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1. WSTĘP 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 672) Burmistrz co 2 lata powinien przedstawić Raport z realizacji Programu Ochrony 
Środowiska. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Olkusz na lata 2014-2017 
i kierunkowo do 2021” został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/499/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu 
z dnia 30 września 2014 r. i obejmował cele z „Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2009-2012 
z perspektywą do roku 2016”. 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 obowiązującym Programie Ochrony Środowiska 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 

BAZOWE DO RAPORTU Z WYKONANIA PROGRAMU 
OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY OLKUSZ 
ZA LATA 2014-2015 

 
Dane podstawowe do wykonania Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta 
i Gminy Olkusz za lata 2014-2015 stanowią głównie: 

 sprawozdania opisowe z realizacji budżetu Miasta i Gminy Olkusz za lata 2014 i 2015, 
 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, 
 rejestr form ochrony przyrody publikowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 

w Krakowie, 
 informacje z innych źródeł oraz opracowania własne. 
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3. 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 Kosmolowskie, 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 
Miasto i Gmina Olkusz, a w szczególności miasto, jest tradycyjnym obszarem przemysłowym, 
związanym z przemysłem metalowym, maszynowym oraz wydobywczym. Miasto i Gmina Olkusz, 
poprzez położenie w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji krakowskiej i śląskiej, stanowi 
wyjątkowo atrakcyjny teren do prowadzenia działalności gospodarczej. Spośród wszystkich firm 
funkcjonujących w Mieście i Gminie Olkusz - ok. 98 % stanowią podmioty z sektora prywatnego,  
z tego ok. 71 % podmiotów to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 
Restrukturyzacja gałęzi przemysłu ciężkiego, która nastąpiła po przemianach ustrojowych, trwa na 
terenie Olkusza do dnia dzisiejszego i wiąże się m.in. ze zmniejszaniem liczby miejsc pracy 
w dużych zakładach przemysłowych, powstawaniem nowych spółek na bazie dawnych 
przedsiębiorstw państwowych oraz reorientacją produkcji. Zmiany te powodują określone problemy 
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społeczne na terenie Miasta i Gminy, jak: wysoka stopa bezrobocia, wysoki odsetek osób długo 
pozostających bez pracy, ubożenie, etc. 
Przemysł, w tym przede wszystkim górnictwo rud metali i ich przetwórstwo stanowiło i nadal 
stanowi podstawę ekonomicznego rozwoju Miasta i Gminy Olkusz. Górnictwo i hutnictwo rud 
cynku i ołowiu są tradycyjnymi gałęziami przemysłu rejonu Olkusza. 
W dziedzinie przedsiębiorstw budowlanych w ciągu ostatnich lat nastąpiły znaczne przeobrażenia, 
związane z odejściem od budownictwa wielkopłytowego na rzecz metod tradycyjnych 
i nowoczesnych technologii dostosowanych do potrzeb budownictwa indywidualnego. W miejsce 
dawnych dużych przedsiębiorstw, w tym tzw. Fabryki Domów w Olewinie, Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego i Olkuskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego 
rozwijane są małe przedsiębiorstwa budowlane oraz placówki zaopatrzenia budownictwa. Drobna 
wytwórczość rozwijana jest w dziedzinie produkcji odzieży, produkcji opakowań, wyrobów 
drewnianych. Wytwórnie artykułów spożywczych prowadzą produkcję na potrzeby rynku lokalnego. 
 
Sytuacja demograficzna  
Według danych pozyskanych z Urzędu Miasta i Gminy Olkusz - liczba mieszkańców w gminie 
na koniec 2015 r. wynosiła 48 682 osób, z czego w mieście zamieszkiwało 35 369 (ok. 72,7 %), 
a na terenach wiejskich 13 313 osób (ok. 27,3 %).  
W porównaniu z 2010 r. nastąpił spadek liczby mieszkańców ogółem o 1 567 osób (ok. 3,1 %). 
Liczba mieszkańców w mieście (w analizowanych latach) zmniejszyła się o 1 740 osób (ok. 4,7 %), 
natomiast na terenach wiejskich liczba mieszkańców wzrosła o 173 osoby (ok. 1,3 %). 
Gęstość zaludnienia na terenie Miasta i Gminy Olkusz na koniec 2015 r. wyniosła 
ok. 323 osoby/km2. Szacuje się, że w kolejnych latach będzie następował dalszy spadek ogólnej 
liczby ludności w gminie. 
 
Tabela 1. Liczba ludności w Mieście i Gminie Olkusz.  

M/W 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

M 37 109 36 906 36 566 36 148 35 737 35 369 

W 13 140 13 148 13 186 13 257 13 285 13 313 

SUMA 50 249 50 054 49 752 49 405 49 022 48 682 
M - miasto, W - teren wiejski 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Olkuszu 
 
Przyroda 
Na terenie Miasta i Gminy Olkusz ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 

 Obszar Natura 2000 „Jaroszowiec” (PLH120006), 
 Rezerwat przyrody „Pazurek”, 
 Park krajobrazowy „Orlich gniazd”, 
 Park krajobrazowy „Dolinki Krakowskie”, 
 Użytek ekologiczny „Dolina rzeki Sztoły”, 
 Pomniki przyrody (ożywionej i nieożywionej) - 35 obiektów. 

 
Obszar Natura 2000 „Jaroszowiec” (PLH120006) - obszar położony w północno-zachodniej części 
Płaskowyżu Ojcowskiego, na wschód od krawędzi Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, opadającej ku 
Wyżynie Śląskiej. Sąsiaduje bezpośrednio z wyraźnym obniżeniem Białej Przemszy, zwanym 
Bramą Wolbromską. W jego skład wchodzą trzy, odizolowane wyniesienia terenu, z licznymi 
ostańcami wapiennymi. 
Można tu zaobserwować wiele różnorodnych form krasowych, m. in. na terenie Januszkowej Góry 
znajduje się wejście do jednej z najgłębszych na Jurze jaskiń (56 m), o nazwie Januszkowa 
Szczelina. 
Do największych wartości tego obszaru należą: 

- obecność dużego obszaru leśnego porośniętego przez naturalny drzewostan bukowy (m.in. 
buczyna storczykowa i sudecka), 
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- nagromadzenie na niewielkiej powierzchni dużej ilości skał wapiennych o rzadko 
spotykanej rzeźbie (z uwagi na ich silne skrasowienie), występowanie jaskiń i in. utworów 
krasowych, 

- obiekt dydaktyczny, wskazujący na ścisłe powiązanie naturalnej roślinności z glebami, 
budową geologiczną i rzeźbą terenu. 

 
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. 
 
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 
(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. 
 
Użytek ekologiczny „Dolina rzeki Sztoły” - niniejszy  użytek  został  powołany  w  celu  ochrony  
walorów  przyrodniczych  i krajobrazowych rzeki Sztoły z wyciętymi wąwozami i zakolami. Teren 
użytku ekologicznego można podzielić na trzy części:  

- odcinek doliny od źródlisk do stawów w Podpolis gdzie w korycie płynie woda,  
- odcinek tzw. „suchej” doliny od miejsca, gdzie woda zanika w korycie za stawami 

w Podpolis do zbiornika Leśny Dwór,  
- teren zbiornika Leśny Dwór oraz odcinek Sztoły, po połączeniu się z rzeką Babą do 

ul. Mostowej w Bukownie. 
 
4. JAKOŚĆ ŚRODOWISKA 
 
Jakość poszczególnych komponentów środowiska powinna być nieustannie monitorowana, co ma 
na celu rejestrację oraz analizę krótko- i długoterminowych zmian zachodzących w systemach 
ekologicznych pod wpływem zmian klimatu, zanieczyszczeń i innych przejawów ingerencji 
człowieka. Analiza zebranych danych o jakości środowiska pozwala również na określenie zadań 
zmierzających do poprawy stanu ekologicznego wszystkich komponentów środowiska.  
Coroczny monitoring środowiska na terenie Miasta i Gminy Olkusz prowadzony jest przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. Wszelkie zmiany jakości środowiska 
jakie zaszły w latach 2014-2015 zostały opisane i podsumowane w oparciu o publikacje Wydziału 
Monitoringu WIOŚ w Krakowie (w chwili opracowywania dokumentu nie były jeszcze dostępne 
wszystkie wyniki monitoringu środowiska za 2015 r.). Również na chwilę przygotowania 
dokumentu nie są dostępne w większości dane statystyczne GUS za 2015 rok (będą dostępne 
dopiero w III kwartale 2016 r.), wobec czego porównania dokonano w odniesieniu do dostępnych 
danych za lata 2012-2013. 
 
4.1 Stan czystości wód powierzchniowych 
 
Obecnie klasyfikację wód powierzchniowych określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
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powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 
z 2011 r. Nr 257, poz. 1545). 
Rozporządzenie to definiuje 5 klas stanu ekologicznego: 

- klasa I - stan bardzo dobry - dla wód o niezmienionych warunkach przyrodniczych lub 
zmienionych tylko w bardzo niewielkim stopniu, 

- klasa II - stan dobry - gdy zmiany warunków przyrodniczych w porównaniu do warunków 
niezakłóconych działalnością człowieka są niewielkie, 

- klasa III - stan umiarkowany - obejmujący wody przekształcone w średnim stopniu, 
- klasa IV - stan słaby - wody o znacznie zmienionych warunkach przyrodniczych 

(biologicznych, fizyko-chemicznych, morfologicznych), gdzie gatunki roślin i zwierząt 
znacznie różnią się od tych, które zwykle towarzyszą danemu typowi jednolitej części wód, 

- klasa V - stan zły - wody o poważnie zmienionych warunkach przyrodniczych, w których nie 
występują typowe dla danego rodzaju wód gatunki. 

 
Wszystkie oceny odnoszą się do ustalonego w Ramowej Dyrektywie Wodnej elementu, jakim jest 
jednolita część wód, stanowiąca oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych. Wyżej 
wymienione rozporządzenie wymaga dokonania oceny stanu lub potencjału ekologicznego wód, 
stanu chemicznego i stanu wód.  
 
Ocena wód powierzchniowych poprzez określenie ich stanu ekologicznego jest nowym podejściem 
zgodnym z założeniami Dyrektywy 2000/60/WE, zwanej Ramową Dyrektywą Wodną. Stan 
ekologiczny wód określany jest na podstawie elementów biologicznych (fitoplankton, fitobentos, 
makrolity, makrobezkręgowce bentosowe i ryby) oraz parametrów wspomagających (elementy 
fizykochemiczne).  
Stan ekologiczny/potencjał ekologiczny jest określeniem jakości struktury i funkcjonowania 
ekosystemu wód powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie wyników badań elementów 
biologicznych oraz wspierających je wskaźników fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Stan 
ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się poprzez nadanie jednolitej 
części wód jednej z pięciu klas jakości, przy czym klasa pierwsza oznacza bardzo dobry stan 
ekologiczny, klasa druga - dobry stan ekologiczny, zaś klasy trzecia, czwarta i piąta odpowiednio - 
stan ekologiczny umiarkowany, słaby i zły. 
 
Ocenę jakości wód powierzchniowych na terenie Miasta i Gminy Olkusz przeprowadza WIOŚ 
w Krakowie. W latach 2012-2014 przeprowadzone zostały badania jakości tzw. Jednolitych 
Częściach Wód Powierzchniowych na terenie województwa małopolskiego, w tym w jednym 
punkcie pomiarowo-kontrolnym na terenie Miasta i Gminy Olkusz - punkt Kanał Dąbrówka. 
Na podstawie wyników badań dokonano ogólnej oceny wód powierzchniowych w latach 2012-
2014, która została przedstawiona w poniższej tabeli. 
Badane wody we wszystkich analizowanych latach charakteryzowały się umiarkowanym 
stanem/potencjałem ekologicznym oraz złym ogólnym stanem JCW. 
Zmianom uległy następujące elementy: 

- klasa elementów biologicznych - z klasy I w 2012 r. na klasę II w 2013 i 2014 r., 
- klasa elementów fizyko-chemicznych - z klasy II w 2012 r. na poniżej poziomu dobrego 

w 2013 i 2014 r. 
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Tabela 2. Wyniki oceny wykonanej dla punktu pomiarowo-kontrolnego monitoringu zlokalizowanego na terenie Miasta i Gminy Olkusz 
 

Rok Rzeka 
Klasa 

elementów 
biologicznych 

Klasa 
elementów 

hydromorfo-
logicznych 

Klasa 
elementów 

fizyko-
chemicznych 

Klasa elementów 
fizyko-

chemicznych - 
specyficzne 

zanieczyszczenia 
syntetyczne 

i niesyntetyczne 

Stan/ 
potencjał 

ekologiczny 
Stan 

chemiczny 

Czy 
występuje 

na obszarze 
chronionym? 

Ocena 
spełnienia 

wymagań dla 
obszarów 

chronionych 

Stan/potencjał 
ekologiczny 

w PPK 
monitoringu 

obszarów 
chronionych 

Stan 
JCW 

2012 Kanał 
Dąbrówka I II 

poniżej 
poziomu 
dobrego 

II umiarkowany 
poniżej 

poziomu 
dobrego 

TAK TAK umiarkowany zły 

2013 Kanał 
Dąbrówka II II 

poniżej 
poziomu 
dobrego 

poniżej 
poziomu 
dobrego 

umiarkowany 
poniżej 

poziomu 
dobrego 

TAK TAK umiarkowany zły 

2014 Kanał 
Dąbrówka II II 

poniżej 
poziomu 
dobrego 

poniżej 
poziomu 
dobrego 

umiarkowany 
poniżej 

poziomu 
dobrego 

TAK TAK umiarkowany zły 

Objaśnienia: 
PPK - punkt pomiarowo-kontrolny, 
JCW - jednolite części wód - zostały wyznaczone, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, która definiuje je jako: oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: 
jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych. 
Źródło: Ocena jakości wód powierzchniowych województwa małopolskiego w latach 2012-2014, WIOS Kraków 
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4.2 Stan czystości wód podziemnych 
 
Zakres dopuszczalnych wartości wskaźników jakości wody określają następujące akty prawne:  

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu 
oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896), 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417), 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 72, poz. 466). 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. oceny jakości elementów 
fizykochemicznych stanu wód podziemnych oraz oceny stanu chemicznego i stanu ilościowego 
wód podziemnych dokonuje się dla każdego okresu, do którego stosuje się plan gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza. Zarówno badania jak i oceny stanu wód podziemnych w zakresie 
elementów fizykochemicznych i ilościowych wykonuje państwowa służba hydrogeologiczna (art. 
155a ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne  (Dz. U. z 2015r. poz. 469). Przy 
określaniu klasy jakości wód podziemnych (I-V) w punkcie pomiarowym dopuszcza się 
przekroczenie elementów fizykochemicznych, gdy jest ono spowodowane przez naturalne procesy, 
z zastrzeżeniem, że to przekroczenie nie dotyczy elementów fizykochemicznych oznaczonych 
w załączniku symbolem „H” (substancje niebezpieczne) i mieści się w granicach przyjętych dla 
kolejnej niższej klasy jakości wody. W przypadku większej liczby badań monitoringowych w ciągu 
roku do porównań przyjmuje się wartość średniej arytmetycznej stężeń badanych elementów 
fizykochemicznych uzyskanych z rocznych wyników badań monitoringowych w punkcie 
pomiarowym. Monitoring wód podziemnych województwa małopolskiego obejmuje punkty 
pomiarowe, monitorujące wszystkie główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP). Uwzględnia 
warunki hydrogeologiczne w ujęciu regionalnym i lokalnym oraz występowanie potencjalnych 
ognisk zanieczyszczeń i zagrożeń wód podziemnych. 
 
