej awarii, w celu ukształtowania właściwych postaw 
i zachowań 
Realizacja zadania: 
Kształtowanie świadomości mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz w zakresie postępowania podczas 
zagrożeń i poważnych awarii przemysłowych odbywa się głównie poprzez lokalne media, w których 
zamieszczane są informacje dotyczące sposobów informowania o zagrożeniach, racjonalnego 
postępowania podczas zagrożenia oraz jednostek i lokalizacji centrów kryzysowych Podnoszenie 
świadomości społeczeństwa odbywa się poprzez uświadamianie spektrum i kategorii zagrożeń 
ekologicznych, zarówno tych dotykających lokalną społeczność – na które nie ma ona większego 
wpływu (np. dziura ozonowa), jak i tych, z którymi mieszkańcy gminy stykają się na co dzień np. 
nielegalne wysypiska, wypadki nagłego zanieczyszczenia wód powierzchniowych, pożar, powódź. 
Odbywa sie to drogą systematycznych publikacji, artykułów prasowych, powiadamiania 
o aktualnościach na stronie internetowej gminy, czy w postaci różnych form edukacji prowadzonej 
tak wśród dorosłych mieszkańców jak i wśród młodzieży i dzieci (np. przez Straż Pożarną). 
- promowanie systemu ubezpieczeń ekologicznych dla obiektów i działań, które w sytuacji awaryjnej 

będą wymagać sfinansowania działań ratowniczych i naprawczych 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. 
- monitoring potencjalnych sprawców poważnych awarii pod kątem spełniania przez nich wymogów 

bezpieczeństwa  i prewencji 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane na bieżąco przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie oraz 
przez Państwową Straż Pożarną. Wyniki monitoringu umieszczane są w rocznych biuletynach 
publikowanych przez WIOŚ oraz na bieżąco dostępne na stronie internetowej WIOŚ w Krakowie. 
- opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom, 
- opracowanie planu operacyjno – ratowniczego na wypadek zaistnienia poważnej awarii 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane na bieżąco przez podmioty gospodarcze w porozumieniu z Powiatowymi 
Komendami Państwowej Straży Pożarnej. 
- utrzymywanie w gotowości służb ratowniczych na wypadek zaistnienia poważnej awarii 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane na bieżąco przez jednostki Straży Pożarnej (tak zawodowej jak i OSP RP). 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Koszt 
poniesiony 

przez Gminę 
[zł.] 

1. 2011 
Dotacja dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem dla 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Olkuszu 

20.000,00  

2. 2011 Wydatki  Ochotniczych  Straży  Pożarnych w 2011 roku  184.391,71  
3. 2011 Remont strażnic OSP 25.110,67  

4. 2011 Dotacja dla OSP Żurada na zakup agregatu 
prądotwórczego 3.000,00  

5. 2011 Dotacja dla OSP w Olkuszu na dofinansowanie zakupu 
aparatów ochrony dróg oddechowych 5.000,00  

6. 2011 Dotacja dla OSP w Osieku na dofinansowanie zakupu 
zestawu ratownictwa medycznego 1.700,00  

7. 2011 Dotacja dla OSP w Gorenicach na dofinansowanie zakupu 
zestawu ratownictwa medycznego 1.700,00  

8. 2011 

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i 
Spraw Obronnych: 
- szkolenia z zakresu: budowa, działanie oraz posługiwanie 
się przyrządami dozymetrycznymi w kwocie 475,00 zł, 

27.842,22  
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-  zakup materiałów do konserwacji sprzętu OC 
znajdującego się w magazynie miejskim oraz w 
magazynach zakładowych za kwotę 475,00 zł,  
-  przegląd i konserwację syren alarmowych, wchodzących 
w skład Miejskiego Systemu Ostrzegania i Alarmowania za 
kwotę 5.000,00 zł, 
-  administrowanie schronami dla ludności, wydatki na 
utrzymanie porządku i czystości oraz wynagrodzenie 
zarządcy, drobne naprawy i bieżącą konserwację w łącznej 
kwocie 20.161,77 zł, 
-  transport sprzętu z magazynu OC do magazynu 
wojewódzkiego za kwotę 1.730,45 zł. 

9. 2012 

Dotacja dla Powiatu Olkuskiego  na realizację zadania 
unowocześnienia i remontu infrastruktury technicznej 
będącej w posiadaniu Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Olkuszu 

29.999,95  

10. 2012 Wydatki  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  219.714,87 

11. 2012 Zakup specjalistycznej piły do działań ratowniczych dla 
OSP Osiek. 5.350,50  

12. 2012 Dotacja dla OSP w Gorenicach na dofinansowanie zakupu 
aparatów tlenowych  5.000,00  

13. 2012 Dotacja dla OSP w Osieku na dofinansowanie zakupu 
aparatów tlenowych  5.000,00  

14. 2012 Dotacja dla OSP w Zedermanie na zakup drzwi 
garażowych w budynku remizy OSP w Zedermanie 14.000,00  

15. 2012 

Dotacja dla OSP w Zimnodole na zakup agregatu 
prądotwórczego  

8.000,00  
(wydatki będące 

w dyspozycji 
Sołectwa 
Zimnodół) 

16. 2012 

Oczyszczanie zbiornika przeciwpożarowego w Troksie  2.835,00 
(w tym ze 
środków 
funduszu 

sołeckiego 
1.835,00 zł) 

 
 
4.2 Wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie 
świadomości ekologicznej społeczeństwa. 
 
4.2.1 Upowszechnienie i wspieranie wdrażania systemów zarządzania 
środowiskowego. 
Zadania własne: 
- wdrożenie systemu informowania społeczeństwa o stanie środowiska, udziału społeczeństwa 
w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska, 
- prowadzenie w formie elektronicznej  publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz ich udostępniania w Biuletynie Informacji 
Publicznej 
Realizacja zadania: 
Bieżące informacje umieszczanie są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olkuszu oraz na 
stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy:  

 http://www.umig.olkusz.pl/, 
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 http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Olkusz 
Na ww. stronach internetowych umieszczane są również dokumenty strategiczne Miasta i Gminy oraz 
projekty dokumentów poddawane konsultacjom społecznym zgodnie z ustawą z dnia 3 października 
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
Zgodnie z zaleceniami obowiązującej od lutego 2005r. Dyrektywy UE 2003/4 w sprawie publicznego 
dostępu do informacji dotyczących środowiska, Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu publikuje 
w internecie na ogólnopolskiej stronie Systemu Informacji o środowisku karty informacyjne 
przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, wycinki drzew, rejestrów działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, zezwoleń na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i wywozu nieczystości ciekłych - realizowanych na terenie Miasta i Gminy Olkusz . 
Wzór kart informacyjnych zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 września 
2010r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych 
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 186/2010 poz. 
1249). 
- współpraca z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi 
Realizacja zadania: 
Wspólnoty społeczne podejmują liczne lokalne akcje proekologiczne oraz sprawują społeczną 
kontrolę nad działaniami przedsiębiorstw i instytucji. Aby mogły skutecznie wypełniać tę rolę, jest 
konieczne zapewnienie im dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o działaniach 
instytucji w sektorze ochrony środowiska. Szczególną rolę pełnią tu pozarządowe organizacje 
ekologiczne, które grupują najbardziej aktywnych, świadomych członków społeczeństwa, a tym 
samym są najbardziej cenionym partnerem kontrolującym działania organów państwowych oraz 
przedsiębiorstw z punktu widzenia ochrony środowiska. Przepisy prawa gwarantują udział 
społeczeństwa, w tym w szczególności organizacji ekologicznych, w postępowaniu w sprawie 
ochrony środowiska, w opiniowaniu projektów aktów prawnych, a także projektów finansowanych ze 
środków publicznych, w tym przede wszystkim ze środków Unii Europejskiej.  
Współpraca realizowana w ramach wykonywania bieżących działań przez pracowników Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu, m.in. projekty przygotowywanych dokumentów (Program Ochrony 
Środowiska, Plan Gospodarki Odpadami, Prognoza oddziaływania) były umieszczane w na stronie 
BIP Urzędu w określonych ustawowo terminach. 
Miasto i Gmina Olkusz przystąpiła do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania dla obszarów 
wiejskich Gminy Olkusz, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Związku Gmin Polskich. 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Koszt 
poniesiony 

przez Gminę 
[zł.] 

1. 2011 Składka członkowska Gminy Olkusz dla Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania dla obszarów wiejskich. 25.994,00 

2. 2011 

Składki członkowskie z tytułu przynależności 
Gminy Olkusz do Związku Miast Polskich,   
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolskich,  
uczestnictwa w programie „Izba Podmiotów Publicznych w 
2011” 

21.707,50 

3. 2011 Współpraca z miastami partnerskimi Olkusza  11.070,73  

4. 2012 
Składka członkowska wnoszona przez Gminę Olkusz na 
rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania dla 
obszarów wiejskich. 

25.994,00 

5. 2012 
Składki członkowskie z tytułu przynależności  
Gminy Olkusz do Związku Miast Polskich oraz 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolskich. 

17.056,42 

6. 2012 Współpraca z miastami partnerskimi Olkusza 22.995,01  
- zachęcanie organizacji do wzięcia udziału w programach szkoleniowo-informacyjnych dotyczących 
EMAS 
Realizacja zadania: 
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Systemy Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) zapewniają włączenie środowiska i jego ochrony do 
celów strategicznych i przypisanie zagadnień do kompetencji jej zarządu. Systemy te są 
dobrowolnym zobowiązaniem się organizacji w postaci przedsiębiorstwa, placówki sektora finansów, 
szkolnictwa, zdrowia, jednostki administracji publicznej i innej do podejmowania działań mających na 
celu zmniejszanie oddziaływań na środowisko, związanych z prowadzoną działalnością. Posiadanie 
przez daną firmę prawidłowo funkcjonującego SZŚ gwarantuje, iż firma ta działa zgodnie ze 
wszystkimi przepisami ochrony środowiska. 
Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) (ang. Eco-Management and Audit Scheme) 
to system zarządzania środowiskowego, w którym dobrowolnie mogą uczestniczyć organizacje 
(przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje, urzędy). Głównym założeniem systemu jest wyróżnienie 
tych organizacji, które wychodzą poza zakres minimalnej zgodności z przepisami i ciągle doskonalą 
efekty swojej działalności środowiskowej. 
Na terenie Gminy Olkusz działają przedsiębiorstwa posiadające certyfikowane Systemy Zarządzania 
Jakością (PN-EN ISO 9001, ISO 14001, HACCP). Wdrożony System Zarządzania Jakością posiada 
także Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu. 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Koszt 
poniesiony 

przez Gminę 
[zł.] 

