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W 1993 r. narodził się w naszym 
kraju unikatowy na skalę europej-
ską system finansowania ochrony 
środowiska. Po jedenastu latach ist-
nienia, przechodząc po drodze re-
organizację w związku z nowym 
podziałem administracyjnym, sta-
ły się one nieodzownym partnerem 
we wszelkiego rodzaju działaniach 
ekologicznych. Z dotacji i pożyczek 
udzielanych przez fundusze korzy-
stają bowiem zarówno organiza-

cje społeczne, szkoły, przedsiębiorcy, jak i samorządy – od 
gminnego po wojewódzkie. A wśród wspieranych projektów 
są zarazem wielomilionowe inwestycje i kilkutysięczne pro-
gramy edukacyjne.

Gdy fundusze rozpoczynały swoją działalność, większość 
samorządów stała wobec poważnego problemu: skąd brać 
środki na cele ekologiczne. Budżety gmin były skromne, za-
niedbań wiele, a przecież należało też myśleć o przyszłości. 
Kto z Państwa uczestniczył wówczas w kształtowaniu środo-
wiska wie, z jakimi trudnościami borykał się samorząd. Po-
wstanie instytucji zasilającej budżety gmin pod kątem okre-
ślonej inwestycji było czymś, na co wszyscy czekali. Dodało 
tempa działaniom ekologicznym, zaczęły powstawać liczne 
oczyszczalnie ścieków, przybywało kilometrów kanalizacji. 
To, co pozostawało w planach dalekosiężnych, miało szan-
sę na wcześniejszą realizację. Ale powstanie funduszy miało 
też inną zasługę – pozwoliło na rzetelną weryfikację przed-
sięwzięć. Potencjalny beneficjent, otrzymując odmowę przy-
znania dofinansowania, dostaje sygnał, że dla rozwiązania 
danego problemu, jeśli chce otrzymać wsparcie funduszu, 
musi zrekapitulować swój wniosek.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Krakowie, którego działaniom ten numer po-
święcamy, położył olbrzymie zasługi dla rozwoju gospodar-
czego, społecznego i turystycznego naszego regionu. Nie ule-
ga wątpliwości, że bez Funduszu, szeregu inicjatyw nie uda-
łoby się zrealizować. Wiedzą o tym w Krakowie, Tarnowie, 
Nowym Sączu, Nowym Targu, Chrzanowie, Bochni, Wa-
dowicach, Kętach i w wielu innych małopolskich miastach                        
i gminach. Pomoc Funduszu niejednokrotnie wykraczała      

i wykracza poza ramy samego finansowania. Wielu inwe-
storów korzysta z doradztwa prawnego pracowników Fun-
duszu, którzy pomagają w dochodzeniu do optymalizacji 
rozwiązań. A bez tej pomocy, bez licznych spotkań i konsul-
tacji z władzami gmin, radnymi, lokalnymi społecznościa-
mi, nie mogą się przecież obejść projekty na dofinansowanie 
z europejskiego Funduszu Spójności.

Będąc członkiem Komitetu Sterującego ds. Funduszu 
Spójności przy Ministrze Środowiska mam sposobność oce-
ny zainteresowania środkami europejskimi przez samorzą-
dy, a także roli, jaką w tym procesie odgrywają wojewódz-
kie fundusze ochrony środowiska. Bez wątpienia WFOŚiGW                       
w Krakowie należy do najaktywniejszych i najbardziej 
otwartych na potrzeby samorządów. Jest faktycznym sojusz-
nikiem i partnerem, służącym głosem rozsądku, który zachę-
ca, ale i mówi o słabych stronach. Słowem: wywiązuje się ze 
swych zadań bez zarzutu. Właśnie dlatego Stowarzyszenie 
Gmin i Powiatów Małopolski wyróżniło Fundusz tytułem „Li-
dera Małopolski 2004” za całokształt działalności. 

Nie byłoby tych efektów bez zaangażowania samorzą-
dów, bowiem wsparcie ze strony Funduszu zaczyna się do-
piero wówczas, gdy projekt jest już przygotowany. Chciał-
bym Państwu podziękować za ów trud wkładany w rozwija-
nie swoich gmin i miejscowości, gdyż realizacja naszego po-
stulatu Małopolski Czystej Ekologicznie zaczyna się właśnie 
od inwestycji w gminach. Myślę, że tak wyraźne dźwignię-
cie w sferze ochrony środowiska jest najlepszym efektem tych 
zmian, których jubileusze w tym roku świętujemy. Pierwsza 
to 25-ta rocznica powstania „Solidarności”. Jak pamiętamy, 
to wydarzenia Sierpnia 1980 r., dały początek zmianom 
ustrojowym w Polsce, wieszcząc rychły upadek komunizmu. 
Słowem, tam się wszystko zaczęło. 10 lat później, za sprawą 
pierwszych wolnych i demokratycznych wyborów samorzą-
dowych, po 45-ciu latach, odrodziliśmy samorząd gminny, 
jako owoc rewolucji solidarnościowej. Dziś świętujemy 15-tą 
rocznicę tamtych wydarzeń, mając nadzieję, że przeszko-
dy, które spiętrzyły się przed gminami i powiatami, a także 
województwami, zostaną usunięte. Że wraz z przybywający-
mi kompetencjami szły będą również środki finansowe oraz 
skuteczne i dobre prawo.
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Rozmowa z Krzysztofem Bolkiem,
prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej               
w Krakowie jest jedną z ważniej-
szych instytucji uczestniczących w 
„dochodzeniu do standardów”. To 
szczególna rola, bo dla szeregu jed-
nostek samorządowych i firm, decy-
zja Funduszu równa się powodze-
niu lub też i niepowodzeniu inwe-
stycji. 
Owszem, bo naczelnym zadaniem Wojewódzkie-
go Funduszu jest dofinansowanie zadań, ale i ta-
kie zarządzanie posiadanymi środkami finanso-
wymi, aby maksymalnie je pomnożyć, zapew-
nić ciągłość finansowania i stworzyć optymalne 
warunki dla realizacji idei ochrony środowiska     
w województwie. A nie zawsze przedkładane 
projekty temu odpowiadają. Z jednej strony, po-
mimo efektu ekologicznego, są zupełnie nieopła-
calne, a z drugiej mają na tyle komercyjny cha-
rakter, że mogą sfinansować się z kredytów ko-
mercyjnych. Fundusz interesują natomiast te pro-
jekty, które zawierają się między tymi skrajno-
ściami. Gdzie ekonomicznie uzasadniona in-
westycja gwarantuje trwały efekt ekologiczny,         
a sama nie jest w stanie się sfinansować. Inwe-
stycja dodatkowo zyskuje, gdy przedkładana jest 
we właściwym czasie. WFOŚiGW co roku określa 
zadania priorytetowe o charakterze ponadregio-
nalnym i tę listę przesyła do Narodowego Fundu-
szu. Niezależnie od tego opracowuje wewnętrz-
ne priorytety wojewódzkie, odzwierciedlające 
najistotniejsze problemy ekologiczne wojewódz-
twa małopolskiego. Inwestycja z takiego zakresu 
będzie interesowała Fundusz.

