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Słownik skrótów  

GPZ Główny Punkt Zasilający 

 
GUS Główny Urząd Statystyczny 

GZWP Główne Zbiorniki Wód Podziemnych 

 
JCWP jednolite części wód powierzchniowych 

JCWPd jednolite części wód podziemnych 

 
MBP mechaniczno–biologicznego przetwarzania 

 
nN sieć niskiego napięcia 

 
OZE odnawialne źródła energii 

 
PEM pola elektromagnetyczne 

 
PMŚ Państwowy Monitoring Środowiska 

 
POŚ Program Ochrony Środowiska 

 
RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

 
SN sieć średniego napięcia 

 
URE Urząd Regulacji Energetyki 

WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

 
WN sieć wysokiego napięcia 
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1. Wstęp 
 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Charsznica na lata 2018–2021 z perspektywą do 2025 

roku stanowi dokument strategiczny obowiązujący na terenie Gminy, a cele oraz zadania w nim 

określone przyczynią się do poprawy jakości środowiska na analizowanym obszarze. 

Dokument przygotowany został zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska, 

jak również jest spójny z obowiązującymi na terenie Gminy dokumentami. Źródła informacji 

stanowiły dane pozyskane bezpośrednio od jednostek publicznych oraz podmiotów 

działających na terenie Gminy Charsznica, jak również ogólnodostępne informacje zawarte 

w raportach, analizach czy dokumentacjach. Dane te pochodziły m.in. z Urzędu Gminy 

Charsznica, Starostwa Powiatowego w Miechowie, Urzędu Marszałkowskiego, 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, Zakładu Usług Komunalnych, 

Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowego Instytutu Geologicznego, Krajowego 

Zarządu Gospodarki Wodnej, Nadleśnictwa Miechów czy Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej. 

Sporządzony POŚ zawiera analizę stanu istniejącego na terenie Gminy w głównych obszarach 

badanych podczas przygotowywania dokumentu takich jak: 

• klimat: uwzględniając jakość powietrza, pola elektromagnetyczne oraz hałas; 

• ukształtowanie terenu określając rodzaj gleb oraz wykorzystanie gruntów, zasoby 

leśne, zasoby geologiczne oraz gospodarkę wodną; 

• gospodarka wodno–ściekowa; 

• gospodarka odpadami; 

• zasoby przyrodnicze; 

• energetyka oraz OZE. 

Przeprowadzenie analizy oraz oceny stany aktualnego pozwoliło na określenie mocnych oraz 

słabych strony Gminy przedstawionych w analizie SWOT. Na tej podstawie sporządzono 

wykaz priorytetów oraz celów POŚ dla Gminy Charsznica, których realizacja pozwoli na 

racjonalne gospodarowanie zasobami z zachowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego. 

Wyznaczono również szczegółowe zadania planowane do realizacji na terenie Gminy wraz 

ze środkami niezbędnymi do ich realizacji. Przygotowany dokument zawiera harmonogram 

jego realizacji wraz ze wskaźnikami pozwalającymi na monitoring realizacji celów zawartych 

w POŚ. 
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2. Podstawa prawna opracowania  
 

Podstawę prawną przygotowania przez Gminę Charsznica Programu Ochrony Środowiska na 

lata 2018–2021 z perspektywą do 2025 roku stanowi Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 

27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), która obliguje do realizacji 

celów polityki ekologicznej państwa. Niniejszy dokument jest integralny z dokumentami 

strategicznymi obowiązującymi na analizowanym terenie, z punktu widzenia ochrony 

środowiska oraz zrównoważonego rozwoju Gminy. 

Poniżej przedstawiono ustawy, akty prawne, które stanowią podstawę opracowania Programu 

Ochrony Środowiska: 

• ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 

z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 

z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 

z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1593 z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 730 z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831 

z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. 

zm.), 

• ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017 r. poz. 132 z późn. 

zm.), 

• ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. z 2017 poz.1289 z późn. zm.),  

• ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz.328 z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 

1566 z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2017 r. poz. 785 z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1161 z późn. zm.). 
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Opracowany dokument wykazuje spójność oraz integralność z dokumentami strategicznymi 

obowiązującymi na terenie Gminy Charsznica, jak również z założeniami polityki ochrony 

środowiska oraz polityki ekologicznej na szczeblu unijnym, krajowym czy lokalnym. Poniżej 

ukazano implementację Programu Ochrony Środowiska z głównymi założeniami niniejszych 

dokumentów (Tabela 1). 

Tabela 1 Powiązania dokumentów strategicznych z Programem Ochrony Środowiska dla 

Gminy Charsznica  

Szczebel Dokument Cel ochrony środowiska 
Implementacja  

w POŚ 

Europejski 

Dyrektywa w sprawie 

odpowiedzialności za 

środowisko 

Zasoby naturalne 

Europy pod ochroną 

Ochrona zasobów naturalnych 

oraz zabezpieczenie w celu 

unikania szkód dla środowiska 

spowodowanych  

działalnością człowieka. 

Cele ukierunkowane  

w POŚ przyczyniają się do 

ochrony środowiska oraz 

przeciwdziałaniu  

i naprawianiu skutków 

działalności 

antropogenicznej. 

Strategia "Europa 

2020" 

1) Zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych przynajmniej 

o 20% w 2020 r. 

w porównaniu do bazowego 

1990 r.;  

2) Zwiększenie udziału energii 

ze źródeł odnawialnych 

w zużyciu energii końcowej 

do 20% w 2020 r.;  

(dla Polski – 15%)  

3) Zwiększenie efektywności 

wykorzystania energii o 20%. 

Poprawa jakości powietrza 

jest jednym z priorytetów  

i celów zawartych  

w dokumencie POŚ. 

Plan działania na rzecz 

zasobooszczędnej 

Europy 

 

Celem jest prowadzenie 

gospodarki zasobooszczędnej  

z zachowaniem zasady 

zrównoważonego rozwoju 

Wszelkie zaproponowane 

działania i cele 

ukierunkowane na 

zrównoważony rozwój  

w różnych dziedzinach. 

Krajowy 

Polityka energetyczna 

Polski do 2030 roku 

1) Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

energetycznego kraju;  

2) Zwiększenie 

konkurencyjności 

i efektywności energetycznej 

gospodarki narodowej; 

 3) Ograniczenie 

oddziaływania energetyki na 

środowisko. 

Realizacja celów  

w obszarach ujętych  

w dokumencie zmniejsza 

presję oddziaływania na 

środowisko. 

II Polityka 

Ekologiczna Państwa 

Celem polityki jest 

zapewnienie bezpieczeństwa 

ekologicznego państwa oraz 

wdrażanie strategii 

zrównoważonego rozwoju. 

Cele POŚ wpisują się  

w zrównoważoną politykę 

ekologiczną państwa. 
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Szczebel Dokument Cel ochrony środowiska 
Implementacja  

w POŚ 

Krajowy 

Założenia 

Narodowego 

Programu Rozwoju 

Gospodarki 

Niskoemisyjnej 

1) Niskoemisyjne 

wytwarzanie energii; 

2)Poprawa efektywności 

gospodarowania surowcami 

i materiałami, w tym 

odpadami; 

3)Rozwój zrównoważonej 

produkcji; 

4)Transformacja 

niskoemisyjna w dystrybucji  

i mobilności; 

5)Promocja wzorców 

zrównoważonej konsumpcji. 

Zrównoważona 

gospodarka zasobami oraz 

promocja wzorców 

konsumpcyjnych 

przyczyni się do poprawy 

środowiska – cel POŚ. 

Strategia 

zrównoważonego 

rozwoju Polski do 

roku 2025 

Rozwój kraju w sposób nie 

zagrażający środowisku, gdzie 

kierunki rozwoju nie naruszają 

równowagi przyrodniczej. 

Cele i priorytety 

dokumentu zakładają 

rozwój regionu w sposób 

zrównoważony i przyjazny 

dla środowiska. 

Koncepcja 

Przestrzennego 

Zagospodarowania 

Kraju 2030 

Efektywne wykorzystanie 

przestrzeni kraju i jej 

terytorialnie zróżnicowanych 

potencjałów rozwojowych dla 

osiągania ogólnych celów 

rozwojowych. 

Rozwój terenów objętych 

dokumentem wpisuje się  

w koncepcję 

zagospodarowania kraju. 

Krajowy plan 

działania w zakresie 

energii ze źródeł 

odnawialnych 

Zwiększenie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii 

do 2020 r. o 15%. 

Zaplanowane działania  

w obrębie wykorzystania 

OZE przyczynią się do 

zwiększenia ich udziału  

w skali kraju i dążenia do 

realizacji zobowiązań 

w tym zakresie. 

Krajowy Plan 

Gospodarki Odpadami 

2022 

Celem jest dążenie do systemu 

gospodarki odpadami zgodnie 

 z zasadą zrównoważonego 

rozwoju. 

Działania edukacyjne 

promują zachowania 

proekologiczne w myśl 

zasady zrównoważonego 

rozwoju, w tym system 

gospodarki odpadami 

Strategia 

„Bezpieczeństwo 

Energetyczne  

i Środowisko” 

1) Zrównoważone 

gospodarowanie zasobami 

środowiska; 

2) Zapewnienie gospodarce 

krajowej bezpiecznego  

i konkurencyjnego zaopatrzenia 

w energię; 

3) Poprawa stanu środowiska. 

Główne założenia POŚ 

wpisują się w Strategię, 

przyczyniając się do 

ochrony środowiska oraz 

korzystania z zasobów  

w sposób zrównoważony. 
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Szczebel Dokument Cel ochrony środowiska 
Implementacja  

w POŚ 

Krajowy 

Strategia 

innowacyjności 

i efektywności 

gospodarki 

„Dynamiczna Polska 

2020” 

1. Dostosowanie otoczenia 

regulacyjnego i finansowego 

do potrzeb innowacyjnej  

i efektywnej gospodarki; 

2. Wzrost efektywności 

wykorzystania zasobów 

naturalnych i surowców. 

 

Efektywne korzystanie  

z zasobów naturalnych 

podczas realizacji działań 

promujących ochronę 

środowiska. 

Strategia 

zrównoważonego 

rozwoju wsi, rolnictwa 

i rybactwa na lata 

2012–2020 

Poprawa warunków życia na 

obszarach wiejskich oraz 

poprawa ich dostępności 

przestrzennej, bezpieczeństwo 

żywnościowe, ochrona 

środowiska i adaptacja do 

zmian klimatu na obszarach 

wiejskich. 

Kierunki działań 

poprawiających warunki 

życia społeczeństwa  

z zachowaniem zasady 

zrównoważonego rozwoju 

i ochrony środowiska. 

Strategia Rozwoju 

Kapitału Ludzkiego 

2020 

Głównym celem jest 

rozwijanie kapitału ludzkiego 

poprzez wydobywanie 

potencjałów osób w taki 

sposób, by mogły w pełni 

uczestniczyć w życiu 

społecznym, politycznym  

i ekonomicznym na 

wszystkich etapach życia. 

Kształtowanie partycypacji 

społecznej oraz 

proekologicznych postaw. 

Strategia Rozwoju 

Kapitału Społecznego 

2020 

Priorytetem jest wzmocnienie 

udziału kapitału społecznego 

w rozwoju społeczno–

gospodarczym kraju. 

Rozwój i efektywne 

wykorzystanie potencjału 

kulturowego i kreatywne 

społeczeństwa. 

Krajowa strategia 

rozwoju regionalnego 

2010–2020: regiony, 

miasta, obszary 

wiejskie 

Głównym celem jest poprawa 

jakości życia na obszarach 

wiejskich oraz efektywne 

wykorzystanie ich zasobów  

i potencjałów, w tym 

rolnictwa i rybactwa, dla 

zrównoważonego rozwoju 

kraju. 

Cele skupiają się na 

rozwoju Gminy w każdym 

sektorze, uwzględniając 

potencjały danego obszaru 

z zachowaniem warunków 

naturalnych. 

Strategia rozwoju 

transportu do 2020 

roku (z perspektywą 

do 2030 roku) 

Stworzenie nowoczesnej  

i spójnej sieci infrastruktury 

transportowej. 

Promowanie transportu 

proekologicznego  

z poprawą infrastruktury  

z sektora transportowego. 
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Szczebel Dokument Cel ochrony środowiska 
Implementacja  

w POŚ 

Wojewódzki 

Program Strategiczny 

Ochrona Środowiska 

Poprawa bezpieczeństwa 

ekologicznego oraz ochrona 

zasobów środowiska dla 

rozwoju Małopolski 

Cele oraz priorytety 

działań uwzględniają 

racjonalne 

gospodarowanie zasobami 

oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa 

ekologicznego przy 

jednoczesnym rozwoju 

Gminy 

Plan Gospodarki 

Odpadami 

Województwa 

Małopolskiego na lata 

2012–2017 

z perspektywą 

do 2020 

1) Ograniczenie ilości 

wytwarzanych odpadów; 

2) Zwiększenie udziału 

odzysku; 

3) Selektywna gospodarka 

odpadami. 

Działania z sektora 

gospodarowania odpadami 

działają w myśl zasady 

zrównoważonego rozwoju 

oraz promowania wśród 

mieszkańców 

odpowiednich nawyków. 

Strategia Rozwoju 

Małopolski na lata 

2011–2020 

Dokument stanowi narzędzie 

wspierania pozytywnych 

zmian i rozwoju w regionie, 

eliminacje barier oraz 

promowanie działań 

zaradczo–naprawczych. 

Kierunki strategii rozwoju 

są spójne z polityką 

ochrony środowiska. 

Program ochrony 

powietrza dla 

województwa 

małopolskiego 

Celem jest osiągnięcie 

dopuszczalnych wartości 

stężeń w powietrzu 

atmosferycznym poprzez 

realizację zaplanowanych 

działań. 

Poprawa jakości powietrza 

atmosferycznego jako 

jeden element celów 

ochrony środowiska. 

Program ochrony 

środowiska przed 

hałasem dla 

województwa 

małopolskiego 

Program prezentuje kierunki 

działań i rozwiązania w celu 

obniżenia nadmiernego 

poziomu hałasu pochodzącego 

z głównych jego źródeł. 

Działania i kierunki ujęte 

w dokumencie są 

kompatybilne i służą 

poprawie klimatu 

akustycznego obszaru. 

Lokalny 

Strategia Rozwoju 

Gminy Charsznica 

2025 

Kierunki rozwoju 

zrównoważonego Gminy. 

Działania przyczyniające 

się do kompleksowego 

rozwoju Gminy w myśl 

zasady zrównoważonego 

rozwoju. 

Gminny Program 

Rewitalizacji Gminy 

Charsznica na lata 

2016 – 2025 

Dokument określa kierunki 

zrównoważonego rozwoju 

gminy, dotyczy kluczowych 

kierunków rozwoju Gminy. 

Integralność POŚ  

z programem rewitalizacji 

w związku z rozwojem 

obszaru Gminy oraz 

kierunkami działań. 
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Szczebel Dokument Cel ochrony środowiska 
Implementacja  

w POŚ 

Lokalny 

Plan Mobilności 

dla Gminy Charsznica 

Priorytet w rozwoju 

infrastruktury komunikacyjnej 

oraz rozwój zrównoważonej 

mobilności. 

Zaplanowane działania  

z sektora transportowego 

będą służyć rozwojowi 

transportu 

proekologicznego. 

Program Prac 

Urządzeniowo – 

Rolnych 

dla gminy Charsznica 

 

Głównym celem jest 

wskazanie kierunków rozwoju 

wsi, gospodarstw rolnych, 

poprawy życia społeczeństwa 

oraz ochrony i kształtowania 

środowiska. 

Kierunki rozwoju regionu, 

promowanie zachowań 

proekologicznych jest 

spójne z elementami 

ochrony środowiska. 

Studium 

Uwarunkowań  

i Kierunków 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy 

Charsznica 

Planowanie inwestycji 

zgodnie z obowiązującym 

prawem lokalnym. 

Wszystkie zaplanowane 

działania zgodne 

z obowiązującym prawem 

lokalnym. 

Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego dla 

obszaru Gminy 

Charsznica 

Zagospodarowanie obszaru 

zgodnie z ochroną krajobrazu 

naturalnego oraz ochrony 

kulturowej i zabytków. 

Aspekty ochrony 

środowiska w tworzeniu 

planów zagospodarowania 

przestrzennego gminy. 

Gminna Strategia 

Integracji  

i Rozwiązywania 

Problemów 

Społecznych Gminy 

Charsznica na lata 

2011 – 2020 

Realizacji wzorców integracji 

społecznych, realizacja 

działań służących poprawie 

zaspokajania potrzeb 

mieszkańców. 

W dokumencie wskazano 

również kierunki działań 

mających na celu poprawę 

życia społeczeństwa. 

Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla 

Gminy Charsznica 

Wzrost rozwoju gospodarki 

niskoemisyjnej. 

Planowane działania 

wspierają rozwój gminy  

w kierunku 

gospodarki niskoemisyjnej 

i ochrony środowiska 

naturalnego. 

Gminny Program 

Opieki nad Zabytkami 

Gminy Charsznica na 

lata 2016–2019 

Ochrona i opieka nad 

zabytkami na terenie Gminy. 

Kierunki realizacji 

postanowień POŚ 

zakładają ochronę 

zabytków na terenie 

Gminy. 

źródło: Opracowanie własne KAPE SA. 
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3. Ocena stanu środowiska 

3.1. Lokalizacja i podział administracyjny 

 

Gmina Charsznica należy do gmin wiejskich. Jest ona zlokalizowana w północnej części 

województwa małopolskiego w powiecie miechowskim (Rysunek 1). Obszar Gminy 

o powierzchni ok. 78 km2 zaliczany jest do regionu Wyżyny Krakowsko–Częstochowskiej, 

subregionu Wyżyny Miechowskiej. 

 
Rysunek 1 Lokalizacja gminy Charsznica na tle powiatu miechowskiego. 
źródło:[21]. 

Gmina Charsznica graniczy od południa z gminą Gołcza, od wschodu z gminami Miechów oraz 

Książ Wielki, od strony zachodniej z gminami Wolbrom (powiat olkuski, woj. małopolskie) 

i Żarnowiec (powiat zawierciański, woj. śląskie), natomiast od strony północnej graniczy 

z gminą Kozłów. 

W skład Gminy wchodzi 18 sołectw, zaś miejscowością w której znajduje się siedziba jest 

Miechów–Charsznica (Rysunek 2). 
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Rysunek 2 Lokalizacja Sołectw na terenie gminy Charsznica. 
źródło:[26]. 

Poniżej zestawiono podział administracyjny Gminy.  

 

Największy obszar Gminy Charsznica zajmują miejscowości: Tczyca, Jelcza, Uniejów 

Rędziny, Witowice oraz Swojczany stanowiące razem 49,24% całkowitej powierzchni. 