Na terenie Miasta i Gminy Olkusz występują następujące piętra wodonośne: 

- poziom czwartorzędowy (reprezentowany przez GZWP 453 Bór Biskupi) - z uwagi na jego 
znaczne odwodnienie, nie jest wykorzystywany w celu zaopatrywania w wodę, natomiast 
spełnia rolę kształtowania ekosystemów w dolinie Białej Przemszy, 

- poziom jurajski (reprezentowany przez Częstochowski GZWP 326 Krzeszowice - Pilica - 
poziom o charakterze szczelinowo-krasowo-porowym, charakteryzujący się głęboko 
zalegającym zwierciadłem wodnym oraz zmiennym stopniem zawodnienia, 

- poziom triasowy (reprezentowany przez GZWP 454 Olkusz -Zawiercie). 
 
W analizowanych latach na terenie Miasta i Gminy Olkusz, Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska nie przeprowadzał badań wód podziemnych. Przeprowadzane były natomiast badania 
na terenie sąsiedniej gminy Bukowno - w ramach punktów pomiarowych zlokalizowanych 
na obszarach GZWP 453 i 454 znajdujących się również pod terenem Miasta i Gminy Olkusz.  
 
Tabela 3. Charakterystyka punktów pomiarowych wód podziemnych w latach 2012-2014 
na terenach sąsiadujących z Miastem i Gminą Olkusz 

Miejscowość Nr JCWPd Nr GZWP 
Klasa jakości wód 

2012 2013 2014 
Bukowno 135 454 III III - 
Bór Biskupi 134 453 II II II 
Objaśnienia: 
JCWPd - jednolite części wód podziemnych, 
GZWP - główny zbiornik wód podziemnych 

Źródło: Ocena stanu wód podziemnych w latach 2012-2014, WIOŚ Kraków 
 
W badanych punktach pomiarowych wody podziemne zostały zakwalifikowane do II i III klasy 
jakości, a więc stan wody określono jako dobry i zadowalający. Wskaźnikiem determinującym 
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jakość wody w III klasie - była zawartość cynku (Zn). W 2014 r. nie wykonywano pomiarów 
w punkcie Bukowno. 
 
4.3 Gleby 
 
Obszar Miasta i Gminy Olkusz charakteryzuje się niezbyt dużą różnorodnością pokrywy glebowej. 
Jej wykształcenie jest odzwierciedleniem warunków wodnych oraz środowiska przyrodniczego, 
z których zasadniczą rolę odgrywa rzeźba terenu i rodzaj skały macierzystej.  
Dominującymi typami gleb są rędziny brunatne oraz gleby pseudobielicowe. Z piaszczystych skał 
macierzystych (ubogich pod względem składu chemicznego) powstały głownie gleby leśne. 
Zasobniejsze gleby użytkowane rolniczo utworzyły się na utworach wapiennych oraz piaskach 
gliniastych. 
Obszar Miasta i Gminy pokryty jest:  

- glebami wytworzonymi z lessów, 
- glebami bielicowymi wytworzonymi z lekkich utworów piaszczystych, 
- rędzinami wytworzonymi z wapieni skalistych i ławicowych górno jurajskich, 
- glebami brunatnymi wytworzonymi z utworów piaszczysto-gliniastych. 

 

Na terenie Miasta i Gminy Olkusz występują problemy związane z działalnością kopalni rudy cynku 
i ołowiu (Zakłady Górniczo-Hutnicze BOLESŁAW S.A. Kopalnia Pomorzany) związane 
z powstaniem zapadlisk (szkody górnicze) oraz pyleniem hałd. 
Źródłem zanieczyszczania gleb metalami są zlokalizowane na obszarze Miasta i Gminy zakłady 
przemysłowe, wpływające na degradację chemiczną gleb, związaną z emisją zanieczyszczeń 
pyłowych i gazowych pochodzącą z lokalnych źródeł oraz na przekształcenia gleb (w głównej 
mierze Zakłady Górniczo-Hutnicze BOLESŁAW S.A.). 
 
Zanieczyszczenie gleb 
Z powodu oddziaływania antropogenicznego na środowisko naturalne oraz emitowanie różnego 
rodzaju zanieczyszczeń, zaistniała, oprócz klasycznej klasyfikacji bonitacyjnej gleb, potrzeba 
stosowania klasyfikacji stopnia zanieczyszczenia gleb - zgodnie z klasyfikacją Instytutu Upraw 
i Nawożenia w Puławach (IUNG). 
 
Według opracowania pt. „Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska” arkusz Olkusz 
opublikowanego przez Państwowy Instytut Geologiczny określono: 
 
 Skład granulometryczny:  

Zróżnicowanie składu ziarnowego gleb związane jest z budową geologiczną. Gleby bardzo silnie 
piaszczyste o zawartości >90 % frakcji 1,0-0,1 mm występują w obszarach, gdzie pod skałami 
macierzystymi są utwory czwartorzędowe, głównie plejstoceńskie piaski wodnolodowcowe oraz 
piaski eoliczne. Gleby te charakteryzują się niewielką zawartością (<5 %) frakcji pylastej (0,1-
0,02 mm) i ilastej (<0,02 mm). Są to przeważnie gleby leśne. W glebach rozwiniętych na skałach 
starszych formacji zawartość frakcji piaszczystej mieści się w granicach 50-90 %. Znaczniejszy 
udział w ich składzie (5-10 %) mają frakcje pylasta oraz ilasta. 
 
 
 Odczyn: 

W warstwie przypowierzchniowej (0,0-0,3 m) gleby o odczynie kwaśnym (<6,3) stanowią 36,3 %. 
Są to głównie gleby lasów i nieużytków. Udział gleb o odczynie obojętnym wynosi 44,2 %, zaś 
19,6 % gleb wykazuje odczyn zasadowy. Występowanie gleb zasadowych w warstwie 
przypowierzchniowej obejmuje rejon miejski Olkusza, sięgając na zachodzie do obszaru 
górniczego kopalni Olkusz, a na południu do wychodni wapieni jurajskich między Witeradowem 
a Żuradą. Zasięg gleb zasadowych z zakresu głębokości 0,8-1,0 m dodatkowo obejmuje 
wychodnie wapieni jurajskich w rejonie Sieniczna o Olewina oraz obszar między Olkuszem 
i Kluczami. Występowanie gleb zasadowych zanotowano również obok osadnika odpadów 
poflotacyjnych i w rejonie kopalni Pomorzany. 
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 Geochemia: 
Skład chemiczny gleb w znacznej mierze został odziedziczony po skałach macierzystych, 
z których powstały. Dla gleb Olkusza pierwiastkami charakteryzującymi skały podłoża 
geologicznego są: glin, bar, wapń, kobalt, chrom, żelazo, mangan, nikiel i stront. Przestrzenne 
rozmieszczenie tych pierwiastków w glebach wskazuje na silny związek ze składem chemicznym 
skał podłoża geologicznego. W przypowierzchniowej warstwie gleb silne anomalie srebra 
(>2 mg/kg), arsenu (>20 mg/kg), kadmu (>8 mg/kg), miedzi (>20 mg/kg), rtęci (>0,2 mg/kg), ołowiu 
(>500 mg/kg) i cynku (> 1000 mg/kg) występują na obszarze miejskim Olkusza, w Starym Olkuszu, 
w południowym skraju wsi Pomorzany, w rejonie szybów kopalni Pomorzany i w rejonie kopalni 
Olkusz. Anomalie te mają charakter mieszany, antropogeniczno - geogeniczny. Jednym 
z najważniejszych źródeł skażenia gleb metalami są liczne hałdy odpadów kopalnianych. 
Najważniejsze z nich usytuowane są w rejonie kopalń Olkusz i Pomorzany, szybu Mieszko 
i południowego skraju wsi Pomorzany. Anomalia antropogeniczna (zanikająca na głębokości 0,8-
1,0 m) występuje w rejonie zgrupowania zakładów przemysłowych w południowo – wschodnim 
krańcu Olkusza. Intensywne anomalie wielu pierwiastków zanotowano na obszarze osadnika 
poflotacyjnego ZGH Bolesław, którego wschodni fragment jest zlokalizowany w pobliżu Olkusza. 
W przypowierzchniowej warstwie gleb i na głębokości 0,8-1,0 m dochodzi tu do szczególnie 
wysokich koncentracji wapnia (odpowiednio do 14,75 % i 13,60 %), magnezu (do 5,43 % i 5,22 %), 
żelaza (do 12,13 % i 8,68 %), siarki (do 15,30 % i 9,78 %), srebra (do 10 mg/kg i 9 mg/kg), arsenu 
(do 954 mg/kg i 808 mg/kg), kadmu (do 142 mg/kg i 81 mg/kg), manganu (do 1220 mg/kg 
i 1104 mg/kg), rtęci (do 0,36 mg/kg i 0,34 mg/kg), ołowiu (do 10200 mg/kg i 7500 mg/kg) oraz 
cynku (do 34800 mg/kg i 21300 mg/kg). 
 
Dla gleb z zakresu głębokości 0,0-0,3 m przeprowadzono ocenę stopnia zanieczyszczenia 
metalami, klasyfikując je do grup użytkowania A, B i C na podstawie zawartości dopuszczalnych. 
Przy klasyfikacji stosowano zasadę zaliczania gleb do danej grupy , gdy zawartość co najmniej 
jednego pierwiastka przekraczała wartość dopuszczalną w grupie najniższej. Ze względu na 
zawartość metali 26,69 % spośród badanych próbek spełnia warunki klasyfikacji do grupy A. Do 
grupy B zaliczono 26,17 % analizowanych próbek, a do grupy C - 47,14 %. Gleby zaliczone do 
grupy C występują w obrębie zwartej zabudowy miejskiej Olkusza oraz w rejonie kopalń Olkusz 
i Pomorzany, jak również na obszarze osadnika odpadów poflotacyjnych. Gleby zaliczone do grup 
użytkowania A i B występują głownie na obszarach leśnych. Pierwiastkami zanieczyszczającymi 
gleby są głownie kadm, ołów i cynk, mniejszy udział ma arsen.  
W najbliższych latach przewidziane jest zakończenie eksploatacji i przeróbki rud cynku i ołowiu, co 
wpłynie pozytywnie na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, ale obszary 
niezrekultywowanych hałd i osadników w dalszym ciągu będą stwarzać zagrożenie. 
 
Występujące  na terenie Miasta i Gminy Olkusz tereny zdegradowane i zdewastowane zostały 
zrekultywowane. 
 
4.4 Powietrze atmosferyczne 
 
Stan zanieczyszczenia powietrza jest jednym z najbardziej zmiennych stanów środowiska. 
W znaczącym stopniu zależy od wielkości chwilowych emisji ze źródeł zlokalizowanych na danym 
terenie oraz od wielkości transgranicznej migracji zanieczyszczeń. Rozprzestrzenianie 
zanieczyszczeń w atmosferze determinowane jest warunkami meteorologicznymi, w tym 
intensywnością turbulencji wywołanej czynnikami mechanicznymi i termicznymi oraz własnościami 
fizyczno-chemicznymi atmosfery.  
Podstawowym procesem, w trakcie którego następuje emisja zanieczyszczeń do powietrza, jest 
spalanie paliw w elektrowniach, elektrociepłowniach, indywidualnych paleniskach domowych 
oraz środkach transportu. Zanieczyszczenia emitowane są także przez przemysł i rolnictwo. 
Źródła komunalno-bytowe, w głównej mierze odpowiedzialne za podwyższone stężenia 
zanieczyszczeń, szczególnie pyłu zawieszonego, benzo(a)pirenu i dwutlenku siarki, w sezonie 
zimowym, głównie w efekcie używania niskosprawnych urządzeń i instalacji kotłowych (będących 
w złym stanie technicznym i nieprawidłowo eksploatowanych oraz spalanie złej jakości paliw, 
zasiarczonych, zapopielonych i niskokalorycznych węgli, mułów węglowych, a także wszelkich 
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odpadów z gospodarstw domowych), są głównym powodem tzw. niskiej emisji. Duża ilość źródeł 
wprowadzających zanieczyszczenia z kominów o niewielkiej wysokości sprawia, że zjawisko to jest 
bardzo uciążliwe, gdyż zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstawania, a są to 
najczęściej obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej. Z kolei transport drogowy wpływa 
na całoroczny wysoki poziom tlenków azotu w powietrzu oraz podwyższony poziom pyłu 
zawieszonego PM10. 
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, do 30 kwietnia każdego roku, WIOŚ dokonuje oceny 
poziomu substancji w powietrzu w danej strefie, a następnie dokonuje klasyfikacji stref. Zaliczenie 
strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej obszarze i wiąże 
się z określonymi wymaganiami w zakresie działań na rzecz poprawy jakości powietrza 
(w przypadku, gdy nie są dotrzymane dopuszczalne poziomy) lub utrzymania tej jakości (jeżeli 
spełnia ona przyjęte standardy).  
Oceny i obserwacji zmian dokonuje wojewódzki inspektor ochrony środowiska w ramach 
państwowego monitoringu środowiska. Podstawę klasyfikacji stref zgodnie z art. 89 ww. ustawy 
stanowiły dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz poziomy dopuszczalne powiększone 
o margines tolerancji z dozwolonymi przypadkami przekroczeń, poziomy docelowe oraz poziomy 
celów długoterminowych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin, określone 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) oraz ustawy Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672). 
Oceny za lata 2014-2015 wykonano zgodnie z nowym podziałem kraju, w którym strefę stanowią: 

 aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy (aglomeracja Krakowska), 
 miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy (miasto 

Tarnów), 
 pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład miast o liczbie mieszkańców 

większej niż  100 tysięcy oraz aglomeracji (strefa małopolska). 
Klasyfikacji stref wykonano w następujących klasach: 

 klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest 
wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza; 

 klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza wartości 
dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń 
wartości dopuszczalnych, a także przyczyny ich występowania (dotyczy wyłącznie pyłu 
PM2,5); 

 klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość 
dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń oraz 
dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jest opracowanie programu ochrony 
powietrza; 

 klasa D1 - poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego; nie jest 
wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza; 

 klasa D2 - poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego; należy dążyć 
do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego do roku 2020. 