Jak wygląda procedura przy rozpa-
trywaniu wniosku? Na jakiej posta-
wie Fundusz stwierdza, że dana in-
westycja odpowiada wymaganiom, 
że jej realizacja pozwoli osiągnąć 
efekt ekologiczny? 

Procedury są wypracowane i sprawdzone. Rada 
Nadzorcza Funduszu określa je poprzez uchwa-
łę, w której ogłasza m.in. kryteria wyboru przed-

sięwzięć finansowanych ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu na dany rok. Kryteria są jawne         
i stwarzają równe szanse dla wszystkich wnio-
skodawców. Podstawą przyznania dotacji lub po-
życzki, jest dla każdego podmiotu prawidłowo 
wypełniony wniosek, zawierający komplet wy-
maganych przez Fundusz  załączników. Po zaak-
ceptowaniu trafia na listę rankingową, która ogła-
szana jest co trzy miesiące. O pozycji danego za-
dania na liście rankingowej decyduje wysokość 
wskaźnika Efektywności Przedsięwzięcia Eko-
logicznego (EPE), który również – wraz z pro-
cedurami –  jest przyjmowany przez Radę Nad-
zorczą. Kształtuje się on w zależności od prio-
rytetu i jest porównaniem wielkości oczekiwa-
nego efektu ekologicznego do zagregowane-
go wskaźnika oceny finansowej projektu, obej-
mującej koszt ogólny inwestycji oraz zakładany                                                                                    
w niej udział Funduszu. Generalna zasada jest taka: 
im przedsięwzięcie, do osiągnięcia znacznego                 
i długotrwałego efektu ekologicznego, potrzebu-
je stosunkowo niewielkich nakładów, tym wyż-
szy wskaźnik EPE, a szansa na dofinansowanie 
większa. Przedsięwzięcia o minimalnych puła-
pach EPE też nie są bez szans, ale ich finansowa-
nie uzależnione jest od posiadanych przez Fun-
dusz środków. Jest to rodzaj sita, które eliminu-
je projekty, o których można byłoby powiedzieć, 
że byłyby wyrzuceniem pieniędzy w błoto. Fun-
dusz operuje środkami publicznymi i nie może 
ich rozdawać w myśl samej idei „Ekologicznej 
Małopolski”. Traciłoby to sens, bo w ten sposób 
obieralibyśmy środki na wnioski dobre i efektyw-
ne.  WFOŚiGW w Krakowie należy do najlepiej 
zarządzanych wojewódzkich funduszy w Polsce, 
co znajduje wyraz w wysokich aktywach, wyni-
ku finansowym i oczywiście zrealizowanych in-
westycjach.

Kto może być beneficjentem środ-
ków z WFOŚiGW i na jaką pomoc 
może liczyć?

Grono potencjalnych beneficjentów jest pochod-
ną zadań kwalifikujących się do objęcia pomo-
cą Funduszu. Tych zadań jest wiele, a kompe-

ROZWIJAMY 

EKOLOGICZNĄ 
MAŁOPOLSKĘ

„Ekologiczna Małopolska” to idea, 
czy rzeczywistość?  Władze woje-
wództwa umieściły takie hasło w 
swej strategii rozwoju, kładąc na-
cisk na szeroką i wszechstronną 
współpracę podmiotów odpowie-
dzialnych za ochronę środowiska.