1. 2011 
Przeprowadzenie auditów nadzoru przez jednostkę 
zewnętrzną Systemu Zarządzania Jakością według 
normy ISO 9001: 2008 w UMiG w Olkuszu 

7.072,50 

2. 2012 Przeprowadzenie auditów nadzoru w ramach uzyskania 
certyfikatu SZJ wg ISO 9001:2008 w UMiG w Olkuszu 7.072,50  

4.2.2 Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej mieszkańców Gminy Olkusz 
Zadania własne: 
- organizacja gminnych konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży,  
- kontynuacja realizacji programu edukacji ekologicznej, 
- wspieranie merytoryczne i finansowe aktywnych form edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży np. 

organizowanie konkursów i sesji popularno-naukowych związanych z tematyką środowiskową czy 
też włączanie się w akcję „Sprzątanie świata”, 

- informacje związane z problemami mieszkańców Miasta i Gminy w zakresie ochrony środowiska, 
- zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza w tym 

oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii oraz szkodliwości spalania odpadów 
w gospodarstwach domowych 

Realizacja zadania: 
Zadania wspierane przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, realizowane na bieżąco przez szkoły 
i organizacje pozarządowe. 
Edukacja ekologiczna w 2011 r.: 
Środki pochodziły z Budżetu Miasta i Gminy Olkusz. 
 organizacja akcji „Sprzątanie świata” :  

-  zakupiono worki i rękawice za kwotę: 2 367 zł, 
- wywieziono 13,48 Mg odpadów za kwotę: 4 513,1 zł, 

 przy współpracy z Fundacją Wspieranie Inicjatyw Ekologicznych  z Krakowa rozdysponowano 
20 pakietów edukacyjnych dot. energii odnawialnej, 

 zorganizowano dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3 eko-show  „Opowieści smutnej rzeki” za 
kwotę: 1500 zł, 

 wydrukowano i rozkolportowano mieszkańcom ulotki dot. gospodarowania odpadami za kwotę: 
672,81 zł. 

 zorganizowano i zakupiono nagrody na konkurs plastyczny „Moje drzewo” za kwotę: 487,63 zł 
w ramach obchodów „Święta Drzewa”, 

 przeprowadzono prelekcje w szkołach dot. „Elektrośmieci” 
 współorganizowano Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny 
 zorganizowano i zakupiono nagrody na konkurs „Drugie życie baterii” za kwotę: 2 611,98 zł. 
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 współorganizowano (z MOK Olkusz) i zakupiono nagrody na konkurs „EKO-PLAST” za kwotę: 1 
000 zł, 

 współorganizowano i zakupiono nagrody w konkursach: „Zrobię coś z niczego”, „Konkurs 
ekologiczny”, „OMNIBUS – wiem wszystko”, „Dzień Ziemi”, „Międzyszkolny Konkurs Nauk 
Przyrodniczych”, „Żyj oszczędnie i w zgodzie z przyrodą”, „Turniej wiedzy ekologicznej” IV 
Wiosenny Zlot Przedszkolaków za kwotę: 2 200 zł 

Edukacja ekologiczna w 2012 r.: 
Środki pochodziły z Budżetu Miasta i Gminy Olkusz. 
 ogłoszenia dot. zakazu spalania odpadów w piecach c.o., 
 udział w kampanii „IV Ogólnopolski Dzień Recyklingu”, 
 zakupiono tabliczki do oznaczania roślin w szkolnym arboretum SP w Sienicznie za kwotę: 

200 zł, 
 zorganizowano „Sprzątanie Świata” 

- zakup worków za kwotę: 431,48 zł, 
- wywóz zebranych odpadów za kwotę: 4 253,74 zł, 

-    rozpowszechniano materiały dot. ochrony płazów we współpracy z Towarzystwem na Rzecz 
Ochrony Przyrody, 

 zorganizowano eko-show dla przedszkolaków „O piecyku i kurzyku” za kwotę: 1 500 zł, 
 współorganizowano i zakupiono nagrody w konkursach: „EKO-PLAST”, OMNIBUS – wiem 

wszystko, „Dzień ziemi”, „Żyj oszczędnie i w zgodzie z przyrodą”, Ligi Ochrony Przyrody, V 
Wiosenny Zlot Przedszkolaków, Konkurs Ekologiczny za kwotę: 1 899,96 zł 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Koszt 
poniesiony 

przez Gminę 
[zł.] 

1. 2011 

Edukacja ekologiczna - współorganizowano konkursy o 
tematyce ekologicznej oraz zakupiono nagrody dla 
laureatów konkursów, materiały edukacyjne, worki 
i rękawice foliowe w tramach akcji „Sprzątanie Świata” 
oraz „Czysta Jura”, zorganizowano obchody „Święto 
Drzewa” 

9.339,42 

2. 2011 

Organizacja i zbiórka odpadów komunalnych. W ramach  
zadania wykonano: 

    -  wywóz wyselekcjonowanych odpadów komunalnych 
z terenu Miasta i Gminy Olkusz,  
    -  zbiórkę przeterminowanych leków, 
    -  wiosenną  i jesienną zbiórkę odpadów 
wielkogabarytowych, 

       -  wywóz odpadów komunalnych zebranych podczas 
oraz akcji „Sprzątanie Świata” oraz lokalnych akcji 
sprzątania. 

291.802,27 

3. 2011 
Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy 
Olkusz (w tym dotacja z Powiatu Olkuskiego: 30.000,00 
zł). 

72.989,42  

4. 2012 

Organizacja i zbiórka odpadów komunalnych:  
 -  wywóz wyselekcjonowanych odpadów komunalnych 
z terenu Miasta i Gminy Olkusz,  
-  zbiórka przeterminowanych leków, 
-  wywóz worków z odpadami zebranymi w trakcie akcji 
„Sprzątanie Świata”. 

271.383,01  

5. 2012 

Współorganizowano konkursy o tematyce ekologicznej, 
zakupiono nagrody dla laureatów tych konkursów, 
współorganizowano Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny,  
Wiosenny Zlot Przedszkolaków w Sienicznie, 

4.715,69  
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Międzyszkolny Konkurs Nauk Przyrodniczych, konkursy 
z okazji Dnia Ziemi 

6. 2012 
Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu 
Gminy Olkusz (w tym dotacja z Powiatu Olkuskiego: 
28.000,00 zł). 

62.700,41 

Zadania koordynowane: 
- prowadzenie kampanii informacyjnych na temat możliwości tworzenia grup producenckich i korzyści 
wynikających ze wspólnego prowadzenia działalności agrobiznesowych 
- organizacja szkoleń i doradztwa dla rolników produkujących lub planujących produkcję żywności 
ekologicznej, 
- pomoc rolnikom w uzyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój gospodarstw ekologicznych 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane na bieżąco przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (MODR) 
w Karniowicach, Małopolską Izbę Rolniczą oraz ARiMR. Ośrodki doradztwa rolniczego prowadzą na 
bieżąco informowanie i doradztwo wśród rolników polegające na zalecaniu stosowania następujących 
zabiegów: 

- zakładanie pasów śródpolnych, 
- dostosowanie biologicznego potencjału gleby pod uprawę odpowiednich gatunków roślin, 

w zależności od wymagań, wpływu na środowisko i strukturę i strukturę gleby, 
- określanie wpływu nawożenia organicznego dla poprawy jakości i struktury gleby, 
- prawidłowe składowanie nawozów organicznych (obornika, gnojówki, gnojowicy) w nawożeniu 

roślin. 
Po wejściu do UE dopłaty dla ekorolników wypłacane są za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Aby z nich skorzystać, rolnik oprócz uzyskania certyfikatu musi 
wystąpić do ARiMR z wnioskiem o przystąpienie do programów rolnośrodowiskowych i realizować 
pakiet rolnictwo ekologiczne, który jest częścią tych programów. 
Aby uczestniczyć w programach rolnośrodowiskowych należy m.in. przez okres trwania umowy 
gospodarować zgodnie z planem rolnośrodowiskowym, prowadzić dokumentację i przestrzegać 
Zasad Kodeksu Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej. 
W planie zawiera się zobowiązanie rolnika do modernizacji lub budowy urządzeń do przechowywania 
ścieków, gnojówki, gnojowicy lub obornika (najpóźniej do końca trwania programu). 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Koszt 
poniesiony 

przez Gminę 
[zł.] 

1. 2011 
Wpłaty na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie w 
wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku 
rolnego. 

2.454,13 

2. 2012 
Wpłaty na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie w 
wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku 
rolnego. 

4.806,00 

4.2.3 Zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie 
Zadania własne: 
- współdziałanie władz gminnych z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska i działań 
podejmowanych na rzecz jego ochrony 
Realizacja zadania: 
Silnym instrumentem kształtowania postaw proekologicznych są środki masowego przekazu. 
Najbardziej powszechnym źródłem informacji o problemach ochrony środowiska w skali gminy jest 
Internet, prasa, radio i telewizja. 
Dobrze przeprowadzona edukacja w prasie lokalnej ma na celu rozbudzenie świadomości 
mieszkańców przejawiającej się w ich konkretnych działaniach  związanych z troską o otaczające ich 
najbliższe środowisko. Ważny jest również wybór odpowiednich treści, położenie szczególnego 
nacisku na uświadomienie, że pojedyncze zachowania każdego mieszkańca mają wielkie znaczenie 
w zachowaniu czystości i estetyki całej gminy. Dlatego niezbędna jest tematyka związana 
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z odpadami, recyklingiem, oraz ze znaczeniem przyrody. Media z reguły przybliżają te tematy 
kilkakrotnie, stosując odmienne, interesujące formy przekazu. Edukacja ekologiczna w mediach, 
przede wszystkim w prasie, jest stosunkowo prosta do przeprowadzenia,  wymaga jednak 
odpowiedniego przygotowania dziennikarzy, a także współpracy z instytucjami posiadającymi 
odpowiednie informacje i opiniotwórczymi. 
Najbardziej dynamiczny rozwój, w chwili obecnej, pod względem zainteresowania i formy przekazu 
osiągnął internet.  
- udział przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy w szkoleniach z zakresu publicznego dostępu do 
informacji o środowisku 
Realizacja zadania: 
W dobie szybkiego rozwoju technologii informacyjnych, również ochrona środowiska oraz udział 
społeczeństwa w ochronie środowiska nabierają coraz szerszego wymiaru. Coraz powszechniejszy 
dostęp już nie tylko do kilku ogólnopolskich kanałów informacyjnych 7/24 (oferujących informacje 7 
dni w tygodniu, 24 godziny na dobę), ale również do szerokopasmowego internetu, informatyzacja 
urzędów administracji – skutkuje postępującym skróceniem czasu dostępu od chwili pojawienia się 
informacji do momentu dotarcia jej do masowego odbiorcy. Dotyczy to także informacji o środowisku 
i jego ochronie, zagrożeniach ekologicznych czy udostępnianiu projektów istotnych dla ochrony 
Środowiska dokumentów.  
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy uczestniczą na bieżąco w szkoleniach z zakresu publicznego 
dostępu do informacji o środowisku, w tym organizowanych nieodpłatnie przez administrację szczebla 
powiatowego i wojewódzkiego, przy wykorzystaniu funduszy unijnych. 
Zadania inne: 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Koszt 
poniesiony 

przez Gminę 
[zł.] 