 
Badania jakości powietrza atmosferycznego na terenie Miasta i Gminy Olkusz prowadzone były 
przez stację pomiarową zlokalizowaną w Olkuszu przy ul. F. Nullo. 
Jakość powietrza w Olkuszu kontrolowana jest poprzez pomiary podstawowych zanieczyszczeń 
powietrza, dla których określone są dopuszczalne lub docelowe poziomy w powietrzu. 
W latach 2014-2015 badania jakości powietrza prowadzone były w zakresie pomiarów: SO2 
i PM10. Natomiast w latach wcześniejszych badania były prowadzone w większym zakresie 
mierzonych substancji: SO2, NO, NO2, CO, NOx i PM10. 
Przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla zanieczyszczeń na stacji pomiarowej w Olkuszu 
zamieszczone zostały poniższej tabeli. 
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Tabela 4. Przekroczenia poziomów dopuszczalnych/docelowych celu długoterminowego, 
stwierdzonych na podstawie pomiarów na stacji pomiarowej w Olkuszu w latach 2012-2015 

Substancja Jednostka Wartość 
dopuszczalna 

Wartość średnia roczna 

2012 2013 2014 2015 

Dwutlenek siarki SO2 μg/m3 - 13 14 10 10,1 
Tlenek azotu NO μg/m3 - 8 7 - - 
Dwutlenek azotu NO2 μg/m3 40 22 22 - - 
Tlenek węgla CO μg/m3 - 0,55 0,48 - - 
Tlenki azotu NOx μg/m3 - 33 32 - - 
Pył zawieszony PM10 μg/m3 40 38 - 31 31 

Liczba dni z przekroczeniami wartości średniodobowej 
Pył zawieszony PM10 μg/m3 35 78 15* 52 45 
Objaśnienia: 
* - niepełne serie pomiarowe w ciągu 2013 r. 
XXX - przekroczenia wartości dopuszczalnych 

Źródło: Raporty roczne WIOŚ Kraków 
 
Monitoring pyłu zawieszonego PM10 - poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym 
PM10 ze względu na ochronę zdrowia ludzi ocenia się w odniesieniu do poziomów 
dopuszczalnych ustalonych dla czasów uśredniania: 24 godziny (50 μg/m3) i rok kalendarzowy 
(40 μg/m3). Dodatkowo dla stężeń 24-godzinnych dopuszcza się możliwość przekraczania danego 
poziomu z częstością nie większą niż 35 razy w roku. 
W analizowanych latach 2014-2015 odnotowano następujące przekroczenia dopuszczalnej liczby 
przekroczeń normy średniodobowej pyłu PM10 w Olkuszu przy ul. F. Nullo: 

- w 2014 r. - 52 dni z przekroczeniami, 
- w 2015 r. - 45 dni z przekroczeniami, 
dla porównania 
- w 2012 r. - 78 dni z przekroczeniami, 
- w 2013 r. - wykonano niepełne serie pomiarowe. 

 
Przyczynami stwierdzonych przekroczeń były głównie: oddziaływanie emisji związanych 
z indywidualnym ogrzewaniem budynków, szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń dodatkowo skorelowane z warunkami atmosferycznymi panującymi w danym roku. 
 
W poniższej tabeli przedstawiono wyniki oceny jakości powietrza dla strefy opolskiej, do której 
zostały przyporządkowane Miasto i Gmina Olkusz, w latach 2014-2015 oraz porównawczo 
w latach 2012-2013. 
 
Tabela 5. Wyniki oceny jakości powietrza dla strefy małopolskiej za lata 2012-2015 

Rok 
Ochrona zdrowia Ochrona roślin 

SO2 NO2 C6H6 PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM2,5 O3 SO2 NOx O3 

2012 C A A C A A A A C C A A A A/D2 

2013 A A A C A A A A C C A A A A 

2014 A A A C A A A A C C A A A A 

2015 A A A C A A A A C C A A A C/D2 

Źródło: Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa małopolskiego 
za lata 2012-2015, WIOŚ Kraków 
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Na podstawie Oceny jakości powietrza za lata 2014-2015 w województwie małopolskim 
i klasyfikacji stref województwa małopolskiego, obszar Miasta i Gminy Olkusz w ramach „strefy 
małopolskiej” został zakwalifikowany: 
w 2014 r. 

- wg kryterium ochrony zdrowia - do klasy A ze względu na poziom: SO2, NO2, C6H6, Pb, As, 
Cd, Ni, O3 oraz do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji: 
PM10, B(a)P, PM2,5, 

- wg kryterium ochrony roślin - do klasy A pod względem poziomu: SO2, NO2, O3, 
w 2015 r. 

- wg kryterium ochrony zdrowia - do klasy A ze względu na poziom: SO2, NO2, C6H6, Pb, As, 
Cd, Ni, O3 oraz do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji: 
PM10, B(a)P, PM2,5, 

- wg kryterium ochrony roślin - do klasy A pod względem poziomu: SO2, NO2, do klasy C/D2 
ze względu na poziom O3. 

 
W 2013 r. wyniki monitoringu jakości powietrza były identyczne jak w 2014 r., natomiast w 2012 r.  
W stosunku do późniejszych lat - wg kryterium ochrony zdrowia - przekroczona była zawartość 
SO2. 
 
4.5 Hałas 
 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska traktuje hałas jako 
zanieczyszczenie, wobec którego należy przyjmować takie same ogólne zasady postępowania, 
jak dla pozostałych zanieczyszczeń i związanych z nimi dziedzin ochrony środowiska.  
Wartości dopuszczalne poziomów hałasu określają:  

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 
112) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu 
do środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2202 z późn. zmianami),  

 wspólnotowe regulacje prawne, w tym Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 25.06.2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu 
w środowisku. 

 
Stan środowiska, ze względu na jego zanieczyszczenia hałasem, określa się za pomocą tzw. 
klimatu akustycznego. Klimat akustyczny to zespół zjawisk akustycznych kształtowanych przede 
wszystkim przez źródła hałasu takie jak: 

 transport drogowy, kolejowy, lotniczy, 
 przemysł, 
 przesył energii elektrycznej o wysokich napięciach. 

 
Klimat akustyczny na terenie Miasta i Gminy Olkusz kształtuje w znacznej mierze ruch 
komunikacyjny, głównie drogowy. 
 
Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu 
poruszających się po wszelkiego rodzaju drogach nie będących drogami kolejowymi. Jest to hałas 
typu liniowego. Przez teren Miasta i Gminy przebiegają będące źródłami hałasu drogowego droga 
krajowa 94, drogi wojewódzkie nr 773, 783, 791 oraz drogi powiatowe i gminne. 
Na poziom hałasu drogowego mają wpływ przede wszystkim: 

- natężenie ruchu komunikacyjnego, 
- udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu, 
- prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie), 
- typ i stan techniczny pojazdów, 
- nachylenie drogi, 
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- stan nawierzchni oraz płynność ruchu. 
 

Monitoringiem klimatu akustycznego na terenie województwa małopolskiego zajmuje się 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, zgodnie z założeniami Programu 
Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Małopolskiego. W ostatnich latach na terenie 
Miasta i Gminy Olkusz nie wyznaczono punktów pomiarowych hałasu drogowego. 
 
Najbliższe pomiary hałasu drogowego były przeprowadzone w 2014 r. w miejscowości Rodaki 
(gm. Klucze) na drodze wojewódzkiej nr 791, która przebiega również przez teren Miasta i Gminy 
Olkusz. Wyniki pomiarów przedstawiono w poniższej tabeli.  
 
Tabela 6. Wartości poziomów długookresowych hałasu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 791 
w 2014 r. 

Nazwa 
punktu 

pomiarowego 
Lokalizacja punktu pomiarowego 

Długookresowy 
średni 

poziom dźwięku 
[dB] 

Przekroczenia 
wartości 

dopuszczalnych 
[dB] 

pora 
dzienna 
(LDWN) 

pora 
nocna 

(LN) 
pora 

dzienna 
pora 

nocna 

Rodaki 
(gm. Klucze, 
powiat olkuski) 

Punkt zlokalizowany przy drodze 
wojewódzkiej nr 791, odległość 10 m od 
krawędzi jezdni, na wysokości 4 m nad 
powierzchnią terenu. Odległość pierwszej linii 
zabudowy od drogi około 12 m po stronie 
pomiarów. Po stronie punktu pomiarowego 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
i zagrodowa. 

67,0 59,0 - - 

Źródło: Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego w województwie małopolskim w 2015 r., WIOŚ Kraków 
 
W ramach „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego" 
prowadzono badania na wybranych drogach województwa małopolskiego. Odcinki dróg objęte 
zakresem programu stanowią najbardziej obciążone ruchem pojazdów ciągi dróg krajowych 
województwa małopolskiego (o średnim rocznym natężeniu ruchu wynoszącym ponad 6 mln 
pojazdów). W ramach Programu wyznaczono punkty pomiarowe na m.in. na drodze krajowej nr 94 
na przebiegającej przez Miasto i Gminę Olkusz (tereny o zwartej zabudowie mieszkaniowej typu 
miejskiego, gdzie pierwsza linia zabudowy znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pasa 
drogowego, co powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku na terenach 
mieszkalnych. Wartość przekroczeń sięga 11 dB w porze dziennej.  
 
Poniżej przedstawiono wyniki prowadzonych analiz, działania naprawcze w celu poprawy klimatu 
akustycznego oraz mapę poglądową analizowanego odcinka drogi krajowej nr 94 zawarte 
w „Programie ochrony środowiska przed hałasem”.   
 
Tabela 7. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane na terenie Miasta i Gminy Olkusz na drodze 
krajowej nr 94, objęte Programem ochrony środowiska przed hałasem 

Lp. 
Orientacyjny 

kilometraż 
Zakres naruszeń 

dopuszczalnych wartości 
poziomu hałasu wyrażonego 

wskaźnikiem LDWN 

Powierzchnia 
obszaru 

przekroczeń 
[km2]  

Liczba 
mieszkańców 
na obszarze 
przekroczeń  

Priorytet 
od do 

1. 294+940 295+550 Pierwsza linia zabudowy 
znajduje się w strefie 
wskaźnika Ldwn o wartości 68 - 
75 dB. Budynki na tym odcinku 
w większej odległości od drogi 
znajdują się w zasięgu hałasu 
o poziomie przekraczającym 
wartości dopuszczalne. 

0,022 84 średni 

2. 296+400 299+340 0,083 506 średni 

3. 301+025 302+200 0,046 155 średni 

4. 303+580 311+900 0,377 5118 bardzo 
wysoki 

Źródło: Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego 
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4.6 Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 
 
Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone zostały 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 
dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).  
Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie monitoringu 
promieniowania elektromagnetycznego określone zostały w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672). Zgodnie z artykułem 123 ww. ustawy oceny 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach 
państwowego monitoringu środowiska. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi 
okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Liczba stanowisk 
pomiarowych, rodzaj terenów na jakich prowadzi się pomiary oraz ich częstotliwość określona 
została w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu 
i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 
(Dz. U. Nr 221, poz. 1645).  
 
Na terenie Miasta i Gminy Olkusz pomiary monitoringowe pół elektromagnetycznych (PEM) 
przeprowadzone zostały w 2014 r., a wcześniej w 2011 r. - wyniki pomiarów przedstawia poniższa 
tabela. 
 
Tabela 8. Wyniki pomiarów pół elektromagnetycznych na terenie Miasta i Gminy Olkusz w 2011 
i w 2014 r. 

Rok 
Lokalizacja 

punktu 
pomiarowego  

Zmierzona 
wartość 

[V/m] 
Dopuszczalna 
wartość [V/m] 

2011 Miasto Olkusz 0,38 7,0 

2014 Miasto Olkusz 0,55 7,0 

Źródło: Ocena poziomu pół elektromagnetycznych w 2011 i w 2014 r., WIOŚ Kraków 
 
W ramach monitoringu PEM w 2011 i w 2014 r. na terenie Miasta i Gminy Olkusz przeprowadzono 
badania w Olkuszu - pomiary wykazały, że w badanym punkcie pomiarowo-kontrolnym nie 
stwierdzono przekroczeń poziomów dopuszczalnych pól elektromagnetycznych - zmierzona 
wartości nie przekroczyły wartości dopuszczalnej, wynoszącej 7,0 V/m. 
 

 
5. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY 

ŚRODOWISKA ZA LATA 2014-2015 WRAZ Z ANALIZĄ 
WYDATKÓW 

 
Poniżej przedstawiono realizację zadań związanych z ochroną środowiska jakie zostały wykonane 
na terenie Miasta i Gminy Olkusz w latach 2014-2015. W sprawozdaniu opierano się na 
harmonogramie przedsięwzięć planowanych do realizacji, określonym w „„Programie Ochrony 
Środowiska dla Miasta i Gminy Olkusz na lata 2014-2017 i kierunkowo do 2021”, który został 
przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/499/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 września 2014 r. 
Ze względu na liczne zmiany w prawodawstwie krajowym oraz w strategiach i źródłach 
finansowania zadań inwestycyjnych (wydatków majątkowych), odniesiono się do konkretnych 
zadań wyszczególnionych w Programie Ochrony Środowiska, lecz również wzięto pod uwagę 
przedsięwzięcia, które nie były zawarte w Programie, a mieszczą się w ramach polityki 
ekologicznej Gminy i zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Miasto i Gmina Olkusz 
realizowała nie tylko wydatki majątkowe, ale przede wszystkim - cele strategiczne, cele 
średniookresowe i działania w ramach priorytetów obowiązującej polityki ekologicznej.  
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Część sprawozdawczą niniejszego opracowania podzielono na rozdziały tematyczne wzorem 
Programu. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono osobno:  

 zadania umieszczone w harmonogramie zadań w Programie Ochrony Środowiska dla 
Miasta i Gminy Olkusz, 

 zadania realizowane w ramach kierunków działań określonych w Programie Ochrony 
Środowiska dla Miasta i Gminy Olkusz, które nie zostały umieszczone w harmonogramie 
(jeżeli takie były zrealizowane, np. w zakresie ochrony wód podziemnych 
i powierzchniowych). 

Wśród wyszczególnionych zadań znalazły się zarówno zadania własne, za których realizację 
jednostką odpowiedzialną była Miasto i Gmina Olkusz jak i zadania koordynowane, których 
realizacja przebiegała na obszarze gminy, jednak jednostką odpowiedzialną za wykonanie zadania 
był inny podmiot. 
 