To zarówno idea, jak i rzeczywistość. Idea, bo 
zakłada, że dla ochrony zagrożonych degra-
dacją zasobów naturalnych oraz wyjątkowego                      
w skali kraju bogactwa przyrody, nie należy 
szczędzić wysiłków. Że nie wystarczy samo za-
hamowanie niekorzystnych zjawisk w środowi-
sku, że potrzebne są programy działań, wsparcie 
instytucjonalne, finansowe i doradcze. Tak samo 
nie wystarczą nawet najlepsze ustawy, że przede 
wszystkim należy edukować społeczeństwo. Rze-
czywistość zaś, bo dla większości gmin i powia-
tów małopolskich ochrona środowiska stała się 
priorytetem. Samorządy realizują go poprzez bu-
dowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji, składo-
wisk odpadów, likwidację źródeł niskiej emisji. 
Tej rzeczywistości oczywiście daleko do spełnie-
nia. Wszak Polska, a zarazem i Małopolska, po-
trzebują olbrzymiego finansowania, by dojść do 
standardów europejskich – w przypadku nasze-
go województwa ta kwota oscyluje w granicach 
16-20 mld zł..
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tencje w zakresie ich realizacji rozkładają się na 
różne instytucje i podmioty. My patrzymy wła-
śnie pod tym kątem. Interesuje nas wniosek, to 
co w nim się znajduje, nie zaś osoba wniosko-
dawcy. Oczywiście wnioskodawca musi być wia-
rygodny, ale to już kwestia odrębnych uregulo-
wań. Oferowana przez nas pomoc może mieć 
charakter bezzwrotnej dotacji lub też podlega-
jącej zwrotowi pożyczki (ewentualnie kredytu                             
i przystąpienia do konsorcjum). Na dzień dzisiej-
szy maksymalna kwota dotacji nie może przekro-
czyć 2 mln. zł i 40 procent kosztów zadania. Nie 
dotyczy to takich działań, jak m.in. zapobiega-
nie i likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń środo-
wiska, akcje zadrzewieniowe, prace pielęgnacyj-
ne przy zabytkach przyrody oraz działania edu-
kacyjne. W tym przypadku zaangażowanie Fun-
duszu może być nawet stuprocentowe. Natomiast 
maksymalna kwota pożyczki na jedno zadanie to     
10 mln. zł. W sytuacji, gdy podmiot stara się o fi-
nansowanie na kilka zadań to łączna ich kwota 
nie może przekroczyć 25 mln. zł. Pożyczki nig-
dy nie pokrywają całości finansowania, stąd ich 
udział w przedsięwzięciu jest tylko jednym z kil-
ku elementów. Fundusz wymaga też od pożycz-
kobiorców zabezpieczeń, podobnych jak stosują 
banki przy udzielaniu kredytu. 

Czy istnieją możliwości zamiany 
pożyczki lub jakiejś części na bez-
zwrotną dotację?

Beneficjent może liczyć na umorzenie części po-
życzki, ale pod pewnymi warunkami: inwestycja 
została ukończona w terminie ustalonym w umo-
wie oraz zostały osiągnięte zakładane i określo-
ne w umowie rzeczowe i ekologiczne efekty za-
dania. Pożyczkobiorca starający się o umorzenie 
musi też mieć spłacone co najmniej 60 proc. po-
branej pożyczki. Jeżeli projekt dotyczył zadań in-
westycyjnych związanych z ochroną wód, np. 
budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków, czy 

też budowy i modernizacji składowisk odpadów, 
usuwania skutków likwidacji nadzwyczajnych za-
grożeń środowiska, instalacji lub urządzeń ochro-
ny przeciwpowodziowej i obiektów małej re-
tencji wodnej, umorzenie sięgać może nawet           
40 proc. W przypadku realizacji  zadań inwesty-
cyjnych, realizowanych przez podmioty gospo-
darcze i osoby fizyczne, związanych, np. z zamia-
ną technologii stanowiącej zagrożenie dla środo-
wiska na mniej uciążliwą, zwrot może wynieść 
20 proc. W pozostałych zadaniach jest to 35 proc.

Jak ocenia Pan aktywność samorzą-
dów gminnych i powiatowych woje-
wództwa w realizacji zadań ekolo-
gicznych?

Bez wątpienia samorządy wykazują w tym za-
kresie bardzo dużą determinację. Prawie 60 proc. 
wniosków przedkładanych Funduszowi to zada-
nia realizowane przez jednostki samorządu tery-
torialnego, co bardzo dobrze świadczy o ich ak-
tywności w zakresie ochrony środowiska, szcze-
gólnie jeżeli uwzględnimy fakt, iż przepisy legi-
slacyjne nakładają coraz więcej obowiązków na 
samorządy, a nakłady finansowe są niewystarcza-
jące. Dziś chyba nikt nie znajdzie gminy, której 
nie zależałoby na środowisku. Każda z nich –   
w mniejszym lub większym stopniu – podejmuje 
trud usuwania kilkudziesięcioletnich zaniedbań 
oraz skutków, jakie wywołały one w środowi-
sku. Przy całym jednak szacunku, samymi inwe-
stycjami nie zmieni się mentalności i chorych na-
wyków, np. dziurawienia szamb, wypalania traw 
czy zaśmiecania rowów. Tu naprawdę jest wie-
le do zrobienia, stąd tak duże nasze zaangażo-
wanie w edukację, zwłaszcza u dzieci i młodzie-
ży. Mądrymi, przemyślanymi i atrakcyjnymi for-
mami można wiele zrobić. Doświadczenia innych 
krajów pokazują, że podejmowanie działań zmie-
rzających do kształtowania świadomości ekolo-
gicznej społeczeństwa i odpowiednich nawyków        

i codziennych postaw, jest najlepszą inwestycją 
zapobiegającą degradacji środowiska.  

Każdy Wojewódzki Fundusz jest in-
stytucją pośredniczącą III stopnia 
we wdrażaniu – w zakresie ochro-
ny środowiska – Funduszu Spójno-
ści na obszarze swego wojewódz-
twa. Jakie jest zainteresowanie ma-
łopolskich jednostek samorządo-
wych i komunalnych tą możliwością 
finansowania?

WFOŚiGW zajmuje się obecnie 18 aktywnymi 
projektami. Cztery są złożone do Komisji Euro-
pejskiej, z czego dwa uzyskały już decyzję o dofi-
nansowaniu, pozostałe dwa są analizowane. Ko-
lejne cztery projekty minister środowiska skiero-
wał do przygotowania aplikacji do Komisji Eu-
ropejskiej i są na etapie oceny przygotowanych 
studiów wykonalności lub ich przygotowywa-
nia. Trzy projekty, po ocenie Komitetu Sterują-
cego przy Ministrze Środowiska, oczekują na de-
cyzję o wprowadzeniu na listę projektów wska-
zanych przez ministra do przygotowania aplika-
cji do Komisji. Pozostałych siedem projektów zo-
stało przyjętych na podstawie złożonych w 2004 
roku wniosków wstępnych (Karta Potencjalnego 
Przedsięwzięcia do FS) przez WFOŚiGW i prze-
kazanych do NFOŚiGW. Spośród zgłoszonych 
projektów, 16 dotyczy gospodarki wodno-ście-
kowej, jeden gospodarki odpadami (Kraków) i 
jeden ochrony powietrza (Kraków).  