Miechów–Charsznica

Charsznica

Ciszowice

Chodowiec

Chodów

Dąbrowiec
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Marcinkowice

Podlesice

Pogwizdów

Swojczany

Szarkówka
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Uniejów Parcela

Uniejów Rędziny

Wierzbie
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3.2. Demografia 

 

Gmina Charsznica zamieszkiwana jest przez 7 567 mieszkańców, gdzie mężczyźni stanowią 

49%, zaś kobiety 51%. Podobny rozkład procentowy obserwowany jest w poszczególnych 

sołectwach Gminy. Największy odsetek społeczeństwa Gminy zamieszkuje sołectwo 

Miechów–Charsznica ok. 22%, Swojczany ok. 11%, Tczyca ok. 10%, zaś najmniejszy 

Uniejów–Parcela ok. 1% oraz Chodowiec ok. 1%. Stan ludności w 2016 r. w poszczególnych 

sołectwach został pokazany na poniższym wykresie (Wykres 1). 

 

 

Wykres 1 Stan ludności w sołectwach gminy Charsznica w 2016 r.  
źródło: Opracowanie na podstawie danych [1]. 

Na podstawie informacji zawartych w Banku Danych Lokalnych społeczeństwo zamieszkujące 

Gminę Charsznica to ok. 15% ludności powiatu miechowskiego (Tabela 2). 

Tabela 2 Stan ludności w gminie Charsznica na tle powiatu miechowskiego. 

 Powiat miechowski Gmina Charsznica Stosunek % 

Mężczyźni 24 359 3 713 

15% Kobiety 25 146 3 854 

Razem 49 505 7 567 

źródło: Opracowanie własne KAPE SA na podstawie danych [1] i [6]. 

Podział mieszkańców Gminy wg ekonomicznych grup wiekowych w 2016 roku wygląda 

następująco (Wykres 2): 

• wiek przedprodukcyjny – 16% ogółu mieszkańców, 

• wiek produkcyjny – 61% ogółu mieszkańców, 

• wiek poprodukcyjny – 23% ogółu mieszkańców. 
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Wykres 2 Liczba ludności wg grup ekonomicznych na obszarze gminy Charsznica. 

źródło: Opracowanie na podstawie danych [9]. 

Wśród społeczeństwa Gminy obserwujemy niekorzystny trend w strukturze demograficznej, 

polegający na wysokim odsetku ludności w wieku produkcyjnym ok. 61%, co w kolejnych 

latach będzie skutkować pogłębianiem się procesu starzenia społeczeństwa. Zwiększy to ilość 

osób pobierających świadczenia emerytalne. Ponadto mały odsetek ludności w wieku 

przedprodukcyjnym wiąże się z łatwiejszym dostępem do stanowisk pracy. 

 

3.3. Klimat 

 

Obszar gminy Charsznica znajduje się w regionie klimatycznym śląsko – małopolskim. Cechy 

charakterystyczne to:  

• średnia roczna temperatura powietrza 7°C;  

• liczba dni ze średnią dzienną temperaturą poniżej 0°C: 92;  

• liczba dni ze średnią dzienną temperaturą powyżej 0°C: 91;  

• wysokość opadów: 650 – 700 mm;  

• średni czas zalegania pokrywy śnieżnej: 80 dni;  

• przeważający kierunek wiatrów: zachodni;  

• długość okresu wegetacyjnego: 210 dni.  

 

Ze względu na zróżnicowaną rzeźbę terenu Gminy, na analizowanym obszarze można 

wyróżnić trzy mezoklimaty: 

• mezoklimat „ciepłych” zboczy dolinnych obejmujący obszary położone na łagodnych 

zboczach o ekspozycji południowej, południowo – zachodniej i zachodniej, leżące 

powyżej poziomu inwersji. Charakteryzuje się najbardziej korzystnymi dla rolnictwa 

przedprodukcyjny 

16%

produkcyjny

61%

poprodukcyjny 

23%
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warunkami mezoklimatycznymi tj. dobre nasłonecznienie, krótszy okres wegetacyjny 

i zalegania pokrywy śnieżnej, 

• mezoklimat „chłodnych zboczy” występujący na zboczach o ekspozycji północnej 

i wschodniej. Charakteryzuje się słabym nasłonecznieniem, niekorzystnymi warunkami 

termicznymi, najdłużej zalegającą pokrywą śnieżną i najkrótszym okresem 

wegetacyjnym, 

• mezoklimat den dolinnych – obszar znajdujący się w zasięgu temperatury z najczęściej 

występującymi mgłami radiacyjnymi, najkrótszym okresem bezprzymrozkowym 

i słabą wentylacją. 

 

3.3.1. Jakość powietrza atmosferycznego 

 

Jakość powietrza uwarunkowana jest poprzez szereg czynników m.in. emisję zanieczyszczeń, 

działalność antropogeniczną, oddziaływanie sektora mieszkaniowego czy transportowego, jak 

również warunki atmosferyczne (temperatura, poziom nasłonecznienia, opady atmosferyczne, 

wilgotność powietrza oraz kierunek i prędkość wiatru). Potęgowanie złego stanu powietrza 

obliguje władze lokalne do podejmowania działań zaradczo–naprawczych w celu eliminacji 

antropopresji nasilającego się zjawiska, a tym samym poprawy komfortu życia społeczeństwa.  

Ze względu na charakter emisji wyróżniamy następujące typy: 

 

Do głównych źródeł zanieczyszczeń na terenie Gminy Charsznica zaliczamy: 

• indywidualne systemy grzewcze (niska emisja), 

• infrastruktura transportowa, 

• napływ zanieczyszczeń z terenów sąsiednich. 

Najbliższa stacja pomiarowa monitoringu jakości powietrza zlokalizowana jest w Miechowie. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie realizuje w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska na terenie województwa małopolskiego określone zadania zawarte 

w „Programie monitoringu środowiska dla województwa małopolskiego na lata 2016–2020”. 

Uwzględnia on takie aspekty jak jakość powietrza, jakość wód, hałas czy pole 

elektromagnetyczne.  

TYP EMISJI 
ZANIECZYSZCZEŃ

PUNKTOWA POWIERZCHNIOWA LINIOWA
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WIOŚ dokonuje oceny jakości powietrza dla układu stref określonych w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, dla których dokonuje się oceny 

jakości powietrza. Gmina Charsznica przypisana jest do strefy małopolskiej o kodzie PL1203. 

Poniżej ukazano wyniki monitoringu jakości środowiska, z uwzględnieniem kryteriów 

ustanowionych dla ochrony zdrowia oraz ochrony roślin.  

Tabela 3 Wyniki pomiarów monitoringu jakości powietrza z klasyfikacją stref dla 

poszczególnych zanieczyszczeń w 2016 roku. 

Strefa 

małopolska 

Zanieczyszczenia Klasy strefy 

Klasa strefy dla 

czasu 

uśredniania –  

1 godz. 

Klasa strefy dla 

czasu 

uśredniania – 

 24 godz. 

SO2 A A A 

NO2 A A A 

CO A – – 

Ozon A (wg 

poziomu 

docelowego) 

D2 (wg poziomu celu 

długoterminowego) 

PM10 C – C 

Pb A – – 

PM2,5 C – – 

B(a)P C – – 

Cd A – – 

Ni A – – 

As A – – 

C6H6 A – – 

źródło: Opracowanie na podstawie danych [25]. 

Wg WIOŚ w Krakowie, który dokonuje oceny jakości powietrza z najbliżej zlokalizowanej 

stacja pomiarowej w Miechowie, co w dużym prawdopodobieństwie odpowiada Gminie 

Charsznica, wykazano przekroczenia stężeń zanieczyszczeń następujących substancji:  

• Ozon, 

• PM10, 

• PM2,5, 

• B(a)P. 
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Ponadto do oceny jakości powietrza na terenie Gminy Charsznica wykorzystano dane 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie określające poziom 

zanieczyszczeń w Gminie. Standard jakości powietrza określany jest poprzez poziomy 

dopuszczalne stężeń zanieczyszczeń, które wyznaczono na podstawie Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 

(Tabela 4). Zanieczyszczenia oraz ich poziomy rozpatrujemy pod kątem ochrony zdrowia ludzi 

oraz ze względu na ochronę roślin. Pierwsza grupa zawiera 11 substancji, druga zaś 

3 substancje.  

Tabela 4 Dopuszczalne poziomy stężeń zanieczyszczeń w ciągu roku ze względu na ochronę 

zdrowia ludzi. 

Substancja Jednostka Poziom dopuszczalny 

NO2 µg/m3 40 

SO2 µg/m3 20 

PM 10 µg/m3 40 

PM 2,5 µg/m3 20 

Benzen C6H6 µg/m3 5 

Ołów Pb µg/m3 0,5 

Arsen As ng/m3 6 

B(a)P ng/m3 1 

Kadm Cd ng/m3 5 

Nikiel Ni ng/m3 20 

źródło: Opracowanie na podstawie [8]. 

 

Na wykresach (Wykres 3 i Wykres 4) przedstawiono stężenie poszczególnych substancji 

w roku 2016. Pierwszy z nich przedstawia stężenia pyłów PM10 i PM2,5; dwutlenku azotu 

(NO2), dwutlenku siarki (SO2), benzenu (C6H6) oraz ołowiu (Pb). W analizowanym roku nie 

odnotowano przekroczeń stężeń niniejszych zanieczyszczeń. Jednakże, stężenie PM2,5 w 14 

sołectwach osiągnęło wartość dopuszczalną, a w pozostałych było jedynie nieznacznie niższe.  
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Wykres 3. Stężenie zanieczyszczeń: PM10, PM2,5, NO2, SO2, C6H6, Pb na terenie Gminy 

Charsznica w roku 2016. 
źródło: Opracowanie na podstawie [8]. 

Kolejny wykres przestawia stężenia kadmu (Cd), niklu (Ni), arsenu (As) oraz benzo(a)pirenu 

(B(a)P) w roku 2016. We wszystkich sołectwach wystąpiły przekroczenia B(a)P sięgające 

ponad 2,5 krotności dopuszczalnej normy. Przekroczenia te wystąpiły w dwóch sołectwach: 

Ciszowice oraz Michów–Charsznica. Stężenia powyżej 2 ng/m3 wystąpiły Charsznicy, 

Chodowie, Podlesicach, Szarkówce, Uniejowie Kolonii oraz Witowicach. W przypadku 

pozostałych substancji, nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych norm. 
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Wykres 4. Stężenie substancji: Cd, Ni, As oraz B(a)P na terenie Gminy Charsznica w roku 2016. 
źródło: Opracowanie na podstawie [8]. 

Czynniki klimatyczne przyczyniają się do zwiększenia stężenia zanieczyszczeń kumulowanych 

w powietrzu, przede wszystkim temperatura powietrza uzależnia intensywność funkcjonowania 

sektora energetycznego oraz ogrzewania mieszkań w budynkach jednorodzinnych 

i wielorodzinnych. W przypadku spadku temperatur zwiększa się ilość spalanego paliwa co 

w konsekwencji potęguje emisję pyłu PM10 i PM 2,5. Ponadto, obecność pokrywy śnieżnej 

i zwiększonego ciśnienia powoduje podniesienie stężenia zanieczyszczeń. Kierunek wiatru 

w znaczący sposób wpływa na rozprzestrzenianie się i stężenie substancji w atmosferze. Okresy 

bezopadowe sprzyjają pozostawaniu pyłu zawieszonego w atmosferze przez dłuższy czas, 

a w przypadku zachodzącej ciągle emisji, także narastaniu z dnia na dzień obserwowanego 

stężenia. 

Jakość powietrza kształtowana jest również przez niską emisję, spowodowaną m.in. przez 

lokalne kotłownie czy piece węglowe o niskiej sprawności używane w indywidualnych 

gospodarstwach domowych. Taki rodzaj systemów grzewczych nie dysponuje urządzeniami do 

ochrony powietrza, jak i urządzeniami odpylającymi, przez co emitują zanieczyszczenia do 

atmosfery, które są trudne do oszacowania. Zazwyczaj zanieczyszczenia powodowane są 
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spalaniem w tych systemach odpadów komunalnych oraz materiałów odpadowych. Emisja 

z indywidualnych źródeł jest główną przyczyną emisji i przekroczeń poziomu benzo(a)pirenu. 

Zły stan powietrza atmosferycznego, który w dużej mierze jest wynikiem działalności 

człowieka, obliguje władze gminne do zainicjowania działań zaradczo–naprawczych, 

wspieranych przez akcje edukacyjne i kształtowanie właściwych proekologicznych zachowań 

społecznych mających na celu poprawę jakości powietrza atmosferycznego na obszarze Gminy.  

 

3.3.2. Hałas 

 

Poziom stanu akustycznego środowiska dokonywany jest na podstawie pomiarów dźwięku 

równoważnego A wyrażanego w dB, gdzie wartości są odnoszone do wartości dopuszczalnych 

określonymi przepisami prawa. W przypadku zauważalnych przekroczeń, powinny być 

podejmowane działania w celu utrzymania poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co 

najmniej na tym samym poziomie. Pomiary poziomu hałasu prowadzone są zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez 

zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011 

Nr 140, poz.824 z późn. zm.). Monitoring hałasu realizuje WIOŚ w Krakowie. 

Klimat akustyczny jest jednym z czynników wpływających na jakość środowiska, który 

bezpośrednio odczuwalny jest przez człowieka. Stopień szkodliwości uzależniony jest 

od poziomu natężenia hałasu, częstotliwości oraz długości jego oddziaływania na organizm 

człowieka. Do głównych źródeł tego zjawiska zaliczamy przede wszystkim hałas 

komunikacyjny (drogi, linie tramwajowe, lotniska), hałas przemysłowy (zakłady przemysłowe 

– urządzenia, instalacje, technologie) oraz hałas od linii elektroenergetycznych.  

Na terenie gminy Charsznica brak jest punktów pomiarowych poziomu hałasu, na poniższej 

mapie (Rysunek 3) ukazano punkty pomiarowe z 2016 roku zlokalizowane na terenie 

województwa małopolskiego.  
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Rysunek 3 Lokalizacja punktów pomiarowych hałasu komunikacyjnego na terenie 

woj. małopolskiego. 
źródło: [8]. 

Do potencjalnych źródeł hałasu na obszarze gminy Charsznica zaliczamy: 

• hałas komunikacyjny,  

• hałas przemysłowy, 

• hałas od linii elektroenergetycznych. 

Największy wpływ spośród wymienionych powyżej źródeł na obszarze Gminy ma hałas 

komunikacyjny, jako najbardziej powszechny i najbardziej uciążliwy – hałas drogowy.  

Infrastrukturę komunikacyjną na terenie Gminy tworzą następujące drogi: 

1) droga wojewódzka: nr 783 z Miechowa do Wolbromia, przecinająca południową część 

gminy, zapewniająca połączenia z Kielcami, Krakowem i Katowicami; 

2) drogi powiatowe: 

• drogi powiatowe: 

• nr 1189K Chodów – Dziadówki – Strzeżów II, 

• nr 1184K Uniejów–Kolonia – Pstroszyce II, 

• nr 1181K Pogwizdów – Tunel – Miechów, 

• nr 1187K Chodów – Siedliska, 

• nr 1177K Swojczany – Dąbrowiec, 

• nr 1177K Tczyca – Swojczany, 
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• nr 1188K Uniejów – Chodowiec – Charsznica, 

• nr 1176K Podlesice – Charsznica, 

• nr 1179K Tczyca – Marcinkowice, 

• nr 1186K Żarowiec – Podmiejska Wola, 

• nr 1185K Tunel – Charsznica, 

• nr 1180K Kozłów – Kępie – Charsznica. 

3) drogi gminne: ok 106 km dróg gminnych.  

Tabela 5 Wykaz dróg gminnych na obszarze gminy Charsznica. 

LP Nazwa drogi Numer drogi 
Długość odcinka 

[m] 

1 Charsznica – Swojczany Kolonia 140000 K 1250 

2 Charsznica – Dąbrowiec – Swojczany 140001 K 1800 

3 Charsznica – Ludwinów 140002 K 1200 

4 Charsznica – Brzeski 140003 K 700 

5 Charsznica – Uniejów Kolonia 140004 K 1300 

6 Charsznica – Złota Górka 140005 K 1000 

7 Charsznica – Parkoszowice 140006 K 1100 

8 Charsznica – Szklana 140007 K 1500 

9 Charsznica – Chodów 140008 K 3254 

10 Charsznica – Szkoła 140009 K 650 

11 Charsznica – Działki 140010 K 800 

12 Charsznica – Wieś Piekiełko 140011 K 600 

13 Charsznica ul. Cicha 140012 K 800 

14 Charsznica ul. Górna, boczna 140013 K 250 

15 Charsznica ul. Dolna 140014 K 595 

16 Charsznica ul. Żarnowiecka, boczna 140015 K 450 

17 Charsznica ul. Młyńska 140016 K 200 

18 Charsznica ul. Zatorze 140017 K 650 

19 Charsznica ul. Osiedlowa 140018 K 300 

20 Charsznica ul. Słoneczna 140019 K 200 

21 Charsznica ul. XX Lecia 140020 K 550 

22 Charsznica ul. Pomowska 140021 K 450 

23 Charsznica Wieś – Podswojczanie 140022 K 4200 

24 Chodów do cmentarza 140023 K 1200 

25 Chodów – Pstroszyce I 140024 K 115 

26 Kolonia Chodów, Cmentarz 140025 K 1160 

27 Chodów – Mury 140026 K 1400 

28 Ciszowice – Szarkowiec 140027 K 1100 

29 Ciszowice, do wysypiska 140028 K 500 

30 Ciszowice – Poprzeczna 140029 K 400 

31 Dąbrowiec – Gajówka 140030 K 1200 

32 Jelcza – Zastodole 140031 K 1000 

33 Jelcza – Las 140032 K 2500 

34 Jelcza – Kolonia 140033 K 2500 

35 Jelcza – Kopanina 140034 K 500 

36 Jelcza – kolonia Podstawie 140035 K 1232 
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LP Nazwa drogi Numer drogi 
Długość odcinka 

[m] 

37 Jelcza – Gacki 140036 K 600 

38 Marcinkowice – Pogwizdów 140037 K 2000 

39 Marcinkowice – Kępie do granicy gm. Kozłów 140038 K 1800 

40 Marcinkowice Gaiki, do granicy gm. Kozłów 140039 K 700 

41 Marcinkowice, przez Wieś 140040 K 1000 

42 Podlesice I Serwit – do granicywoj. śląskiego 140041 K 2200 

43 Podlesice I – Stara Wieś 140042 K 1900 

44 Podlesice Wygoda 140043 K 700 

45 Podlesice – Gajówka do granicy woj. śląskiego 140044 K 2600 

46 Pogwizdów – W Pola 140045 K 400 

47 Pogwizdów – Przyszosie 140046 K 100 

48 Pogwizdów – Druga Kolonia 140047 K 500 

49 Swojczany – Ścięgna 140048 K 3000 

50 Swojczany – Augustynów 140049 K 1750 

51 Swojczany – Uniejów Parcela 140050 K 600 

52 Swojczany – Charsznica 140051 K 2748 

53 Swojczany – Gajówka – Augustynów 140052 K 500 

54 Szarkówka – Witowice Góry 140053 K 1500 

55 Szarkówka – Końcowa 140054 K 200 

56 Tczyca – Sołtyśnica 140055 K 1600 

57 Tczyca – Suśnia – Wierzbie 140056 K 3600 

58 Tczyca – Ciołkowiec 140057 K 950 

59 Tczyca – Marianów 140058 K 1000 

60 Tczyca – Bugdołek 140059 K 1500 

61 Tczyca – Wodynówki 140060 K 2000 

62 Tczyca – Pogwizdów 140061 K 2400 

63 Tczyca – Zagumnie 140062 K 1000 

64 Tczyca – Pańska 140063 K 800 

65 Tczyca – Mała Warszawa 140064 K 800 

66 Tczyca – Ciołkowiec Boczny 140065 K 800 

67 Uniejów Kolonia – Kolonia Chodów 140066 K 3500 

68 Uniejów Parcela – Podkościele Pogwizdów 140067 K 1300 

69 Uniejów Kolonia – Dziadówki 140068 K 2500 

70 Uniejów Kolonia – Zakopane 140069 K 1200 

71 Uniejów Rędziny – Srokoszówka 140070 K 300 

72 Uniejów Rędziny – Tunel Działki 140071 K 500 

73 Uniejów Kolonia – Przytorze 140072 K 800 

74 Wierzbie – Jelcza 140073 K 2700 

75 Wierzbie – Suśnia 140074 K 2200 

76 Wierzbie Jeżówka – do granicy woj. śląskiego 140075 K 3250 

77 Wierzbie – Przy drodze 140076 K 200 

78 Wierzbie – Na Górze 140077 K 600 

79 Wierzbie – Boczne 140078 K 300 

80 Witowice – Szarkówka 140079 K 1600 

81 Witowice – Dwór Ciszowice 140080 K 2600 

82 Witowice – Ciemna 140081 K 900 

83 Witowice – Jasna 140082 K 400 
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LP Nazwa drogi Numer drogi 
Długość odcinka 

[m] 

84 Witowice – Zarzecze 140083 K 800 

85 Witowice – Zaszosie 140084 K 300 

źródło: [10]. 