1. 2011 Gmina Olkusz udzieliła dotacji w zakresie przedsięwzięć 
upowszechniających  turystykę. 15.000,00 

2. 2011 

Małopolski System Informacji Turystycznej - Utworzenie 
Punktu Informacji Turystycznej w Olkuszu –  wykonanie 
projektu aranżacji wnętrz Punktu Informacji Turystycznej 
w Olkuszu wraz z przeniesieniem praw autorskich, 
wykonanie i montaż mebli i elementów aranżacyjnych, 
dostawę i montaż oznakowania, zakup i montaż sprzętu 
komputerowego oraz telekomunikacyjnego i 
kserokopiarki, dostawę, montaż i instalację infokiosku, 
zakup i montaż zestawu prezentacyjnego. Zadanie 
współfinansowane ze środków  Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013. Zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie 
projektu. 

97.566,54 
(dotacja w kwocie  

87.562,88 zł.) 

3. 2011 
Realizacja zadania pn. „Budowa Zintegrowanego 
Systemu Informacji Przestrzennej dla Powiatu 
Olkuskiego" - dotacja dla Powiatu Olkuskiego. 

40.000,00  

4. 2012 Dotacje w zakresie przedsięwzięć upowszechniających  
turystykę 9.941,05  

5. 2012 
Opracowanie tekstu do książeczki regionalnej dla 
gimnazjalistów, pełnienie dyżurów w Punkcie Informacji  
Turystycznej, wykonanie obrazów, statuetek i innych 

8.917,61  

6. 2012 

Realizacja projektu pn. „Rozwój turystyki w Gminie Olkusz 
poprzez przygotowanie oferty w zakresie infrastruktury 
rekreacyjnej” – zagospodarowanie terenu wzgórza 
zamkowego w Rabsztynie (Gmina Olkusz otrzymała w 

73.554,00 
(projekt 

współfinansowany 
z Małopolskiego 
Regionalnego  
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2012 roku kwotę 103.135,50 zł będącą refundacją 
poniesionych wydatków w ramach realizacji ww. projektu 
na podstawie złożonych wniosków o płatność.  Projekt 
obejmuje budowę parku rekreacyjno-krajobrazowego 
oraz zagospodarowanie terenu wzgórza zamkowego w 
Rabsztynie). 

Programu 
Operacyjnego, 
Działanie 3.1 

Rozwój 
infrastruktury 
turystycznej, 
Schemat C 

Rozwój  
produktów  i 

oferty turystycznej 
regionu. 

7. 2012 
Dotacja  na utrzymanie i popularyzację muzeów 
w Olkuszu oraz na współpracę ze społecznościami 
lokalnymi innych państw 

18.000,00  

8. 2012 

Projekt parku turystyczno-rekreacyjnego – wykonanie  
dokumentacji projektowej zadania pn. "Budowa Parku 
Rekreacyjno-Krajobrazowego - etap I" wraz ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożeniem 
o pozwolenie na budowę w Olkuszu ul. Długa i ul. 
Głowackiego. 

51.000,00 

9. 2011 

Opracowania planistyczne, w tym:  
-  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla Niesułowic – 3.900,00 zł, 
-  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu: Gorenice-Zawada – 14.892,96 zł, 
-  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu: Kosmołów-Wiśliczka – 12.194,31 zł, 
-  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu: Witeradów-Niesułowice – 19.168,70 zł, 
-  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu: Podlesie Rabsztyńskie-Troks-Braciejówka – 
20.415,60 zł, 
-  zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Pazurek – Rabsztyn - Bogucin Mały-
Podgrabie – 21.472,00 zł, 
-  zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego północnej części Osiek i Sieniczna - 
7.257,00 zł, 
-  zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i 
zachodniej dzielnicy przemysłowej – 14.969,40 zł, 
-  materiały geodezyjne niezbędne do wykonania 
planów zagospodarowania przestrzennego –  373,10 zł, 
-  zakup usług pozostałych – 7.200,00 zł. 

121.843,07 

10. 2012 

Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Olkusz - Śródmieście, opiniowanie 
wniosków o zmianę w planach zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz oraz projektów 
planów i projektu zmiany studium realizowanych w 2012 
roku 

13.625,12  

11. 2012 Opracowania planistyczne  28.279,50  
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4.3 Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie 
zasobów przyrody. 
 
4.3.1 Zwiększanie lesistości gmin predysponowanych do zalesienia w „Krajowym 
Programie Zwiększania Lesistości” poprzez zalesianie gruntów nieprzydatnych do 
produkcji rolnej, gruntów zdegradowanych i nieużytków 
Ochrona zasobów leśnych i poprawa ich stanu. 
Zadania własne: 
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, urządzanie i utrzymanie zieleni, zadrzewień, 
zakrzewień na terenach będących własnością Miasta i Gminy Olkusz 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane na bieżąco przez Nadleśnictwo Olkusz, przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu. 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Koszt 
poniesiony 

przez Gminę 
[zł.] 

1. 2011 
Pielęgnowanie uprawy leśnej oraz usunięcie zbędnych 
samosiewów i odrośli w Zedermanie na działce stanowiącej 
mienie gminne 

1.396,96 

2.  2012 Zagospodarowanie parkingu leśnego przy rezerwacie 
„Pazurek”  4.920,00  

- inwentaryzacja i weryfikacja klasyfikacji gruntów pod kątem pełnego uwzględnienia gruntów 
zalesionych i zadrzewionych oraz ujęcie granicy rolno-leśnej w planach zagospodarowania 
przestrzennego 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane na bieżąco przy aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 
- prowadzenie ciągłej kampanii edukacyjno – informacyjnej w celu podnoszenia świadomości 
w zakresie celów i korzyści z trwale zrównoważonej gospodarki leśnej 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane na bieżąco przez Nadleśnictwo Olkusz, przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu. 
- odnowienie ścieżek dydaktycznych na terenie Gminy 
Realizacja zadania: 
Na terenie Nadleśnictwa Olkusz znajduje się obecnie pięć ścieżek przyrodniczych, w tym na terenie 
Gminy Olkusz znajduje się Ścieżka po rezerwacie „Pazurek”. Prowadzi ona pomiędzy ciekawymi 
formami skalnymi, pozwala zapoznać się z różnymi typami lasu bukowego (żyzna buczyna sudecka 
w wariancie typowym i z czosnkiem niedźwiedzim – rzadkość na Jurze, acidofilna buczyna niżowa, 
termofilna buczyna storczykowa) i jego związkami z ukształtowaniem terenu. Dojazd: ścieżka 
rozpoczyna się przy drodze Olkusz – Wolbrom, w pobliżu wsi Pazurek, jadąc od strony Olkusza około 
0,5 km za skrzyżowaniem z drogą prowadzącą do Podlesia. Możliwy jest także dojazd pociągiem do 
stacji Jaroszowiec i pokonanie ścieżki w przeciwnym kierunku. Trasa ukazuje najpiękniejsze zakątki 
projektowanego rezerwatu, można natknąć się tutaj na gatunki roślin bardzo rzadkie na niżu, 
a związane głownie z piętrem górskiego regla dolnego: żywiec dziewięciolistny (Dentaria 
enneaphyllos), miesiącznica trwała (Lunaria rediviva), czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum), języcznik 
zwyczajny (Phyllitis scolopendrium), paprotnik kolczysty (Polystichum aculeatum) a także kilka 
gatunków storczyków, m.in. kruszczyka szerokolistnego (Epipactis helleborine), buławniki: 
mieczolistnego (Cephalantera longifolia), wielkokwiatowego (C. damasonium) i czerwonego (C.rubra). 
Bezpośrednim zarządcą ścieżki jest Park Krajobrazowy „Dolinki Krakowskie”. 
Planowane jest utworzenie rowerowej ścieżki edukacyjnej w okolicy Olkusza i Bolesławia. 
Ścieżka ma być podzielona na dwa główne etapy. Pierwszy ma pozwalać na zapoznanie się 
z najstarszymi świadectwami rozwoju ośrodka miejskiego, pozostałościami po dawnej działalności 
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górniczej i jej wpływie na krajobraz i szatę roślinną. Druga część obrazować ma wpływ 
współczesnego górnictwa i przerobu cynku, działalność rekultywacyjną – jej cele i zasady. Tak więc 
na jej trasie można będzie zobaczyć grodzisko Stary Olkusz (pierwotna lokalizacja miasta), następnie 
pozostałości Kopalni Józef, zwałowiska odpadów galmanowych i specyficzną roślinność która się na 
nich pojawia. Kolejnym punktem są pozostałości po dawnych szybikach kopalnianych (warpie) i po 
Sztolni Ponikowskiej, niegdyś jednego z największych tego typu obiektów w Europie. Dalej droga 
prowadzi poprzez pogórnicze zapadliska, które były wykorzystywane jako piaskownie, a obecnie są 
na różnych etapach rekultywacji. Na dalszym odcinku można przekonać się o wpływie metali ciężkich 
na las, zobaczyć częściowo rekultywowane stawy osadnikowe osadów poflotacyjnych oraz 
zarastające zapadliska powstałe wskutek eksploatacji rud cynku i ołowiu.  
- urządzanie i utrzymanie zieleni na terenach będących własnością Gminy 
Realizacja zadania: 
Realizacja zadania opisana w punkcie 4.2.1. 
Zadania koordynowane: 
- wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla Powiatu Olkuskiego - Starostwo Powiatowe 