To dysproporcja, która pozwalała-
by sądzić, że poza Krakowem nie 
ma problemów z odpadami i tylko to 
miasto emituje do powietrza niedo-
zwoloną ilość zanieczyszczeń.

Tak oczywiście nie jest. Sądzę, że brakuje wia-
ry w możliwości zrobienia czegoś w tym zakre-
sie. Uporządkowanie gospodarki śmieciowej, czy 
rozwiązanie problemu niskiej emisji, są z pewno-
ścią zadaniami wymagającymi wielkiej staranno-
ści, dokładnych wyliczeń i precyzji technologicz-
nych. Ciągle jeszcze pokutuje jednak przeświad-
czenie, że odpady to ekologiczna bomba i wielka 
uciążliwość, a przecież w obecnym stanie techni-
ki jest to już w sporej ilości rozwiązywalne. Po-
dobnie jak rozwiązywalne są problemu z zakresu 
ograniczania emisji szkodliwych pyłów i gazów, 
chociażby przez zamianę źródła energii. Tu jed-
ną z ewentualności jest m.in. biogaz, którego źró-
dłem może być bezpieczne przetwarzanie odpa-
dów.  Liczę jednak, że pojawią się nowe projek-
ty. To dopiero pierwszy rok.

      

 Rozmawiał Wojciech Stańczyk
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 Do 1998 r. przeciętny pobór wody na ob-
szarze obecnego woj. małopolskiego wynosił ok. 
725 hm3 rocznie, a ilość ścieków odprowadza-
nych ścieków wymagających oczyszczania kształ-
tował się na poziomie 366 hm3, z czego za po-
średnictwem miejskich sieci kanalizacyjnych   
117 hm3. Jednak aż prawie 30 proc. nie było       
w ogóle oczyszczanych, co pod tym względem 
stawiało Małopolskie w piątce najgorszych wo-
jewództw. I to pomimo zakrojonych na szeroką 
skalę inwestycji kanalizacyjnych, budowy oczysz-
czalni ścieków i stacji uzdatniania wód. 

Głównym składnikiem tych zanieczyszczeń 
były ścieki z miejskich i wiejskich systemów kana-
lizacyjnych, odprowadzające mieszaninę ścieków 
z gospodarstw domowych i zakładów przemysło-
wych podłączonych do kanalizacji miejskich. Pro-
blemem były również zanieczyszczenia obszaro-
we: spływy z terenów rolniczych, leśnych, nie-
użytków i innych terenów nieskanalizowanych, 
dopływy wód pochodzących z miejsc nieprawi-
dłowego składowania odpadów, odprowadzania 
do rzek nieoczyszczonych ścieków deszczowych 
z terenów zakładów, ciągów komunikacyjnych     
i z terenów miast oraz napływu zanieczyszczeń 
spoza województwa (np. Wisła i Poprad).

Dla Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy wo-
jewódzkich uregulowanie tych kwestii stało się 
sprawą zasadniczą. Potencjalnym beneficjentom 
Fundusz zaproponował dotacje oraz pożyczki na 
budowę kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczal-
ni ścieków. Samorządy mogły liczyć na pomoc 
techniczną i doradztwo przy sporządzaniu wnio-
sków. Dzięki tym działaniom udało się osiągnąć 
znaczący efekt ekologiczny. 

Ze 143 oczyszczalni komunalnych w 1998 r. 
ilość ta wzrosła do 221 (dane na koniec 2003 r.), 
z czego większość to oczyszczalnie biologiczne. 
Technologia ta polega na rozkładzie zanieczysz-
czeń przez mikroorganizmy występujące w tzw. 
osadach czynnych (bakterie, pierwotniaki, wrot-

ki i nicienie) lub błonach biologicznych (organi-
zmy osiadłe na złożu biologicznym). Jej zastoso-
wanie pozwala zredukować – rozpuszczone lub 
znajdujące się w postaci bardzo drobnej zawie-
siny – substancje organiczne, takie jak: tłusz-
cze, białka i węglowodany, stanowiące podsta-
wę ścieków socjalno-bytowych. 

Największą inwestycją tego typu w ostatnich 
latach jest oczyszczalnia Kujawy w Krakowie, 
której środki z WFOŚiGW pozwalają redukować 
366 t ładunku BZT5 rocznie. Wśród ważniejszych 
inwestycji znajdują się również oczyszczalnie      
w Mszanie Dolnej (2002 i 2003 r., przepustowość 
2,1 tys. m3 na dobę, redukcja 109 t ładunku rocz-
nie), Niepołomicach (rozbudowa w 2003 r., prze-
pustowość 2,1 tys. m3/d, redukcja 230 t BZT5/r), 
Piekarach (rozbudowa w 2003 r. – przepusto-
wość 875 m3 i redukcja 92 t BZT5/r), Podrzeczu 
(2003 r., 554 m3/d, 70 t BZT5/r) i Piwnicznej-Bo-
rownicach (2002 r., 495 m3/d, 67 t BZT5/r). War-
to wymienić również gminę Zabierzów, która  
w 2003 r. otrzymała wsparcie na budowę dwóch 
oczyszczalni jednocześnie (Niegoszowice i Bali-
ce), o łącznej przepustowości 1,1 tys. m3/d oraz 
redukcji 69 t BZT5/r. Duży efekt ekologiczny 
przynoszą również mniejsze oczyszczalnie, bu-
dowane przez gminy wiejskie lub miejsko-wiej-
skie (m.in. gminy Bochnia, Bolesław, Dobra, 
Radgoszcz, Karwin, Pierzchów, Biertowice). 
WFOŚiGW przeznaczał pomoc nie tylko dla sa-
morządów, ale i przedsiębiorstw. Tu największą 
inwestycją była budowa podczyszczalni ścieków       
w Zakładach Mięsnych KRAKMEAT w 2002 r. 
(przepustowość 366 m3/d, BZT5 307 t/r).