 
5.1 Ochrona przyrody i krajobrazu 
 

 Rozwój turystyki w Gminie Olkusz poprzez przygotowanie oferty w zakresie infrastruktury rekreacyjnej 
Realizacja zadania: 

Lp. 
Rok 

realizacji 
zadania 

Opis zadania 
Poniesiony 

koszt 
[zł] 

1. 2014 

Rozwój turystyki w Gminie Olkusz poprzez przygotowanie oferty 
w zakresie infrastruktury rekreacyjnej. 
W ramach projektu realizowane były dwa zadania inwestycyjne: 
„Budowa parku rekreacyjno-krajobrazowego - etap 1” oraz 
„Zagospodarowanie terenu wzgórza zamkowego w Rabsztynie”. 
Zadanie współfinansowane  ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2014 oraz z budżetu państwa.  

2.597.377,81 

 Rozbudowa miejsc przystankowych na szlakach turystycznych obszaru LSR 
Realizacja zadania: 

Lp. 
Rok 

realizacji 
zadania 

Opis zadania 
Poniesiony 

koszt 
[zł] 

1. 2014 

Rozbudowa miejsc przystankowych na szlakach turystycznych obszaru 
LSR. 
W ramach projektu zakupiono i zamontowano 4 zadaszenia w postaci 
drewnianych wiat nad istniejącymi punktami postojowymi na trasach 
szlaków turystycznych Gminy Olkusz. 
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

18.942,00 

 Skarby Olkuskiej Starówki, 
 Zamek Rabsztyn dla Dziedzictwa 

Realizacja zadania: 

Lp. 
Rok 

realizacji 
zadania 

Opis zadania 
Poniesiony 

koszt 
[zł] 

1. 2014 

Dotacja na dofinansowanie zadania „Program Ochrony Zabytkowego 
Centrum Olkusza”. 
Prace objęły rekonstrukcję części muru kamieniem parczewskim - 
etap II, konserwację techniczną części muru, roboty budowlane 
uzupełniające przy reliktach zabudowy z XIV i XVI w. usytuowanych 
przy ul. Górniczej i Bóźniczej w Olkuszu. 

18.233,53 

2. 2014 
Wydatki Miejskiego Konserwatora Zabytków - obejmowały naprawę 
mostu drewnianego nad fosą w Rabsztynie wraz z projektem 
wykonawczym. 

14.999,98 

3. 2014 Dozorowanie  terenu wzgórza zamkowego w Rabsztynie 2.833,92 

4. 2015  Wykonano film promocyjny związany z rewitalizacją zamku Rabsztyn, 
opracowano Program opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Olkusz 6.792,80 
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na lata 2015-2018 oraz wydrukowano karty do Gminnej Ewidencji 
Zabytków. 

 Projekt budowlany udostępnienia pomieszczeń zamku górnego w Rabsztynie do celów 
ekspozycyjnych 

Realizacja zadania: 

Lp. 
Rok 

realizacji 
zadania 

Opis zadania 
Poniesiony 

koszt 
[zł] 

1. 2014 Wykonanie koncepcji udostępnienia dla zwiedzających pomieszczeń 
zamku górnego w Rabsztynie do celów ekspozycyjnych. 20.000,00 

 Udostępnienie zamku górnego w Rabsztynie dla zwiedzających 
Realizacja zadania: 

Lp. 
Rok 

realizacji 
zadania 

Opis zadania 
Poniesiony 

koszt 
[zł] 

1. 2015 Adaptacja pomieszczeń zamku górnego w Rabsztynie na cele 
ekspozycyjne wraz z wyposażeniem. 20.000,00 

 Multimedialna trasa turystyczna w obrębie podziemi ratusza 
Realizacja zadania: 

Lp. 
Rok 

realizacji 
zadania 

Opis zadania 
Poniesiony 

koszt 
[zł] 

1. 2015 

Środki na multimedialną trasę turystyczną w obrębie podziemi 
olkuskiego ratusza, zarezerwowano na ewentualne działania 
dotyczące aplikacji o środki zewnętrzne na realizację ekspozycji 
muzealnej w podziemiach olkuskiego ratusza. W związku 
z przesunięciem terminów naboru do Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na rok 2016 - 
nie dokonano wydatku w 2015 roku. 

0,00 

 Rabsztyn, ruiny zamku (XIV-XV): prace konserwatorskie w obrębie zamku górnego oraz 
zabezpieczenie konstrukcyjne murów zamku średniego 

Realizacja zadania: 

Lp. 
Rok 

realizacji 
zadania 

Opis zadania 
Poniesiony 

koszt 
[zł] 

1. 2015 Rabsztyn, ruiny zamku (XIV-XV): prace konserwatorskie 
i zabezpieczające w obrębie zamku średniego - etap II.  497.557,58 

2. 2015 Rabsztyn, ruiny zamku (XIV-XV): prace konserwatorskie 
i zabezpieczające w obrębie zamku średniego - etap III.   25.972,00 

3. 2015 Rewitalizacja kwartału królewskiego. 68.500,00 
 Utrzymanie porządku na terenie zieleni miejskiej, 
 Zakładanie i utrzymywanie terenów zieleni miejskiej 

Realizacja zadania: 

Lp. 
Rok 

realizacji 
zadania 

Opis zadania 
Poniesiony 

koszt 
[zł] 

1. 2014 Pielęgnacja uprawy leśnej  na działce stanowiącej mienie gminne 
w miejscowości Troks. 2.000,00 

2. 2014 Realizacja projektu pn. „Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego”. 1.500,00 

3. 2014 

Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni. Na obiektach zieleni wykonano 
zabiegi: 
- nawożenia mineralnego trawników,       
- bieżącego koszenia trawników, 
- cięcia pielęgnacyjnego drzew i krzewów, 
- usuwania drzew uschniętych lub zagrażających bezpieczeństwu 

ludzi i mienia, 
- sadzenia drzew, krzewów ozdobnych oraz kwiatów w donicach 

i na rabatach. 
Ponadto zakupiono drzewa i krzewy ozdobne oraz 12 donic 
kwiatowych. 

303.886,33 
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4. 2014 Zakup paliwa i osprzętu do kosiarek i podkaszarki - ze środków 
będących w dyspozycji Sołectw Troks, Wiśliczka i Zimnodół. 732,55 

5. 2014 Usunięcie drzew zlokalizowanych na działce przy SP w Zedermanie -
w ramach wydatków Samorządowego Zespołu Edukacji.  2.400,00 

6. 2015 

Realizacja projektu pn. „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego”, 
transport i opieka rannego ptaka należącego do chronionego gatunku  
do schroniska dla dzikich zwierząt w Mikołowie oraz wykonanie oprawy 
graficznej dwóch egzemplarzy Planu Obrony Cywilnej Miasta i Gminy 
Olkusz. 

3.188,41 

7. 2015 

Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni. Na obiektach zieleni wykonano 
zabiegi: 
- nawożenia mineralnego trawników,       
- bieżącego koszenia trawników, 
- cięcia pielęgnacyjnego drzew i krzewów, 
- usuwania drzew uschniętych lub zagrażających bezpieczeństwu 

ludzi i mienia, 
- sadzenia drzew, krzewów ozdobnych oraz kwiatów w donicach 

i na rabatach. 

410.562,57 

8. 2015 Zakup paliwa i osprzętu do kosiarki - ze środków będących w dyspozycji 
Sołectwa Troks.  299,94 

9. 2015 Zakup kosiarkę spalinową dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olkuszu. 1.999,00 

10. 2015 Zakup sadzonek - w ramach funduszu sołeckiego miejscowości 
Niesułowice 500,00 

 Przeprowadzenie uzupełniającej inwentaryzacji przyrodniczej na terenie Miasta i Gminy Olkusz, ze 
szczególnym uwzględnieniem obszarów proponowanych do objęcia ochroną 

Realizacja zadania: 

Lp. 
Rok 

realizacji 
zadania 

Opis zadania 
Poniesiony 

koszt 
[zł] 

1. 2015 Wykonanie opracowań pn. „Uproszczony plan urządzenia lasu” 
i „Inwentaryzacja stanu lasu” oraz koszenie uprawy leśnej. 7.308,00 

 Zadania inne z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu oraz rozwoju turystyki 
Realizacja zadania: 

Lp. 
Rok 

realizacji 
zadania 

Opis zadania 
Poniesiony 

koszt 
[zł] 

1. 2014 

Udzielenie przez Gminę Olkusz dotacji na przedsięwzięcia 
upowszechniające turystykę.  
Dotacje uzyskały: Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”, Stowarzyszenie  
„Zederman”, Stowarzyszenie Olkuska Grupa Turystyczna „AMONIT”,  
Stowarzyszenie „Bractwo Rycerskie Kruk - Starostwa Rabsztyńskiego”, 
Stowarzyszenie Kosmolów „Na Szlaku Orlich Gniazd”, Stowarzyszenie 
na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla 
Wszystkich”, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Witeradów „RAZEM”, 
Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet „SOS”. 

10.000,00 

2. 2015 

Udzielenie przez Gminę Olkusz dotacji na przedsięwzięcia 
upowszechniające turystykę.  
Dotacje uzyskały: Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”, Stowarzyszenie  
„Zederman”, Stowarzyszenie Olkuska Grupa Turystyczna „AMONIT”, 
Stowarzyszenie Kosmolów „Na Szlaku Orlich Gniazd”,  Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Witeradów „RAZEM”, Stowarzyszenie Otwartych Serc 
Aktywnych Kobiet „SOS”, Stowarzyszenie przy IV LO w Olkuszu, 
Stowarzyszenie Troks, LKS „Kłos” w Olkuszu oraz PTTK o/Olkusz. 

9.998,50 

3. 2014 Odtworzenie fragmentu muru zabudowań carskich na placu 
rekreacyjno-sportowym w Sołectwie Niesułowice. 2.989,36 

4. 2014 Uporządkowanie miejsc historycznych w Żuradzie - w ramach wydatków 
funduszu sołeckiego. 599,99 

5. 2014 

Dostawa i montaż kontenerów zaplecza dla Parku rekreacyjno-
krajobrazowego w Olkuszu przy ul. Głowackiego. 
Zakupiono i zamontowano zespół 3 kontenerów na fundamentach jako 
zaplecze dla parku. 

72.852,90 
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6. 2015 Wykonanie powierzchni utwardzonych z kostki betonowej na terenie 
Parku Rekreacyjno-Krajobrazowego w Olkuszu przy ul. Głowackiego. 9.022,18 

7. 2015 
Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki wraz z przykanalikami 
na terenie Parku Rekreacyjno-Krajobrazowego w Olkuszu przy 
ul. Głowackiego  

12.915,00 

 
 
5.2 Ochrona powietrza atmosferycznego 
 

 Budowa dróg transportu rolnego 
Realizacja zadania: 

Lp. 
Rok 

realizacji 
zadania 

Opis zadania 
Poniesiony 

koszt 
[zł] 

1. 2014 
Budowa dróg transportu rolnego. 
Wykonano drogi asfaltowe na podbudowie tłuczniowej w Kosmolowie, 
Rabsztynie i Zawadzie. 

89.999,43 

2. 2015 
Budowa dróg transportu rolnego. 
W ramach tego zadania przebudowane zostały drogi transportu rolnego 
w Zedermanie, Zawadzie, Rabsztynie i Kosmolowie. 

75.786,82 

 Dotacje na drogi wojewódzkie i powiatowe 
Realizacja zadania: 

Lp. 
Rok 

realizacji 
zadania 

Opis zadania 
Poniesiony 

koszt 
[zł] 

1. 2014 
Dotacja dla Województwa Małopolskiego na zadanie: „Budowa 
wschodniej obwodnicy m. Olkusza połączenie DW nr 783 z DW 
nr 791”. 

4.812.475,48 

2. 2014 
Dotacja dla Województwa Małopolskiego na zadanie: „Przebudowa 
drogi wojewódzkiej nr 783 - ul. Zagaje w Olkuszu polegająca na 
budowie odcinka prawostronnego chodnika i przebudowie rowu”. 

111.712,44 

3. 2014 

Pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego na wykonanie chodnika przy 
drodze powiatowej ul. ks. Kan. St. Gajewskiego w Olkuszu na odcinku 
od ul. Kochanowskiego do Kościoła pw. św. Maksymiliana Marii 
Kolbego. 

30.000,00 

4. 2014 Pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego na wykonanie chodnika przy 
drodze powiatowej - Sołectwo Zimnodół. 

73.997,87 
(w tym ze 

środków Sołectwa 
Zimnodół - 
49.000,00) 

4. 2015 
Pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego na wykonanie chodnika przy 
drodze powiatowej - Sołectwo Zimnodół - zadanie zrealizowano 
w całości ze środków pozostających do dyspozycji Sołectwa Zimnodół. 

50.224,00 

4. 2015 
Pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego na zadanie „Utwardzenie 
pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1078K Olkusz - Osiek - Gorenice 
w miejscowości Osiek - etap II”. 

97.846,60 

 Przebudowa, budowa, remonty dróg gminnych 
Realizacja zadania: 

Lp. 
Rok 

realizacji 
zadania 

Opis zadania 
Poniesiony 

koszt 
[zł] 

1. 2014 Zakup krawężników betonowych w celu wykonania naprawy 
i asfaltowania parkingu przy placu zabaw w Sołectwie Zimnodół. 444,03 

2. 2014 Wymiana nawierzchni wjazdu do Zakładu Opieki Zdrowotnej Zacisze 
w Sołectwie Zimnodół.  976,00 

3. 2014 Zakup kruszywa kamiennego na wykonanie drogi łącznika między ulicą 
Chrzanowską, a ulicą Leśną przy posesji nr 31 dla Sołectwa Gorenice 119,99 

4. 2014 
Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania nowej 
nawierzchni asfaltowej oraz chodnika na ul. Nullo na odcinku od 
ul. Słowackiego do ul. Polnej ze środków Osiedla Wschód. 

2.499,83 
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5. 2014 Zakup kostki brukowej do utwardzenia działek gminnych dla Sołectwa 
Zederman. 9.997,48 

6. 2014 
Zakup kruszywa kamiennego celem wykonania drogi łącznika między 
ulicą Chrzanowską, a ulicą Leśną przy posesji nr 31 w Sołectwie 
Gorenice. 

3.000,00 

7. 2014 Zakup materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania remontu 
podjazdu do remizy w Sołectwie Żurada. 2.500,00 

8. 2014 Zakup kruszywa kamiennego potrzebnego do utwardzenia drogi 
gruntowej nr 589 w Sołectwie Żurada. 1.500,00 

9. 2014 Przebudowa ul. Nałkowskiej w Olkuszu - wykonano podbudowę oraz 
nawierzchnię z kostki brukowej 13.805,11 

10. 2014 
Budowa drogi gminnej ulica Graniczna w Sołectwie Olewin. 
Środki wykorzystano na wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej wraz 
z dwustronnym poboczem z kruszywa kamiennego. 