Hałas potęgowany jest poprzez wzrastającą liczbę pojazdów samochodowych, zarówno 

osobowych jak i ciężarowych, prędkość strumienia pojazdów, niewystarczającą ilość dróg 

szybkiego ruchu oraz zły stan nawierzchni drogowej. Hałas z pojazdów generowany jest 

głównie przez silniki oraz w wyniku tarcia (kontaktu) pojazdu z ziemią i powietrzem, 

zazwyczaj przy szybkościach osiągających powyżej 60 km/h. Kumulacja hałasu występuje 

przede wszystkim na obszarach o zmiennej płynności ruchu – wzniesienia, skrzyżowania. 

Poziom hałasu komunikacyjnego uzależniony jest od następujących zmiennych: 

• liczby pojazdów przejeżdżających w jednostce czasu, 

• dobowej struktury natężenia ruchu pojazdów, 

• rodzaju samochodów i ich stanu technicznego, 

• rodzaju, jakości i stanu nawierzchni dróg, 

• urbanistycznego rozwiązania sieci drogowej, 

• liczby pasów ruchu i ich odległość od zabudowy mieszkaniowej, 

• zmienności ruchu wymuszonej przez jego określoną organizację, 

Ekspansję hałasu drogowego powoduje: 

• prędkość pojazdu, 

• zły stan techniczny pojazdu, 

• brak płynności ruchu pojazdów, 

• duża ilość pojazdów ciężkich, 

• zły stan techniczny nawierzchni drogi, 

• nieodpowiednia struktura nawierzchni drogi. 

Na terenie Gminy brak jest udokumentowanych informacji dotyczących przekroczeń 

dopuszczalnych norm hałasu, jednakże należy zasygnalizować występowanie takiego 

problemu. Dla województwa małopolskiego powstał Program ochrony środowiska przed 

hałasem, który dla poszczególnych regionów wyznacza kierunki zadań w celu zmniejszenia 

presji oddziaływania hałasu na środowisko. Do działań zaradczo–naprawczych zaliczamy: 

• instalowanie ekranów akustycznych, 

• poprawę nawierzchni dróg, 

• właściwe planowanie przestrzenne sieci drogowej, 

• promowanie zakupu samochodów elektrycznych, 

• działania edukacyjne (tj. eco–driving, carpooling),  

• promocję komunikacji zbiorowej. 

System ciągów pieszych i rowerowych na terenie Gminy jest bardzo słabo rozwinięty. Chodniki 

występują tylko w miejscowości Miechów – Charsznica. Na terenie Gminy nie 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Charsznica na lata 2018–2021 z perspektywą do roku 2025 

26 

 

zidentyfikowano infrastruktury rowerowej, natomiast przez obszar Charsznicy przebiega szlak 

rowerowy prowadzący z Miechowa do Kozłowa. 

Przez obszar Gminy przebiegają dwie linie kolejowe osobowe: 

• nr 8 relacji Warszawa Zachodnia – Kraków Główny ze stacją Tunel, 

• nr 062 Warszawa – Sosnowiec ze stacją Miechów – Charsznica oraz przystankiem 

osobowym Gajówka w Podlesicach. 

Linia Hutniczo – Siarkowa przebiega przez obszar gminy tranzytem. Na liniach 

normalnotorowych są dwie stacje: w Tunelu i w Charsznicy oraz jeden przystanek osobowy 

Gajówka w Podlesicach. Stacja Tunel jest stacją węzłową. W Miechowie – Charsznicy znajduje 

się stacja towarowo–osobowa obsługująca teren gminy Charsznica oraz część gminy Gołcza. 

Stacje wyposażone są w trzy perony obsługujące ruch pasażerski oraz pięć torów obsługujących 

ruch towarowy.  

Oprócz transportu kolejowego na obszarze Gminy funkcjonuje komunikacja autobusowa, do 

której zaliczany jest jeden przewoźnik prywatny realizujący połączenia w ramach czterech linii 

komunikacyjnych.  

Kolejnym źródłem potencjalnie mogącym oddziaływać na obszarze Gminy jest hałas 

przemysłowy. Przyczyną ekspansji tego rodzaju hałasu mogą być zakłady przemysłowe, 

zlokalizowane w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Emisja hałasu uzależniona jest przede 

wszystkim od stosowanego procesu technologicznego, instalacji, urządzeń oraz izolacyjności 

akustycznej zakładu. 

Według informacji pozyskanych od Starostwa Powiatowego w Miechowie, na terenie gminy 

Charsznica uzyskano pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska jednemu 

przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowo–Handlowe „CHYŻBET” zajmujące 

się produkcją kostki brukowej i galanterii betonowej. 

Przyczyną złej jakości klimatu akustycznego jest również hałas pochodzący od napowietrznych 

linii elektroenergetycznych WN prądu zmiennego, który zaliczany jest jako liniowe źródło 

hałasu.  

Z badań przeprowadzonych przez WIOŚ Kraków, w różnych warunkach pogodowych, wynika, 

że: 

• brak jest niekorzystnego oddziaływania akustycznego linii elektroenergetycznych 

110 kV, 

• niewiele, ale jednak powyżej wartości określonych w rozporządzeniu z dnia 13 maja 

1998r., oddziałują na środowisko linie elektroenergetyczne 220 kV, 

• w istotny sposób (z przekroczeniami dopuszczalnych wartości) wpływają na klimat 

akustyczny linie przesyłowe 400 kV. 

Przez obszar gminy Charsznica nie przebiegają linie energetyczne w powyższym zakresie 

napięć elektrycznych, w związku z powyższym nie występuje zjawisko niekorzystnego 

oddziaływania akustycznego linii energetycznych na stan środowiska. 
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3.3.3. Pola elektromagnetyczne 

 

Pole elektromagnetyczne zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 

2001 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) pole elektryczne, magnetyczne lub 

elektromagnetyczne emitujące promieniowanie w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. 

Zmiany pola elektrycznego i magnetycznego rozchodzą się w przestrzeni w postaci fal 

elektromagnetycznych. 

Głównymi źródłami pól elekromagnetycznych są: 

• linie elektroenergetyczne (wysokiego napięcia) i stacje elektroenergetyczne, 

• centra nadawcze, 

• stacje bazowe telefonii komórkowej, 

• anteny nadawcze radiowe–telewizyjne, 

• aparaty CB–radio, 

• urządzenia radiokomunikacyjne, radiolokacyjne, radionawigacyjne, 

• urządzenia elektryczne codziennego użytku. 

Na terenie Gminy brak jest punktów pomiarowych badania poziomów pól 

elektromagnetycznych, najbliższy punkt znajduje się w gminie Gołcza, gdzie nie stwierdzono 

przekroczeń. Na poniższej mapie ukazano punkty pomiarowe PEM z uwzględnieniem trzech 

typów terenów (Rysunek 4). 

 

Rysunek 4 Rozmieszczenie punktów pomiarowych badania pól elektromagnetycznych na terenie 

woj. małopolskiego. 
źródło: [25]. 
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Na obszarze gminy Charsznica znajdują się następujące instalacje wytwarzające pola 

elektromagnetyczne: 

• 7730 KEPIE_PLUS (KKI_CHARSZNICA_KEPIEPLUS/27218); 

• BT_22485 CHARSZNICA; 

• 51404 (27404N! KKI_CHARSZNICA_CISZOWICE); 

• MIC2002_A; 

• BT_24770_Uniejów; 

• 5350 TUNEL (27303_KKI_CHARSZNICA_TUNEL); 

• BT_24528_Kępie. 

Poniżej ukazano rozmieszczenie stacji sieci komórkowych na terenie Gminy (Rysunek 5). 

 

 

Rysunek 5 Stacje bazowe sieci komórkowych na terenie gminy Charsznica. 
źródło: [27]. 
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3.4. Ukształtowanie terenu 

 

Gmina Charsznica położona jest we wschodniej części Wyżyny Miechowskiej, należącej do 

Wyżyny Małopolskiej. Teren został uformowany poprzez procesy erozyjne i akumulacyjne 

działające na powierzchnię gruntu.  

 

3.4.1. Gleby 

 

Gleby powstałe na obszarze Gminy, wykształciły się ze skał macierzystych tj. lessy, gliny, pyły, 

margle, opoki i piaski. Do gleb występujących na analizowanych terenach zaliczane są gleby 

brunatne, bielicowe, mady, rędziny, czarnoziemy oraz gleby torfowe i glejowe. Poniżej 

ukazano udział procentowy poszczególnych gleb na terenie Gminy (Wykres 5).  

 

Wykres 5 Rodzaje gleb występujących na terenie gminy Charsznica. 
źródło: Opracowanie na podstawie [10]. 

Wg zebranych informacji największy udział mają kompleksy gleb brunatnych i bielicowych 

co stanowi ok 88%. Kompleksy tego rodzaju gleb przyczyniają się do żyzności gruntów, 

co potwierdza fakt, iż ponad 80% form użytkowania terenu Gminy to grunty orne – 

przeznaczenia rolniczego. W poniższej tabeli zestawiono formy użytkowania gruntów na 

obszarze Gminy.  
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Tabela 6 Struktura użytkowania gruntów w gminie Charsznica.  

L.p. Forma użytkowania Powierzchnia [ha] Udział% 

1 Grunty orne 6 487,00 82,7% 

2 Łąki 322,20 4,1% 

3 Pastwiska 163,95 2,1% 

4 Lasy i grunty zadrzewione 429,89 5,5% 

5 Pozostałe 438,23 5,6% 

6 Razem 7 841,27 100% 

źródło: Opracowanie na podstawie danych EGiB [6]. 

Zarówno żyzność terenu oraz forma użytkowania gruntów świadczą o rolniczym charakterze 

Gminy. Przydatność rolnicza gleb sprzyja wspieraniu produkcji rolnej, w której dominuje zboże 

oraz kapusta obok innych warzyw takich jak: marchew, ogórki, pietruszka, seler. 

 

3.4.2. Zasoby leśne  

 

Gospodarka leśna na terenie Gminy Charsznica nadzorowana jest przez Nadleśnictwo 

Miechów. Łączna powierzchnia ewidencyjna nadleśnictwa na terenie Gminy Charsznica 

wynosi 400,66 m2, co stanowi 3,45% całkowitej powierzchni nadleśnictwa. W ponad 94% lasy 

na terenie Gminy stanowią własność Skarbu Państwa i podlegają zarządowi Lasów 

Państwowych. 

Największy kompleks leśny zlokalizowany jest na terenie sołectwa Uniejów–Rędziny, gdzie 

lasy i grunty leśne zajmują obszar ponad 397 ha. Stopień lesistości w tym obrębie wynosi 

51,75%. Na pozostałym obszarze Gminy można wyróżnić dwa znacznie mniejsze obręby leśne 

– w Jelczy ok. 15 ha (stopień lesistości 1,83%) oraz Witowicach ok. 6 ha (stopień lesistości 

1,48%). Natomiast na pozostałym terenie stopień lesistości wynosi poniżej 0,5%, 

a powierzchnia lasów i gruntów leśnych wynosi od 1,37 ha do 0,09 ha.  

Niewielkie tereny leśne zlokalizowane są głównie na skarpach i w wąwozach, gdzie występuje 

zagrożenie procesami osuwiskowymi oraz erozyjnymi. Lasy Państwowe na terenie Gminy to 

lasy wyżynne świeże o najwyższej wartości przyrodniczej i gospodarczej. Jest to grupa 

najżyźniejszych lasów. W przeważają w nich drzewostany buka, zaś w lasach prywatnych 

dominują drzewostany liściaste: topola, brzoza, grab, jarzębina oraz sosna. 

Główne role jakie spełniają lasy można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich to funkcja 

ochronna, w tym glebochronna, klimatyczna, wodochronna, rekreacyjno–zdrowotna oraz 

estetyczno–krajobrazowa. Natomiast druga grupa pełni funkcję gospodarcza, której celem jest 

pozyskanie surowca drzewnego. 

Ze względu na ważną rolę jaką pełnią lasy, zaleca się aby grunty rolnicze o niskiej jakości 

przeznaczać pod obszary leśne. Unia Europejska zaleca, aby użytki leśne stanowiły co najmniej 
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30% w strukturze użytkowania gruntów na obszarach wiejskich, zaś stosunek gruntów ornych 

do powierzchni użytków zielnych powinien wynosić ok. 1.5 : 1.0. 

Znaczące zagrożenie dla gospodarki leśnej stanowi rolnictwo, głównie ze względu na liczne 

środki chemiczne stosowane w gospodarce rolnej. Drugim czynnikiem będącym zagrożeniem 

jest mieszkalnictwo, zarówno w postaci zabudowy rozproszonej jak i zabudowy rekreacyjnej 

lokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie lasów. Obszary leśne narażone są również na 

ponadnormatywne zanieczyszczenia powietrza – gazy i pyły emitowane głównie z przemysłu.  

 

3.4.3. Zasoby geologiczne 

 

Morfologia terenu związana jest z budową geologiczną oraz procesami towarzyszącymi (erozją 

czy akumulacją) zachodzącymi głównie w trzeciorzędzie i plejstocenie. Rzeźba terenu jest 

urozmaicona z charakterystycznymi pagórami i garbami o wyrównanych wierzchowinach. 

Wyżyna Miechowska w trzeciorzędzie została rozcięta siecią dolin rzecznych, między innymi 

Szreniawy i Uniejówki. Są to doliny płaskodenne, o szerokich dnach i asymetrycznych 

zboczach. Zbocza wschodnie są strome z wychodniami starszego podłoża, natomiast zbocza 

zachodnie mają mniejsze nachylenie. W czwartorzędzie obszar został pokryty lądolodem 

(plejstocen) pozostawiając po sobie głównie osady glacifluwialne. Osady te pokrywa warstwa 

lessu (głównie ostatni glacjał). W plejstocenie i holocenie na omawianym obszarze zachodziły 

procesy erozji i denudacji w wyniku, których wykształciła się współczesna sieć dolin. 

Szczególnie intensywnie procesy erozji zachodzą od neolitu, tj. od momentu pojawienia się na 

tym terenie osadnictwa związanego z uprawą roli, czego wynikiem było wylesienie obszaru 

i zintensyfikowanie erozji gleb. 

 

3.4.4. Gospodarka wodna  

 

Wody podziemne 

Gmina Charsznica w swojej południowej oraz środkowa część znajduje się w obrębie 

jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) 114 oraz 132, natomiast na północy JCWPd 84 

(Rysunek 6).  
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Rysunek 6 Mapa lokalizacji JCWPd na obszarze gminy Charsznica.  

źródło: [23]. 

Ponadto w obrębie Gminy znajdują się dwa Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP): 

• GZWP nr 408 Niecka Miechowska (NW), 

• GZWP nr 409 Niecka Miechowska (SE). 

Rodzajem budującym warstwę wodonośną są utwory porowe oraz szczelinowe, głównie 

zbudowane z piasków, wapieni, margli czy opoki. Wody podziemne występują głównie 

w piętrze wodonośnym połączonym, kredowym. Głębokość występowania warstwy 

wodonośnej sięga poziomu od 5 – 40 m. 

Ujęcia wód podziemnych na terenie Gminy Charsznica zostały przedstawione w tabeli (Tabela 

7). 

 

Tabela 7 Ujęcia wód podziemnych oraz pobór wody na terenie Gminy Charsznica. 

Nazwa jednostki Nazwa ujęcia Adres ujęcia 

Termin 

obowiązywania 

pozwolenia 

wodno–

prawnego 

Pobór wody 

[m3] 

2014 2015 

Okręgowa 

Spółdzielnia 

Mleczarska 

w Miechowie 

studnia 

głębinowa 

OSM 

Charsznica 

Polna 

32–250 

Charsznica 

2009–07–23 

2019–06–30 
55 005 75 287 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

"PRZYSZŁOŚĆ" 

w Miechowie 

ujęcie wody – 

studnia 

(nieczynne) 
Charsznica 

2013–01–14 

2023–01–13 
1 303 0 
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Nazwa jednostki Nazwa ujęcia Adres ujęcia 

Termin 

obowiązywania 

pozwolenia 

wodno–

prawnego 

Pobór wody 

[m3] 

2014 2015 

ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH 

W CHARSZNICY 

Ujęcie wody – 

Swojczany 

Swojczany 

32–250 

Charsznica 

2010–06–02 

2020–06–30 
50 644 56 894 

Ujęcie wody – 

Pogwizdów 

Pogwizdów 

32–250 

Charsznica 

1997–12–18 

2015–12–31 
95 948 89 814 

Ujęcie wody – 

Jelcza 

Jelcza 

32–250 

Charsznica 

2010–12–16 

2020–12–31 
42 946 60 043 

Ujęcie wody – 

Ciszowice 

Ciszowice 32–

250 

Charsznica 

2013–12–31 

2023–12–31 
142 412 159 258 

Ujęcie wody – 

Tczyca 

Tczyca 32–

250 

Charsznica 

2010–12–16 

2020–12–31 
52 514 54 462 

źródło: [4]. 