Wsparcie inwestycji kanalizacyjnych ze środ-
ków Funduszu spowodowało, że udało się zatrzy-
mać nadmierną negatywną dysproporcję w stosun-
ku do długości sieci wodociągowej. Rosnąca przez 
lata  ilość przyłączy wodociągowych, poprawiają-
ca wprawdzie warunki sanitarne gospodarstw rol-
nych, sprzyjała powstawaniu na dużo większą ska-
lę ścieków bytowych i z hodowli zwierząt. Brak ka-

nalizacji, w połączeniu z niską kulturą ekologiczną, 
sprzyjał wzrostowi zjawiska odprowadzania tych 
ścieków do rzek, potoków i rowów melioracyj-
nych. Dziś na każdy kilometr budowanego wodo-
ciągu przypadają dwa kilometry kanalizacji. 

W ciągu ostatnich lat największymi inwe-
stycjami kanalizacyjnymi mogła się poszczycić 
gmina Krzeszowice, której przyznanie środków                                  
w latach 2002-2004 pozwoli na wybudowanie ok.    
26 km bieżących sieci i 124 tys. m3/r ścieków od-
prowadzanych do oczyszczalni. W 2002 r. wspar-
cie otrzymały też m.in. gm. Brzesko (14 km sie-
ci, 56,6 tys. m3/r ścieków), Kamienica (13 km sie-
ci, 49,7 tys. m3/r ścieków), Andrychów (9,7 km 
sieci, 49,5 tys. m3/r ścieków) i Sucha Beskidzka 
(5,3 km sieci, 35,4 tys. m3/r ścieków). W następ-
nym roku czołową inwestycją, na którą podpisano 
umowę, była kanalizacja Szczucina. Gmina zapla-
nowała budowę ok. 11 km sieci, którą do oczysz-
czalni spływać będzie 78,6 tys. m3 ścieków rocz-
nie. Inne duże inwestycje z tego okresu to kana-
lizacje w gminach Skrzyszów (9,4 km, 50,1 tys. 
m3/r ścieków), Jerzmanowice-Przeginia (7,5 km, 
49,9 tys. m3/r ścieków) i Dąbrowa Tarnowska 
(5,3 km, 43 tys. m3/r ścieków). Najmłodsze in-
westycje to kanalizacja Kęt (10,6 km, 54 tys. m3/r 
ścieków), gmin Stryszawa (9 km, 35,1 tys. m3/r 
ścieków) i Lisia Góra (10,1 km, 30,3 tys. m3/r ście-
ków) oraz miasta Tarnowa (9,2 km, 26,2 tys. m3/r 
ścieków).

GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA
Polska zaliczana jest do krajów o ubo-
gich zasobach wodnych, a podstawowe 
znaczenie dla zaopatrzenia w wodę mają 
zasoby wód powierzchniowych. Wody 
podziemne, tam gdzie są wykorzystywa-
ne – przeznaczane są przede wszystkim 
na zaopatrzenie ludności w dobrej jako-
ści wodę pitną. Dlatego racjonalizacja 
ich zużycia oraz likwidacja zanieczysz-
czeń wód to największe priorytety poli-
tyki ekologicznej państwa, w tym rów-
nież województwa małopolskiego.            

EFEKT EKOLOGICZNY
37911,83 tys. m3/d przepustowości oczysz-
czalni ścieków

2438,74 kg zredukowanego ładunku BZT5

3874,96 tys. m3/r ścieków odprowadzanych 
do oczyszczalni

1086,31 km sieci kanalizacyjnej

(efekt uzyskany w latach 1999-2004      
w przeliczeniu na środki WFOŚiGW)
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Jako strona wielu konwencji i umów międzynarodowych, Polska przyjęła na 
siebie szereg zobowiązań w zakresie ochrony atmosfery, m.in. w zakresie 
ograniczeń emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i gazów cieplarnianych. 
Polityka ekologiczna w woj. małopolskim, na każdym ze szczebli administra-
cji samorządowej, wpisuje się w tę strategię, uznając że największy efekt 
przyniosą działania ukierunkowane na ograniczenie emisji ze źródeł komuni-
kacyjnych, optymalizację gospodarki cieplnej, czystszą produkcję w połącze-
niu z restrukturyzacją przemysłu oraz edukację ekologiczną.

ważna emisja została zredukowana o 105,2 tys. 
kg. O 16,1 tys. kg zredukowano z kolei emisję 
w Olkuszu – WFOŚiGW udzielił powiatowi ol-
kuskiemu pożyczki na wymianę c.o. z węglo-
wo-koksowego na gazowe w Zespole Szkół nr 1 
w tym mieście. Natomiast modernizacja kotłow-
ni z jednoczesną zamianą paliwa stałego na gazo-
we, na którą Fundusz udzielił dotacji Samodziel-
nemu Publicznemu Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Brzesku, przyniesie roczną redukcję emisji rów-
noważnej o 13,5 tys. kg. Przy pomocy finansowej 
Funduszu zlikwidowano także 47 kotłowni opa-
lanych paliwem stałym.

W tym samym roku Fundusz przeznaczał 
środki na inwestycje związane z oszczędnością 
energii. Wspomniana firma Unimięs otrzyma-
ła pożyczkę na odzysk ciepła z instalacji obie-
gów chłodniczych, dzięki czemu oszczędność 
energii wyniesie 700,90 GJ rocznie. Pozytywnie 
ocenione też zostały wnioski na instalacje grzew-
cze oparte na pompach ciepła. Centrum Informa-
cji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy                                                
w Oświęcimiu, dzięki dotacji na budowę nowej 
kotłowni w oparciu o ten nośnik w Domu Piel-
grzyma, uzyska 352,6 kW energii. Z kolei zgro-
madzenie sióstr serafitek w Białce Tatrzańskiej, 
wzbogaci się o 413,2 kW. Warto wspomnieć o 
inwestycji w gminie Lubień, która otrzymała po-
życzkę na wymianę wyeksploatowanych kotłów 
gazowych na wysokosprawne kotły gazowe kon-
densacyjne w miejscowym gimnazjum. Dzięki 
temu redukcja zużycia gazu w placówce wynie-
sie 33 tys. m³ rocznie.