18.607,59 
(w tym z funduszu 

sołeckiego 
Sołectwa Olewin: 

9.607,59) 

11. 2014 
Dokończenie drogi „Zawieś” ul. Na Szlaku, Sołectwo Kosmolów - 
wykonano dolną i górną podbudowę drogi oraz nawierzchnię mineralno-
bitumiczną. 

19.868,76 
(w tym z funduszu 

sołeckiego 
Sołectwa 

Kosmolów: 
10.000,00) 

12. 2014 
Dokończenie remontu drogi gminnej na ul. Słonecznej w Sienicznie. 
Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej wraz z dwustronnym 
poboczem z kruszywa kamiennego. 

23.138,50 
(w tym z funduszu 

sołeckiego 
Sołectwa 

Sieniczno: 
10.783,94) 

13. 2014 

Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Legionów Polskich 34-42.  
Poniesione wydatki to koszt wykonania jezdni o nawierzchni asfaltowej, 
dolnej i górnej podbudowy oraz nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej 

72.977,46 

14. 2014 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Ogrodowej 
w Niesułowicach. 7.969,99 

15. 2014 

Wykonanie jezdni i chodników przy ul. Nullo 5-3 oraz 3a. 
W ramach inwestycji wykonano dolną i górną podbudowę jezdni oraz 
nawierzchnię z kostki brukowej betonowej chodników, jak również 
jezdnię o nawierzchni asfaltowej. 

94.225,80 

16. 2014 

Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych. 
Zakupiono studnie i rury kanalizacyjne, wpusty uliczne ściekowe 
żeliwne, kruszywo kamienne oraz wykonano remonty cząstkowe dróg 
i chodników.  

706.729,26 

17. 2014 Remonty obiektów mostowych. 12.482,50 

18. 2014 Naprawiono wjazd do Zakładu Opieki Zdrowotnej Zacisze 
w miejscowości Zimnodół. 1.524,00 

19. 2014 Oznakowanie poziome i pionowe dróg. 10.196,06 

20. 2014 Wykonanie miejsc parkingowych na ul. Legionów Polskich 2 - środki 
wykorzystano na przygotowanie 7 miejsc postojowych. 16.595,85 

21. 2014 Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Skalskiej 13 - w ramach zadania 
wykonano 10 miejsc postojowych. 16.866,14 

22. 2014 

Przebudowa ulicy Makowej i ulicy Cegielnianej.  
Poniesione wydatki to koszt wykonania nawierzchni asfaltowej wraz 
z dwustronnym poboczem z destruktu asfaltowego w ul. Makowej oraz 
zabudowa studni kanalizacji deszczowej i 2 wpustów ulicznych. 

59.361,90 
(w tym 

dofinansowanie 
ze środków 
będących 

w dyspozycji 
Osiedla Glinianki: 

4.000,00) 

23. 2014 Budowa chodnika przy ul. Łukasińskiego - wykonanie chodnika z kostki 
brukowej.  11.995,33 

24. 2014 

Modernizacja chodnika przy ul. Piłsudskiego w Olkuszu - 
przeprowadzono roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni, ułożono 
krawężniki i obrzeża na ławach betonowych, wykonano nową 
podbudowę oraz nawierzchnię z kostki betonowej. 

34.948,63 
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25. 2014 

Przebudowa ul. Jana Pawła II  w Olkuszu. 
Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2013 r. obejmująca wykonanie 
podbudowy oraz nawierzchni z kostki brukowej, jezdni o nawierzchni 
asfaltowej, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej. 

1.672.545,53 

26. 2014 
Wykonanie nawierzchni na ul. Nowowiejskiej w Olkuszu - w ramach 
zadania wykonana została nawierzchnia asfaltowa wraz z dwustronnym 
poboczem z kruszywa kamiennego. 

46.895,50 

27. 2014 
Przebudowa ul. Metalowej w Olkuszu - środki przeznaczono 
na wykonanie jezdni wraz z jednostronnym chodnikiem, dwóch wjazdów 
oraz dojść do posesji. 

97.904,06 

28. 2014 
Przebudowa drogi po południowej stronie pawilonu handlowego przy 
ul. Legionów Polskich w Olkuszu - w ramach zadania wykonano 
nawierzchnię asfaltową wraz z wymianą krawężnika. 

45.387,22 

29. 2014 
Przebudowa chodnika przy ul. Legionów Polskich w Olkuszu - 
wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej, dolną i górną podbudowę 
oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej. 

7.034,91 

30. 2014 
Modernizacja chodnika przy ul. Strzelców Olkuskich 1B - środki 
przeznaczone zostały na wykonanie podbudowy chodnika oraz 
nawierzchni z kostki brukowej. 

14.962,34 

31. 2014 
Wykonanie miejsc postojowych i drogi dojazdowej przy ul. Głowackiego 
oraz ul. Długiej w Olkuszu - środki wykorzystano na wykonanie drogi 
dojazdowej oraz miejsc postojowych z kruszywa kamiennego. 

55.099,20 

33. 2014 

Przebudowa chodników na Osiedlu Glinianki. 
Wykonano kompleksowy remont chodników w ulicach: Jesionowej, 
Jaśminowej, Kwiatowej, Cegielnianej, Niepodległości, Bohaterów 
Westerplatte, Storczykowej, Topolowej, Ogrodowej, Malinowej 
i Lipowej. W skład robót weszło wykonanie podbudowy kamiennej, 
ułożenie kostki betonowej, zabudowa obrzeży chodnikowych wraz 
z regulacją urządzeń infrastruktury technicznej. 

544.224,05 

34. 2014 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Cegielnianej w Olkuszu. 61.296,23 

35. 2014 
Przebudowa dróg gminnych. Wykonano nawierzchnię asfaltową 
na ul. Ogrodowej ze środków będących w dyspozycji Sołectwa 
Niesułowice. 

12.789,35 

36. 2014 
Dofinansowanie do wykonania inwestycji drogowych na terenie Osiedla 
Centrum. Na wykonanie 10 miejsc postojowych przy ul. Skalskiej 13 
wykorzystano środki będące w dyspozycji Osiedla Centrum. 

4.500,00 

37. 2014 

Zakup krawężników i płyt oraz wykonanie prac wzmocnienia skarpy 
pomiędzy parkingiem, a placem remizy ze środków funduszu sołeckiego 
Zawada - ułożono krawężnik na ławie betonowej oraz wzmocniono 
skarpę płytami ażurowymi. 

3.700,00 

38. 2014 
Przebudowa dróg i ulic - na zakup kostki betonowej na ulicę 
Piłsudskiego przeznaczono środki będące w dyspozycji Osiedla 
Czarna Góra. 

5.963,85 

39. 2015 
Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych - zakupiono m.in. obrzeża 
chodnikowe, krawężniki, kruszywo kamienne oraz wykonano remonty 
cząstkowe dróg i chodników. 

873.814,80 

40. 2015 Oznakowanie poziome i pionowe dróg. 102.883,82 
41. 2015 Remonty obiektów mostowych w Olkuszu. 16.440,92 
42. 2015 Utwardzenie drogi wewnętrznej dz.1186 w Braciejówce. 9.588,15 

43. 2015 

Dokończenie drogi „Zawieś” ul. Na Szlaku - ze środków Funduszu 
sołeckiego Kosmolów wykonano odcinek drogi o długości 27,93 m 
i szerokości 3,60 m w zakresie wykonania podbudowy w układzie 
warstw oraz nawierzchni bitumicznej grubości 5,00 cm wraz 
z dwustronnymi poboczami. 

9.996,71 

44. 2015 Fundusz sołecki Niesułowice - współfinansowanie przebudowy dróg 
gminnych - ul. Ogrodowa 13.998,86 

45. 2015 

Fundusz sołecki Olewin - budowa drogi gminnej ulica Graniczna 
w Sołectwie Olewin - wykonano odcinek drogi o długości 15,47 m 
i szerokości 3,20 m w zakresie wykonania podbudowy w układzie 
warstw oraz nawierzchni bitumicznej grubości 5,00 cm wraz 
z dwustronnymi poboczami. 

4.998,36 



RAPORT Z REALIZACJI „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY OLKUSZ 
NA LATA 2014-2017 I KIERUNKOWO DO 2021” - W LATACH 2014-2015 

 

24 

46. 2015 
Fundusz sołecki Osiek - budowa dróg gminnych - zakupiono 
i dostarczono do miejscowości Osiek 106,5 tony kruszywa 
kamiennego. 

4.977,81 

47. 2015 

Fundusz sołecki Sieniczno - dokończenie remontu drogi gminnej 
na ul. M. Dąbrowskiej - wykonano drogę o długości 124,5 m i szerokości 
3,0 m z nawierzchni asfaltowej grubości 5,0 cm wraz z dwustronnym 
poboczem z kruszywa kamiennego o szerokości 25,0 cm. 

21.113,98 

48. 2015 

Fundusz sołecki Zimnodół - położenie asfaltu na drodze w stronę 
cmentarza w pn.-zach. części Zimnodołu - w ramach zadania 
wykonana została podbudowa z tłucznia kamiennego na drodze  
zlokalizowanej na działce nr 433 w Zimnodole. 

20.198,30 

49. 2015 

Środki Osiedla Centrum - inwestycje drogowe - wykonano miejsca 
postojowe w nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa 
łamanego oraz nawierzchnię asfaltową na podbudowie z kruszywa 
łamanego - ul. Skalska 7,17,18. 

4.000,00 

50. 2015 

Środki Osiedla Czarna Góra - modernizacja dróg i ulic - w ramach 
zadania zmodernizowano chodnik na ul. Piłsudskiego poprzez ułożenie 
krawężników, obrzeży, wykonaniu nowej podbudowy kamiennej oraz 
nawierzchni z kostki betonowej. 

6.072,00 

51. 2015 
Środki Osiedla Wschód - modernizacja ulic - zmodernizowana została 
ul. Nowa w Olkuszu, ułożono krawężniki i obrzeża chodnikowe oraz  
nawierzchnię z kostki brukowej. 

2.452,37 

52. 2015 
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dojazdowej położonej na 
działce nr 1507 w Gorenicach - w ramach zadania wydatkowano środki 
z funduszu sołeckiego miejscowości Gorenice. 

18.400,00 

53. 2015 

Poprawa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Głowackiego 
i ul. Spółdzielczej w Olkuszu.  
W rejonie ul. Spółdzielczej wykonano podbudowę w układzie warstw, 
nawierzchnię z kostki brukowej, betonowej oraz nawierzchnię 
asfaltową, zamontowano dwanaście kompletów latarń oświetleniowych 
parkowych, dwanaście sztuk studzienek ściekowych oraz wybudowano 
kanalizację deszczową. W rejonie ul. Głowackiego wykonano 
podbudowę w układzie warstw oraz nawierzchni z kostki brukowej 
i nawierzchni asfaltowej, a także wykonano siedem studzienek 
ściekowych. 

1.771.207,90 

54. 2015 

Przebudowa ul. Nullo na odcinku od stawu do ul. Słowackiego - 
wykonano dolną i górną podbudowę oraz nawierzchnię z kostki 
brukowej betonowej, nawierzchnię asfaltową, a także dziesięć sztuk 
studzienek ściekowych. 

212.846,00 

55. 2015 
Budowa chodników i miejsc postojowych ul. Sławkowska - w ramach 
zadania wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem 
wymaganego prawem zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. 

5.000,00 

56. 2015 

Budowa parkingu przy placu zabaw, boisku wielofunkcyjnym oraz 
czerwonym szlaku rowerowym w Zimnodole - w ramach zadania 
rozebrano istniejącą nawierzchnię z kruszywa kamiennego, wykonano 
podbudowę w układzie warstw, ułożono krawężniki chodnikowe na 
ławie betonowej oraz ułożono nawierzchnię z kostki brukowej. 

18.640,29 

57. 2015 

Budowa zatoki postojowej ul. Korczaka - w zakres prac wchodziły m.in. 
rozbiórka istniejącej nawierzchni, prace ziemne, wykonanie podbudowy 
w układzie warstw, ułożenie krawężników i obrzeży chodnikowych na 
ławie betonowej oraz ułożenie nawierzchni z kostki brukowej. 

24.000,00 

58. 2015 

Przebudowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. Nałkowskiej 
w Olkuszu - wykonano podbudowę oraz nawierzchnię z kostki brukowej, 
chodniki oraz podbudowę w układzie warstw wraz z nawierzchnią 
z kostki brukowej - miejsca postojowe. 

118.824,52 

59. 2015 

Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi - 
ul. Skalska 7 - wykonano miejsca postojowe w nawierzchni z kostki 
brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię 
asfaltową na podbudowie z kruszywa łamanego. 

5.000,00 

60. 2015 Przebudowa ciągu jezdnego oraz wykonanie miejsc postojowych od 
strony południowej i północnej budynku nr 18 i 20 ul. Żuradzka - etap I 9.814,79 
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61. 2015 

Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi - 
ul. Skalska 7, 17, 18, 19 - wykonano miejsca postojowe w nawierzchni 
z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego oraz 
nawierzchnię asfaltową na podbudowie z kruszywa łamanego. 

131.999,97 

62. 2015 Przebudowa parkingu przy ul. Konopnickiej w Olkuszu - wykonano 
miejsca parkingowe z kostki brukowej. 49.997,78 

63. 2015 
Przebudowa ul. Wiejskiej w Olkuszu - wykonano ciąg pieszo-jezdny 
w nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa 
kamiennego oraz koszt ułożenia krawężników betonowych. 

163.499,63 

64. 2015 

Przebudowa ul. Polnej wraz z miejscami parkingowymi - w ramach 
zadania m.in. wykonano roboty przygotowawcze, frezowanie istniejącej 
nawierzchni asfaltowej, roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni, 
prace ziemne, wykonanie podbudowy w układzie warstw, ułożenie 
krawężników i obrzeży chodnikowych na ławie betonowej, ułożenie 
nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie  nawierzchni asfaltowej, 
prace wykończeniowe. 

40.000,00 

65. 2015 

Wykonanie nakładki asfaltowej na łączniku między ulicami 
Chrzanowską i Leśną w Gorenicach w ramach środków pozostających 
w dyspozycji Sołectwa Gorenice  wykonano nawierzchnię z mieszanki 
mineralno-bitumicznej długości ok. 18,5 m, wykonano warstwę 
wyrównawczą z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię asfaltową 
długości ok. 129,0 m. 