 

Wody powierzchniowe 

Gmina zlokalizowana jest w obrębie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 

JCWP – PLRW20006254133 (RW20006254133 – Region Wodny Środkowej Wisły) oraz 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie JCWP – PLRW20007213924 

(RW20007213924 – Region Wodny Górnej Wisły). 

Na obszarze Gminy zlokalizowane są dwa cieki, do których należy Uniejówka – dopływ Pilicy 

oraz Szreniawa – dopływ Wisły. Uniejówka bierze swój początek w miejscowości Miechów–

Charsznica z dopływem – Jeżówka. Pozostała południowa część obszaru Gminy odwadniana 

jest przez rzekę Szreniawę, będącą lewym dopływem Wisły. Szreniawa wypływa z torfowiska 

wysokiego w Wolbromiu. Gmina posiada jeden większy zbiornik wodny – Zalew w Tczycy, 

który zajmuje powierzchnię ok 2 ha. 

Poziom wód gruntowych waha się od 0,3 do 1,5 m w dolinach rzeki Szreniawy oraz Uniejówki 

i jej dopływów oraz niektórych dolinach nieckowatych erozyjno–deluwialnych. Na pozostałych 

obszarach poziom wód gruntowych jest bardzo zmienny i waha się od 5 do 40 m. Woda 

w studniach występuje na głębokości 15 – 55 m. 
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Rysunek 7 Cieki na obszarze gminy Charsznica. 
źródło: Opracowanie na podstawie [24]. 

Rzeka Szreniawa bierze swój początek we wsi Wierzchowisko (3 km na południowy wschód 

od Wolbromia). W granicach Gminy Charsznica (część południowa) płynie równoleżnikową 

doliną szerokości 200–300 m, o stromych zboczach pociętych jarami i wąwozami. 

Pozostały obszar Gminy Charsznica odwadniany jest przez rzekę Uniejówkę, stanowiącą 

prawobrzeżny dopływ Pilicy. Bierze ona swój początek z podmokłych terenów na wschód od 

Charsznicy. W granicach gminy płynie w kierunku zbliżonym do południkowego, a jej dolina 

jest stosunkowo szeroka i płaska. Zbiera po drodze drobne dopływy cieków bez nazw oraz 

największą lewostronną rzekę Jeżówkę. 

 

3.4.4.1. Jakość wód podziemnych i powierzchniowych  

 

Zarówno zasoby wód podziemnych i powierzchniowych narażone są na czynniki zewnętrzne 

powodujące zanieczyszczenia oraz zmianę morfologii wód. Do głównych źródeł i przyczyn 

zanieczyszczeń zaliczamy: 

• oddziaływania antropogeniczne, 

• niewłaściwą gospodarkę wodno–ściekowa, 
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• oddziaływania geogeniczne tzw. powstałe w wyniku geologicznych i przyrodniczych 

uwarunkowań, 

• stosowanie nawozów ochrony roślin (rolniczy charakter Gminy), 

• spływy powierzchniowe,  

• zrzuty np. ścieków komunalnych. 

Stan wód podziemnych monitorowany jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska. W 2016 roku przeprowadzone zostały badania w trzech punktach obserwacyjnych 

zlokalizowanych w pobliżu Gminy Charsznica dla JCWPd 144 i 132. Punkty te zlokalizowane 

były w Gminach: Książ Wielki (2 stanowiska) oraz Proszowice. Były one prowadzone przez 

Państwową Służbę Hydrologiczną na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

w ramach PMŚ.  

Według badań monitoringowych jakości wód podziemnych prowadzonych w ramach 

monitoringu–diagnostycznego w województwie małopolskim w 2016 r. dla JCWPd 132 

badanie zostały prowadzone w jednym punkcie pomiarowym zlokalizowanym w gminie 

Proszowice w miejscowości Kościelec. Na podstawie wyników monitoringu zakwalifikowano 

jednolitą część wód podziemnych do klasy jakości III, co wskazuje na dobry stan chemiczny 

lecz o podwyższonych wskaźnikach jakości wód w wyniku oddziaływania antropogenicznego 

oraz naturalnych procesów zachodzących w środowisku. Wskaźniki jakie zostały określone 

w tej klasie to żelazo (Fe), wodorowęglany (HCO3), mangan (Mn), ditlenek (O2) oraz wapno 

(Ca). 

Ponadto badania prowadzone były dla JCWPd 114 w Gminie Książ Wielki na stanowiskach 

zlokalizowanych w miejscowościach Cisia Wola i Trzonów. Klasa jakości wg wskaźników 

fizykochemicznych kolejno została określona jako III oraz IV. Klasa III wskazuje na dobry stan 

chemiczny wód, jednak wartości progowe dla tej klasy są graniczne dla określenia dobrego 

stanu. Stężenia w zakresie klasy III określono dla wodorowęglanów (HCO3) i wapna (Ca). 

Natomiast klasa IV w drugim punkcie pomiarowym oznacza słaby stan chemiczny wód, 

a stężenie w zakresie tej klasy wskazano dla azotanów (NO3).  

Stan jakość wód w GZWP 408 określany jest jako dobry. Wody niniejszego zbiornika zaliczane 

są do klas I–III z dominującym udziałem wód zakwalifikowanych do klasy II. Badania 

składników fizyko–chemicznych wskazują, iż ich stężenie mieści się w normach określonych 

dla wód przydatnych do spożycia. Dzięki temu nie wymagają one, bądź wymagają 

w niewielkim stopniu prostemu uzdatnieniu ze względu na stężenia żelaza oraz manganu. 

Podobnie sytuacja kształtuje się w GZWP 409, gdzie wody zbiornika na większości obszaru są 

dobrej lub zadawalającej jakości (klasa II i III), zaś lokalnie występują wody klasy IV i V. 

Niższa jakość wód w niektórych rejonach spowodowana jest podwyższoną zawartością wapnia 

i wodorowęglanów wynikającą ze środowiska skalnego zbiornika, które tworzą skały 

węglanowe. Zbiornik ten charakteryzuje się znaczną podatnością na oddziaływanie 

antropopresji oraz znaczną podatnością na zanieczyszczenia – znaczna część zbiornika 

określona została jako zagrożona lub silnie zagrożona. 

W przypadku oceny jakości wód powierzchniowych prowadzony jest monitoring w punktach 

pomiarowo–kontrolnych jednolitych częściach wód (JCWP). Stan JCWP ocenia się 
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uwzględniając wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego. Stan 

ekologiczny określa się dla wód typu naturalnego, potencjał ekologiczny dla wód uznanych 

jako sztuczne lub silnie zmienione. 

Dla JCWP o numerze PLRW20006254133 o nazwie Pilica od źródeł do Dopływu 

z Węgrzynowa bez Dopływu z Węgrzynowa, prowadzone badania ze względu na klasę 

elementów biologicznych zaliczyły JCWP do klasy jakości IV określając słaby potencjał wód, 

według danych z Państwowego Monitoringu Środowiska.  

Dla JCWP o numerze PLRW200007213924 dla cieku Szreniawa do Piotrówki badania 

wykazały silnie zmienioną część wód oraz dobry potencjał wód zgodnie z Rozporządzeniem 

nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 

16 stycznia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły. 

3.4.4.2. Regulacja stosunków wodnych 

Obszary rolnicze wymagają uregulowanych stosunków wodnych gruntów. Na terenie Gminy 

Charsznica zmeliorowane są głównie użytki zielone w dnach dolin rzecznych – Uniejówki 

i Szreniawy. Natomiast objęte melioracjami grunty orne znajdują się na słabo nachylonych 

zboczach w sąsiedztwie kompleksów leśnych. 

Powierzchnia gruntów zmeliorowanych na terenie Gminy wynosi 330 ha, zaś długość rowów 

melioracyjnych na tych gruntach wynosi 19,54 km. Istniejące systemy melioracji mają ponad 

50 lat, stąd ich w większości ich stan nie jest zadowalający i wymaga znacznych nakładów 

prac. W ostatnich latach (2015 i 2016) wykonano konserwację rowów na długości 5 308 mb na 

powierzchni 162 ha na obszarze wsi: Uniejów Parcela, Tczyca, Jelcza, Swojczany. Istniejący 

system wymaga dalszych prac mających na celu odbudowę urządzeń melioracyjnych. 

Ponadto stosunki wodne regulowane są przez koryta cieków oraz rowy otwarte, które służą 

odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych. Koryta Uniejówki oraz Jeżówki są 

uregulowane, natomiast koryto Szreniawy na znacznym odcinku wykazuje cechy rzeki 

naturalnej. Inwentaryzacja przeprowadzona na potrzeby Programu Prac Urządzeniowo –

Rolnych wykazała, iż rowy otwarte są w niezadowalającym stanie i wymagają one konserwacji 

bądź odbudowy. Długość rowów otwartych wymagających konserwacji wynosiła 23,709 km 

(dane na rok 2013). Ponadto sieć rowów wymaga rozbudowy głównie w dolinach i przy 

drogach, gdyż podczas opadów tworzą się tam koryta odprowadzające wodę, co powoduje 

tworzenie wąwozów, niszczenie nawierzchni oraz nieprzejezdność dróg. 
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3.5. Gospodarka wodno–ściekowa 

3.5.1. Sieć wodociągowa 

 

Gmina Charsznica w całości objęta jest systemem wodociągów. Długość czynnej sieci 

wodociągowej w roku 2015 oraz 2016 wynosiła 136,51 km. Długość sieci wzrosła o ponad 

2,25% w stosunku do roku 2014. Długość sieci na przestrzeni lat przedstawiona została w tabeli 

(Tabela 8). 

Tabela 8 Długość sieci wodociągowej na terenie Gminy Charsznica w latach 2014–2016. 

Parametr Jednostka 2014 2015 2016 

Długość czynnej sieci wodociągowej km 133,51 136,51 136,51 

źródło: Opracowanie na podstawie [3]. 

Wielkość zużycia wody na terenie Gminy Charsznica przedstawiona została w tabeli (Tabela 

9). Ilość wydobywanej wody obejmuje wszystkie ujęcia oraz wszelkie przeznaczenia: 

zaopatrzenie ludności, cele technologiczne oraz starty wody. Jako cele socjalno–bytowe 

określono wodę przeznaczoną dla gospodarstw domowych oraz indywidualnych gospodarstw 

rolnych, zaś cele gospodarcze to woda przeznaczona na zaopatrzenie przedsiębiorstw oraz 

zakładów produkcyjnych. 

Tabela 9 Zużycie wody na potrzeby gospodarki oraz ludności na przestrzeni lat. 

Obszar Jednostka 2014 2015 2016 

Całkowita ilość wydobywanej wody tyś. m3 384,5 420,5 418,1 

Ilość zużywanej wody na cele 

socjalno–bytowe 
tys. m3 195,7 213,2 214,3 

Ilość zużywanej wody na cele 

gospodarcze 
tys. m3 59,5 50,4 46,9 

Razem tys. m3 255,2 263,6 261,2 

źródło: Opracowanie na podstawie [3]. 

Sieć wodociągowa wykorzystywana jest głównie na zaspokojenie potrzeb socjalno–bytowych 

mieszkańców Gminy. Ponad 87% budynków mieszkalnych podłączonych jest do sieci 

wodociągowej, a zużycie wody w ciągu doby w gospodarstwach domowych kształtuje się na 

poziomie 600 m3. Natomiast udział gospodarki w całkowitym zapotrzebowaniu na wodę 

(z wyłączeniem celów technologicznych i strat) w Gminie w roku 2016 wynosił 18% i na 

przestrzeni 3 lat zmalał on o 5,3%. 

Zaopatrzenie w wodę na terenie gminy realizowane jest przez Zakład Usług Komunalnych. 

Woda ujmowana jest z pięciu ujęć – studni głębinowych i nie podlega ona obróbce. Źródła 

zlokalizowane są w Ciszowicach, Swojczanach, Tczycy, Jelczy oraz Pogwizdowie.  

System wyposażony jest w zbiorniki, które utrzymują ciśnienie. Występują dwa zbiorniki 

wieżowe Ciszowice i Jelcza oraz zbiorniki ziemne pod Białą Górą, ponad i powyżej Swojczan, 

przy drodze do Wolbromia. Ze względu na znaczne różnice wysokości terenu na obszarze 
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Gminy wybudowano również dwa reduktory ciśnienia, jeden ze zbiorników zlokalizowany jest 

w Uniejowie Kolonii obniżający ciśnienie zbiornika pod Białą Górą, zaś drugi znajduje się 

w Szarkówce redukujący ciśnienie wody płynącej z Ciszowic do Witowic. Ponadto w celu 

zaopatrzenia terenów zlokalizowanych powyżej wieży ciśnień Jelcza, na obszarze ujęcia 

w Tczycy zainstalowano hydrofornię, która podnosi ciśnienie wody. 

 

3.5.2. Sieć kanalizacyjna 

 

Na terenie Gminy Charsznica zlokalizowana jest biologiczna oczyszczalnia ścieków. System 

kanalizacyjny obejmuje: Miechów–Charsznica, Ciszowice, Szarkówka; skąd ścieki 

odprowadzane są siecią rur kanalizacyjnych do gminnej oczyszczalni. Systemem tym objęte są 

zarówno gospodarstwa domowe jak również podmioty gospodarcze np. Spółdzielnia 

Mleczarska w Miechowie Oddział Produkcyjny w Charsznicy. Pozostałe ścieki, które nie są 

objęte systemem rur kanalizacyjnych dostarczane są na oczyszczalnię za pomocą wozów 

asenizacyjnych. Oczyszczone ścieki kierowane są do rzeki Uniejówki, która stanowi dopływ 

Pilicy. Przepustowość oczyszczalni wynosi 780m3/dobę. 

Liczba mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej w roku 2016 wynosiła 2 388, 

co stanowi niecałe 32% ludności na terenie Gminy. Długość czynnej sieci wynosiła 32,1 km, 

a liczba przyłączy do budynków mieszkalnych oraz zbiorowego zamieszkania wynosiła 574 

szt. W roku 2015 jedynie 24,8% budynków zlokalizowanych na terenie Gminy podłączonych 

było do systemu. Zestawienie tabelaryczne na przestrzeni lat zawarto w tabeli (Tabela 10). 

Tabela 10 Długość sieci kanalizacyjne, liczba osób korzystających oraz liczba przyłączy 

w latach 2014–2016 na terenie Gminy Charsznica. 

Parametr Jednostka 2014 2015 2016 

długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 31,7 31,7 32,1 

liczba osób korzystających z sieci 

kanalizacyjnej: 
osoba 2 196 2 240 2 388 

liczba przyłączy do budynków 

mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania 

szt. 530 539 574 

źródło: Opracowanie na podstawie [3], [6]. 

W ciągu roku 2016 ilość ścieków odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej wynosiła 

138 451 m3. Wartość ta była wyższa w stosunku do roku 2014 o ponad 14 tys. m3.  

Wielkość ładunków zanieczyszczeń w ściekach doprowadzanych do oczyszczalni jak również 

po oczyszczeniu przedstawiono w tabeli (Tabela 11 oraz Tabela 12). 
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Tabela 11 Ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni. 

Zanieczyszczenie Jednostka 
2014 2015 2016 

Dopływające do oczyszczalni 

BZT5 kg/rok 132 929 204 714 114 505 

ChZT kg/rok 248 753 405 459 214 577 

Zawiesina kg/rok 58 907 88 879 46 954 

Fosfor ogólny kg/rok – – 2 105 

źródło: Opracowanie na podstawie [3]. 

 

Tabela 12 Ładunki w oczyszczonych ściekach odprowadzanych do odbiornika. 

Zanieczyszczenie Jednostka 
2014 2015 2016 

Odprowadzanych do odbiornika 

BZT5 kg/rok 656 867 490 

ChZT kg/rok 4 820 4 911 4 945 

Zawiesina kg/rok 1 791 996 966 

Fosfor ogólny kg/rok – – 59 
źródło: Opracowanie na podstawie [3]. 

Wielkość osadów wytworzonych w roku 2016 wynosiła 12 t i była ona niższa o 34 t w stosunku 

do roku 2015. Część osadów odbierana jest przez rolników do nawożenia pastwisk, zaś 

pozostałe wywożone są na teren oczyszczalni. 

Nieczystości ciekłe na terenie Gminy nie odprowadzane bezpośrednio do oczyszczalni ścieków 

gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczane w przydomowych 

oczyszczalniach ścieków (Tabela 13). 

Tabela 13 Liczba zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie Gmina Charsznica w latach 2014–2016. 

Gromadzenie nieczystości 

ciekłych 
2014 2015 2016 

zbiorniki bezodpływowe 1 410 1 175 1 175 

oczyszczalnie przydomowe 582 582 b.d. 

źródło: Opracowanie na podstawie [3], [6]. 

Zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska urządzenia, których eksploatacja związana jest 

z wprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi wymagają pozwolenia wodnoprawnego na 

wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. W roku 2015 wydane zostały dwa pozwolenia na 

wykonanie urządzeń wodnych – studni chłonnych oraz wprowadzanie ścieków opadowych do 

ziemi oraz jedno w 2016 na wprowadzanie ścieków opadowych do ziemi w miejscowości 

Miechów–Charsznica. 

Zestawienie kolektorów zrzutowych na terenie Gminy Charsznica przedstawione zostało 

w tabeli (Tabela 14). 
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Tabela 14 Zestawienie kolektorów zrzutowych na terenie Gminy Charsznica. 

Nazwa Rodzaj ścieku Odbiornik 
Pozwolenie 

wodno–prawne 

Typ 

odbiornika 

HARDTOP 

Centrum 

Odlewnictwa  

Sp. z o.o. 

wody opadowe lub roztopowe 

z powierzchni dróg 

i parkingów o nawierzchni 

szczelnej 3 858 m2 

– 
brak pozwolenia 

wodnoprawnego 
ziemia 

ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH 

W CHARSZNICY 

ścieki komunalne inne niż 

ścieki bytowe wprowadzane 

do wód lub do ziemi 

urządzeniami służącymi 

do realizacji zadań własnych 

gminy w zakresie kanalizacji 

i oczyszczania ścieków 

komunalnych 

rzeka Uniejówka 
2005–12–31 

2016–01–12 
rzeka 

Zarząd Dróg 

Powiatowych w 

Miechowie 

wody opadowe lub roztopowe 

z powierzchni dróg 

i parkingów o nawierzchni 

szczelnej 8 500 m2 

rów trawiasty 

przy dr. pow. 

1186K rel. 