W zakresie ograniczania emisji, zużycia wody 
oraz efektywnego wykorzystywania paliw Fun-
dusz podpisał w 2004 roku 69 umów doty-
czących współfinansowania termomodernizacji 
obiektów użyteczności publicznej.

W 2003 r. dwie znaczące umowy na inwesty-
cje ciepłownicze, w tym, jedną z największych 
w ostatnich latach, likwidację kotłowni Fredry                
i modernizację ciepłowni Piaskówka w Tarno-
wie. Podmiot realizujący ten projekt, tarnowskie 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, 
otrzymał 7,4 mln. zł pożyczki, a docelowy efekt 
ekologiczny to redukcja emisji równoważnej o                      

OCHRONA POWIETRZA

Małopolskie od kilku lat notuje powolny, ale 
systematyczny spadek emisji zanieczyszczeń py-
łowych (m.in. popiół lotny i związki metali cięż-
kich), choć wartości te wciąż należą do najwyż-
szych w kraju. Jak podaje Wojewódzki Urząd Sta-
tystyczny w Krakowie, na koniec 2003 r. (są to 
najświeższe dane), emisja ta wyniosła 11,5 tys. 
ton i pochodziła głównie ze spalania paliw -  
7,9 tys. ton. Niestety nadal rośnie emisja za-
nieczyszczeń gazowych. W 2003 r. wyniosła        
13,1 mln ton (o 3,2% więcej niż w 2002 r.), czyli 
5,9% krajowej emisji gazów. Głównym udziałow-
cem ogólnej ilości emitowanych gazów był dwu-
tlenek węgla - 98,7%, a jego emisja zwiększyła 
się w stosunku do 2002 r. o 3,3%. Emisja gazów 
o największej szkodliwości (dwutlenku siarki, 
tlenków azotu) wyniosła odpowiednio 52,6 tys. 
ton i 23,6 tys. ton.

Na przestrzeni ostatnich 5 lat dla Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Krakowie głównym priorytetem, 
w przyznawaniu dotacji i pożyczek na inwestycje 
sprzyjające ochronie powietrza, była optymaliza-
cja gospodarki cieplnej. Fundusz wspierał mo-
dernizacje kotłowni, zamiany systemów ogrze-
wania, wprowadzanie odnawialnych źródeł ener-
gii (ogrzewanie solarne, geotermia, elektrownie 
wodne, biomasa). Dzięki tym inwestycjom udało 
się osiągnąć wysoki efekt ekologiczny, w postaci 
znacznej redukcji CO, pyłów, SO2, NOx .

W 2004 r. największym projektem, na który 
Fundusz udzielił pożyczki była zamiana systemu 
c.o. z kotłowni węglowej na gazową w przedsię-
biorstwie Unimięs w Chrzanowie. Roczna równo-

774,6 tys. kg rocznie. Drugim dużym projektem 
jest budowa systemu ciepłowniczego z ciepłow-
nią opalaną drewnem w Bieczu. W porównaniu 
do systemów węglowych, emitować będzie o 
185,2 tys. kg mniej szkodliwych substancji rocz-
nie. W 2003 r. Fundusz podpisał ponadto umowy 
pożyczki z: fundacją Zakład Wychowawczy im. 
Księdza Siemaszki na budowę małej elektrowni 
wodnej przy stopniu wodnym Kościuszko na Wi-
śle, Elektrownią Skawina na modernizację kotłów 
parowych K-10 i elektrofiltrów oraz firmą ORKA 
w Rachwałowicach na instalację produkcji bioeta-
nolu do produkcji biopaliw.

W zakresie ograniczania emisji, zużycia wody 
oraz efektywnego wykorzystywania paliw Fun-
dusz podpisał w 2003 roku 71 umów doty-
czących współfinansowania termomodernizacji 
obiektów użyteczności publicznej.

W 2002 r., przy  wydatnej pomocy finanso-
wej Funduszu zlikwidowano 63 kotłownie opa-
lane paliwem stałym, w miejsce których powsta-
ły kotłownie opalane gazem, olejem opałowym 
jak również na odnawiale źródła energii. Naj-
ważniejsze zadania z tego zakresu to moderniza-
cja kotła węglowego WR-10 na os. Niepodległo-
ści w Bochni – Miejskie Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej w tym mieście redukować będzie 
91,4 tys. kg szkodliwych substancji rocznie. Z ko-
lei Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Miecho-
wie, która otrzymała pożyczkę na zamianę ko-
tłowni węglowej na gazową, ograniczy emisję 
o 88,4 tys. kg, a Zakład Opieki Zdrowotnej im.
J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, któremu fun-
dusz wsparł dotacją wymianę kotłowni węglo-
wej na gazowo – olejową, o 65,2 tys. kg. Spo-
śród podmiotów realizujących podobne inwe-
stycję warto wymienić Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacji w Tarnowie Sp. z o.o. (zamiana sys-
temu ogrzewania obiektów z centralnej kotłow-
ni węglowej na lokalne kotłownie gazowe, re-
dukcja 22,3 tys. kg/r) oraz firmę Becker z Zakli-
czyna (zamiana kotłowni węglowych na gazowe, 
redukcja 16 tys. kg/r). W roku 2002 udzielono 
także pomocy finansowej dla Miasta Nowy Targ 
oraz gminy Koniusza na kontynuację gazyfikacji. 
Obie pożyczki w łącznej wysokości 375 tys.zł. przy-
czyniły się do wykonania 149 podłączeń gazowych. 