w Olkuszu 
Realizacja zadania: 
Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie Planu Urządzania Lasu 
zatwierdzanego przez Ministra Środowiska, w lasach prywatnych na podstawie Uproszczonego Planu 
Urządzania Lasu zatwierdzonego przez wojewodę. 
W dokumentach tych opracowanych na 10 letni okres, określone są zakresem wszystkich zadań 
gospodarczych tym odnowień i zalesień, pielęgnowania upraw, młodników i starych drzewostanów 
oraz wielkość pozyskania drewna. Określoną w planie urządzania lasu ilość przewidzianego do 
pozyskania drewna uwzględnia cele i zasady gospodarki leśnej. Pozyskanie drewna dozwolone jest 
w granicach nie przekraczających możliwości lasu. 
W uproszczonych planach urządzania lasu określone są zadania oddzielnie dla poszczególnych 
właścicieli lasów. W przypadku braku uproszczonego planu urządzania lasu zadania z zakresu 
gospodarki leśnej określa starosta. 
Plan Urządzenia Lasu jest podstawowym dokumentem regulującym działania gospodarcze w lesie. 
W Nadleśnictwie Olkusz obowiązuje od 01.01.2002r. do 31.12.2011r. Aktualny plan posiada także 
Starostwo Powiatowe w Olkuszu (plany dotyczą lasów będących własnością osób fizycznych 
i wspólnot gruntowych). 
- realizacja Krajowego Programu Zwiększenia Lesistości 
Realizacja zadania: 
Zgodnie z Programem Ochrony Środowiska dla województwa małopolskiego oraz Prognozą 
oddziaływania ww. Programu na środowisko realizacja Krajowego Programu Zwiększania Lesistości 
powinna następować w sposób przemyślany, z zachowaniem zasad wprowadzania lub aktualizacji 
granic rolno – leśnych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem 
zabezpieczenia łąk, muraw i torfowisk. Warunkowane jest to również sporządzeniem dokumentacji 
urządzeniowej lasów niepaństwowych (zwiększanie produkcyjności przy zachowaniu funkcji 
biotycznych). Lasy Państwowe z wyprzedzeniem muszą mieć zagwarantowane środki finansowe, 
bowiem zalesienia wymagają kilkuletnich prac związanych z przygotowaniem gleby, produkcją 
sadzonek (także kilkuletnich). Realizację celu nielokowania uciążliwych inwestycji na korzyść 
zwiększania udziału terenów o walorach przyrodniczych i rekreacyjnych często łączy się ze 
zwiększaniem poziomu lesistości gminy. Zwiększanie lesistości ma na celu poprawę stanu środowiska 
naturalnego oraz zagospodarowanie leśne gruntów nieprzydatnych dla produkcji rolnej. Zakłada się, iż 
poza przyspieszeniem procesu planowanych w Polsce zalesień i korzyściami środowiskowymi, 
program zalesiania, realizowany na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu 2080/92 Rady Unii 
Europejskiej i współfinansowany ze środków przedakcesyjnej pomocy UE przyniesie szereg korzyści 
dla rolników i obszarów wiejskich (alternatywne wykorzystanie gruntów, tworzenie alternatywnych 
miejsc pracy).  
Zalesianiu podlegają grunty o stosunkowo niższej klasie bonitacyjnej oraz grunty nienadające się 
z innych przyczyn pod wydajną produkcję rolną (grunty na terenach zalewowych oraz w pasie 
ochronnym rzek).  
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Grunty wyłączone z użytkowania rolniczego i gleby zdegradowane na obszarach rolniczych powinny 
być zalesiane lub zagospodarowywane poprzez przeznaczenie ich np. na plantacje choinek, szkółki 
roślin ozdobnych. 
- aktualizacja granicy rolno-leśnej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
Realizacja zadania: 
Wykorzystanie powierzchni ziemi powinno być możliwie optymalnie dostosowane do naturalnych 
warunków przyrodniczo-glebowych. Obecny stan wskazuje, że bardziej racjonalne jest przeznaczenie 
gruntów o niskiej przydatności dla rolnictwa na cele nie związane z gospodarką rolną tj. pod 
urbanizację, rozwój infrastruktury, a przede wszystkim pod zalesienia niż pod uprawy rolne.  
Granica rolno-leśna jest to wyznaczana na gruncie i przedstawiana na mapach linia oddzielająca 
grunty aktualnie i perspektywicznie przewidziane do rolniczego lub leśnego użytkowania. 
Wyznaczenie tej granicy ma na celu dążenie do optymalnego wykorzystania powierzchni ziemi, 
uporządkowania przestrzeni rolniczej i leśnej zgodnego z warunkami glebowymi, przyrodniczymi 
i krajobrazowymi. Powinna zatem stanowić instrument kierowania procesem zalesiania gruntów 
w gminie. Prawidłowa regulacja granicy rolno – leśnej wymaga w jednych miejscach zalesień, 
a w innych wyrębu lasu. W związku z niekontrolowaną zmianą granicy rolno-leśnej w niektórych 
obszarach, coraz częściej zwraca się uwagę na niektóre skutki nieracjonalnego wyznaczania tej 
granicy. 
Na przestrzeni wieków granica rolno-leśna zmieniała się najczęściej w kierunku zmniejszania 
powierzchni leśnych.  W kompleksowy sposób zagadnienia te powinny regulować gminny plan 
zagospodarowania przestrzennego. 
- renaturalizacja obszarów leśnych  
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane głównie przez Nadleśnictwo Olkusz oraz właścicieli lasów. Punktem wyjścia 
w odnowieniach lasu jest zachowanie puli genowej rodzimych, najlepiej przystosowanych do 
lokalnych warunków gatunków wykazujących największą odporność na niekorzystne czynniki 
biotyczne i abiotyczne. Podstawową metodą odnowienia lasu jest więc inicjowanie odnowień 
naturalnych wszędzie tam gdzie pozwalają na to warunki, a przy ich braku zakładanie upraw 
z materiału nasiennego pochodzącego z wyłączonych drzewostanów nasiennych. Zachowywane są 
w stanie zbliżonym do naturalnego lub odtwarzane śródleśne zbiorniki i cieki wodne, a także 
prowadzona jest renaturalizacja i szczególna ochrona lasów łęgowych, wilgotnych oraz bagien 
i torfowisk. 
- zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej oraz nieużytków i terenów zdegradowanych 
i przekształconych gatunkami rodzimymi 
Realizacja zadania: 
Przy zalesianiu gruntów podstawowe znaczenie ma zgodność ich lokalizacji z ustaleniami 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wymaganie to związane jest z realizacją 
wielu ważnych potrzeb publicznych, w tym: gospodarki wodnej, produkcji rolniczej i hodowlanej, 
zachowania ładu przestrzennego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych, a także rozwoju 
osadnictwa, inwestycji i produkcji przemysłowej. Wynikiem analizy możliwości lokalizacji zalesień jest 
planistyczne wyznaczenie granicy lasu, będącej umowną linią zamykającą kontur gruntowy – 
określający obecny i przyszły sposób użytkowania gruntów.  
Do zalesienia mogą być przeznaczone nieużytki, grunty rolne nieprzydatne do produkcji rolnej oraz 
inne grunty nadające się do zalesienia, a w szczególności:  

1. grunty położone przy źródliskach rzek lub potoków, na wododziałach, wzdłuż brzegów rzek 
oraz na obrzeżach jezior i zbiorników wodnych,  

2. lotne piaski i wydmy piaszczyste,  
3. strome stoki, zbocza, urwiska i zapadliska,  
4. hałdy i tereny po wyeksploatowanym piasku, żwirze, torfie i glinie  

Grunty przeznaczone do zalesienia wyznacza wyłącznie miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Obowiązek zalesiania gruntów ciąży na nadleśniczych w odniesieniu do gruntów 
będących w zarządzie Lasów Państwowych oraz na właścicielach lub użytkownikach wieczystych 
pozostałych gruntów. 
- stały nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych 
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Realizacja zadania: 
Obowiązki i prawa właścicieli lasów wynikają z postanowień ustawy o lasach. Gospodarowanie 
w lasach prywatnych prowadzone jest przez właścicieli według uproszczonego planu urządzenia lasu 
lub decyzji Starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Dokumenty te określają także 
wielkość dopuszczalnego pozyskania drewna na danym terenie. Nadzór nad prowadzoną gospodarką 
leśną w lasach prywatnych sprawuje Starosta. Corocznie przeprowadzane są kontrole gospodarki 
leśnej na uprawach leśnych. 
Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych 
leśnikom z Lasów Państwowych. Szczegóły tego nadzoru określa porozumienie zawierane pomiędzy 
starostą a właściwym nadleśniczym, publikowane w Dzienniku Urzędowym Wojewody. 
Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą 
prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań: 

- doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną,  
- udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych,  
- wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli 

wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu,  
- organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie 

umowy z właścicielem lasu,  
- sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych 

o lasach.  
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej leśnicy włączyli się w udzielanie pomocy prywatnym 
właścicielom lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia. W szczególności dotyczy to 
sporządzania planów zalesienia gruntów przy ubieganiu się o pomoc finansową w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz potwierdzania wykonania tego zalesienia. Ponadto 
leśnicy inicjują objęcie właścicieli lasów prywatnych pomocą finansową w przypadku wystąpienia 
huraganów, powodzi czy innych klęsk. Działania te również prowadzone są w ramach PROW. 
- zapewnienie trwałości i wielofunkcyjności lasów, 
- Inwentaryzacja zasobów leśnych pod kątem ich stanu zdrowotnego, 
- zachowanie istniejących kompleksów leśnych, 
- prowadzenie gospodarki leśnej ze szczególnym uwzględnieniem pozaprodukcyjnych funkcji lasu 
- ochrona gleb leśnych, 
- stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (pożary, 

choroby, szkodniki, nielegalne wysypiska śmieci). 
Realizacja zadania: 
Zadania realizowane przez Nadleśnictwo Olkusz w ramach działalności podstawowej, ubocznej 
i dodatkowej. 
W Nadleśnictwach funkcjonuje System Informatyczny Lasów Państwowych (SILP) służący do 
gromadzenia, przetwarzania i obiegu informacji. Zasady funkcjonowania SILP określa Zarządzenie nr 
9 Dyrektora Generalnego Lasów państwowych z dnia 10 marca 1997 roku, wraz z późniejszymi 
zmianami. System zawiera i porządkuje zbieranie informacji o substancji leśnej na terenie wszystkich 
nadleśnictw w kraju. 
4.3.2 Ukształtowanie i ochrona systemów obszarów chronionych. 
Zadania własne: 
- zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych 
Realizacja zadania: 
Działania prowadzone są głównie przez Nadleśnictwo Olkusz m.in. w następujących tematach: 
- zwiększanie różnorodności gatunkowej biocenoz oraz różnorodności ekosystemów kompleksów 

leśnych regionu, 
- utrzymywanie zgodności składów gatunkowych drzewostanów  z potencjalną roślinnością 

naturalną, to jest zgodności biocenozy z biotopem, 
- monitorowanie krzewów i zielnych rośli reliktowych, endemitów, ginących i zagrożonych, 
- uzupełnianie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych, 
- prowadzenie prac związanych z zachowaniem i odtwarzaniem śródleśnych bagien, oczek 

wodnych, łąk oraz innych cennych biotopów, 
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- zakładanie, konserwacja i naprawa budek lęgowych dla ptaków i schronów dla nietoperzy, 
wykładanie karmy, 

- grodzenie mrowisk, 
- wzbogacanie bazy żerowej dla zwierzyny płowej powodującej szkody w roślinności drzewiastej, 
- ciągła aktualizacja w opracowanych „Programach ochrony przyrody” dla nadleśnictw 

występowania gatunków rzadkich i zagrożonych, identyfikacja przyczyn zagrożenia rzadkich 
gatunków i eliminacja źródeł zagrożenia,  