Jelcza–

Podmiejska Wola 

– Charsznica 

2008–01–28 

2018–01–30 
ziemia 

wody opadowe lub roztopowe 

z powierzchni dróg 

i parkingów o nawierzchni 

szczelnej 15 100 m2 

rów trawiasty 

przy dr. pow. 

1186K rel. 

Jelcza–

Podmiejska Wola 

– Chodów 

2008–01–28 – 

2018–01–30 
ziemia 

FIRMA 

HANDLOWO–

PRODUKCYJNA 

ZET–POL JANUSZ 

ZADĘCKI 

wody opadowe lub roztopowe 

z powierzchni dróg 

i parkingów o nawierzchni 

szczelnej 1 000 m2 

– 
brak pozwolenia 

wodnoprawnego 
ziemia 

źródło: [4]. 

 

3.6. Gospodarka odpadami  

 

Gmina Charsznica na swym obszarze nie posiada składowiska odpadów komunalnych, czy też 

instalacji służących do przetwarzania odpadów. W związku z powyższym zmieszane odpady 

kierowane są na Regionalne Instalacje zlokalizowane poza terenem Gminy. W roku 2016 

zmieszane odpady komunalne o kodzie 200301 trafiły do Instalacji MBP zlokalizowanych 

w Bolesławiu (Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław”) oraz Krakowie (REMONDIS 

KRAKÓW Sp. z o. o oraz MIKI RECYKLING SP Z O.O.). Pozostałości z sortowania odpadów 

przeznaczone do składowania (kod 191212) wywożone były do Instalacji MBP – Ujków Stary 
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w Bolesławiu. Natomiast odpady zielone z terenów zielonych czy ogrodów, a także odpady 

kuchenne zagospodarowywane są na kompostownikach.  

W roku 2015 na terenie Gminy powstał Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK), zlokalizowany na terenie Zakładu Usług Komunalnych. Wyposażony jest on 

w pojemniki 2 x 240 l i dwie wiaty stalowe. W punkcie zbierane są odpady wielkogabarytowe 

takie jak meble, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, leki i chemikalia, 

baterie i akumulatory, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe. 

Znaczny problem na terenie Gminy stanowią „dzikie wysypiska” powstające m.in. w dolinach 

potoków czy wąwozach pomimo kontroli władz lokalnych. Ze względu na rolniczy charakter 

Gminy odpady niebezpieczne powstają głównie w indywidualnych gospodarstwach rolnych, 

jak również zbiorowych gospodarstwach rolnych czy zakładach produkcji rolnej. Znaczne 

niebezpieczeństwo dla stanu środowiska stanową opakowania po środkach ochrony roślin, 

przeterminowane pestycydy czy odpady powstające przy naprawie sprzętu rolniczego. 

Analiza wykonana w roku 2016 wykazała, że wszelkie zamieszkałe gospodarstwa domowe na 

terenie Gminy objęte są systemem odbioru i wywozu odpadów z terenu Gminy. Odpady 

komunalne odbierane zarówno z gospodarstw domowych, jak i od innych podmiotów 

obsługiwane były przez trzy firmy, które łącznie zawarte mają 100 umów.  

Ilości odpadów wytworzonych na terenie Gminy zostały przedstawione w tabeli (Tabela 15). 

Tabela 15 Ilość wytworzonych odpadów w latach 2014–2016. 

Rodzaj odpadów Jednostka 2014 2015 2016 

opakowania z papieru 

i tektury o kodzie 150101 
Mg 22,7 34,6 27,650 

opakowania z metali 

o kodzie 150104 
Mg 1,3 1,7 7,910 

opakowania z 

tworzyw sztucznych 

o kodzie 150102 

Mg 33,7 69,7 
 

85,220 

opakowania ze szkła 

o kodzie 150107 
Mg 25,0 36,8 28,200 

szkło Mg 0,5 – – 

zmieszane odpady 

opakowaniowe o kodzie 

150106 

Mg 63,3 78,6 100,150 

odpady betonu oraz gruz 

betonowy 

z rozbiórek i remontów 

o kodzie 170101 

Mg – – 6,340 

zużyte opony  0,3 6,1 – 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Charsznica na lata 2018–2021 z perspektywą do roku 2025 

42 

 

Rodzaj odpadów Jednostka 2014 2015 2016 

odpady wielkogabarytowe 

o kodzie 200307 
Mg 1,5 10,5 7,200 

inne odpady nieulegające 

biodegradacji o kodzie 

200203 

Mg – 34,6 3,740 

odpadów ulegających 

biodegradacji 
Mg 22,7 34,6 – 

inne niewymienione 

frakcje zbierane w sposób 

selektywny o kodzie 

200199 

Mg – – 27,400 

odpady zmieszane 

o kodzie 200301 
Mg 422,6 389,8 511,760 

pozostałości z sortowania 

odpadów 

komunalnych 

przeznaczonych do 

składowania 

Mg 61,3 4,6 120,502 

źródło: Opracowanie na podstawie danych [15],[16],[17].  

Gmina Charsznica osiąga poziom recyklingu wyznaczony przez Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. ws. poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. W roku 2016 

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosił 21,54% (dopuszczalny min. 

poziom 18%), zaś poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100% przy wymaganym 

poziomie 42%. 

W przypadku, gdy eksploatacja instalacji powoduje wytwarzanie odpadów powyżej 1 Mg 

odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne 

wymagane jest pozwolenie na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii. Na terenie 

Gminy Charsznica pozwolenie na wprowadzanie odpadów posiadają trzy podmioty: 

1. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Miechowie, pozwolenie na wytwarzanie 

odpadów na terenie zakładu produkcyjnego przy ul. Polnej 1 w Charsznicy. 

2. HARDTOP Centrum Odlewnictwa Sp. z o.o., ul. Żarnowiecka 11B w Charsznicy, 

zezwolenie na wytwarzanie odpadów w ramach zezwolenia na przetwarzanie odpadów. 

3. F.H.P. „MAGMA” Mariusz Banach, Ciszowice 25A w Charsznicy, zezwolenie na 

wytwarzanie odpadów w ramach zezwolenia na przetwarzanie odpadów. 
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3.7. Zasoby przyrodnicze 

 

Zasoby przyrodnicze stanowią bogactwo naturalne, walory przyrodnicze oraz twory organiczne 

i nieorganiczne wykorzystywane przez człowieka zarówno w procesach produkcji 

i konsumpcji. Podział zasobów przyrodniczych zróżnicowany jest ze względu na formę 

występowania, obfitość, warunki, użyteczność czy wyczerpalność. Poniżej ukazano 

charakterystykę obszarów chronionych istotnych z punktu widzenia Programu Ochrony 

Środowiska. 

3.7.1. Obszary chronione 

 

Obszary chronione stanowią jedną z form ochrony przyrody. Są obszarami lub obiektami, które 

są objęte ochroną lub specjalnym sposobem zagospodarowania, mającym na celu ich ochronę, 

zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 

przyrody (Dz.U. z 2017 r. poz. 132 z późn. zm.). 

Do form ochrony przyrody na terenie Gminy Charsznica należą: 

• obszar chronionego krajobrazu, 

• obszary Natura 2000. 

 

Obszar chronionego krajobrazu – Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej 

Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej (na podstawie Uchwały 

nr XVIII/303/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r.), stanowi 

jeden z elementów wielkoobszarowej formy ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu 

naturalnego (Rysunek 8). Zajmuje on obszar 57 078 ha na terenie sześciu gmin powiatu 

miechowskiego: Charsznica, Kozłów, Książ Wielki, Racławice, Słaboszów oraz na części 

gminy Miechów. Bogactwo obszaru stanowią lasy, gdzie najistotniejsze są zbiorowiska 

grądowe i świetlistej dąbrowy mające znaczenie biocenotyczne, naukowe oraz dydaktyczne. 

Natomiast zbiorowiska stepowe oraz kseromorficzne zlokalizowane są na obszarach 

bezleśnych, pagórkach czy zboczach (w tym na obszar Gminy Charsznica).  

Celem nadrzędnym utworzonego obszaru ochronnego jest przywrócenie i zachowanie stanu 

równowagi ekologicznej występujących tu ekosystemów. 
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Rysunek 8 Lokalizacja Obszaru chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej na obszarze 

gminy Charsznica. 
źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie [22]. 

 

Obszary Natura 2000 

Gmina Charsznica posiada następujące obszary należące do Obszarów Natura 2000: 

• Uniejów Parcele, 

• Chodów–Falniów. 
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Rysunek 9 Lokalizacja obszarów Natura 2000 na obszarze gminy Charsznica. 
źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie [3]. 

 

Uniejów Parcele 

Dyrektywa siedliskowa PLH120075– specjalny obszar ochrony siedlisk.  

W obszarze ochronie podlega murawa kserotermiczna, reprezentowana przez zespół kwiecistej 

murawy omana wąskolistnego. Występują tu liczne gatunki chronione oraz rzadkie w Polsce 

gatunki roślinności stepowej: aster gawędka, dzwonek syberyjski, dziewięćsił bezłodygowy, 

w tym także 3 gatunki storczykowatych (storczyk kukawka, buławnik wielkokwiatowy, 

kruszczyk szerokolistny). 

Chodów–Falniów 

Dyrektywa siedliskowa PLH120063 – specjalny obszar ochrony siedlisk.  

Obszar wyróżnia się dobrze zachowanymi murawami kserotermicznymi reprezentowanymi 

przez zespół Inuletum ensifoliae, z licznymi stanowiskami roślin chronionych, w tym 

4 storczyków (storczyk kukawka, podkolan biały, gółka długoostrogowa, kruszczyk 
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rdzawoczerwony) oraz zawilca wielkokwiatowego, astra gawędka, dzwonka syberyjskiego, 

dziewięćsiła bezłodygowego i ostrożnia pannońskiego. Teren ten ma duże znaczenie dla 

zachowania bioróżnorodności rolniczego krajobrazu. 

 

3.8. Zabytki  

 

Na terenie Gminy Charsznica zlokalizowane są następujące zabytki: 

• Kościół pw. Św. Wita w Uniejowie Parceli wybudowany przez bożogrobców datowany 

na rok 1470, 

• Kościół pw. Św. Idziego w Tczycy pochodzący z I połowy XV wieku, 

• Zespół dworski w Pogwizdowie, 

• Stacja kolejowa Tunel Uniejów – Rędziny, 

• Kościół pw. Jana Chrzciciela w Chodowie. 

 

3.9. Energetyka 

 

Zaopatrzenie w podstawowe nośniki takie jak energia elektryczna, paliwa gazowe oraz energia 

cieplna stanowi niezbędny element funkcjonowania ludności. Wydobycie paliw, procesy 

technologiczne oraz produkcja energii skutkuje zarówno pozytywnymi stronami – 

bezpieczeństwo energetyczne oraz negatywnymi – niekorzystne oddziaływanie na elementy 

środowiska.  

Na terenie Gminy Charsznica występuje system energetyczny oraz gazowniczy. Brak jest 

natomiast systemu ciepłowniczego, a zaopatrzenie w ciepło realizowane jest poprzez 

indywidualne źródła ciepła.  

Do zadań własnych Gminy należy planowanie oraz organizacja zaopatrzenia mieszkańców 

w energię elektryczną, cieplną i gaz tj. zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla 

społeczeństwa uwzględniając zasadę zrównoważonego rozwoju, racjonalne wykorzystanie, 

użytkowanie i gospodarowanie paliw oraz spełnienie wymogów prawnych. Aspektem 

pomagającym odpowiednie funkcjonowanie systemu jest współpraca pomiędzy producentami, 

dystrybutorami i konsumentami.  

 

3.9.1. System elektroenergetyczny 

 

Dystrybutorami energii elektrycznej na terenie Gminy Charsznica są: 

• PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko–Kamienna, 

• TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie. 
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Z uwagi na dwóch dystrybutorów sołectwa w Gminie podzielone są w określony sposób: 

➢ PGE: Swojczany, Chodów, Chodowiec, Dąbrowiec, Jelcza, Marcinkowice, Miechów – 

Charsznica, Pogwizdów, Ciszowice, Szarkówka, Tczyca, Uniejów–Kolonia, Uniejów–

Parcela, Uniejów–Rędziny, Witowice; 

➢ TAURON: Swojczany, Wierzbie, Podlesice. 

 

a) Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja S.A.  

Na obszarze Gminy PGE dysponuje następującą infrastrukturą energetyczną: 

• linie elektroenergetyczne SN napowietrzne 87,8 km, 

• linie elektroenergetyczne SN kablowe 2,75 km, 

• linie elektroenergetyczne nN napowietrzne 113,6 km, 

• linie elektroenergetyczne nN kablowe 12,4 km, 

• ilość stacji transformatorowych SN/nN 77 szt., 

• ilość rozdzielni GPZ, WRS, RS 1 szt. 

Stan infrastruktury energetycznej na terenie Gminy określany jest jako zadowalający. Ilość 

odbiorców określona na poziomie 2 737 szt.  

Zużycie energii na terenie Gminy Charsznica w roku 2016 kształtowało się na poziomie 

7 759,115 MWh i było ono niższe o 7% w stosunku do roku 2014. Największy udział w zużyciu 

energii elektrycznej ma sektor mieszkalny – ok. 85%. Zużycie energii w budynkach 

użyteczności publicznej oraz usługowo–przemysłowych stanowi ok. 9%, zaś oświetlenie 

uliczne to ok. 6% całkowitego zużycia energii elektrycznej. 

Dystrybutor planuje do roku 2025 zmodernizować: 

• ok. 8 km linii elektroenergetycznych SN, 

• ok. 10 km linii elektroenergetycznych nN, 

• ok. 5 szt. stacji transformatorowych. 

b) Tauron S.A.  

Dystrybutor na terenie Gminy dysponuje następującą infrastrukturą energetyczną: 

• linie elektroenergetyczne SN 4,3 km, 

• linie elektroenergetyczne nN 12,1 km, 

• ilość stacji transformatorowych SN/nN 4 szt. 

Zadania inwestycyjne zaplanowane do 2025 roku przez Tauron na terenie Gminy Charsznica: 

• rozbudowa i przebudowa sieci SN 15 kV w miejscowości Podlesice I (linia kablowa SN 

o długości ok. 2 km, linia napowietrzna o długości ok. 1,1 km), 

• przebudowa i rozbudowa sieci nN w obrębie stacji transformatorowej Podlesice Sopel 

BDT60737 (linia napowietrzna nN o długości ok. 3 km), 
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• przebudowa i rozbudowa sieci nN w obrębie stacji transformatorowej Podlesice 

Gajówka BDT60738 (linia napowietrzna nN o długości ok. 4,5 km), 

• przebudowa i rozbudowa sieci nN w obrębie stacji transformatorowej Podlesice Kotnis 

BDT60739 (linia napowietrzna nN o długości ok. 1 km). 

 

3.9.2. System gazowniczy  

 

Od 1992 r. Gmina Charsznica jest członkiem Międzygminnego Związku „Gazociąg” z siedzibą 

w Proszowicach. Związek ma na celu doprowadzenie sieci gazu wysokoprężnego 

i wybudowanie stacji redukcyjno–pomiarowej dla gmin będących członkami Związku. 

Od strony Gminy Wolbrom doprowadzony jest gazociąg do wsi Podlesice. Od strony 

Kocmyrzowa gazociąg doprowadzony jest przez Proszowice, Koniuszę, Słomniki, Miechów 

do stacji redukcyjno–pomiarowej zlokalizowanej w Chodowie. Zgazyfikowane zostały 

Ciszowice, Chodów, Miechów–Charsznica oraz Szarówka. 

Gmina nie jest w pełni zgazyfikowana, na przełomie lat obserwowany wzrost liczby odbiorów 

wykorzystujących ten rodzaj paliwa. Informację dot. infrastruktury gazowej przedstawiono 

w poniższej tabeli (Tabela 16).  

Tabela 16 Infrastruktura systemu gazowego na terenie Gminy Charsznica. 

L.p. Dana charakteryzująca Jednostka 2014 2015 

1. długość czynnej sieci ogółem m 89 961 87 334 

2. długość czynnej sieci przesyłowej m 542 488 

3. długość czynnej sieci rozdzielczej m 89 419 86 846 

4. 
czynne przyłącza do budynków 

mieszkalnych i niemieszkalnych 
szt. 1 026 1 018 

5. odbiorcy gazu gosp. 436 449 

6. 
odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania 

gazem 
gosp. 163 176 

7. zużycie gazu tys. m3 288,8 308,3 

8. zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań tys. m3 181,0 198,5 

9. ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 1 334 1 365 

źródło: Opracowanie na podstawie [10]. 
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3.9.3. System ciepłowniczy  

 

Na terenie Gminy Charsznica nie funkcjonuje system ciepłowniczy. Z uwagi na fakt, 

iż zabudowa na terenie Gminy jest w przeważającej części rozproszona bądź jednorodzinna, 

w większości budynki są zasilane z indywidualnych źródeł ciepła, w głównej mierze są to kotły 

węglowe lub gazowe. W najbliższej perspektywie czasowej nie przewiduje się 

scentralizowanego systemu dostawy ciepła, głównie ze względów ekonomicznych 

i infrastrukturalnych. 

 

3.10. Odnawialne źródła energii 

 

Odnawialne źródła energii stanowią ważny element w ochronie środowiska. Zastosowanie OZE 

pozwala na ograniczenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii i eksploatację 

naturalnych źródeł energii. Ich wykorzystanie wpływa pozytywnie na jakość powietrza poprzez 

ograniczenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Jednocześnie instalacja 

odnawialnych źródeł wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w Gminie oraz 

zmniejsza zależność społeczeństwa od dostawców energii.  

Gmina Charsznica charakteryzuje się znacznym potencjałem wykorzystania OZE, 

w szczególności w zakresie wykorzystania energii słońca. W rozdziale przedstawiono 

poszczególne rodzaje odnawialnych źródeł energii. 

Energia wody 

Energia wody wykorzystywana jest w elektrowniach wodnych, gdzie produkowana jest energia 

elektryczna. Jako energię odnawialną uważa się energię wód płynących lub stojących. W celu 

określenia potencjału teoretycznego wód rozpatruje się spad oraz przepływ, natomiast 

rzeczywiste możliwości wykorzystania energii wód są znacznie mniejsze ze względu na liczne 

ograniczenia oraz straty wynikające m.in. z bezzwrotnego poboru wody na inne cele, 

nierównomierności przepływów w czasie czy sprawności zastosowanych urządzeń.  

Na terenie Gminy Charsznica nie występują obiekty piętrzące oraz wykorzystujące energię 

wody takie jak jazy, młyny czy tartaki. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

dopuszcza budowę zbiornika małej retencji w dolinie Uniejówki. Wg w/w dokumentu 

spiętrzenie zostało przewidziane w Jelczy, zaś cofka miałaby sięgać po Charsznicę. Jednakże 

budowa takiego zbiornika w górnym odcinku stanowi zagrożenie wstępowania znacznych 

wahań poziomu wody, zaś zasilanie zbiornika z terenów użytkowanych rolniczo może 

doprowadzić do szybkiego zamulenia i eutrofizacji. 
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Energia słońca 

Obszar Polski w większości charakteryzuje się dobrymi warunkami wykorzystania energii 

słonecznej. Jednak istotne jest dostosowanie systemów oraz urządzeń do istniejących 

warunków na danym obszarze związanych z promieniowaniem słonecznym takich jak: 

charakter, struktura oraz rozkład w czasie. 