EFEKT EKOLOGICZNY

pył całkowity      1095,43 t/r

dwutlenek siarki  822,51 t/r

tlenki azotu         93,81 t/r

tlenek węgla       3067,22 t/r

emisja równoważna  5641,75 t/r

(efekt uzyskany w latach 1999-2004      
w przeliczeniu na środki WFOŚiGW)Kompaktowy węzeł cieplny w MPEC Kraków
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By gospodarka odpadami była sprawna i od-
powiadała wymogom ekologicznym UE, powin-
na być prowadzona w sposób kompleksowy,        
a system powinien obejmować kilka elementów, 
poczynając od prewencji i recyklingu a kończąc 
na składowaniu odpadów. System gospodarki 
odpadami wymaga też działań organizacyjnych 
i inwestycyjnych. WFOŚiGW w Krakowie w oce-
nie wniosków dotyczących gospodarki odpadami 
i ochrony powierzchni ziemi, przyznawał priory-
tet inwestycjom, które zmierzały do uporządko-
wania gospodarki odpadami tak, aby przyczynia-
ły się do tworzenia:
• sprawnego systemu odbioru, przetwarzania      

i składowania odpadów,
• minimalizacji wytwarzania odpadów
• zwiększenia stopnia powtórnego wykorzysta-

nia i bezpiecznego składowania odpadów.
Według ostatnich danych statystycznych, 

woj. małopolskie wytwarza rocznie ok. 10 mln. 
ton odpadów, z czego od 600-700 tys. ton po-
chodzi z działalności bytowo-gospodarczej lud-
ności. Dla ich przejmowania funkcjonują 42 kon-
trolowane składowiska odpadów komunalnych. 
Część z nich wymaga rozbudowy i modernizacji, 
polegającej na zwiększaniu pojemności, budo-
wie kompostowni i instalacji unieszkodliwiania, 
wykorzystaniu biogazów i propagowaniu selek-
tywnej zbiórki odpadów. Dotyczy to zwłaszcza 
składowisk obsługujących duże miasta. W przy-
padku małych składowisk powinno się dążyć do 
ich sukcesywnego zamykania. Pozyskane grunty 
podlegałyby rekultywacji. 

Do Funduszu wpływały różne wnioski. Na 
przestrzeni ostatnich 3 lat największe projekty 
wpłynęły z Nowego Targu, Szczucina, Andrycho-
wa, Nowego Sącza i Tarnowa.

GOSPODARKA ODPADAMI 
I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

Najpoważniejszą inwestycją jest budowa za-
kładu utylizacji odpadów komunalnych dla Pod-
halańskiego Związku Gmin w Nowym Targu, 
na którą w 2003 r. WFOŚiGW udzielił pożycz-
ki w wysokości 3,2 mln. zł. W tym samym roku 
Fundusz przyznał gminie uzdrowiskowej Muszy-
na dotację w wysokości 943,6 tys. zł na budowę 
składowiska odpadów komunalnych o pojemno-
ści 20,7 tys. m3 w Andrzejówce. Fundusz udzie-
lił też pomocy finansowej na modernizację syste-
mu spalania odpadów w SP ZOZ w Nowym Są-
czu (dotacja w wysokości 902,3 tys. zł) oraz li-
kwidację składowisk przeterminowanych środ-
ków ochrony roślin (7 mogilników i 17 maga-
zynów) na terenie województwa małopolskiego 
– dotacja w wysokości 1,4 mln. zł. 

W 2003 r. WFOŚiGW zawarł też dwie umowy 
na poważne inwestycje związane z ochroną po-
wierzchni ziemi. Pierwsza z nich to realizowany 
przez Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego kom-
pleksowy program przedsięwzięć dla powstrzy-
mania degradacji Zespołu Zbiorników Wodnych 
Rożnów – Czchów. Fundusz udzielił związkowi 
dotację w wysokości 965 tys. zł. na dwa zadania 
dotyczące kontynuacji rekultywacji lewego brze-
gu Jeziora Rożnowskiego w miejscowościach: 
Wytrzyszczka i Tęgoborze. Efektem ekologicz-
nym realizacji tych zadań będzie znaczna po-
prawa jakości wód w zakresie wskaźników bio-
gennych w strefie przybrzeżnej jeziora, na łącz-
nej długości 350 mb, w pasie o szerokości ok. 
30 m. Druga to zadanie Małopolskiej Izby Rolni-
czej w Krakowie – wapnowanie gleb zdegrado-
wanych w wyniku powodzi, jaka nawiedziła wo-
jewództwo małopolskie w lipcu i sierpniu 2001 
roku. Pomoc finansowa w formie dotacji wynio-
sła tu 162 tys. zł.

Składowisko Odpadów w Baryczy

Rok 2002 obfitował w duże projekty. Na za-
bezpieczenie odpadów azbestowych w gminie 
Szczucin Fundusz udzielił pożyczki w wysoko-
ści 2.075.208 zł. Całkowita powierzchnia zrekul-
tywowanego obszaru wyniesie 40,3 tys. m2. Gmi-
na Szczucin otrzymała też (w 2004 r.) pożyczkę 
na likwidację zagrożeń środowiska naturalnego 
azbestem w Woli Szczucińskiej na drodze nr 91. 
Pożyczka wyniosła 574,9 zł. Na usunięcie 76 ton 
odpadów azbestowych z terenu miasta pożycz-
kę otrzymał też Tarnów (54,3 tys. zł). Fundusz 
udzielił też pomocy na rekultywację wysypiska 
śmieci w Mszanie Dolnej o powierzchni 7,3 tys. m2 
(dotacja w wysokości 770, 4 tys. zł.), rekultywa-
cję techniczną II i III sektora składowiska odpa-
dów komunalnych przy ul. Cmentarnej w Tarno-
wie o powierzchni 35,2 tys. m2 – pożyczka w wy-
sokości 1,1 mln. zł oraz budowę drugiej niecki 
składowiska odpadów komunalnych w Nowym 
Sączu Zabełczu o pojemności 179,1 tys. m3 – po-
życzka w wysokości 1,4 mln. zł.