- stosowanie czynnych metod ochrony rzadkich gatunków roślin i zwierząt, 
- kontrola normowanego zbioru i skupu płodów runa leśnego na cele przemysłowe w postaci 

owoców i ziół, a zwłaszcza grzybów jadalnych, w tym owocnikujących grzybów mikoryzowych. 
- ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, 
- rozszerzenie i usprawnienie ochrony in situ i ex situ gatunków roślin i zwierząt 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane głownie przez Nadleśnictwo Olkusz. Celem ochrony i zwiększania różnorodności 
biologicznej jest bogactwo i duża różnorodność biologiczna lasów, skuteczna ochrona zasobów 
genetycznych, gatunków i ekosystemów leśnych, wzmagające odporność lasów, ich atrakcyjność i 
możliwość spełniania wielofunkcyjnej roli. W ochronie różnorodności biologicznej w praktyce leśnej 
wzorcem działań jest dążenie na ile to możliwe w wielofunkcyjnym lesie do utrzymywania lub 
odtwarzania metodami aktywnej hodowli i ochrony ekosystemów leśnych w całej swojej złożoności 
zbliżonej do lasów naturalnych. Działania prowadzone w większości przez nadleśnictwa (w tym 
związane z Realizacją postanowień Zarządzenia Nr 11A Dyrektora Generalnego LP (1999) są m.in.: 
- zachowanie i wzmaganie biologicznej różnorodności lasów, w tym ochrona, introdukcja 

i reintrodukcja rzadkich gatunków fauny i flory, 
- ochrona i zachowanie siedlisk priorytetowych, 
- zachowanie w stanie naturalnym i odtwarzanie śródleśnych zbiorników wodnych, bagien, 

mszarów, torfowisk, trzęsawisk, wrzosowisk, wydm, remiz, rzadkich zbiorowisk roślinnych, 
stanowisk rzadkich roślin i zwierząt, 

- zmniejszenie intensywności użytkowania w lasach zbliżonych do naturalnych w zamian za 
wzmożenie intensywności gospodarki poza tymi ekosystemami oraz wykorzystanie gruntów 
porolnych do intensywnej produkcji drewna, 

- doskonalenie programów ochrony przyrody nadleśnictw poprzez dokładniejsze poznawanie ich 
wartości przyrodniczych i aktualizowanie zapisów w programach, 

- tworzenie stref ekotonowych na granicy las-pole, las-woda, las-arterie komunikacyjne, 
- doskonalenie profilaktyki, stosowania biologicznych i mechanicznych metod ochrony lasu; 

traktowanie metody chemicznej jako ostatecznej – ratowniczej, 
- doprowadzenie stanów zwierzyny do poziomu niezagrażającego celom hodowli i ochrony lasu. 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Koszt 
poniesiony 

przez Gminę 
[zł.] 

1. 2012 
W ramach zadania pn. „Wspomaganie ekosystemu” 
zakupiono narybek karpia w celu zarybienia zbiornika 
wodnego przy ul. Nullo w Olkuszu. 

990,00  

- ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem użytkowania 
Realizacja zadania: 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ze szczególną uwagą ujmuje się tereny 
o szczególnych walorach przyrodniczych oraz tereny chronione, zgodnie z ustawą o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Nieodzownym warunkiem sporządzenia poprawnego planu 
zagospodarowania przestrzennego i uwidocznienia w nim różnych form ochrony przyrody jest 
posiadanie pełnego rozeznania walorów przyrodniczych danego terenu. Gmina posiada ujęte 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone do zalesień 
i zadrzewień.  Akty prawne wyższego rzędu zobowiązują do ochrony obszarów wodnych i błotnych, 
które jako ekosystemy zagrożone wyginięciem, a szczególnie wrażliwe na różne zakłócenia związane 
z działalnością człowieka – muszą być wpisane w plany przestrzennego zagospodarowania różnych 
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szczebli i uwzględniać potrzeby lokalnych społeczeństw, rolnictwa, leśnictwa, rybactwa i przemysłu. 
- zachowanie istniejących zbiorników wodnych 
Realizacja zadania: 
W odniesieniu do istniejących zbiorników wodnych realizuje się: 
1) zachowanie i ochronę przed zasypywaniem i zanieczyszczaniem naturalnych jezior, zbiorników 
wodnych, etc., stawów jako ważnych elementów krajobrazu wsi, śródpolnych oczek wodnych z 
przylegającymi pasami zieleni oraz oczek śródleśnych i zbiorników retencyjnych; 
2) zachowanie istniejących zbiorników retencyjnych, drożności systemu kanałów oraz rowów 
i urządzeń melioracyjnych; 
3) zachowanie w miarę możliwości naturalnych linii brzegowych rzek; 
4) utrzymanie istniejących i wprowadzenie pasów trwałych użytków zielonych, zadrzewień 
i zakrzewień wzdłuż linii brzegowej rzek na terenach sąsiadujących z terenami rolnymi; 
5) zachowanie i ochronę obszarów źródliskowych; 
6) zachowanie naturalnych plaż, 
7) udrożnienie i uzupełnienie istniejących rowów melioracji wodnej szczegółowej, w celu pełnego 
wykorzystania potencjału glebowego, w szczególności użytków zielonych z utrzymaniem ewentualnie 
istniejących stawów i oczek wodnych. 
8) zakaz likwidacji i niszczenia zadrzewień śródpolnych, eksploatacji surowców mineralnych, 
wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, nieuzasadnionych zmian w 
stosunkach wodnych i likwidacji naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-
błotnych, 
9) zachowanie naturalnego spływu i naturalnych koryt istniejących cieków wodnych oraz ich 
biologiczne obudowanie, 
10) zakaz likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 
obszarów wodno-błotnych. 
- ograniczanie inwestycji  uciążliwego przemysłu 
Realizacja zadania: 
Zasady dążenia do zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczenia powietrza spowodowanego emisją 
z zakładów przemysłowych zostały określone w dyrektywie Rady 84/360/EWG. Dyrektywa ta realizuje 
zasadę prewencji i regułę ostrożności, uzupełniając ją koncepcją BATNEEC (najlepsza dająca się 
zastosować technologia nie wymagająca nadmiernych kosztów). Najnowszy sposób rozumienia tej 
koncepcji jest zawarty w dyrektywie Rady nr 96/61/EWG z dnia 24 września 1996 r. w sprawie 
zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń (IPPC - Integrated Pollution Prevention and 
Control. 
W prawie wspólnotowym wymagania dotyczące jakości urządzeń ochronnych powiązane są ściśle 
z problematyką dopuszczalnej emisji - emisja jest dopuszczalna, gdy nie można jej zlikwidować lub 
ograniczyć mimo zastosowania najlepszej dostępnej techniki BAT (Best Available 
Techniques).Ustawa Prawo Ochrony Środowiska uwzględnia praktycznie wymagania wszystkich 
dyrektyw UE. 
Najlepsza Dostępna Technika (Best Available Technique - BAT) BAT została zdefiniowana 
w Dyrektywie (Artykuł 2(11)) w sposób następujący: 
- ‘najlepsze dostępne techniki' to najefektywniejszy i najbardziej nowoczesny stopień rozwoju danej 
działalności i metod jej prowadzenia, wskazujący na praktyczną możliwość zastosowania danych 
technik do zapewnienia, co do zasady podstaw dla określania granicznych wartości emisji ustalonych 
w celu zapobiegania i, tam gdzie to nie jest w praktyce możliwe, w celu generalnego obniżenia emisji i 
jej oddziaływania na środowisko jako całość, 
- 'techniki' obejmują zarówno zastosowaną technologię, jak i sposób, w jaki instalacja została 
zaprojektowana, zbudowana, jest utrzymywana, eksploatowana i wycofana z eksploatacji, 
- 'dostępne' techniki oznacza techniki, opracowane w stopniu pozwalającym na wprowadzenie ich do 
odnośnego sektora przemysłowego, na warunkach ekonomicznie i technicznie uzasadnionych, przy 
uwzględnieniu kosztów i korzyści, niezależnie od tego czy techniki te są czy też nie są 
wykorzystywane i opracowywane w danym państwie członkowskim, o ile są one rozsądnie dostępne 
dla danego podmiotu. 
Oceny oddziaływania na środowisko, decyzje środowiskowe dla planowanych przedsięwzięć są 
wydawane przez Burmistrza i opiniowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 
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w Krakowie oraz Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Olkuszu. 
- wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni, 
- zachowanie istniejącej zieleni urządzonej 
Realizacja zadania: 
Obszary cenne przyrodniczo są z reguły wykorzystywane do celów rekreacyjnych i edukacyjnych. 
W nadchodzących latach taka tendencja będzie się nasilać, co może doprowadzić do szybkiej 
degradacji przyrodniczej terenu. Ważnym zadaniem będzie zapewnienie możliwości wypoczynku 
i rekreacji mieszkańcom województwa przy jednoczesnym zapewnieniu warunków dla właściwej 
ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych poprzez odpowiednie udostępnianie obiektów 
i obszarów chronionych. Jako alternatywę, władze województwa będą promowały i wspomagały 
kreowanie nowych terenów rekreacyjno - wypoczynkowych w strefach podmiejskich. Na terenach tych 
rekreacja będzie przebiegała w sposób zorganizowany, a obiekty będą spełniały wymogi ochrony 
środowiska. Oczywiście tereny te będą bardziej atrakcyjne, jeżeli będą istniały trasy rowerowe łączące 
miasta i wioski z tymi miejscami. 
Zieleń w mieście spełnia wiele funkcji. Jedną z podstawowych jest produkcja tlenu i usuwanie 
dwutlenku węgla z otoczenia. Przeciętnie jedno drzewo produkuje w ciągu doby tlen, który wystarcza 
dla kilku osób. Jedno duże drzewo potrafi przetworzyć tyle samo dwutlenku węgla, ile emitują dwa 
domy jednorodzinne. Należy jednak zauważyć, że ze względu na zanieczyszczenie powietrza 
produkcja tlenu na terenach bardzo zurbanizowanych może spaść nawet o 90%]. Zieleń miejska 
absorbuje zanieczyszczenia powietrza, a także nieprzyjemne aromaty zastępując je przyjemnym 
zapachem. Ponadto pasy tzw. zieleni izolacyjnej, poza ograniczeniem zanieczyszczeń, zmniejszają 
również poziom hałasu w mieście 
Aby zwiększyć ilość zieleni w mieście, a także podnieść jej atrakcyjność można zastosować np. 
"udziczenie" trawników tam gdzie jest to możliwe (na terenach rzadziej uczęszczanych, rzadko 
wykorzystywanych rekreacyjnie, itp.) poprzez rezygnację z regularnego koszenia oraz sianiu 
gatunków naturalnych. W ciągu kilku lat będzie można zobaczyć bardzo ciekawą łąkę, która może 
stać się również poletkiem doświadczalnym dla młodzieży. Inną metodą wzbogacającą zieleń miejską 
jest szersze wykorzystanie pnączy i żywopłotów, które stanowią doskonałe jej uzupełnienie, a ponadto 
stanowią kryjówki dla drobnych zwierząt.  
- rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesujących przyrodniczo 
Realizacja zadania: 
Na terenie Nadleśnictwa Olkusz znajduje się obecnie pięć ścieżek przyrodniczych: 

- ścieżka po Dolinie Wodącej, 
- ścieżka dydaktyczna w Kluczach – Pustynia Błędowska, 
- ścieżka dydaktyczna wokół Rudnicy, 
- ścieżka dydaktyczna w Jaroszowcu. 