Energia słońca może być wykorzystywana w dwojaki sposób: 

• do produkcji energii elektrycznej za pomocą ogniw fotowoltaicznych, 

• do produkcji energii cieplnej poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych, 

wykorzystywanej m.in. do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, podgrzewania 

basenów czy ogrzewania pomieszczeń. 

Potencjał wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy jest stosunkowo wysoki i wynosi 

on ok. 1160 kWh/m2 (Rysunek 10). 

 

Rysunek 10 Potencjał wykorzystania energii słonecznej. 
źródło: [31]. 

Zastosowanie kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych jest popularne 

szczególnie w budownictwie mieszkaniowym oraz w budynkach użyteczności publicznej. 

W roku 2015 uruchomiona została mała elektrownia słoneczna zlokalizowana przy 

oczyszczalni ścieków Charsznica. W elektrowni wytwarzana jest energia elektryczna oraz 

cieplna, a wyprodukowana energia wykorzystywana jest na potrzeby własne oczyszczalni. 

Energia cieplna pochodzi ze schładzania paneli fotowoltaicznych, które osiągają wyższą 

sprawność w niższych temperaturach. Łączna moc instalacji fotowoltaiczno–kogeneracyjnej 

wynosi nie mniej niż 89,7 kW. W pierwszym roku działania elektrowni, produkcja energii 

przewyższyła założenia i wyniosła ona 101 283 kWh. 
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Dotychczas w Gminie Charsznica zamontowano 504 szt. kolektorów słonecznych 

w gospodarstwach domowych oraz 4 szt. na budynkach użyteczności publicznej.  

Ze względu na znaczny potencjał wykorzystania energii słonecznej, Gmina stara się 

o uzyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014–2020 na zamontowanie kolejnych instalacji kolektorów 

słonecznych do produkcji ciepłej wody użytkowej i fotowoltaicznych (produkcja energii 

elektrycznej) dla mieszkańców Gminy. 

Energia wiatru  

Energia kinetyczna wiatru wykorzystywana jest do produkcji energii elektrycznej przy 

wykorzystaniu turbin wiatrowych. Moc wiatru możliwa do wykorzystania w celu produkcji 

energii wynosi od 4 do 25 m/s. Gmina Charsznica położona jest w strefie IV tj. mało korzystnej, 

zaś średnia prędkość wiatru wynosi mniej niż 3 m/s (Rysunek 11, Rysunek 12). 

 

Rysunek 11 Potencjał wykorzystania wiatru. 
źródło: [7]. 
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Rysunek 12 Średnie prędkości wiatru na terenie Polski. 
źródło: [30]. 

Na terenie Gminy Charsznica energia wiatru nie jest wykorzystywana. Dodatkowe 

ograniczenie w zastosowaniu tego rodzaju OZE stanowi Obszar Chronionego Krajobrazu 

Wyżyny Miechowskiej zlokalizowany na terenie Gminy. Brak jest jednoznacznych 

wytycznych, w tym minimalnej odległości lokalizacji farm wiatrowych od Obszarów 

Chronionego Krajobrazu, natomiast rekomenduje się lokalizację poza przedpolami osi oraz 

punktami widokowymi. Każda inwestycja rozpatrywana jest indywidualnie i wymaga 

przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko – Uchwała nr XVIII/303/12 

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, na terenie Obszaru zakazuje się 

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). 

Energia geotermalna 

Na terenie województwa małopolskiego opracowany został Atlas zbiorników wód 

geotermalnych. Zawarte zostały w nim możliwości wykorzystania energii geotermalnej 

z wyznaczeniem perspektywicznych stref. Zbiorniki wód geotermalnych występują w obrębie 

pięciu jednostek geologicznych: Karpat, zapadliska przedkarpackiego, niecki miechowskiej, 

monokliny śląsko–krakowska, zapadliska górnośląskiego. W powiecie miechowskim 

określono ogromne pokłady wód geotermalnych na głębokości 1600 – 2600 m. Jednakże 

dotyczy to wschodnich gmin powiatu takich jak Książ Wielki czy Racławice, zaś Gmina 

Charsznica nie została zaliczona do Gmin mających znaczny potencjał wykorzystania energii 

geotermalnej. Obszary perspektywiczne zaznaczono na rysunku kolorem żółtym (Rysunek 13). 
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Rysunek 13 Perspektywiczne obszary województwa małopolskiego dla wykorzystania energii 

geotermalnej. 

źródło: [20]. 

 

Energia z biomasy 

 

Gmina Charsznica ma charakter rolniczy, a większość gruntów przeznaczonych jest na uprawę 

rolną – 82% stanowią grunty orne.  Dominującą rolę odgrywa produkcja roślinna, gdzie zboża 

zajmują 45%, warzywa gruntowe 36%, zaś rośliny okopowe ponad 16%. Natomiast rośliny 

przemysłowe zajmują niecałe 10 ha co stanowi jedynie 0,18% zasiewów w Gminie.  

Należy jednak mieć na uwadze, iż rolnictwo przede wszystkim ma na celu produkcję żywności, 

by zaspokoić potrzeby ludności. Z tego względu biomasa powinna pochodzić z produktów 

ubocznych rolnictwa czy odpadowych przemysłu rolno–zwierzęcego. 

Kolejne źródło biomasy na terenie Gminy stanowić mogą odpady biodegradowalne, takie jak 

odpady z żywności czy odpady ogrodnicze, a także tektura i karton.  
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Biomasa może również pochodzić z leśnictwa oraz przemysłu drzewnego. Na terenie Gminy 

Charsznica lasy oraz grunty zadrzewione stanowią ok. 5,5% powierzchni Gminy (ponad 

400 m2). Jest to stosunkowo niewielka powierzchnia. Jednak znaczny potencjał niesie za sobą 

przeznaczenie nieużytków i innych terenów nieprzydatnych rolniczo na obsadzenie np. wierzbą 

energetyczną. 

Biogaz 

 

Na terenie Gminy Charsznica funkcjonuje oczyszczalnia ścieków. Ilość wytworzonych osadów 

w 2016 roku wynosiła 12 t. Osady te zagospodarowywane są poprzez nawożenie pastwisk, bądź 

wywożone są one na teren oczyszczalni. Uzyskiwanie biogazu z oczyszczalni ścieków w celach 

energetycznych jest uzasadnione ekonomicznie w przypadku większych oczyszczalni, które 

przyjmują w ciągu doby ponad 8 tys. m3. Wg danych z URE zarówno na terenie Gminy 

Charsznica, jak i powiatu miechowskiego biogaz nie jest uzyskiwany z oczyszczalni ścieków.  
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4. Analiza SWOT 

Analiza SWOT przeprowadzona w ramach niniejszego dokumentu stanowi podsumowanie 

charakterystyki Gminy Charsznica wraz z oceną aktualnego stanu środowiska oraz możliwych 

do realizacji zadań. Przedstawione zostały mocne oraz słabe strony Gminy, a także potencjalne 

szanse i zagrożenia, w głównych obszarach analizowanych w ramach Programu Ochrony 

Środowiska (Tabela 17). 

Tabela 17 Analiza SWOT Gminy Charsznica.  

Obszar interwencji: ochrona klimatu i jakości powietrza, polityka energetyczna 

Mocne strony Słabe strony 

Aktywne działania Gminy w zakresie 

racjonalnego gospodarowania energią 

i promowanie OZE, co skutkuje wzrostem 

liczby instalacjami OZE w Gminie 

Brak zcentralizowanego systemu 

ciepłowniczego 

Baza inwentaryzacyjna emisji CO2 

na terenie Gminy 

Znaczna liczba budynków wymagających 

termomodernizacji  

Realizacja inwestycji w zakresie 

modernizacji dróg oraz budowy 

infrastruktury rowerowej, której 

wykorzystanie ograniczy emisję 

zanieczyszczeń 

Ograniczone zasoby  wykwalifikowanej 

kadry nadzorującej zadania w obszarze 

interwencji 

Powszechne wykorzystywanie kotłów 

węglowych na cele grzewcze 

Wzrost zainteresowania społeczeństwa 

wykorzystywaniem odnawialnych źródeł 

energii 

Brak rozwiniętego transportu publicznego 

Brak dużych, innowacyjnych podmiotów 

gospodarczych, które mogłyby być motorem 

rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Gminy  

Szanse Zagrożenia 

Budowa oraz modernizacja infrastruktury 

drogowej oraz rowerowej co wpłynie na 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

Zmniejszenie zainteresowania 

odnawialnymi źródłami energii z powodu 

wysokich kosztów inwestycyjnych 

Zwiększająca się dostępność i rozwój 

technologii energooszczędnych 

Trudności proceduralne w dostępie do 

sposobów i źródeł finansowania 
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Obszar interwencji: ochrona klimatu i jakości powietrza, polityka energetyczna 

Szanse Zagrożenia 

Realizacja inwestycji w zakresie 

modernizacji dróg, pozwalająca na 

ograniczenie emisji oraz wzrost jakości 

życia mieszkańców 

Brak funduszy własnych i konkurencja 

w zdobywaniu środków na poziomie 

krajowym i regionalnym stanowi zagrożenie 

realizacji części inwestycji 

Wzrastające ceny energii wymuszające na 

odbiorcach działania mające na celu 

zwiększenie efektywności energetycznej 

Małe efekty kampanii edukacyjnych 

związane z silnym przyzwyczajeniem do 

konsumpcji energii oraz jej nieefektywnego 

wykorzystania oraz wzrostu konsumpcji 

wraz z rozwojem cywilizacyjnym 

Rosnąca świadomość społeczna w zakresie 

konieczności racjonalnego korzystania 

z energii oraz ochrony środowiska i klimatu.  

Obszar interwencji: Zagrożenia hałasem 

Mocne strony Słabe strony 

Brak dużych zakładów przemysłowych 

powodujących występowanie 

ponadnormatywnego hałasu 

Rozbudowana sieć komunikacji drogowej, 

stanowiąca główne źródło hałasu 

Brak linii elektroenergetycznych 

wpływających na klimat akustyczny 

Występowanie dróg o złym stanie 

nawierzchni 

Brak monitoringu hałasu na terenie Gminy 

Szanse Zagrożenia 

Coraz lepsze rozwiązania nawierzchni dróg 

oraz technologii produkcji opon tłumiących 

emisję uciążliwego hałasu  
Wzrastający ruch drogowy przy 

jednoczesnym złym stanie nawierzchni 

części dróg Wprowadzanie nowych technologii ochrony 

przed hałasem  

Obszar interwencji: pola elektromagnetyczne 

Mocne strony Słabe strony 

Prowadzenie wykazu instalacji 

wytwarzających pola elektromagnetyczne 
Brak punktów pomiarowych badania 

poziomów pól elektromagnetycznych 
Brak linii wysokiego napięcia na terenie 

Gminy 
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Obszar interwencji: pola elektromagnetyczne 

Szanse Zagrożenia 

Identyfikacja źródeł pola 

elektromagnetycznego 

Ciągły rozwój technologiczny, rozbudowa 

infrastruktury, zwiększanie liczby 

i przepustowości urządzeń 

Obszar interwencji: gospodarowanie wodami oraz gospodarka wodno–ściekowa, 

gleby 

Mocne strony Słabe strony 

Realizacja inwestycji z zakresu gospodarki 

wodno–ściekowej 

Niedostatecznie rozbudowana sieć 

kanalizacyjna 

Znaczny udział zanieczyszczeń 

antropogenicznych  

Rozbudowana sieć wodociągowa 
Niedostatecznie uregulowane stosunki 

wodne gruntów 

Istniejąca sieć kanalizacyjna 
Niezadowalający stan rowów, 

wymagających konserwacji oraz rozbudowy 

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana na 

terenie Gminy 

Wpływ terenów sąsiadujących na 

zanieczyszczenia wód podziemnych  

Szanse Zagrożenia 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz 

budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków 

Intensywna produkcja rolna, wpływający na 

zagrożenie przedostawania się 

zanieczyszczeń do gleb i wód 

Zagrożenie wystąpieniem powodzi 

Obszar interwencji: gospodarowanie odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Mocne strony Słabe strony 

Funkcjonowanie Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów 

Powstawanie „dzikich wysypisk” 

Objęcie wszystkich mieszkańców systemem 

odbioru i wywozu odpadów 
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Obszar interwencji: gospodarowanie odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Mocne strony Słabe strony 

Osiągnięcie wymaganych poziomów 

recyklingu 
Spalanie odpadów w paleniskach 

domowych 
Realizacja programu usuwania azbestu 

z terenu Gminy 

Szanse Zagrożenia 

Skuteczny monitoring i likwidacja 

nielegalnych wysypisk odpadów 

Zagrożenie zanieczyszczeniem 

opakowaniami po środkach ochrony roślin, 

przeterminowanymi pestycydami czy 

opadami z napraw sprzętu rolniczego 

Rozwój systemu selektywnej zbiórki 

odpadów oraz zwiększenie ponownego 

wykorzystania surowców 

Zanieczyszczenie powietrza poprzez 

spalanie odpadów 

Przedostawanie się zanieczyszczeń do gleb 

i wód pochodzących z nielegalnych 

składowisk 

Obszar interwencji: zasoby przyrodnicze 

Mocne strony Słabe strony 

Objęcie terenów przyrodniczo cennych 

formami ochrony przyrody 

Niska lesistość Gminy 

Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura 

turystyczna 

Szanse Zagrożenia 

Rolniczy charakter Gminy, dający 

możliwości prowadzenia upraw 

ekologicznych 

Zmniejszenie walorów przyrodniczych 

w wyniku intensyfikacji rolnictwa 

Zwiększenie powierzchni gruntów 

użytkowania leśnego 

Dewastacja lasów w wyniku oddziaływania 

czynników antropogenicznych 
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Obszar interwencji: zagrożenia poważnymi awariami 

Mocne strony Słabe strony 

Prowadzenie systemu informacyjnego 

i ostrzegawczego dla mieszkańców 

Infrastruktura techniczna wymagająca 

konserwacji 

Gotowość służb do szybkiej reakcji na 

występujące zagrożenie oraz ochrona przed 

awariami 

Ograniczone środki na badania oraz 

działania zapobiegawcze 

Szanse Zagrożenia 

Rozwój zabezpieczeń przed awariami 
Występowanie zagrożeń zdarzeniami 

losowymi przy ciągach komunikacyjnych 
Rozbudowa infrastruktury technicznej 

źródło: Opracowanie własne KAPE S.A.
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5. Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich 

finansowanie 

5.1. Priorytety i cele programu ochrony środowiska 

Celem Programu Ochrony Środowiska jest wskazanie kierunków działań, których realizacja 

pozwoli na racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska, dążąc zarówno do 

niepogorszenia, przy jednoczesnej poprawie jakości środowiska na terenie Gminy Charsznica. 

Istotnymi elementami w ochronie środowiska są nie tylko działania inwestycyjne, lecz również 

działania edukacyjne, zwiększające świadomość oraz wiedzę społeczeństwa. Cele zawarte 

w dokumencie określone zostały kompleksowo, obejmując obszary takie jak:  

• ochrona klimatu i poprawa jakości powietrza,  

• zagrożenia hałasem oraz pola elektromagnetyczne,  

• gospodarowanie wodami,  

• gospodarka wodno–ściekowa,  

• gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 

• zasoby przyrodnicze oraz zagrożenia poważnymi awariami.  

Priorytet 1. Poprawa jakości powietrza, ochrona przed hałasem 

oraz zapewnienie informacji o źródłach pól elektromagnetycznych. 

 

Główne cele Gminy na lata objęte opracowaniem związane są z poprawą jakości powietrza. 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie zużycia energii oraz zwiększenie 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii stanowi priorytet zarówno na szczeblu lokalnym, 

jak i regionalnym, krajowym czy ogólnoświatowym. Zanieczyszczenia powietrza stanowią 

znaczny problem na terenie województwa małopolskiego, w tym również na terenie Gminy 

Charsznica. 

Dodatkowy element stanowi ochrona przed hałasem realizowana między innymi poprzez 

stosowanie zabezpieczeń przed hałasem czy odpowiednie planowanie przestrzenne. Natomiast 

cel związany z obszarem pól magnetycznych obejmuje zapewnienie informacji o źródłach oraz 

poziomie oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego. 

Cel 1.1. Redukcja emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń emitowanych 

do powietrza  

Poprawa efektywności energetycznej 

• Program termomodernizacji budynków, w tym budynków użyteczności publicznej, 

budynków mieszkalnych i komunalnych oraz wsparcie budownictwa 

energooszczędnego i pasywnego. 

• Zastosowanie energooszczędnych technologii oświetleniowych, zarówno 

wewnętrznych jak i zewnętrznych. 

• Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy poprzez wymianę źródeł ciepła. 
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• Wprowadzenie zakazów zastosowania wysokoemisyjnych źródeł ciepła 

w nowopowstałych budynkach. 

Rozwój odnawialnych źródeł energii 

• Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla budynków użyteczności publicznej 

oraz budynków mieszkalnych. 

• Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy poprzez zastosowanie instalacji 

fotowoltaiczno–kogeneracyjnej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Miechowie 

Charsznicy. 

Transport przyjazny środowisku 

• Modernizacja oraz budowa dróg transportu gminnego. 

• Rozwój ścieżek rowerowych na obszarze Gminy. 

Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza 

• Działania edukacyjne w jednostkach oświatowych związane z tematyką ochrony 

powietrza oraz racjonalnym wykorzystywaniem energii cieplnej i elektrycznej. 

• Monitoring zużycia energii oraz wody w obiektach publicznych należących do Gminy 

Charsznica. 

• Organizacja edukacyjnych akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, 

gospodarką odpadami, efektywnością energetyczną, wykorzystaniem odnawialnych 

źródeł energii. 

• Szkolenia i akcje dla przedsiębiorstw dotyczące zagadnień związanych z ograniczeniem 

zużycia energii/ograniczeniem emisji. 

• Kampanie edukacyjno–informacyjne związane z efektywnym i ekologicznym 

transportem. 

• Promowanie energooszczędnych zachowań w transporcie – szkolenia ecodriving. 

 

Cel 1.2. Ochrona przed hałasem oraz ponadnormatywnym promieniowaniem 

elektromagnetycznym 

• Uwzględnienie w polityce przestrzennej Gminy zakazu lokalizowania budynków 

mieszkalnych w bezpośrednim sąsiedztwie tras komunikacyjnych charakteryzujących 

się dużym natężeniem ruchu, zastosowanie buforów w postaci terenów, budynków nie 

podlegających ochronie akustycznej bądź budowli technicznych zabezpieczających 

przed hałasem. 