15.000,00 

66. 2015 Sporządzenie dokumentacji w zakresie budowy chodnika w Sołectwie 
Zederman 

6.150,00 
(w tym środki 
pozostające 
w dyspozycji 

Sołectwa 
Zederman: 
5.405,00) 

67. 2015 

Modernizacja ul. Sosnowej - w zakres prac wykonano m.in. roboty 
ziemne, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne koryta, montaż 
dwóch studzienek ściekowych, wykonanie podbudowy w układzie 
warstw, ułożenie  krawężników i obrzeży chodnikowych na ławie 
betonowej, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej. 

462.988,29 

68. 2015 
Wykonanie parkingu przy budynku na ul. K. K. Wielkiego 53 - działka nr 
2496/2 - w ramach zadania wykonano parking oraz chodnik z kostki 
brukowej przy budynku na ul. K. K. Wielkiego 53. 

44.999,31 

69. 2015 

Przebudowa drogi - ul. Nullo 3 i ul. Kościuszki 14 - w ramach zadania 
wykonano nawierzchnię z kostki brukowej (chodniki przyległe do 
budynków mieszkalnych) oraz drogę dojazdową, wykonano poszerzenie 
istniejącego parkingu z płyt ażurowych. 

104.462,71 

70. 2015 

Modernizacja chodnika przy ul. Piłsudskiego w Olkuszu - w ramach 
zadania zmodernizowano chodnik na ul. Piłsudskiego poprzez ułożenie 
krawężników, obrzeży, wykonaniu nowej podbudowy kamiennej oraz 
nawierzchni z kostki betonowej. 

14.394,50 

71. 2015 
Położenie nakładki asfaltowej na drodze nr 63/8 w Zawadzie - 
wykonano drogę o długości 135,0 m i szerokości 3,4 m o nawierzchni 
asfaltowej. 

24.899,64 
(w tym środki 
z funduszu 

sołeckiego wsi 
Zawada:  
7.000,00) 

72. 2015 

Wykonanie projektu technicznego ul. Górniczej blok 32-32b  –zł. 
       Opracowano projekt techniczny ul. Górniczej blok 32-32 b wraz z 
uzyskaniem uzgodnień  
       oraz wymaganego prawem zgłoszenia lub pozwolenia na budowę 

19.926,00 

73. 2015 
Wykonanie chodnika przy ul. Armii Krajowej - w ramach zadania 
wykonana została podbudowa w układzie warstw wraz z nawierzchnią 
z kostki brukowej 

71.149,22 

74. 2015 

Budowa chodników - ul. Sławkowska - wykonano podbudowę 
w układzie warstw wraz z nawierzchnią z kostki brukowej grubości 
8,0 cm oraz wykonano podbudowę wraz z nawierzchnią z kostki 
brukowej grubości 6,0 cm. 

50.000,00 
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75. 2015 
Poprawa nawierzchni drogi - ul. Krucza Góra w Olkuszu wykonano 
odcinek drogi o długości 393,8 m i szerokości 4,5 m, o nawierzchni 
asfaltowej wraz z dwustronnym poboczem z kruszywa kamiennego. 

113.452,90 

76. 2015 
Wykonanie parkingu ul. K. K. Wielkiego - cmentarz w ramach zadania 
wykonano podbudowę w układzie warstw wraz z nawierzchnią z kostki 
brukowej grubości 8,0 cm. 

30.059,64 

77. 2015 
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dojazdowej do boiska 
piłkarskiego w Żuradzie - w ramach funduszu sołeckiego miejscowości 
Żurada. 

10.000,00 

78. 2015 
Zakup tłucznia na utwardzenie wjazdu do garaży remizy OSP 
w Gorenicach oraz zakup ażurów i krawężników do wyłożenia wzdłuż 
remizy OSP w Zawadzie - w ramach wydatków z funduszu sołeckiego. 

5.598,02 

 Rozwój Olkuskiej Strefy Aktywności Gospodarczej 
Realizacja zadania: 

Lp. 
Rok 

realizacji 
zadania 

Opis zadania 
Poniesiony 

koszt 
[zł] 

1. 2014 

Opracowano dokumentację projektową na podstawie wytycznych planu 
funkcjonalno-użytkowego w ramach projektu pn. „Olkuska Strefa 
Aktywności Gospodarczej - budowa infrastruktury”. 
Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

1.200.081,87 

2. 2015 

Olkuska Strefa Aktywności Gospodarczej - wykonane zostały roboty 
budowlane zgodne z programem funkcjonalno-użytkowym oraz zgodnie 
z dokumentacją projektową w zakresie budowy infrastruktury drogowej 
(ścieżki rowerowe, chodniki, przebudowa przepustu wodnego, wjazdy 
na posesję), kanalizacji opadowej, oświetlenia ulicznego, sieci 
wodociągowej. Ponadto wydatkowano środki na sfinansowanie 
inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży 
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji gazowych, wodociągowych, 
kanalizacyjnych i ciepłowniczych. 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013 

3.977.031,32 

 Wykonanie instalacji c.o. w lokalach komunalnych Skalska 18 
Realizacja zadania: 

Lp. 
Rok 

realizacji 
zadania 

Opis zadania 
Poniesiony 

koszt 
[zł] 

1. 2014 

Wykonanie instalacji c.o. w lokalach komunalnych Skalska 18 - 
w ramach zadania wykonano instalację centralnego ogrzewania w 10 
lokalach komunalnych stanowiących własność Gminy Olkusz przy ulicy 
Skalskiej 18. 

67.107,02 

 Termomodernizacja budynków mieszkalnych (ul. Skalska 8, 10, 11, 12) 
Realizacja zadania: 

Lp. 
Rok 

realizacji 
zadania 

Opis zadania 
Poniesiony 

koszt 
[zł] 

1. 2015 
Wykonanie instalacji c.o. w lokalach komunalnych Skalska 8 
i Skalska 12 - w osiemnastu  lokalach komunalnych przy ul. Skalskiej 
w Olkuszu wykonano instalację centralnego ogrzewania. 

127.293,35 

 Termomodernizacja SP Nr 3 w Olkuszu 
Realizacja zadania: 

Lp. 
Rok 

realizacji 
zadania 

Opis zadania 
Poniesiony 

koszt 
[zł] 

1. 2014 
Termomodernizacja SP Nr 3 w Olkuszu - w zakresie wykonanych prac 
ocieplono ściany zewnętrzne szkoły, połacie dachu sali gimnastycznej 
oraz stropodachy. 

150.991,69 
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2. 2014 
Termomodernizacja SP Nr 3 w Olkuszu - w ramach zadania ocieplono  
ściany zewnętrzne szkoły, połacie dachu sali gimnastycznej oraz 
stropodachy. 

387.110,22 

3. 2015 

Termomodernizacja SP Nr 3 w Olkuszu - wykonane zostały roboty 
przygotowawcze, demontażowe i rozbiórkowe oraz roboty montażowe 
instalacji c.o. wg projektu (łącznie z izolacjami termicznymi i powłokami 
antykorozyjnymi). 

49.956,79 

 Utrzymanie szlaków rowerowych na terenie Miasta i Gminy Olkusz 
Realizacja zadania: 

Lp. 
Rok 

realizacji 
zadania 

Opis zadania 
Poniesiony 

koszt 
[zł] 

1. 2015 Montaż stojaków na rowery w miejscowości Wiśliczka. 1.500,00 

2. 2015 

Montaż stojaków na rowery na terenie Miasta i Gminy Olkusz - 
wykonano dokumentację projektową na montaż stojaków rowerowych 
w obrębie olkuskiej Starówki oraz dokonano montażu stojaków 
rowerowych typu „U” w wersji z tablicą z jednostronnie 
wygrawerowanym napisem „Srebrne Miasto” i w wersji bez napisu. 

8.714,10 

3. 2015 

Olkusz - Postawmy (na) rower - Rowerowy Olkusz - wykonano 
dokumentację projektową na montaż stojaków rowerowych w obrębie 
olkuskiej Starówki oraz dokonano montażu stojaków rowerowych typu 
„U” w wersji z tablicą z jednostronnie wygrawerowanym napisem 
„Srebrne Miasto” i w wersji bez napisu. 

94.720,00 

 Zadania inne za zakresu ochrony powietrza atmosferycznego 
Realizacja zadania: 

Lp. 
Rok 

realizacji 
zadania 

Opis zadania 
Poniesiony 

koszt 
[zł] 

1. 2014 

Budowa kotłowni gazowej dla budynku przy ul. Kosynierów 12 
w Olkuszu - opracowano projekt techniczny, wykonano  roboty 
budowlane oraz zamontowano urządzenia kotłowni gazowej w budynku  
przy ul. Kosynierów 12. 

69.495,00 

2. 2014 Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP w Gorenicach 
oraz kotła centralnego ogrzewania dla OSP w Żuradzie.  19.964,66 

3. 2014 Remont kotłowni - Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu 60.000,00 

4. 2014 Dotacja celowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Olkuszu z przeznaczeniem na budowę kotłowni. 56.999,98 

5. 2015 
Remont budynku po byłym przedszkolu oraz jego otoczenia na 
ul. Kosynierów w Olkuszu - w ramach zadania m. in. została 
wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, 

97.877,95 

6. 2015 Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym w Witeradowie 
na dz.404. 55.211,46 

7. 2015 W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zrealizowano remont 
kotłowni i instalacji elektrycznej w remizie OSP w Żuradzie. 4.900,53 

8. 2015 

Termomodernizacja OSP  Zederman. 
Opracowany został projekt termomodernizacji budynku remizy OSP 
w Zedermanie. Wykonane zostały prace polegające m. in. na 
dociepleniu wszystkich ścian zewnętrznych budynku, wymianie 
wskazanych w dokumentacji okien drewnianych na PCV, wykonaniu 
daszków nad wejściem do garażu i do klatki schodowej, montażu 
nowych parapetów z blachy stalowej. 

82.000,00 

9. 2015 Modernizacja kotłowni w SP w Zedermanie. 30.601,28 
10. 2015 Modernizacja instalacji c.o. w budynku ZSPI Nr 1 w Olkuszu. 12.397,12 

11. 2015 Wykonano opracowanie pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Olkusz” - zadanie współfinansowane przez Fundusz Spójności. 26.924,70 
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5.3 Ochrona przed hałasem 
 

 Budowa dróg transportu rolnego, 
 Dotacje na drogi wojewódzkie i powiatowe, 
 Przebudowa, budowa, remonty dróg gminnych, 
 Rozwój Olkuskiej Strefy Aktywności Gospodarczej 

Realizacja zadań: 
Realizacja powyższych zadań została opisana w rozdziale 5.2, ponieważ przeprowadzone w ich ramach 
inwestycje miały wpływ zarówno na ochronę powietrza atmosferycznego jak i redukcję hałasu (polepszenie 
klimatu akustycznego). 
 
 
5.4 Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 
 

 Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Ziemi Olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez ZGH 
„Bolesław” 

Realizacja zadania: 

Lp. 
Rok 

realizacji 
zadania 

Opis zadania Poniesiony koszt 
[zł] 

1. 2014 

„Zaopatrzenie w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu 
eksploatacji złóż przez ZGH Bolesław” - w ramach zadania 
przeprowadzono działania z zakresu komunikacji społecznej oraz 
opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. 
Projekt finansowany w ramach Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

257.592,26 

2. 2015 

„Zaopatrzenie w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu 
eksploatacji złóż przez ZGH Bolesław”  - w ramach realizacji zadania 
przeprowadzono działania z zakresu kampanii informacyjno-
promocyjnej oraz opracowano dokumentację projektowo-
kosztorysową. 
Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

32.051,23 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: Wiśniowa, Parcze, 
Cegielniana i Sikora w Olkuszu 

Realizacja zadania: 

Lp. 
Rok 

realizacji 
zadania 

Opis zadania Poniesiony koszt 
[zł] 

1. 2014 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci 
wodociągowej w ulicach: Wiśniowa, Parcze, Cegielniana i Sikorka 
w Olkuszu 

4.027.717,73 

2. 2015 22.007,97 
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej na Osiedlu Pomorzany 

obejmująca ulice: Długa, Biała, Zacisze, Kołłątaja i Mieszka I 
Realizacja zadania: 

Lp. 
Rok 

realizacji 
zadania 

Opis zadania Poniesiony koszt 
[zł] 

1. 2014 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci 
wodociągowej na Osiedlu Pomorzany obejmująca ulice: Długa, 
Biała, Zacisze, Kołłątaja i Mieszka I 

6.910.813,34 

2. 2015 7.173.109,86 
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Olkuszu 

Realizacja zadania: 

Lp. 
Rok 

realizacji 
zadania 

Opis zadania Poniesiony koszt 
[zł] 

1. 2014 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Olkuszu 945.254,68 
 Przebudowa oczyszczalni ścieków w Olkuszu 

Realizacja zadania: 
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Lp. 
Rok 

realizacji 
zadania 

Opis zadania Poniesiony koszt 
[zł] 

1. 2014 Przebudowa oczyszczalni ścieków w Olkuszu 21.648.720,64 
2. 2015 13.655.297,48 

 Przebudowa sieci wodociągowej Pazurek 
Realizacja zadania: 

Lp. 
Rok 

realizacji 
zadania 

Opis zadania Poniesiony koszt 
[zł] 

1. 2014 Przebudowa sieci wodociągowej Pazurek (wraz z zagospodarowa-
niem terenu) 

541 428,20 
2. 2015 37 557,54 

 Przebudowa sieci wodociągowej w Braciejówce 
Realizacja zadania: 

Lp. 
Rok 

realizacji 
zadania 

Opis zadania Poniesiony koszt 
[zł] 

1. 2014 Przebudowa sieci wodociągowej w Braciejówce 13.439,40 
 Modernizacja osadnika wtórnego na oczyszczalni ścieków w Olkuszu 

Realizacja zadania: 
W analizowanych latach zadanie nie było realizowane - przy obecnym obciążeniu oczyszczalni ścieków 
w Olkuszu, modernizacja osadnika wtórnego nie jest konieczna. Zadanie będzie realizowane w przypadku 
zwiększenia obciążenia oczyszczalni. 

 Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na „Budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi 
powiatowej nr 1091K Olkusz-Bogucin Duży-Jaroszowiec na odcinku około 800 mb ul. Długa 
w Olkuszu” 

Realizacja zadania: 

Lp. 
Rok 

realizacji 
zadania 

Opis zadania Poniesiony koszt 
[zł] 

1. 2014 

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

75.000,00 

2. 2015 

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

100.000,00 

 Projekt odwodnienia wraz z przyłączem do kanalizacji deszczowej terenu przyległego do przedszkola 
przy SP Nr 5 w Olkuszu 

Realizacja zadania: 

Lp. 
Rok 

realizacji 
zadania 

Opis zadania Poniesiony koszt 
[zł] 

1. 2014 Projekt odwodnienia wraz z przyłączem do kanalizacji deszczowej 
terenu przyległego do przedszkola przy SP Nr 5 w Olkuszu. 25.401,80 

 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Spółdzielczej 
Realizacja zadania: 

Lp. 
Rok 

realizacji 
zadania 

Opis zadania Poniesiony koszt 
[zł] 

1. 2014 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Spółdzielczej. 550.808,22 
 Budowa kanalizacji deszczowej w Witeradowie 

Realizacja zadania: 

Lp. 
Rok 

realizacji 
zadania 

Opis zadania Poniesiony koszt 
[zł] 

1. 2014 Budowa kanalizacji sanitarnej w Witeradowie - zakończono budowę 
ostatniego odcinka kanalizacji sanitarnej w Witeradowie 335.290,02 

 Rozwój Olkuskiej Strefy Aktywności Gospodarczej 
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Realizacja zadania: 
Realizacja zadania wraz z podaniem kwot została opisana w rozdziale 5.2. Przeprowadzone w ramach 
niniejszego zadania inwestycje miały wpływ na ochronę powietrza, redukcję hałasu oraz na ochronę wód. 

 Zadania inne z zakresu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych 
Realizacja zadania: 

Lp. 
Rok 

realizacji 
zadania 

Opis zadania Poniesiony koszt 
[zł] 

1. 2014 
Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: „Budowa 
chodników wraz z odwodnieniem w ciągu dróg powiatowych 
na terenie Gminy Olkusz". 

102.878,00 

2. 2014 
Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: „Budowa 
chodników wraz z odwodnieniem w ciągu dróg powiatowych 
na terenie Gminy Olkusz”. 

50.694,70 

3. 2014 
Przebudowa ulicy Parcówka w Olkuszu - kanalizacja deszczowa. 
Wybudowano 4 studzienki ściekowe uliczne betonowe, kanały z rur 
typu PVC i PP oraz 11 studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych. 

99.823,32 

4. 2014 Modernizacja ulicy Ogrodowej w Olkuszu - w ramach zadania 
zamontowano 5 kratek kanalizacyjnych w ul. Ogrodowej. 11.070,00 

5. 2014 Modernizacja ulic na Osiedlu Glinianki - zabudowano uliczne wpusty 
w ulicy Jesionowej, Cegielnianej i Kwiatowej. 32.058,29 

6. 2014 
Wykonanie studni chłonnych na ulicy Zacisze w Olkuszu - środki 
wykorzystano na wykonanie dwóch studni chłonnych betonowych 
wraz z trzema przykanalikami PVC. 

13.161,00 

7. 2014 
Wykonanie projektu przebudowy kanalizacji przy ul. Parkowej 
w Olkuszu - przygotowano opracowanie zamiennej dokumentacji 
technicznej odwodnienia ulicy Parkowej. 

7.380,00 

8. 2014 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do Domu 
Przedpogrzebowego. 1.962,80 

9. 2014 Bieżąca konserwacja i eksploatacja kanalizacji deszczowej oraz 
usuwanie awarii. 106.663,28 

10.  2015 Dotacja celowa dla OSP Pomorzany w celu wykonania przyłącza 
kanalizacyjnego budynku remizy OSP. 2.152,71 

11. 2015 

Odwodnienie terenu OSP w Kosmolowie. 
W ramach zadania wykonano projekt odwodnienia terenu OSP 
w Kosmolowie, a także m. in. wykonano chodniki oraz ścieżki 
spacerowe z kostki betonowej, wybudowano kanalizację deszczową 
w celu odwodnienia placu manewrowego i parkingu przed remizą 
oraz placu manewrowego przed garażem, wybudowano elementy 
małej architektury użytku własnego, przebudowano plac manewrowy 
i parking przed remizą. 

167.928,00 

12. 2015 

Wyrównanie, odwodnienie i wykonanie tarasu pomiędzy garażem 
a remizą OSP - Kosmolów. 
W ramach zadania wykonano projekt odwodnienia terenu OSP 
w Kosmolowie, a także m.in.  wykonano chodniki oraz ścieżki 
spacerowe  z kostki betonowej, wybudowano kanalizację deszczową 
w celu odwodnienia placu manewrowego i parkingu przed remizą 
oraz placu manewrowego przed garażem, wybudowano elementy 
małej architektury użytku własnego, przebudowano plac manewrowy 
i parking przed remizą. 

141.909,73 

13. 2015 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 6 w Olkuszu. 4.615,91 

14. 2015 

Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 
w Olkuszu. 
Opracowany został projekt zespołu boisk sportowych oraz bieżni 
wraz z zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 3 
w Olkuszu wraz z ostateczną decyzją - pozwoleniem na budowę.  
W ramach I etapu wykonano roboty przygotowawcze, rozebrano 
kolidujące urządzenia, wykonano roboty ziemne pod układanie 
kanalizacji oraz wybudowano część kanalizacji deszczowej wraz ze 
studniami kanalizacyjnymi.  

78.398,73 
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15. 2015 Bieżąca konserwacja i eksploatacja kanalizacji deszczowej oraz 
usuwanie awarii. 104.807,89 

16. 2015 
Czyszczenie zbiornika retencyjno-oczyszczającego wody 
deszczowe w okolicy torów kolejowych (rejon ul. Żuradzkiej 
w Olkuszu). 

75.880,00 

17. 2015 
Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód 
opadowych z obszaru Miasta Olkusza część południowa w rejonie 
ul. 29-go Listopada do rzeki Baba. 

2.829,00 

18. 2015 
Zakupiono materiały budowlane w ramach bieżącego utrzymania 
kanalizacji - celem zabudowy w ul. Wspólnej w Olkuszu oraz 
w innych drogach gminnych. 

17.216,93 

19. 2015 Dofinansowanie mieszkańcom budowy przepompowni ścieków 
w indywidualnych przyłączach kanalizacyjnych. 7.450,00 

 
 
5.5 Edukacja ekologiczna 
 

 Budowa wzorcowej zagrody rolniczej 
Realizacja zadania: 

Lp. 
Rok 

realizacji 
zadania 

Opis zadania Poniesiony koszt 
[zł] 

1. 2014 

Fundusz sołecki Zadole Kosmolowskie - Budowa wzorcowej zagrody 
rolniczej - budynek gospodarczy.  
W ramach zadania skompletowano projekt budowlany budynku 
gospodarczego wraz z wewnętrznymi instalacjami, na podstawie 
którego uzyskano pozwolenie na jego budowę, a ponadto 
zamontowano urządzenia na placu zabaw. 

7.870,40 

2. 2015 Fundusz sołecki Zadole Kosmolowskie - Budowa wzorcowej zagrody 
rolniczej - budynek gospodarczy.  8.197,31 

 Edukacja ekologiczna 
Realizacja zadania: 

Lp. 
Rok 

realizacji 
zadania 

Opis zadania Poniesiony koszt 
[zł] 

1. 2014 

Edukacja ekologiczna, tj. współorganizowanie konkursów o tematyce 
ekologicznej i zakup nagród dla laureatów tych konkursów oraz 
przeprowadzenie kampanii informacyjnej o zagrożeniach związanych 
ze spalaniem odpadów w piecach c.o.   

11.881,13 

2. 2014 Zakup koszulek z napisami proekologicznymi dla Sołectwa 
Niesułowice.  1.000,00 

3. 2014 Pobyt uczniów szkół podstawowych na tzw. „zielonej szkole”. 250.849,00 

4. 2015 Edukacja ekologiczna, tj. współorganizowanie konkursów o tematyce 
ekologicznej i zakup nagród dla laureatów tych konkursów. 9.979,20 

 
 
5.6 Poważne awarie 
 

 Zakup i montaż syren alarmowych dla Miejskiego Systemu Ostrzegania 
Realizacja zadania: 
1. 2014 Zakup i montaż syren alarmowych dla Miejskiego Systemu Ostrzegania. 17.988,75 

2. 2014 Zakup modemu typu MMB-4000 sterującego systemami alarmowymi 
na terenie Miasta i Gminy Olkusz. 4.000,00 

3. 2015 
Zakup i montaż syren alarmowych dla Miejskiego Systemu Ostrzegania. 
Zakupiono i zainstalowano w budynkach Gminy Olkusz dwie syreny 
alarmowe w ramach miejskiego systemu ostrzegania. 

19.999,80 

 Zadania inne 
Realizacja zadania: 

1. 2014 Zakup plandek, worków na piasek i aparatu fotograficznego na potrzeby 
zarządzania kryzysowego. 2.288,35 



RAPORT Z REALIZACJI „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY OLKUSZ 
NA LATA 2014-2017 I KIERUNKOWO DO 2021” - W LATACH 2014-2015 

 

32 

2. 2014 

Administrowanie, remont i konserwacja schronów, przegląd syren 
alarmowych oraz wynagrodzenie zarządcy - w ramach zadań 
realizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony 
Ludności i Spraw Obronnych 

23.618,92 

3. 2015 Zakup plandek przeciwdeszczowych do wykorzystania podczas 
ewentualnych zdarzeń kryzysowych. 779,82 

4. 2015 

Administrowanie, remont i konserwacja schronów, utrzymanie ich 
w czystości oraz przegląd syren alarmowych - w ramach zadań 
realizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony 
Ludności i Spraw Obronnych. 

17.439,50 

 
 
5.7 Gospodarka odpadami 
 

 Gospodarka odpadami komunalnymi 
Realizacja zadania: 

Lp. 
Rok 

realizacji 
zadania 

Opis zadania Poniesiony koszt 
[zł] 

1. 2014 

Wydatki bieżące na zadanie pn. „System gospodarki odpadami 
komunalnymi”, m. in.: 
- zorganizowanie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w Olkuszu, 
- wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
- edukacja ekologiczna, tj. przeprowadzenie pikniku sportowo-

ekologicznego, organizacja spektaklu podczas Dni Olkusza, wydruk 
ulotek oraz kalendarzy. 

2.991.444,98 

2. 2015 

Wydatki bieżące na zadanie pn. „System gospodarki odpadami 
komunalnymi”, m. in.: 
- prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Olkuszu, 
- wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
- edukacja ekologiczna, w tym zamieszczanie informacji w prasie 

lokalnej, wydruk ulotek, zakup zestawów do segregacji odpadów, 
zakup nagród dla uczestników konkursów. 

3.403.147,45 

 Zadania inne z zakresu gospodarka odpadami 
Realizacja zadania: 

Lp. 
Rok 

realizacji 
zadania 

Opis zadania Poniesiony koszt 
[zł] 

1. 2014 Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest  
od mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz.  49.890,55 

2. 2014 
Likwidacja „dzikich” wysypisk z terenu Olkusza, miejscowości Kosmołów 
i Zederman - w trakcie akcji „Sprzątanie Świata” zebrano i wywieziono 
odpady. 

17.412,64 

3. 2015 Likwidacja ośmiu „dzikich” wysypisk na terenie Olkusza w trakcie akcji 
zbierania odpadów z terenu Gminy. 19.423,76 

4. 2015 Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest  
od mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz. 95.423,40 
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5.8 Zadania inne z zakresu ochrony środowiska - nie ujęte 
w harmonogramie realizacji przedsięwzięć w POŚ 

 
 Zadania inne z zakresu ochrony środowiska 

Realizacja zadania: 

Lp. 
Rok 

realizacji 
zadania 

Opis zadania Poniesiony koszt 
[zł] 

1. 2014 Zbieranie i transportu do utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt. 13.078,92 

2. 2014 

Odławianie i transport do schroniska bezdomnych zwierząt 
pochodzących z terenu Miasta i Gminy Olkusz - zapewnienie im opieki 
w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz pokrycie kosztów leczenia 
bezdomnych zwierząt rannych w wypadkach komunikacyjnych. 

239.160,00 

3. 2014 Dokarmianie wolno żyjących kotów - poniesiono koszty zakupu karmy. 6.967,02 

4. 2014 
Sterylizacja, szczepienie i leczenie, elektroniczne znakowanie 
i rejestrowanie oraz wspieranie adopcji znalezionych zwierząt - 
w ramach programu zapobiegania bezdomności zwierząt. 

3.993,79 

5. 2014 Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej do oświetlenia wiaty 
przystankowej w Sołectwie Sieniczno. 3.444,00 

6. 2014 
Zakup narybku karpia dla Polskiego Związku Wędkarskiego Koło 
Olkusz nr 39 w celu zarybienia zbiornika wodnego przy ul. Nullo 
w Olkuszu oraz miejscowości Pazurek. 

1.000,00 

7. 2014 

Oczyszczanie miasta, tj.: 
- mechaniczne omiatanie ulic, parkingów, placów, przystanków i zatok 

autobusowych, 
- ręczne omiatanie chodników i opróżniania koszy ulicznych, 
- wywóz nieczystości stałych z kontenera ustawionego na placu 

targowym przy ul. Osieckiej, 
- zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników gminnych 

(odśnieżanie nawierzchni i usuwanie śliskości), 
- utrzymania porządku na terenach zieleni miejskiej i osiedlowej oraz 

odbioru nieczystości zebranych przez osoby bezrobotne wykonujące 
prace społecznie użyteczne na terenie Miasta Olkusza. 

857.307,79 

8. 2014 
Realizacja „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Olkusz 
na lata 2014-2017 i kierunkowo do 2021” wraz z „Prognozą 
oddziaływania na  środowisko”. 

29.397,08 

9. 2015 
Wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego na przejeździe 
kolejowym - ul. Partyzantów oraz opłata za uzgodnienia branżowe 
dokonane przez Wydział Drogowo-Inwestycyjny. 

3.573,15 

10. 2015 Zakup koszy na śmieci dla miejscowości Niesułowice 2.214,00 
11. 2015 Zakup koszy na śmieci i ławek na Osiedle Młodych 7.207,80 

12. 2015 

Oczyszczanie miasta, tj.: 
- mechaniczne omiatanie ulic, parkingów, placów, 
- ręczne omiatanie chodników i opróżniania koszy ulicznych, 
- wywóz nieczystości stałych z kontenera ustawionego na placu 

targowym przy ul. Osieckiej, 
- sprzątanie działek należących do Gminy Olkusz, 
- zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników gminnych 

tj. odśnieżanie nawierzchni  i usuwanie śliskości, 
- odbiór nieczystości zebranych przez osoby bezrobotne wykonujące 

prace społecznie-użyteczne na rzecz Miasta Olkusza. 