Planowane jest utworzenie rowerowej ścieżki edukacyjnej w okolicy Olkusza i Bolesławia. 
Funkcjonujące ścieżki rowerowe przedstawia rysunek poniżej. 
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- utrzymanie istniejących korytarzy ekologicznych wzdłuż dolin i rzek 
Realizacja zadania: 
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Wzrastanie izolacji obszarów naturalnych lub zbliżonych do naturalnych przyczynia się do spadku 
różnorodności biologicznej. Im dalszy dystans do podobnego fragmentu środowiska – tym trudniej go 
pokonać coraz większej liczbie gatunków. Fragmentacji środowiska można zapobiec lub ograniczyć 
ich skutki przez łączenie izolowanych fragmentów naturalnego środowiska i tworzenie większych 
płatów, a gdy to nie jest możliwe – poprzez łączenie ich tzw. korytarzami ekologicznymi. Doliny 
rzeczne stanowią naturalne korytarze ekologiczne dla większości populacji zwierząt, stanowiąc dla 
nich drogę przemieszczania. Często są to (lub mogą być) jedyne drogi migracji gatunków, z powodu 
postępującej fragmentaryzacji środowiska przyrodniczego i liczne niepokonalne dla zwierząt bariery 
związane z urbanizacją i rozwojem infrastruktury. Ochrona takich korytarzy ekologicznych zapewnia 
nie tylko prawidłowe funkcjonowanie zespołów roślinnych i zwierzęcych, ale także sprzyja lepszemu 
zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu miast i wsi położonych w dolinach rzecznych. 
- urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 
Realizacja zadania: 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Koszt 
poniesiony 

przez Gminę 
[zł.] 

1. 2011 

Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni, w ramach zadania 
wykonano: 
 wygrabienie liści i zanieczyszczeń wraz z ich 

zebraniem, wywozem i składowaniem, 
 nawożenie mineralne trawników,       
 bieżące koszenie trawników, 
 cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, 
 usuwanie drzew uschniętych lub zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi i mienia, 
 zakup oraz sadzenie drzew i krzewów ozdobnych, 
 sadzenie kwiatów w donicach  kwiatowych i na 

rabatach,  
 utrzymanie porządku na terenach zieleni miejskiej. 

434.488,83 
(w tym w 
ramach 

wydatków 
pomocniczych 

gminy ze 
środków 
Osiedla 
Słowiki) 

2.  2011 Pielęgnacja drzew – pomników przyrody 9.639,00  

3. 2011 

Zakup sadzonek drzew i krzewów do szkolnego arboretum 
przy SP Nr 1 w Olkuszu.  

2.621,32  
(w ramach 
wydatków 

Samorządoweg
o Zespołu 
Edukacji) 

4. 2011 

Zakup podkaszarki do trawy, kosy i piły spalinowej. 2.000,00 
(dotacja z 
Powiatu 

Olkuskiego 
dla Sołectwa 
Braciejówka) 

5. 2011 

Zakup paliwa dla Sołectwa Troks, zakup sadzonek drzew 
i krzewów dla Sołectwa Wiśliczka oraz zakup podcinarki do 
trawy i materiałów eksploatacyjnych dla Sołectwa Zimnodół.  

3.251,59 
(w ramach 
wydatków 
jednostek 

pomocniczych 
gminy) 

6. 2012 Opis drzewostanu na działkach gminnych 24.566,95  

7. 2012 

Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni: 
  -   wygrabienie liści i zanieczyszczeń wraz z ich 
zebraniem, wywozem i składowaniem, 
  -   nawożenie mineralne trawników, 

337.864,46  
(w ramach 

tego zadania 
wydatkowano 
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- bieżące koszenie trawników, 
  -   cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, 
- usuwanie drzew uschniętych lub zagrażających 
bezpieczeństwu ludzi i mienia, 
  -   zakup oraz sadzenie drzew i krzewów ozdobnych, 
  -   sadzenie kwiatów w donicach i na rabatach,  
  -   utrzymanie porządku na terenach zieleni miejskiej. 

środki będące 
w dyspozycji 

Osiedla 
Słowiki w 
kwocie 

519,38 zł oraz 
Sołectwa 

Zimnodół w 
kwocie 

667,00 zł) 

8. 2012 

Zakup kosiarki dla Szkoły Podstawowej w Gorenicach i 
Kosmołowie oraz odśnieżarki dla Szkoły Podstawowej Nr 9 
i Gimnazjum Nr 4 w Olkuszu. 

13.607,01 
(w ramach 
wydatków 

Samorządow
ego Zespołu 

Edukacji) 

9. 2012 

Zakup paliwa i osprzętu do kosiarki w Sołectwie Troks  499,80 
(w ramach 
wydatków 
jednostek 

pomocniczych 
gminy) 

4.3.3 Racjonalne wykorzystanie gleby wraz z jej ochroną i rekultywacją. 
Zadania koordynowane: 
- zagospodarowanie gleb w sposób adekwatny do ich klasy bonitacyjnej i poziomów zanieczyszczeń, 
- ograniczenie czynników wpływających na degradację gleby poprzez zagospodarowanie m.in.: 
gruntów odłogowanych, 
- zachowanie naturalnych kompleksów łąk torfowych jako regulatora stosunków wodnych 
i klimatycznych przyległych do nich terenów, 
- właściwe kształtowanie ekosystemów rolnych z wykorzystaniem otaczających je systemów 
naturalnych i ich zdolności do autoregulacji m.in. poprzez wdrażanie programów rolno-
środowiskowych 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane na bieżąco przez właścicieli gruntów rolnych, Małopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Karniowicach, Małopolską Izbę Rolniczą oraz ARiMR. Ośrodek doradztwa rolniczego 
prowadzi na bieżąco informowanie i doradztwo wśród rolników polegające na zalecaniu stosowania 
następujących zabiegów: 

- zakładanie pasów śródpolnych, 
- dostosowanie biologicznego potencjału gleby pod uprawę odpowiednich gatunków roślin, 

w zależności od wymagań, wpływu na środowisko i strukturę i strukturę gleby, 
- określanie wpływu nawożenia organicznego dla poprawy jakości i struktury gleby, 
- prawidłowe składowanie nawozów organicznych (obornika, gnojówki, gnojowicy) w nawożeniu 

roślin. 
Po wejściu do UE dopłaty dla ekorolników wypłacane są za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Aby z nich skorzystać, rolnik oprócz uzyskania certyfikatu musi 
wystąpić do ARiMR z wnioskiem o przystąpienie do programów rolnośrodowiskowych i realizować 
pakiet rolnictwo ekologiczne, który jest częścią tych programów. 
Aby uczestniczyć w programach rolnośrodowiskowych należy m.in. przez okres trwania umowy 
gospodarować zgodnie z planem rolnośrodowiskowym, prowadzić dokumentację i przestrzegać 
Zasad Kodeksu Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej. 
W planie zawiera się zobowiązanie rolnika do modernizacji lub budowy urządzeń do przechowywania 
ścieków, gnojówki, gnojowicy lub obornika (najpóźniej do końca trwania programu). 
- prowadzenie monitoringu jakości gleby i ziemi 
Realizacja zadania: 
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Zadanie realizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Starostwo 
Powiatowe w Olkuszu oraz przez Małopolski  Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 
- realizacja programu rekultywacji gleb zdegradowanych na obszarach rolniczego użytkowania, w tym 
ich zalesianie 
Realizacja zadania: 
Realizacja zadania opisana w punkcie 4.2.2. 
- zrekultywowanie gleb zdegradowanych w kierunku rolnym, leśnym i rekreacyjno-wypoczynkowym 
Realizacja zadania: 
W Roczniku Statystycznym rekultywacja opisana jest jako nadanie lub przywrócenie gruntom 
zdegradowanym lub zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe 
ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie 
stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie 
niezbędnych dróg.  
Następnym procesem po zakończonej rekultywacji jest zagospodarowanie porekultywacyjne - 
docelowe zabiegi zapewniające odpowiednie wykorzystanie (zagospodarowanie) zrekultywowanych 
gruntów i terenów zgodnie z kierunkiem rekultywacji. Pod nazwą rewitalizacja rozumie się 
rekultywacje oraz zagospodarowanie porekultywacyjne, przywracające terenom funkcje użytkowe.  
Kierunek rekultywacji określa zakres i sposób rekultywacji pod kątem formy przyszłego 
zagospodarowania. Norma PN-G-07800:2002 określa pięć ogólnych kierunków rekultywacji: 

− rolny: do zagospodarowania rolniczego, np. grunty orne, sady, 
− leśny: do zagospodarowania leśnego, np. lasy produkcyjne, lasy ochronne, 
− komunalny: do celów komunalnych, np. parki, obiekty sportowe, 
− wodny: pod zbiorniki wodne oraz budowę tych zbiorników, 
− specjalny: do zagospodarowania na inne cele niż na rekultywacji rolnej, leśnej, komunalnej oraz 
wodnej.  

Najczęstszą formą rekultywacji w gminie, a w konsekwencji zagospodarowania są kierunki leśny 
i rolny. 
4.3.4 Zrównoważone użytkowanie zasobów kopalin, zminimalizowanie niekorzystnych 
skutków ich eksploatacji. 
Zadania koordynowane: 
- rekultywacja terenów po eksploatacji kopalin 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane przez przedsiębiorców, właścicieli i przedsiębiorstw eksploatujących złoża. 
- kontrola stanu faktycznego w przypadku wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji i naliczanie   
opłat eksploatacyjnych w przypadku nielegalnej działalności 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu. W zakresie ochrony kopalin - zgodnie 
z ustawą Prawo geologiczne i górnicze przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji 
zasobów złoża na podstawie dokumentacji geologicznej i projektu zagospodarowania złoża. 
Umożliwia to bieżącą kontrolę racjonalnego wykorzystywania surowca. Projekt zagospodarowania 
złoża sporządza się dla istniejącego lub projektowanego obszaru górniczego, w którym będzie 
prowadzona eksploatacja złoża lub wydzielonej jego części przewidzianej do zagospodarowania 
w okresie objętym koncesją. 
Powinien on przedstawiać optymalny wariant wykorzystania zasobów złoża, z uwzględnieniem 
geologicznych warunków jego występowania, wymagań w zakresie ochrony środowiska,  
bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzkiego, technicznych możliwości 
oraz ekonomicznych uwarunkowań wydobywania kopaliny. 
W obecnym stanie prawnym „projekt zagospodarowania złoża" w zasadzie staje się elementem 
wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin i powinien określać zamierzenia w zakresie: 

 ochrony złóż kopalin, w tym kopalin towarzyszących i użytecznych pierwiastków śladowych 
występujących w złożu, zwłaszcza przez ich kompleksowe i racjonalne wykorzystanie; 

-     technologii eksploatacji, zapewniającej ograniczenie ujemnych jej wpływów na środowisko. 
Aktualne informacje dotyczące terenów wykorzystywanych bądź planowanych pod eksploatację 
kopalin zawarte są w gminnych planach zagospodarowania przestrzennego. 
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W przypadku stwierdzenia faktu wydobywania kopaliny bez koncesji Starosta nakazuje wstrzymanie 
takiej działalności, nakładany jest obowiązek skutecznego zabezpieczenia terenu. W przypadku braku 
sprawcy nielegalnej eksploatacji powiadamiane są ograny ścigania o zaistniałym fakcie, w celu jego 
ustalenia. 
-  gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych, 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Marszałka, PIG. 
 