• Zastosowanie zwiększonej izolacyjności budynków w obszarach narażonych na wysoki 

poziom hałasu. 

• Realizacja konsultacji społecznych przy realizacji planu zagospodarowania 

przestrzennego, a także w procedurach inwestycyjnych. 

• Stosowanie nawierzchni dróg o obniżonej hałaśliwości oraz zastosowanie zabezpieczeń 

akustycznych w infrastrukturze drogowej, zarówno istniejącej jak i nowobudowanej. 

• Monitoring dopuszczalnych norm hałasu do środowiska. 
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• Upowszechnienie informacji dotyczących źródeł i poziomu hałasu oraz lokalizacji pól 

elektromagnetycznych w ramach zagospodarowania przestrzennego oraz procedurach 

inwestycyjnych. 

• Prowadzenie badań kontrolnych poziomu hałasu oraz pól elektromagnetycznych 

zgodnie z przepisami prawa. 

 

Priorytet 2. Gospodarowanie wodami oraz gospodarka wodno–ściekowa 

Ochrona zasobów wodnych ma na celu zapobieganie przedostawania się zanieczyszczeń do 

wód podziemnych oraz powierzchniowych. Ponadto drugi priorytet obejmuje uregulowaną 

gospodarkę wodno–ściekową, która zapewni wyższą jakość życia mieszkańców Gminy, 

jednocześnie zapewniając niepogorszenie stanu środowiska. 

Cel 2.1. Zapobieganie przedostawaniu się zanieczyszczeń do wód podziemnych oraz wód 

powierzchniowych 

• Ochrona przed zanieczyszczeniem wód podziemnych oraz powierzchniowych wraz 

z racjonalizacją gospodarowania wodami w celu osiągnięcia dobrego stanu wód. 

• Ograniczenie lub wyeliminowanie zanieczyszczeń antropogenicznych przedostających 

się do wód podziemnych, w tym zapobieganie zrzutowi ścieków przemysłowych lub 

pochodzących z produkcji np. podczas kiszenia kapusty. 

• Ograniczenie negatywnego wpływu kolei wzdłuż linii kolejowej. 

• Zapobieganie zanieczyszczeniu wód podziemnych środkami ochrony roślin, głównie 

fosforanami i azotanami. 

• Wspieranie działań lokalnych, zmierzających do zwiększenia naturalnej retencji 

poszczególnych obszarów. 

• Właściwe kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych i terenów 

zalewowych. 

• Zapewnienie funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania przed niebezpiecznymi 

zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze oraz prognozowanie powodzi. 

• Systematyczna kontrola oraz konserwacja systemów melioracji. 

Cel 2.2. Rozwój systemów zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków oraz kanalizacji 

• Zapewnienie równowagi pomiędzy poborem wód, a zasilaniem wód podziemnych, 

zapobieganie niewłaściwej lub nadmiernej eksploatacji wód. 

• Kontrola użytkowników prywatnych i przedsiębiorstw w zakresie gospodarki 

ściekowej. 

• Realizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. 

• Zapewnienie dostępu społeczeństwa do odpowiedniej ilości wody przeznaczonej do 

spożycia spełniającej normy. 

• Zapewnienie dostępu wody dla rolnictwa oraz zakładów przemysłowych. 

• Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w celu zminimalizowania zagrożenia zanieczyszczenia 

środowiska ściekami bytowymi. 

• Wsparcie w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 
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Priorytet 3. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Głównym celem w zakresie gospodarki odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów, 

zwiększanie ponownego wykorzystania odpadów oraz podwyższenie poziomu odzysku 

odpadów, w tym przede wszystkim recyklingu szkła, metali, tworzyw sztucznych, papieru 

i tektury.  

Cel 3.1. Zapobieganie powstawaniu odpadów oraz wzrost odzysku  

• Promowanie bezodpadowych lub niskoodpadowych technologii oraz zarządzania 

środowiskowego. 

• Uwzględnianie podczas zakupów produktów o wydłużonym okresie użytkowania wraz 

z promocją wykorzystywania takich produktów. 

• Promocja ponownego wykorzystania produktów, materiałów oraz opakowań. 

• Rozwój selektywnej zbiórki odpadów. 

• Wykrywanie oraz likwidacja „dzikich wysypisk” powstających m.in. w dolinach 

potoków czy wąwozach. 

• Zapewnienie odpowiedniego zagospodarowania odpadów niebezpiecznych w sposób 

niezagrażający środowisku naturalnemu. 

• Zapewnienie przejrzystej i ogólnodostępnej informacji dotyczących gospodarki 

odpadami na terenie Gminy, w tym prawidłowej segregacji odpadów. 

• Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Charsznica na lata 2013–2032. 

 

Priorytet 4. Ochrona zasobów przyrodniczych 

Celem priorytetu jest ochrona przed degradacją cennych przyrodniczo ekosystemów, 

w szczególności objętych prawną przestrzenną formą ochrony.  

Działania związane z priorytetem 4 mogą obejmować: 

• Ochronę różnorodności biologicznej, zapewnienie ciągłości istnienia gatunków 

oraz stabilności ekosystemów. 

• Zapobieganie fragmentaryzacji siedlisk przyrodniczych, tworzenie oraz utrzymywanie 

korytarzy ekologicznych. 

• Prowadzenie zrównoważonej gospodarki łowieckiej. 

• Uwzględnianie ochrony przyrody oraz walorów krajobrazowych Gminy podczas 

planowania inwestycji. 

• Zapobieganie degradacji oraz zapewnienie ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

poprzez m.in. obejmowanie ochroną prawną cennych obszarów i obiektów. 

• Tworzenie oraz pielęgnacja terenów zieleni na obszarach zurbanizowanych. 

• Przyjęcie oraz wdrożenie planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. 

• Przeznaczenie gruntów nieprzydatnych rolniczo oraz nieużytków do użytkowania 

leśnego. 
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• Rekultywację i rewitalizację obszarów zdegradowanych, zapobieganie dewastacji 

i degradacji powierzchni ziemi. 

• Inicjowanie i kierunkowanie działań celem zapewnienia ochrony i racjonalnego 

gospodarowania różnorodnością przyrodniczą na terenie Gminy, niezależnie od stopnia 

intensywności użytkowania obszaru. 

• Sprzyjanie utrzymywaniu urozmaiconego krajobrazu rolniczego dla zachowania lub 

przywrócenia równowagi przyrodniczej w produkcji rolniczej terenu, z preferowaniem 

rolnictwa ekologicznego i zintegrowanego. 

 

Priorytet 5. Przeciwdziałanie występowaniu i minimalizowanie skutków 

negatywnych zjawisk atmosferycznych, geodynamicznych i awarii 

przemysłowych 

Istotny elementem ochrony środowiska na terenie Gminy stanowi zapewnienie bezpieczeństwa 

jej mieszkańcom. Celem priorytetu jest zapobieganie oraz minimalizowanie negatywnych 

skutków zjawisk takich jak powódź czy susza, jak również zapobieganie awariom 

przemysłowym. 

W ramach niniejszego obszaru wskazuje się działania takie jak: 

• Kształtowanie terenów zalewowych i dolin rzecznych, dostosowanie układu działek do 

ukształtowania terenu mające na celu opóźnienie spływu wód i ograniczenie zjawisk 

erozji. 

• Ograniczenie bądź eliminacja realizacji inwestycji niezwiązanych z zabezpieczeniem 

przeciwpowodziowym w dolinach rzek oraz strefach spływu wód opadowych. 

• Prowadzenie systemu informacyjnego i alarmowego ostrzegającego społeczeństwo 

o możliwości wystąpienia zagrożenia. 

• Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie poważnym awariom takie jak 

kontrola zakładów, prowadzenie badań potencjalnych, bądź występujących przyczyn 

powstawania awarii. 

• Wyposażenie jednostek straży pożarnej w odpowiedni sprzęt do ratownictwa 

i zapobiegania awariom i katastrofom. 

• Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej, kontrola oraz konserwacja urządzeń oraz 

budowli ochronnych oraz regulujących stosunki wodne w zlewni. 

• Szkolenie społeczeństwa mające na celu przedstawienie zasad postępowania 

w przypadku powstania zagrożenia, jak również działań mających na celu 

przeciwdziałanie ich powstawania. 
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Priorytet 6. Regionalna polityka energetyczna  

Celem obszaru działań związanych z regionalną polityką energetyczną jest zapewnienie 

bezpieczeństwa energetycznego w Gminie. Jednym z istotnych elementów polityki 

energetycznej jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii mogących 

zapewnić niezależność energetyczną. Jednak ze względu na znaczną zależność tych źródeł 

energii od czynników zewnętrznych ważne jest, by zapewnić również niezawodność dostaw 

energii poprzez inwestycje związane z budową oraz modernizacją infrastruktury oraz 

wdrażanie nowoczesnych technologii. Ponadto polityka energetyczna obejmuje również 

zadania związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej poprzez działania 

termomodernizacyjne zarówno inwestycyjne jak i nieinwestycyjne prowadzące do zwiększenia 

świadomości oraz popularyzacji działań proekologicznych. 

Cel 6.1. Stworzenie warunków i mechanizmów mających na celu zwiększenie udziału 

energii odnawialnej w bilansie energetycznym Gminy. 

• Opracowanie oraz wdrożenie systemów wsparcia dla produkcji energii z odnawialnych 

źródeł. 

• Popularyzacja wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez kampanie 

informacyjne oraz promujące wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

• Rozwijanie współpracy z sąsiadującymi gminami, dystrybutorami i wytwórcami energii 

w celu budowy partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa energetycznego poprzez m.in. 

konsorcja czy klastry energii. 

• Wsparcie realizacji założeń zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie 

Gminy, monitoring działań zawartych w Planie oraz aktualizacja danych dotyczących 

bilansu energetycznego Gminy. 

• Realizacja działań mających na celu zwiększenie udziału OZE oraz zmniejszenie 

wykorzystania energii w sektorze budownictwa m.in. poprzez termomodernizację 

budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych. 

Działanie 6.2. Wsparcie działań mających na celu oszczędne i efektywne wykorzystanie 

energii. 

• Wsparcie rozwoju budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego. 

• Modernizacja oświetlenia wewnętrznego oraz zewnętrznego. 

• Wprowadzanie systemów optymalizacji zużycia energii w przemyśle oraz usługach 

i handlu. 

• Wsparcie niskoemisyjnego i energooszczędnego transportu, rozwój infrastruktury 

rowerowej stanowiącej alternatywę dla samochodów. 
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Priorytet 7. Edukacja ekologiczna  

Edukacja ekologiczna stanowi ważny element w ochronie środowiska. Podnoszenie 

świadomości ekologicznej społeczeństwa pozwala na kształtowanie pro–środowiskowych 

zachowań, a wraz z rozwiązaniami administracyjnymi, prawnymi oraz ekonomicznymi 

pozwala na rozwój społeczny oraz gospodarczy zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.  

Działania związane z edukacją ekologiczną obejmują: 

• Działania edukacyjne oraz informacyjne zmierzające do ukształtowania świadomych 

użytkowników środowiska oraz postaw konsumenckich. 

• Zapewnienie szerokiego dostępu do informacji o środowisku w sposób klarowny 

i ciekawy. 

• Rozwój oraz doskonalenie systemu informacji mieszkańców o sytuacjach kryzysowych 

czy ostrzeżeniach meteorologicznych. 

• Weryfikację obowiązujących rozwiązań prawnych w zakresie ochrony środowiska 

w celu zapewnienia ich skuteczności.  

• Uwzględnianie aspektów ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym. 

• Rozwój mechanizmów finansowych przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. 

• Promowanie zarządzania środowiskowego.  

• Wprowadzanie kryteriów zielonych zamówień w instytucjach publicznych. 
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5.2. Plan działań oraz system finansowania 

5.2.1. Finansowanie działań 

Realizacja priorytetów oraz celów Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Charsznica 

w dużej mierze uzależniona jest od zapewnienia środków finansowych na ich realizację 

ze względu na duże koszty inwestycyjne. Biorąc pod uwagę powyższe, niezbędne jest 

zapewnienie środków finansowych zarówno z budżetu Gminy, jak również istotna jest aktywna 

działalność Gminy w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. 

Finansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska na terenie gminy może pochodzić 

z następujących źródeł: 

• budżet państwa, 

• środki własne Gminy, 

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

• Fundusz Termomodernizacji i Remontów, 

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 

• Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 

• Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 

• Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 

• Małopolski Regionalny Program Operacyjny, 

• Fundusz Life+, 

• Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, Szwajcarsko–Polski Program Współpracy, 

• Departament Generalny XI Komisji Europejskiej, 

• fundusz Elena, 

• Europejski Fundusz Efektywności Energetycznej, 

• Mechanizm ESCO, 

• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, 

• kredyty udzielane na preferencyjnych warunkach, 

• komercyjne kredyty bankowe, 

• własne środki inwestorów.
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5.2.2. Plan działań Programu Ochrony Środowiska 

Harmonogram działań planowanych do realizacji na terenie Gminy Charsznica do roku 2025 przedstawiony został w tabeli (Tabela 18). 

Tabela 18 Harmonogram realizacji zadań. 

Lp. Obszar interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny 

Szacunkowe 

koszty 

realizacji 

Przykładowe 

źródła 

finansowania 

Lata 

realizacji 

1 

Poprawa jakości 

powietrza,  

Polityka 

energetyczna 

Mikroinstalacje fotowoltaiczne 3–5 kW dla 280 

budynków mieszkalnych 
Urząd Gminy Charsznica 7 000 000,00 

Budżet Gminy 

Charsznica, RPO, 

NFOŚiGW, 

WFOŚiGW 

2020 

2 Kolektory słoneczne – 400 budynków mieszkalnych Urząd Gminy Charsznica 4 800 000,00 

Budżet Gminy 

Charsznica, RPO, 

NFOŚiGW, 

WFOŚiGW 

2020 

3 
Wymiana oświetlenia na energooszczędne 

(typu LED) 
Spółdzielnie mieszkaniowe b.d. 

Środki własne 

mieszkańców 
2020 

4 
Instalacja paneli fotowoltaicznych w Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Charsznicy 
PZOZ b.d. 

Budżet Gminy 

Charsznica, MRPO 
2020 

5 Modernizacja i budowa dróg transportu gminnego Urząd Gminy Charsznica 1 565 530,44 

Budżet Gminy 

Charsznica, RPO, 

POIiŚ 

2025 

6 Rozwój ścieżek rowerowych na obszarze gminy Urząd Gminy Charsznica 630 000,00 

Budżet Gminy 

Charsznica / RPO / 

NFOŚiGW 

2020 
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Lp. Obszar interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny 

Szacunkowe 

koszty 

realizacji 

Przykładowe 

źródła 

finansowania 

Lata 

realizacji 

7 

Poprawa jakości 

powietrza, 

Polityka 

energetyczna 

Promowanie zachowań energooszczędnych  

w transporcie – ecodriving 
Urząd Gminy Charsznica b.d. 

Budżet Gminy 

Charsznica, 

NFOŚiGW, 

WFOŚiGW 

2020 

8 

Lokalne centrum aktywności społeczno–zawodowo–

kulturalnej w budynku zabytkowego dworca PKP –

przebudowa, remont elewacji budynku wraz 

z dociepleniem, wymianą stolarki okiennej 

i zewnętrznej drzwiowej 

Urząd Gminy Charsznica 1 470 798,00 
Budżet Gminy 

Charsznica, RPO 
2025 

9 
Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe  

w Gminie Charsznica – wymiana 109 źródeł ciepła 

Urząd Gminy Charsznica, 

Mieszkańcy Gminy 
1 123 000,00 

Budżet Gminy 

Charsznica, RPO 
2025 

10 
Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w Gminie 

Charsznica w 124 budynkach 

Urząd Gminy Charsznica, 

Mieszkańcy Gminy 
270 000,00 

Budżet Gminy 

Charsznica, RPO 
2025 

11 Termomodernizacja budynków wielorodzinnych Gmina Charsznica 1 865 528,43 
Budżet Gminy 

Charsznica, RPO 
2025 

12 

Podniesienie standardu i estetyzacja budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych wraz z otoczeniem – 

termomodernizacja budynków wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą 

Spółdzielnia mieszkaniowa 

Przyszłość 
1 598 754,13 

Budżet Gminy 

Charsznica, RPO 
2025 

13 
Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej w Miechowie – Charsznicy 
Gmina Charsznica 154 540,88 

Budżet Gminy 

Charsznica, RPO 
2025 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Charsznica na lata 2018–2021 z perspektywą do roku 2025 

70 

 

Lp. Obszar interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny 

Szacunkowe 

koszty 

realizacji 

Przykładowe 

źródła 

finansowania 

Lata 

realizacji 

14 Poprawa jakości 

powietrza, 

Polityka 

energetyczna 

Budowa publicznego przedszkola gminnego 

Miechowie–Charsznicy 
Urząd Gminy Charsznica 2 655 929,75 

Budżet Gminy 

Charsznica, RPO, 

NFOŚiGW 

2025 

15 
Rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej 

Tauron 

TAURON Dystrybucja 

S.A. 
1 836 000,00 Środki Własne 2025 

16 

Gospodarowanie 

wodami oraz 

gospodarka  

wodno–ściekowa 

  

Budowa odcinka wodociągu  

w Miechowie–Charsznicy 
Urząd Gminy Charsznica 87 913,15 

Budżet Gminy 

Charsznica, 

WFOŚiGW, RPO, 

POIiŚ 

2017/2018 

17 Modernizacja oczyszczalni ścieków Urząd Gminy Charsznica 2 000 000,00 

Budżet Gminy 

Charsznica, 

WFOŚiGW, RPO, 

POIiŚ 

2018,2022 

18 

Edukacja 

ekologiczna 

Działania edukacyjne w jednostkach oświatowych – 

Kampanie edukacyjne związane z tematyką ochrony 

powietrza oraz racjonalnym wykorzystywaniem 

energii  

Urząd Gminy Charsznica b.d. 

Budżet Gminy 

Charsznica, 

NFOŚiGW, 

WFOŚiGW 

zadanie 

ciągłe 

19 
Monitoring zużycia energii oraz wody w obiektach 

publicznych 
Urząd Gminy Charsznica b.d. 

Budżet Gminy 

Charsznica 

zadanie 

ciągłe 
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Lp. Obszar interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny 

Szacunkowe 

koszty 

realizacji 

Przykładowe 

źródła 

finansowania 

Lata 

realizacji 

20 

Edukacja 

ekologiczna 

Organizacja edukacyjnych akcji społecznych – 

Tematyka związana z ograniczeniem emisji, 

gospodarką odpadami, efektywnością energetyczną, 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 

Urząd Gminy Charsznica b.d. 