1.441.255,19 

13. 2015 
Zakup materiałów i wyposażenia w celu przeciwdziałania skutkom 
działania zwierząt łownych - dotacja z budżetu Województwa 
Małopolskiego 

9.327,00 

14. 2015 Zbieranie i transport do utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt. 10.680,00 

15. 2015 

Odławianie i transport do schroniska bezdomnych zwierząt 
pochodzących z terenu Miasta i Gminy Olkusz - zapewnienie im opieki 
w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz pokrycie kosztów leczenia 
bezdomnych zwierząt rannych w wypadkach komunikacyjnych. 

239.328,45 

16. 2015 Dokarmianie wolno żyjących kotów - koszty zakupu karmy. 6.999,10 
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17. 2015 
Sterylizacja, kastrację, szczepienie i leczenie, elektroniczne znakowanie 
i rejestrowanie oraz wspieranie adopcji znalezionych zwierząt - 
w ramach programu zapobiegania bezdomności zwierząt. 

3.070,00 

18. 2015 Transport i zapewnienie opieki zwierzętom domowym odebranym  
właścicielom ze względu na ich niewłaściwe traktowanie. 8.050,00 

19. 2015 Wykonanie opinii i analiz w zakresie ochrony środowiska. 18.305,28 
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6. 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 
gminy, decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz decyzjami związanymi 
z realizacją przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, 
rozwojem terenów zielonych.  
Z punktu widzenia pełnionej roli w realizacji programu można wyodrębnić cztery grupy 
uczestniczących w nim podmiotów: 

 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 w Olkuszu raporty z wykonania programu. Gmina współdziała z organami administracji 
rządowej i samorządowej szczebla powiatowego oraz wojewódzkiego, ponadto współdziała 
z instytucjami administracji rządowej, w dyspozycji których znajdują się instrumenty kontroli 
i monitoringu. Instytucje te kontrolują respektowanie prawa, prowadzą monitoring stanu środowiska 
(WIOŚ).  
W obowiązującym w latach sprawozdawczych 2014-2015 Programie Ochrony Środowiska dla 
Miasta i Gminy Olkusz dla części parametrów zostały określone skwantyfikowane wskaźniki 
postępów i skutków realizacji ww. programu. Poniżej przedstawiono dostępne w czasie 
przygotowania raportu wskaźniki. Przedstawione wskaźniki zostały ustalone na podstawie danych 
pozyskanych w Urzędzie Miejskim w Olkuszu, WIOŚ oraz GUS oraz na podstawie ustaleń 
własnych. W związku z tym, że w chwili opracowywania niniejszego Raportu nie była dostępna 
większość danych opracowywanych przez GUS i WIOŚ za 2015 r. - w celach porównawczych 
przedstawiono dane za 2013 r. 
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Tabela 9. Wskaźniki monitoringu dla Miasta i Gminy Olkusz 

Wskaźnik Jednostka 2013 2014 

Ochrona przyrody i krajobrazu 
Powierzchnia prawnie chroniona ogółem (bez obszarów 
Natura 2000)  ha 5 391,30 5 391,30 

Obszary NATURA 2000 szt. 1 
- „Jaroszowiec” (PLH120006) 

1 
- „Jaroszowiec” (PLH120006) 

Parki Krajobrazowe ha 
5 391,30 

- „Orlich gniazd”, 
- „Dolinki Krakowskie” 

5 391,30 
- „Orlich gniazd”, 
- „Dolinki Krakowskie” 

Rezerwaty ha 187,91 
- „Pazurek” 

187,91 
- „Pazurek” 

Obszary chronionego krajobrazu ha brak brak 
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe ha brak brak 
Użytki ekologiczne ha brak brak 

Pomniki przyrody szt. 

35 
w tym: 
- 10 pomników przyrody 

ożywionej, 
- 25 pomników przyrody 

nieożywionej 

35 
w tym: 
- 10 pomników przyrody 

ożywionej, 
- 25 pomników przyrody  

nieożywionej 
Lasy 
Lesistość Miasta i Gminy ha 1 516,10 1 537,87 
Jakość wód podziemnych i powierzchniowych 

Jakość wód podziemnych 
wg 

obowiązującej 
klasyfikacji 

brak wykonanych pomiarów brak wykonanych pomiarów 

Jakość wód powierzchniowych 
wg 

obowiązującej 
klasyfikacji 

Stan/potencjał ekologiczny: 
- punkt Kanał Dąbrówka - 

stan umiarkowany 

Stan/potencjał ekologiczny: 
- punkt Kanał Dąbrówka - 

stan umiarkowany 
Gospodarka wodno-ściekowa 
Długość sieci wodociągowej km 185,2 188,8 
Zwodociągowanie Miasta i Gminy % 97,5 99,9 
Skanalizowanie Miasta i Gminy % 66,9 67,5 
Długość kanalizacji sanitarnej  km 75,3 92,0 
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Wskaźnik Jednostka 2013 2014 

Liczba komunalnych oczyszczalni ścieków: 
- biologiczne, 
- biologiczne z podwyższonym usuwaniem biogenów 

szt. 0 
1 

0 
1 

Ochrona powietrza atmosferycznego 
Stężenie NO2  g/m3 22 brak wykonanych pomiarów 
Stężenie SO2  g/m3 14 10 
Stężenie średnioroczne benzenu  g/m3 brak wykonanych pomiarów brak wykonanych pomiarów 

Stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego PM10 
i PM2,5 g/m3 

- PM10 - wykonano niepełne serie 
pomiarowe, 

- PM2,5 - brak wykonanych 
pomiarów 

- PM10 - 31, 
- PM2,5 - brak wykonanych 

pomiarów 

Liczba przekroczeń wartości dopuszczalnej poziomu 
24-godzinnego pyłu zawieszonego PM10 liczba 15 

(niepełne serie pomiarowe) 
52 - przekroczenie 

(wartość dopuszczalna - 35) 
Substancje, których stężenia przekroczyły wartości 
dopuszczalne lub wartości dopuszczalne powiększone 
o margines tolerancji - klasyfikacja strefy w której leży 
Miasto i Gmina 

wg 
obowiązującej 

klasyfikacji 

klasa C - dla zawartości 
w powietrzu: PM10, B(a)P, PM2,5 

klasa C - dla zawartości 
w powietrzu: PM10, B(a)P, PM2,5 

Ochrona przed hałasem 
Miejsca gdzie poziom hałasu przekracza wartości 
dopuszczalne wg obowiązujących przepisów 

Lokalizacja 
wg WIOŚ 

brak wyznaczonych punktów 
pomiarowych 

brak wyznaczonych punktów 
pomiarowych 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

Miejsca gdzie poziom pól elektromagnetycznych 
przekracza wartości dopuszczalne wg obowiązujących 
przepisów 

Lokalizacja 
wg WIOŚ brak wykonanych pomiarów 

brak przekroczeń 
- punkt w Olkuszu: wartość 

zmierzona - 0,55 V/m, wartość 
dopuszczalna - 7,0 V/m 

Poważane awarie 
Liczba poważnych awarii i miejscowych zagrożeń 
w ciągu roku: 
- duże, 
- średnie, 
- lokalne, 
- małe 

szt. 

 
 
0 
2 

202 
36 

 
 
0 
6 

256 
53 

Gospodarka odpadami 
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazanych do 
składowania w stosunku do masy tych odpadów 

% 21,19 
(poziom dopuszczalny - 50%) 

29,03 
(poziom dopuszczalny - 50%) 
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Wskaźnik Jednostka 2013 2014 

wytworzonych w 1995 r. 
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła % 20,64 

(poziom wymagany - 12%) 
24,32 

(poziom wymagany - 14%) 
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

% 89,49 
(poziom wymagany - 36%) 

88,41 
(poziom wymagany - 38%) 

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska 
Nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę 
środowiska w Mieście i Gminie ogółem, w tym:  zł 5.693.860,76 7.757.563,76 

- majątkowe inwestycyjne zł 519.335,84 1.104.128,62 
- utrzymanie zieleni zł 265.556,18 307.018,88 
- gospodarka ściekowa i ochrona wód zł 435.421,69 1.101.333,55 
- gospodarka odpadami zł 1.688.800,80 3.058.748,17 
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7. 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  
Polityki Ekologicznej Państwa - stanowiły przełożenie celów Polityki Ekologicznej Państwa 
na szczebel Gminy. Realizacja przyjętego Programu w miarę jego realizacji stwarza niekiedy 
problemy, tak natury finansowej (trudność w pozyskaniu środków finansowych) jak i nne 
(np. zmieniające się potrzeby bieżące mieszkańców, czynniki zewnętrzne, zmiana 
ustawodawstwa). Duża część zadań zawartych w Programie wpisuje się w pożądane przez ogół 
mieszkańców Miasta i Gminy kierunki - np. zmniejszenie uciążliwości hałasu, odbudowa układów 
urbanistycznych, ochrona przyrody. Analizując przyjęte w Programie Ochrony Środowiska zadania 
należy zauważyć: 

 zrealizowane zostały (bądź są sukcesywnie na bieżąco realizowane) najważniejsze 
zadania w zakresie ochrony wód, ochrony przed hałasem i ograniczenia zanieczyszczenia 
powietrza,  

 powodem niezrealizowania jednego z zaplanowanych zadań - „Modernizacja osadnika 
wtórnego na oczyszczalni ścieków w Olkuszu” - był: 
- brak potrzeby jego realizacji - przy obecnym obciążeniu oczyszczalni ścieków, 

modernizacja osadnika wtórnego nie jest konieczna; zadanie będzie realizowane, jeżeli 
zajdzie taka potrzeba (zwiększy się obciążenie oczyszczalni). 

 
8. 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 tzw. II Polityki 
Ekologicznej Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. 
Nadrzędnym, strategicznym celem wspomnianej polityki ekologicznej państwa było 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: 
 
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: 
 ochronie przyrody, 
 ochronie lasów, 
 ochronie powierzchni ziemi, 
 ochronie zasobów kopalin; 
 

3. Poprawa jakości środowiska polegająca na działaniach w obszarach: 
 ochrona wód, 
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 ochrona powietrza, 
 ochrona przed hałasem, 
 oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego, 
 energia odnawialna. 

 
9. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Olkusz stanowił 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 oraz podmioty 
gospodarcze. Charakter zadań z zakresu ochrony środowiska wykonywany przez samorząd gminy 
wpływa na możliwości bezpośredniej i pośredniej ochrony środowiska na terenie gminy. 
W niniejszym opracowaniu przedstawiono zadania, które były realizowane w latach 2014-2015 - 
do najważniejszych z nich można zaliczyć: 

 zadania w zakresie ochrony powietrza i ochrony przed hałasem,  
 zadania w zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowych, 
 zadania w zakresie ochrony przyrody, 
 zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, 
 edukację ekologiczną. 

 
W poniższej tabeli przedstawiono stopień realizacji zadań w analizowanych latach 
sprawozdawczych 2014-2015. 
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Tabela 10. Stopień realizacji zadań wyznaczonych w POŚ dla Miasta i Gminy Olkusz w latach 2014-2015 
 
Objaśnienie do tabeli - stopień realizacji zadania: 
 

 - zadanie zrealizowane 
 - zadanie zrealizowane częściowo 
 - zadanie realizowane w sposób ciągły 
 - brak realizacji zadania 

       

Lp. Nazwa zadania Okres realizacji 
2014 2015 

OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
1. Rozwój turystyki w Gminie Olkusz poprzez przygotowanie oferty w zakresie infrastruktury rekreacyjnej   
2. Rozbudowa miejsc przystankowych na szlakach turystycznych obszaru LSR   
3. Skarby Olkuskiej Starówki   
4. Zamek Rabsztyn dla Dziedzictwa   
5. Projekt budowlany udostępnienia pomieszczeń zamku górnego w Rabsztynie do celów ekspozycyjnych   
6. Udostępnienie zamku górnego w Rabsztynie dla zwiedzających   
7. Multimedialna trasa turystyczna w obrębie podziemi ratusza   

8. Rabsztyn, ruiny zamku (XIV-XV): prace konserwatorskie w obrębie zamku górnego oraz zabezpieczenie konstrukcyjne 
murów zamku średniego 

  

9. Utrzymanie porządku na terenie zieleni miejskiej   
10. Zakładanie i utrzymywanie terenów zieleni miejskiej   

11. Przeprowadzenie uzupełniającej inwentaryzacji przyrodniczej na terenie Miasta i Gminy Olkusz, ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów proponowanych do objęcia ochroną 

  

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 
12. Budowa dróg transportu rolnego   
13. Dotacje na drogi wojewódzkie i powiatowe   
14. Przebudowa, budowa, remonty dróg gminnych   
15. Rozwój Olkuskiej Strefy Aktywności Gospodarczej   
16. Wykonanie instalacji c.o. w lokalach komunalnych Skalska 18   
17. Termomodernizacja budynków mieszkalnych (ul. Skalska 8, 10, 11, 12)   
18. Termomodernizacja SP Nr 3 w Olkuszu   
19. Utrzymanie szlaków rowerowych na terenie Miasta i Gminy Olkusz   
OCHRONA PRZED HAŁASEM 
20. Budowa dróg transportu rolnego   
21. Dotacje na drogi wojewódzkie i powiatowe   
22. Przebudowa, budowa, remonty dróg gminnych   
23. Rozwój Olkuskiej Strefy Aktywności Gospodarczej   
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Lp. Nazwa zadania Okres realizacji 
2014 2015 

OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH 
24. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Ziemi Olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez ZGH „Bolesław”   

25. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: Wiśniowa, Parcze, Cegielniana i Sikora 
w Olkuszu   

26. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej na Osiedlu Pomorzany obejmująca ulice: Długa, Biała, 
Zacisze, Kołłątaja i Mieszka I   

27. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Olkuszu   
28. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Olkuszu   
29. Przebudowa sieci wodociągowej Pazurek   
30. Przebudowa sieci wodociągowej w Braciejówce   
31. Modernizacja osadnika wtórnego na oczyszczalni ścieków w Olkuszu   

32. Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na „Budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1091K Olkusz-
Bogucin Duży-Jaroszowiec na odcinku około 800 mb ul. Długa w Olkuszu” 

  

33. Projekt odwodnienia wraz z przyłączem do kanalizacji deszczowej terenu przyległego do przedszkola przy SP Nr 5 
w Olkuszu 

  

34. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Spółdzielczej   
35. Budowa kanalizacji deszczowej w Witeradowie   
36. Rozwój Olkuskiej Strefy Aktywności Gospodarczej   
EDUKACJA EKOLOGICZNA 
37. Budowa wzorcowej zagrody rolniczej   
38. Edukacja ekologiczna   
POWAŻNE AWARIE 
39. Zakup i montaż syren alarmowych dla Miejskiego Systemu Ostrzegania    
GOSPODARKA ODPADAMI 
40. Gospodarka odpadami komunalnymi   

 
Podsumowując należy zauważyć, iż większość zadań została zrealizowana lub jest realizowana na bieżąco.  
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