4.4  Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii. 
 
4.4.1 Wzrost efektywności wykorzystania surowców, w tym zasobów wodnych 
i surowców energetycznych wykorzystywanych w gospodarce. 
Zadania koordynowane: 
- wspieranie stosowania zamkniętych obiegów wody w przedsiębiorstwach 
- promowanie wykorzystania technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego, 
- promowanie wprowadzania systemów recyklingu umożliwiających wielokrotne użytkowanie 
materiałów 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane przez podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz organy 
administracji samorządowej. 
4.4.2 Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. 
Zadania własne: 
- upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznych wykorzystania 
potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii 
Realizacja zadania: 
Władze Miasta i Gminy Olkusz wspierają przedsięwzięcia, wykorzystujące odnawialne i ekologiczne 
źródła energii. Informacje umieszczane są na stronie internetowej gminy oraz w lokalnych mediach. 
Poza tym w lokalnych gazetach umieszczane są artykuły promujące działania na rzecz poszanowania 
energii, zwiększania efektywności energetycznej, a tym samym obniżenia emisji zanieczyszczeń do 
środowiska. 
Generalnie w budynkach komunalnych jak i prywatnych oraz podmiotach gospodarczych 
i instytucjach obserwuje się stałe dążenie do ograniczenia stosowania węgla jako podstawowego 
nośnika energii cieplnej – na rzecz innych nośników – zwłaszcza odpadów drzewnych, oleju 
opałowego i gazu. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii notowane jest do tej pory tylko 
w indywidualnych przypadkach, stosowane przez mieszkańców w budownictwie jednorodzinnym do 
ogrzewania pomieszczeń (m.in. pompy cieplne, instalacje solarne). 
- prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii 
Realizacja zadania: 
Zgodnie z prawem Unii Europejskiej do 2020 roku w Polsce udział energii elektrycznej wytwarzanej 
przez odnawialne źródła energii powinien wynosić 15 procent. Obserwowany w ostatnich latach 
znaczny postęp w wykorzystaniu wiatru do produkcji prądu czyni energetykę wiatrową jedną 
z najlepiej rozwijających się gałęzi przemysłu.  
Na terenie gminy znajdują się m.in. firmy, produkujące piece opalane słomą. Moc uzyskana przy 
wykorzystywaniu takich pieców jest w  stanie pokryć zapotrzebowanie na ciepło potrzebne do 
ogrzania nawet dużych gospodarstw rolnych, czy też dużych obiektów przemysłowych. 
Wykorzystanie biomasy powoduje zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. 
Ponadto w gminie znajdują się firmy zajmujące się produkcją i sprzedażą biopaliw typu: brykiety 
drzewne, pelety z przetworzenia odpadów drzewnych - trocin, wiórów lub zrębków, drewna  oraz 
zrębków drewna (opałowe i defibracyjne), kory drzew iglastych i liściastych, zrzynów, okorki itp. 
odpady z przemysłu drzewnego, i trocin opałowych (wilgotne i suche).  
W latach 2011-2012 odbyło się jedno spotkanie – prezentacja firmy związana z propagowaniem idei 
odnawialnych źródeł energii. 
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4.4.3 Zapobieganie zagrożeniom powodziowym. 
Zadania własne: 
- opracowanie planu awaryjnego na wypadek powodzi, uwzględniającego ochronę obiektów 
wrażliwych na terenie miasta i gminy (np. oczyszczalni ścieków, ujęć wód, terenów zabytkowych 
i przyrodniczo cennych, składowisk odpadów, itp.) 
Realizacja zadania: 
Gmina Olkusz nie należy do gmin zagrożonych powodzią. W przeszłości występowały tylko lokalne 
podtopienia. W związku z tym w Planie Zarządzania Kryzysowego uchwalonego w 2010 r. są zawarte 
zapisy dot. postępowania w sytuacjach awaryjnych. 
Zadania koordynowane: 
- remonty i regulacja rzek, 
- konserwacja wałów przeciwpowodziowych i innych urządzeń ochrony przeciwpowodziowej, 
- systematyczna konserwacja rzek i cieków, 
- stworzenie systemu szybkiego ostrzegania i reagowania w przypadku zagrożenia powodzią 
Realizacja zadania: 
Za działania związane z ochroną przeciwpowodziową odpowiada, zgodnie z ustawą Prawo wodne, 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) oraz organy samorządowe (samorząd 
województwa, powiatu, gminy) Z inicjatywy Dyrektora RZGW powstaje projekt planu ochrony 
przeciwpowodziowej w regionie wodnym. RZGW są również odpowiedzialne za prowadzenie działań 
informacyjnych i koordynację w razie powodzi lub suszy na podległym terenie.  
Dla zapewnienia sprawnej ochrony przed powodzią powołany jest Ośrodek Koordynacyjno-
Informacyjny (OKI) osłony przeciwpowodziowej przy RZGW. Nadrzędnym zadaniem OKI jest 
koordynacja działań mających na celu zapewnienie sprawnej ochrony przed powodzią. Zadanie 
realizowane przez MZMiUW oraz RZGW w Krakowie. 
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5. MONITORING SKUTKÓW REALIZACJI PROGRAMU I JEGO 
AKTUALIZACJI 
 
Nadzór nad realizacją programu w praktyce oznacza określenie zasad zarządzania nim wraz 
z ustaleniem mechanizmu monitorowania jego realizacji. Program Ochrony Środowiska Gminy jest 
dokumentem o charakterze strategicznym. Stanowi instrument wspomagający realizację prawa 
miejscowego, pozostając w ścisłym związku z planami zagospodarowania przestrzennego 
poszczególnych gmin, decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz decyzjami 
związanymi z realizacją przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki 
odpadami, rozwojem terenów zielonych i innych. Aby realizacja zadań przebiegała spójnie z polityką 
regionalną konieczne jest przygotowanie struktur administracyjnych do ścisłej współpracy z organami 
dysponującymi znacznie szerszymi uprawnieniami wynikającymi z ich kompetencji. 
Organ wykonawczy Gminy w celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządza Gminny Program 
Ochrony Środowiska, który podlega zaopiniowaniu poprzez organ wykonawczy powiatu. 
Z punktu widzenia pełnionej roli w realizacji programu można wyodrębnić cztery grupy podmiotów 
uczestniczących w nim. Są to: 

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

Główna odpowiedzialność za realizację programu spoczywa na Burmistrzu, który składa Radzie 
Miejskiej Olkusza raporty z wykonania programu. Rada Miejska współdziała z organami administracji 
rządowej i samorządowej szczebla powiatowego oraz wojewódzkiego. Ponadto Rada Miejska 
współdziała z instytucjami administracji rządowej, w dyspozycji których znajdują się instrumenty 
kontroli i monitoringu. Instytucje te kontrolują respektowanie prawa, prowadzą monitoring stanu 
środowiska (WIOŚ), prowadzą monitoring wód (RZGW).  
W obowiązującym w latach sprawozdawczych 2011-2012 Programie Ochrony Środowiska dla Miasta 
i Gminy Olkusz dla części parametrów zostały określone skwantyfikowane wskaźniki postępów 
i skutków realizacji ww. programu. Porównanie kolumn z poszczególnymi wskaźnikami ułatwia 
raportowanie tendencji w zmianach poszczególnych wskaźników (poza opisowym przedstawieniem 
realizacji zadań Programu zawartym w rozdziale 3). W Programie Ochrony Środowiska dla Miasta 
i Gminy Olkusz została przyjęta tabela z wskaźnikami efektywności realizacji celów Programu 
Ochrony Środowiska (tabela 17), do określania w kolejnych raportach z Programu Ochrony 
Środowiska. Przedstawione wskaźniki zostały ustalone na podstawie danych pozyskanych 
w Urzędzie Miasta i Gminy, w Starostwie Powiatowym, GUS oraz na podstawie ustaleń własnych. 
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Tabela 2. Wskaźniki monitoringu dla Gminy Olkusz. 

Lp. Wskaźnik Stan wyjściowy 2011 r. Stan 2012 r. Diagnoza – tendencje zmian 
Ochrona przyrody i krajobrazu   
1. Powierzchnia prawnie chroniona - 

ogółem 
5 391,3 ha 5 391,3 ha Powierzchnia na podstawie danych GUS, nie 

uwzględniająca obszarów Natura2000 

2. Obszary NATURA 2000 Gmina Klucze, Gmina Olkusz: 
 PLH 120006 „Jaroszowiec”, 

 

Gmina Klucze, Gmina Olkusz: 
 PLH 120006 „Jaroszowiec”, 

 

Obszary Natura 2000 zostały  zatwierdzone 
przez Radę Ministrów w dniu 28 
października 2009 roku i przesłane do 
Komisji Europejskiej 29 października 2009 
roku. W ocenie Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska proces tworzenia 
kompletnej sieci Natura 2000 w Polsce 
został zakończony, Komisja Europejska, 
wskazała na konieczność uzupełnienia dla 
kilkunastu gatunków oraz siedlisk 
przyrodniczych. 

3. Rezerwaty „Pazurek” „Pazurek” Bez zmian 

4. Parki krajobrazowe Miasto Bukowno, Gmina Olkusz: 
 Park Krajobrazowy „Dolinki 

Krakowskie” 
Gmina Klucze, Gmina Olkusz, Gmina 
Trzyciąż, Gmina Wolbrom: 
 Park Krajobrazowy „Orlich Gniazd” 

Miasto Bukowno, Gmina Olkusz: 
 Park Krajobrazowy „Dolinki 

Krakowskie” 
Gmina Klucze, Gmina Olkusz, Gmina 
Trzyciąż, Gmina Wolbrom: 
 Park Krajobrazowy „Orlich Gniazd” 

Bez zmian 

5. Obszary chronionego krajobrazu brak brak Bez zmian 
6. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe brak brak Bez zmian 
7. Użytki ekologiczne brak brak Bez zmian 

Lasy   
8. Lesistość miasta i gminy 45,1 % 45,5 % Nastąpił wzrost lesistości o 0,4 %. 