Budżet Gminy 

Charsznica, 

NFOŚiGW, 

WFOŚiGW 

zadanie 

ciągłe 

21 

Szkolenia i akcje dla przedsiębiorstw dotyczące 

zagadnień związanych z ograniczeniem zużycia 

energii/ograniczeniem emisji 

Urząd Gminy Charsznica b.d. 

Budżet Gminy 

Charsznica, 

NFOŚiGW, 

WFOŚiGW 

zadanie 

ciągłe 

22 

Kampanie edukacyjno–informacyjne związane  

z efektywnym i ekologicznym transportem:  

1. Promocja transportu publicznego oraz jazdy na 

rowerze jako alternatywa dla indywidualnych 

środków transportu  

2. Promocja biopaliw  

3. Mniejsze opłaty za parkowanie pojazdów 

spełniające określone standardy emisyjne 

Urząd Gminy Charsznica b.d. 

Budżet Gminy 

Charsznica, 

NFOŚiGW, 

WFOŚiGW 

zadanie 

ciągłe 

23 Sprawne Urzędy Małopolskie 

STIWEK Fundacja na 

rzecz Społeczeństwa, 

Tolerancji, Integracji, 

Wolności, Edukacji  

i Kultury 

157 325,84 
Budżet Gminy 

Charsznica, POWER 
2017,2018 
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5.2.3. Harmonogram realizacji POŚ 

W tabeli (Rysunek 14) przedstawiono harmonogram realizacji POŚ z uwzględnieniem czasu 

weryfikacji i oceny realizacji zadań, monitoringu środowiska, oceny mierników efektywności, 

jak również moment sporządzania raportów z realizacji założeń programu.  

Rysunek 14 Harmonogram realizacji POŚ dla Gminy Charsznica. 

 

2018 – 2025:

Monitoring stanu środowiska

Harmonogram 
realizacji POŚ

2024:

1.Weryfikacja/ocena 
osiągnięcia realizacji 

zadań

2.Mierniki 
efektywności POŚ

3. Raport z realizacji 
programu

2020:

1.Weryfikacja/ocena 
osiągnięcia realizacji 

zadań

2.Mierniki 
efektywności POŚ

3. Raport z realizacji 
programu

2022:

1.Weryfikacja/ocena 
osiągnięcia 

realizacji zadań

2.Mierniki 
efektywności POŚ

3. Raport z realizacji 
programu

2025:

1.Weryfikacja/ocena 
osiągnięcia realizacji 

zadań

2.Mierniki 
efektywności POŚ

3. Raport z realizacji 
programu

4. Weryfikacja/ocena 
realizacji celów POŚ 
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6. Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska 
 

Program Ochrony Środowiska stanowi dokument integrujący i koordynujący różnego rodzaju 

zadania i działania związane z komponentami środowiska.  

Realizacja postanowień POŚ rozpoczyna się w momencie przyjęcia przez Radę Gminy uchwały 

dot. dokumentu. Władze Gminy są odpowiedzialne za realizację, wdrożenie i zarządzanie 

niniejszym programem. Całościowe zarządzanie realizacją Programu będzie się odbywać na 

kilku szczeblach. Oprócz szczebla gminnego są jeszcze szczeble powiatowy i wojewódzki 

obejmujące działania podejmowane w skali województwa i powiatu, a także szczeble jednostek 

organizacyjnych. Ponadto, oprócz władz lokalnych konieczne jest zaangażowanie innych 

uczestników, w tym przede wszystkim lokalną społeczność, która jest głównym beneficjentem 

zadań i celów programu. Istotna jest również współpraca z podmiotami zewnętrznymi, którzy 

odgrywają dużą rolę w stosunku do poprawy środowiska. Wszelkie działania mające na celu 

koordynację i realizację POŚ powinny odbywać się w myśl zasady zrównoważonego rozwoju 

w oparciu o instrumenty: prawne, finansowe, społeczne i strukturalne oraz zgodne z polityką 

ekologiczną państwa.  

Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego, zajmuje się szeroko rozumianą 

ochroną środowiska m.in. zachowaniem ładu przestrzennego na obszarze administracyjnym 

Gminy, zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków, utrzymaniem czystości urządzeń 

sanitarnych, gospodarką komunalną, gospodarką odpadami, lokalną infrastrukturą 

transportową oraz działaniami na rzecz rozwoju Gminy w sferze gospodarczej, społecznej 

i środowiskowej.  

Do zadań administracji publicznej z zakresu ochrony środowiska zaliczamy przede wszystkim: 

• realizację postanowień i celów zawartych w Programie Ochrony Środowiska, 

• stanowienie prawa lokalnego, 

• planowanie przestrzenne z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju oraz ochrony 

środowiska naturalnego, 

• kontrolowanie i egzekwowanie gospodarczego korzystania ze środowiska, 

• wprowadzanie zakazów i nakazów dotyczących sposobu użytkowania powierzchni, 

przestrzeni i zasobów naturalnych na obszarze Gminy, 

• realizację działań związanych z polityką ekologiczną oraz ochroną środowiska, 

• nadzór i koordynację w zakresie emitowanych zanieczyszczeń,  

• podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i racjonalnego 

gospodarowania zasobami, 

• wydawanie pozwoleń i warunków korzystania ze środowiska, 

• monitorowanie realizacji postanowień wynikających z dokumentów strategicznych, 

• raportowanie postępów realizacji programu ochrony środowiska (raporty wykonywane 

co 2 lata) oraz innych dokumentów strategicznych. 
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Instrumenty realizacji programu  

Instrumenty realizacji programu ochrony środowiska wynikające z zapisów ustawowych 

można podzielić na:  

 

 

Instrumenty prawne  

Narzędziami prawnymi obowiązującymi na terenie Gminy i obligatoryjnym w zakresie 

ochrony środowiska są ustawy oraz akty prawa miejscowego. Określają one prawa i obowiązki 

instytucji i społeczeństwa korzystającego z zasobów środowiska. 

Na szczeblu gminnym podstawowymi i fundamentalnymi instrumentami prawnymi z zakresu 

ochrony środowiska są: 

• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

• Uchwały Rady Gminy – akty prawa miejscowego, w zakresie ochrony środowiska, 

• decyzje administracyjne z zakresu finansowania, o charakterze prewencyjnym 

i restrykcyjnym. 

Specjalnym instrumentem prawnym, który pełni istotną rolę kontrolną jest monitoring stanu 

środowiska. Badania mają ma celu określenie jakości środowiska naturalnego oraz potencjalnej 

oceny z punktu widzenia polepszenia bądź pogorszenia stanu środowiska. Obecnie, 

wprowadzenie badań monitoringowych jako obowiązujących, czynią je instrumentem 

o znaczeniu prawym.  

Instrumenty finansowe 

Zabezpieczenia środkami finansowymi wymagane jest podczas realizacji wyznaczanych celów 

i zadań zawartych w POŚ. Ponadto, do aspektów finansowych zaliczamy opłaty za gospodarcze 

korzystanie ze środowiska, administracyjne kary pieniężne, fundusze celowe oraz darowizny 

i dobrowolne wpłaty.  

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska mają charakter prewencyjny. Zazwyczaj 

dotyczą one opłat wynikających z Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w tym opłaty za 

korzystanie ze środowiska m.in.: 

• za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,  

prawne 

finansowe

społeczne

polityczne

strukturalne
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• za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 

• za pobór wody,  

• za składowanie odpadów. 

Wielkość opłat uzależniona jest od ilości i jakości wprowadzanych substancji do środowiska 

naturalnego. Ponadto, podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie 

wysokość należnej opłaty (według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze 

środowiska miało miejsce) i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. 

Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska 

w zakresie, w jakim to korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii 

do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów 

ustawy Prawo wodne. 

Opłaty uiszczone trafiają docelowo do poszczególnych funduszy celowych, bądź są pobierane 

przez organy administracji publicznej i kolejno przekazywane do funduszy celowych.  

Administracyjne kary pieniężne są ponoszone za przekroczenie lub naruszenie warunków 

korzystania ze środowiska, a także w zakresie magazynowania odpadów i emitowania hałasu 

do środowiska (art. 273, ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska). W odniesieniu do wód, 

powietrza, odpadów i hałasu, karę wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska, 

a w odniesieniu do drzew i krzewów – organ gminy. Stawki kar zwykle są kilkakrotnie wyższe 

niż opłaty i trafiają do funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

 

Instrumenty społeczne 

Społeczeństwo bierze czynny udział w podejmowaniu decyzji i tworzeniu dokumentów 

strategicznych, poprzez zobligowanie ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. Ustawa nakłada możliwość uczestnictwa społeczeństwa w postępowaniach 

dotyczących zarządzania i ochrony środowiskiem (konsultacje, składanie wniosków czy uwag). 

Zaangażowanie ludności i współpraca opiera się na działaniach związanych z edukacją 

ekologiczną (szkolenia, kampanie edukacyjne) oraz wystąpienia i debaty dotyczące szeroko 

rozumianego pojęcia ochrony środowiska.  

Udział społeczeństwa w życiu publicznym umożliwia kontrolowanie wszelkiego rodzaju zadań 

podejmowanych przez samorządy publiczne oraz wspomaga planowanie zadań i inwestycji 

z zakresu ochrony środowiska oraz przybliża i kształci społeczeństwo podnosząc ich 

świadomość ekologiczną. Komunikacja społeczna powinna być wspierana poprzez niezależną 

prasę ekologiczną, wszelkiego rodzaju akcje promocyjne oraz środki masowego przekazu. 

Instrumenty strukturalne i polityczne  

Wdrożenie polityki i strategii środowiskowych możliwe jest poprzez wprowadzenie 

odpowiednich działań mających na celu realizację ochrony środowiska głównie z zachowaniem 

zasady zrównoważonego rozwoju. Do instrumentów strukturalnych oraz politycznych na 

różnych szczeblach zaliczamy normy, akty prawne, ustawy oraz dokumenty strategiczne, które 

są nakierunkowane na działania ekologiczne, prośrodowiskowe i ochronę środowiska.  
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Realizacja zamierzonych celów powinna uwzględniać uwarunkowania prawne, etapowość 

realizacji, środki finansowe oraz odpowiednią koordynację. Ponadto, każde działanie powinno 

być rozpatrzone w stosunku oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska 

naturalnego z uwzględnieniem potencjalnego negatywnego oddziaływania, umożliwiającego 

podejmowanie środków zaradczo–naprawczych.  

 

Zaangażowane strony  

Główną jednostką zaangażowaną i odpowiedzialną za wykonanie i realizację POŚ jest Urząd 

Gminy. Pełni on rolę nadzorczą, zarządzającą oraz koordynującą. Oprócz władz publicznych 

i podmiotów wewnętrznych istotną rolę w realizacji i wdrażaniu Programu mają interesariusze 

zewnętrzni. Należą do nich przede wszystkim mieszkańcy, dystrybutorzy, podmioty 

gospodarcze oraz organizacje zgłaszające zadania do realizacji Programu. Ponadto, znaczącą 

rolę mają również podmioty kontrolujące i monitorujące przebieg realizacji oraz kształtujące 

politykę Programu Ochrony Środowiska. Współpraca pomiędzy interesariuszami gwarantuje 

sukces w realizacji postanowień i celów Programu przy uwzględnieniu maksymalnego 

wykorzystania zasobów w tym technicznych i finansowych oraz zgodnych z zasadą 

zrównoważonego rozwoju.  

 

Monitorowanie Programu Ochrony Środowiska 

 

Monitoring realizacji i postępów założonych celów jest istotnym procesem wdrażania 

Programu Ochrony Środowiska. Celem  monitoringu  jest  zatem  zbieranie, analizowanie 

i udostępnianie danych o środowisku i zachodzących w nim zmian, w sposób zapewniający 

zwiększenie efektywności zaplanowanej polityki środowiskowej.  

Rekomendowane jest prowadzenie działań organizacyjno–inwentaryzacyjno–kontrolnych, do 

których będzie należało: 

• informowanie o postępach w realizacji planowanych zadań, 

• informowanie o zidentyfikowanych problemach oraz analizie stanu aktualnego 

środowiska, 

• ocenianie rozbieżności pomiędzy założonymi celami, kierunkami i zadaniami, a ich 

wykonaniem. 

 

W celu monitorowania wyznaczonych wskaźników oraz postępów realizacji kierunków 

i działań należy w cyklu dwuletnim wykonywać Raporty, zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony 

Środowiska. Sprawozdanie z realizacji Programu przedstawiane jest radzie gminy oraz 

przekazywane do organu wykonawczego powiatu. Zadaniem sprawozdawczości będzie 

kontrola i weryfikacja postanowień POŚ, w szczególności stopień realizacji celów, weryfikacja 

kosztów inwestycji.  
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WSKAŹNIKI MONITOROWANIA 

Priorytet Nazwa wskaźnika Miara Źródło danych 

Poprawa jakości 

powietrza, ochrona 

przed hałasem oraz 

zapewnienie 

informacji o źródłach 

pól 

elektromagnetycznych. 

Klasy stref dla 

poszczególnych 

zanieczyszczeń (strefa 

małopolska) 

A, C, D2 WIOŚ 

Spadek emisji CO2 MgCO2/rok 

Urząd Gminy 

Charsznica, Urząd 

Marszałkowski 

Zmniejszenie zużycia 

energii 
MWh/rok 

Urząd Gminy 

Charsznica, Urząd 

Marszałkowski 

Dodatkowa zdolność 

wytwarzania energii 

z OZE 

MW 

Urząd Gminy 

Charsznica, Urząd 

Marszałkowski 

Liczba zlikwidowanych 

niskosprawnych źródeł 

ciepła 

szt. 

Urząd Gminy 

Charsznica, Urząd 

Marszałkowski 

Wzrost przyłączy sieci 

gazowej 
szt. GUS 

Wzrost długość sieci 

gazowej 
km GUS 

Procent ludności 

korzystającej z sieci 

gazowej 

% GUS 

Długość wybudowanych 

ścieżek rowerowych 
km 

Urząd Gminy 

Charsznica 

Długość 

zmodernizowanych 

nawierzchni dróg 

km 
Urząd Gminy 

Charsznica 

Długość ekranów 

akustycznych 
km 

Urząd Gminy 

Charsznica 
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Priorytet Nazwa wskaźnika Miara Źródło danych 

Gospodarowanie 

wodami oraz 

gospodarka wodno–

ściekowa 

Stan jakościowy oraz 

chemiczny JCWPd 
– WIOŚ, RZGW 

Stan/potencjał 

ekologiczny oraz 

chemiczny wód 

powierzchniowych 

– WIOŚ, RZGW 

Długość sieci 

wodociągowej 
km 

Zakład Usług 

Komunalnych/GUS 

Liczba podłączeń do sieci 

wodociągowej 
szt. 

Zakład Usług 

Komunalnych/GUS 

Procent ludności 

korzystającej z sieci 

wodociągowej 

% 
Zakład Usług 

Komunalnych/GUS 

Zużycie wody: m3 

Zakład Usług 

Komunalnych 

– na cele socjalno–

bytowe 
m3 

– na cele gospodarcze m3 

Długość sieci 

kanalizacyjnej 
km 

Zakład Usług 

Komunalnych/GUS 

Liczba podłączeń do sieci 

kanalizacyjnej 
szt. 

Zakład Usług 

Komunalnych/GUS 

Procent ludności 

korzystającej z sieci 

kanalizacyjnej 

% 
Zakład Usług 

Komunalnych/GUS 

Liczba przydomowych 

oczyszczalni ścieków 
szt. 

Zakład Usług 

Komunalnych/GUS 

Gospodarka odpadami 

i zapobieganie 

powstawaniu odpadów 

Poziom recyklingu 

przygotowania do 

ponownego użycia 

następujących frakcji 

odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła 

% 
Urząd Gminy 

w Charsznicy 
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Priorytet Nazwa wskaźnika Miara Źródło danych 

Gospodarka odpadami 

i zapobieganie 

powstawaniu odpadów 

Ilość unieszkodliwionych 

odpadów 

niebezpiecznych 

zawierających azbest 

Mg 
Urząd Gminy 

w Charsznicy 

Ochrona zasobów 

przyrodniczych 

poziom lesistości % 
Nadleśnictwo 

Miechów, GUS 

powierzchnia lasów ha 
Nadleśnictwo 

Miechów, GUS 

powierzchnia gruntów 

zalesionych 

i zadrzewionych 

ha 
Urząd Gminy 

w Charsznicy 

Powierzchnia / udział 

Ostoi Sieci Natura 2000 
ha 

Urząd Gminy 

w Charsznicy 

Liczba pomników 

przyrody 
szt. 

Urząd Gminy 

w Charsznicy 

Powierzchnia obszarów 

przyrodniczo cennych 
ha 

Urząd Gminy 

w Charsznicy 

Przeciwdziałanie 

występowaniu i 

minimalizowanie 

skutków negatywnych 

zjawisk 

atmosferycznych, 

geodynamicznych i 

awarii przemysłowych 

Liczba działań 

związanych 

z zarządzaniem 

kryzysowym 

szt. 
Urząd Gminy 

w Charsznicy 

Regionalna polityka 

energetyczna 

Ilość energii elektrycznej 

wyprodukowanej 

z odnawialnych źródeł 

energii 

MWh/rok 

Urząd Gminy 

Charsznica, Urząd 

Marszałkowski 

Udział produkcji energii 

elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych 

w produkcji energii 

elektrycznej ogółem 

% 

Urząd Gminy 

Charsznica, Urząd 

Marszałkowski 
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Priorytet Nazwa wskaźnika Miara Źródło danych 

Regionalna polityka 

energetyczna 

Ilość energii cieplnej 

wyprodukowanej 

z odnawialnych źródeł 

energii 

MWh/rok 

Urząd Gminy 

Charsznica, Urząd 

Marszałkowski 

Liczba projektów 

z zakresu 

termomodernizacji 

budynków 

szt. 

Urząd Gminy 

Charsznica, Urząd 

Marszałkowski 

Zmniejszenie zużycia 

energii w budynkach 

publicznych 

MWh/rok 

Urząd Gminy 

Charsznica, Urząd 

Marszałkowski 

Długość wybudowanej 

lub zmodernizowanej 

sieci 

elektroenergetycznej 

km Tauron 

Zmniejszenie emisji 

gazów cieplarnianych 
Mg/rok 

Urząd Gminy 

Charsznica, Urząd 

Marszałkowski 

Edukacja ekologiczna 

Liczba 

przeprowadzonych 

szkoleń z zakresu 

ochrony środowiska, 

udział w akcjach 

promocyjnych 

i ekologicznych 

szt. 
Urząd Gminy 

Charsznica 
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7. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 

Zgodnie z ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko wymagają projekty: polityk, strategii, planów lub programów 

w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, 

gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, 

opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla 

późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

W myśl przedstawionego powyżej przepisu sporządzony dokument wymaga ustaleń pomiędzy 

Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz Małopolskim Państwowym Wojewódzkim 

Inspektorem Sanitarnym co do konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania 

na środowisko.
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