Jakość wód podziemnych i powierzchniowych. 
9. Jakość wód podziemnych Brak punktów pomiarowych na terenie 

Miasta i Gminy Olkusz. 
Brak punktów pomiarowych na terenie 

Miasta i Gminy Olkusz. Nie można dokonać porównania ze względu 
na brak punktów pomiarowych. 

  10. Jakość wód powierzchniowych Brak punktów pomiarowych na terenie 
Miasta i Gminy Olkusz. 

Brak punktów pomiarowych na terenie 
Miasta i Gminy Olkusz. 

11. Długość kanalizacji sanitarnej 76,2 km 
 

76,4 km Na przestrzeni 1 roku doszło do 
powiększenia długości sieci sanitarnej i 
wodociągowej na terenie miasta i gminy   12. Długość sieci wodociągowej 186,2 km 186,9 km 

Ochrona powietrza atmosferycznego (na terenie strefy małopolskiej) 
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Lp. Wskaźnik Stan wyjściowy 2011 r. Stan 2012 r. Diagnoza – tendencje zmian 
13. Stężenie średnioroczne NO2 [g/m3]  Olkusz, ul. F. Nullo – 25,0 

 
 Olkusz, ul. F. Nullo – 22,0 
 

Przeprowadzone pomiary wykazały że w 
2011r. doszło do przekroczenia wartości 
normatywnych w zakresie średniorocznej 
wartości pyłu PM10 o 10 g/m3 (wartość 

dopuszczalna – 40μg/m3). 
Pozostałe stężenia substancji mieściły się w 

granicach poziomów dopuszczalnych. 
Stężenia mierzonych substancji w latach 
2008-2009 utrzymywały się względnie na 

stałym poziomie. 

14. Stężenie średnioroczne SO2 [g/m3]  Olkusz, ul. F. Nullo – 11,0 
 

 Olkusz, ul. F. Nullo – 13,0 

15. Stężenie średnioroczne CO [mg/m3]  Olkusz, ul. F. Nullo – 0,54 
 

 Olkusz, ul. F. Nullo – 0,55 
 

16. Stężenie średnioroczne benzenu 
[g/m3] 

 Olkusz, ul. F. Nullo – b.d. 
 

 Olkusz, ul. F. Nullo – b.d. 
 

17. Stężenie średnioroczne PM10 [g/m3]  Olkusz, ul. F. Nullo – 50,0 
 

 Olkusz, ul. F. Nullo – 38,0 

18. Substancje, których stężenia 
przekroczyły wartości dopuszczalne 
lub wartości dopuszczalne 
powiększone o margines tolerancji w 
strefie małopolskiej (klasa C) 

Benzo(a)piren (ochrona zdrowia), PM 10 
(ochrona zdrowia), PM2,5 

SO2, benzo(a)piren (ochrona zdrowia), PM 
10 (ochrona zdrowia), PM2,5 

W strefie małopolskiej zanotowano 
dwutlenek siarki na poziomie klasyfikującym 

go do klasy C. 

Ochrona przed hałasem   
19. Wyniki pomiarów hałasu w punktach 

pomiarowych na terenie Miasta i 
Gminy Olkusz [dB] 

Nie wyznaczono punktów monitoringu 
hałasu drogowego, kolejowego, 

przemysłowego i lotniczego 

Nie wyznaczono punktów monitoringu 
hałasu drogowego, kolejowego, 

przemysłowego i lotniczego 
 

Nie można dokonać porównania ze względu 
na brak punktów pomiarowych. 

 

Energia odnawialna   
20. Udział energii odnawialnej w 

całkowitym zużyciu energii pierwotnej 
- ogółem 

b.d. b.d.  

21. Udział energii wodnej [MW] b.d b.d.  
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska i gospodarkę wodną wg GUS   
22. Nakłady ogółem w [tys. zł.] 

(obejmują nakłady na środki trwałe 
służące ochronie środowiska i 
gospodarce wodnej ponoszone przez 
organy, instytucje i przedsiębiorstwa 
na terenie Gminy wg GUS) 

 Miasto i Gmina Olkusz: 
 ogółem: 4 039 647,18 
 wydatki majątkowe inwestycyjne: 

169 473,47 
 utrzymanie zieleni w miastach i 

gminach: 452 000,74 
 ochrona powietrza 

atmosferycznego i klimatu: 3 759,97 
 gospodarka ściekowa i ochrona 

wód:  184 979,54 
 gospodarka odpadami: 364 791,69 

 

 Miasto i Gmina Olkusz: 
 ogółem: 4 844 673,07 
 wydatki majątkowe inwestycyjne:  

1 147 533,44 
 utrzymanie zieleni w miastach i 

gminach: 351 971,27 
 ochrona powietrza 

atmosferycznego i klimatu: 
19 126,22 

 gospodarka ściekowa i ochrona 
wód:  1 043 601,14 

 gospodarka odpadami: 334 083,42 

W 2012 roku nastapił wzrost wydatków 
ogółem o 19,9 % 

  

Dane wg www.stat.gov.pl , WIOŚ Kraków
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6. OCENA STOPNIA ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY PRZYJĘTYMI 
CELAMI A ICH WYKONANIEM, WERYFIKACJA PRZYJĘTYCH 
ZADAŃ, OCENA WYKONANIA. 

 
Przyjęte w Programie Ochrony Środowiska priorytety, cele i zadania zgodne były z kierunkami 
obowiązującej Polityki Ekologicznej Państwa. Stanowiły przełożenie celów Polityki Ekologicznej 
Państwa na szczebel Gminy. Stanowi to niekiedy bardzo trudne zadanie, z jednej strony wobec 
skromności dyspozycyjnych środków na ochronę środowiska, a z drugiej strony ogrom potrzeb 
bieżących mieszkańców gminy. Realizacja przyjętego Programu w miarę jego realizacji stwarza 
niekiedy problemy, tak natury finansowej (trudność w pozyskaniu środków finansowych) jak i innej 
natury (np. zmieniające się potrzeby bieżące mieszkańców, czynniki zewnętrzne, zmiana 
ustawodawstwa etc.) Duża część zadań zawartych w Programie wpisuje się w pożądane przez ogół 
mieszkańców gminy kierunki – np. poprawę stanu wód, rozwój sieci wodno – kanalizacyjnej, 
zmniejszenie uciążliwości hałasu i promieniowania elektromagnetycznego. Analizując przyjęte 
w Programie Ochrony Środowiska zadania należy zauważyć: 

- zrealizowane zostały (bądź są sukcesywnie na bieżąco realizowane) najważniejsze zadania 
w zakresie ochrony powietrza, ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, edukacji 
ekologicznej, ochrony przyrody,  

- powodem braku realizacji niektórych zadań są zwłaszcza: 
o przesunięcie terminu realizacji zadania na kolejne lata (związane np. z przesunięciem 

dofinansowania), 
o braki środków finansowych na realizację niektórych zadań, 
o bieżąca ocena sytuacji i potrzeb na terenie gminy. 

 
7. DIAGNOZA, PROPOZYCJE NOWYCH PRIORYTETÓW 
I KRYTERIÓW ICH WYŁONIENIA. 
 
Przeprowadzona analiza zakresu i stopnia realizacji zadań zawartych w Programie Ochrony 
Środowiska dla Miasta i Gminy Olkusz odbywała się w czasie obowiązywania Polityki Ekologicznej 
Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016.  
Nadrzędnym, strategicznym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa 
ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) i tworzenie 
podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego. Realizacja tego celu osiągana 
będzie poprzez niezbędne działania organizacyjne, inwestycyjne (w tym wdrażanie postanowień 
Traktatu Akcesyjnego), tworzenie regulacji dotyczących zakresu korzystania ze środowiska 
i reglamentowania poziomu tego wykorzystania w najważniejszych obszarach ochrony środowiska. 
W ten sposób realizacja krajowej polityki ekologicznej wpisywać się będzie w osiąganie celów tej 
polityki na poziomie całej Wspólnoty.  
Osiąganiu powyższych celów służyć ma realizacja następujących priorytetów i zadań, określona 
w obowiązującym Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Olkusz, zgodna z obecną Polityką 
ekologiczną państwa: 
 
1. Kierunki działań systemowych polegające na: 

 uwzględnianiu zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych, 
 aktywizacji rynku na rzecz ochrony środowiska, 
 zarządzaniu środowiskowym, 
 udziale społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska, 
 rozwoju badań i postępie technicznym, 
 odpowiedzialności za szkody w środowisku, 
 uwzględnianiu aspektu ekologicznego w planowaniu przestrzennym. 

2. Ochrona zasobów naturalnych polegająca na: 
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 ochronie przyrody, 
 ochronie i zrównoważonym rozwoju lasów, 
 racjonalnym gospodarowaniu zasobami wodnymi, 
 ochronie powierzchni ziemi, 
 gospodarowaniu zasobami geologicznymi. 

3. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego polegająca na działaniach 
w obszarach: 

 środowisko a zdrowie, 
 jakość powietrza, 
 ochrona wód, 
 gospodarka odpadami, 
 oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych, 
 substancje chemiczne w środowisku. 

 
Kolejna aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olkusz powinna uwzględniać 
następny 4-letni okres tj. lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021. 
 
 
8. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Olkusz stanowi podstawowe narzędzie 
prowadzenia polityki ekologicznej w gminie. Podstawowym założeniem w tworzeniu programów 
ochrony środowiska na wszystkich szczeblach – od krajowego do gminnego – jest, aby ich realizacja 
doprowadziła do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem 
oraz zapewniła skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyła 
warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. Analizując realizację 
programu na poziomie gminnym należy pamiętać, że praktycznie zadania o charakterze 
wykonawczym, czyli mające bezpośredni wpływ na stan środowiska i związane z jego ochroną przed 
szkodliwym oddziaływaniem, obciążają samorząd gminy i powiatu oraz podmiotów gospodarczych. 
Charakter zadań z zakresu ochrony środowiska wykonywany przez samorząd gminny wpływa na 
możliwości bezpośredniej i pośredniej ochrony środowiska na terenie gminy. 
W niniejszym opracowaniu przedstawiono zadania, które były realizowane w ramach przyjętego przez 
Radę Miejską Olkusza „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Olkusz”. 
Do najważniejszych zadań można zaliczyć: 

 budowę i modernizację dróg, 
 urządzanie, zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni, 
 zadania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej, 
 edukację ekologiczną. 

Podsumowując należy zauważyć, iż większość zadań została zrealizowana lub jest realizowana 
obecnie. Niektóre z zadań pozostających do realizacji będą realizowane w kolejnych latach. 
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