W 2004 r. WFOŚiGW w Krakowie wsparł 
m.in. budowę kwatery D-1/3 składowiska osa-
dów ściekowych jako I etap modernizacji sek-
tora D-1 dla Jednostki Ratownictwa Chemiczne-
go sp. z o.o. Tarnów – pożyczka w wysokości      
1, 8 mln. zł oraz uporządkowanie gospodarki od-
padami na składowisku odpadów w Andrycho-
wie – pożyczka w wysokości 2,5 mln. zł.

EFEKT EKOLOGICZNY

51,2 tys. m2 powierzchni składowisk

592,4 m3 objętości składowisk
(efekt uzyskany w latach 1999-2004      
w przeliczeniu na środki WFOŚiGW)

Ochrona środowiska przed odpadami jest szczególnie istotna, ponieważ stanowią one źródło zanieczyszczenia wszyst-
kich elementów środowiska, a zagrożenia z ich strony występują praktycznie we wszystkich fazach gospodarowania 
nimi. Niebagatelny jest zwłaszcza wpływ na ochronę powierzchni ziemi, przejawiający się wzrastającą zajętością tere-
nów, słabą rekultywacją gruntów, nieprawidłową eksploatacją składowisk i coraz liczniejszymi dzikimi wysypiskami. 
Wszystkie te zjawiska prowadzą do degradacji gleb i zanieczyszczania wód podziemnych. Odbijają się negatywnie na 
walorach estetycznych i krajobrazowych oraz atrakcyjności gruntów.
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Województwo Małopolskie usytuowane jest 
w prawobrzeżnym dorzeczu górnej Wisły, któ-
re należy do obszarów najbardziej zagrożonych 
powodziami. Podczas ostatnich powodzi (1997, 
2001 i 2002 r) największe zagrożenie stanowiły 
Wisła, Dunajec z Popradem i Białą, Raba, Uszwi-
ca, Skawa, Soła i Ropa. Wylewały też mniejsze 
dopływy i potoki, które spowodowały wiele ka-
tastrofalnych powodzi na skalę lokalną. 

Podstawowym problemem dla ochrony prze-
ciwpowodziowej w Małopolsce był brak syste-
mów wczesnego ostrzegania oraz niski stan od-
powiedniej infrastruktury technicznej, głównie 
wałów, kanałów ulgi, zbiorników retencyjnych 
oraz polderów. Doświadczenia wykazały, że 
w wielu miejscach obwałowania są nieszczelne 
bądź wymagają podwyższenia. Wspieranie tych  
przedsięwzięć stało się dla Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie sprawą priorytetową. 

Największą inwestycją w tym obszarze, 
na którą w 2002 r. WFOŚiGW udzielił dotacji                
w wysokości prawie 5,3 mln. zł, jest  podwyż-
szenie obwałowań i bulwarów wiślanych w Kra-
kowie, na odcinku od stopnia Dąbie do stop-
nia Kościuszko. Ważną inwestycją jest również 
przebudowa 4700 mb wałów na rzece Przemszy 
w Gorzowie. W latach 2001-2002 na ten cel Fundusz 
przyznał dwie dotacje na łączną kwotę 3,3 mln. zł. 

Oprócz wymienionych inwestycji Fundusz 
wsparł także w 2002 r. modernizację lewego 
wału Wisły w Nowej Hucie oraz prace moder-
nizacyjne na Rabie – kwota łączna za cały rok 
to 9.624.171 zł. W roku następnym dotowano 
z kolei przebudowę prawego wału Małej Wi-
sły w Broszkowicach – Harmęże, remont prawe-
go wału Wisły wraz z wałem cofkowym potoku 
Spytkowickiego oraz likwidację filtracji w pod-
łożu wału Małej Wisły w Brzeszczach. Wsparto 
również dwa programy badawcze dotyczące: sta-
nu technicznego wałów przeciwpowodziowych 
oraz racjonalnego gospodarowania zasobami 
wodnymi w woj. małopolskim. Łączna kwota do-
tacji w 2003 r. wyniosła 4.869.799,50 zł. W 2004 
r., dzięki środkom finansowym Funduszu, Mało-
polski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Krakowie, przystąpił do podwyższania i moder-
nizacji 3.148,90 mb. wałów rzek Wisły oraz Upust 
na łączną kwotę 4.866.937,40 zł

OCHRONA PRZYRODY
Obszary chronione stanowią niemal 60 proc. 

powierzchni geograficznej województwa mało-
polskiego. Największy w tym udział stanowią ob-
szary chronionego krajobrazu (672,0 tys. ha), na-
stępnie parki krajobrazowe (171,8 tys. ha), par-
ki narodowe (38,1 tys. ha) oraz rezerwaty przy-
rody (3,0 tys. ha). Pozostałą część terenów praw-
nie chronionych stanowią użytki ekologiczne, 
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i stanowi-
ska dokumentacyine. Warto zaznaczyć, że w ra-
mach obszarów parków narodowych znajduje się 
17,9 tys. ha terenów pod ścisłą ochroną, co sta-
nowi aż 26,4% ogólnokrajowej powierzchni ści-

śle chronionej. Ponadto, według stanu na koniec 
2003 r., w województwie znajduje się 1932 po-
mniki przyrody.

Finansowanie działań na rzecz ochrony przy-
rody jest ważnym elementem polityki WFOŚiGW. 
To temu celowi podporządkowane są wszelkie 
inwestycje z zakresu gospodarki wodnej, odpa-
dowej i ochrony powietrza – by efekt ekologicz-
ny był jak najpełniejszy, każdy projekt przedsta-
wiany Funduszowi musi bowiem uwzględniać 
ten aspekt.  Wiadomo jednak, że negatywne od-
działywanie na środowiska, połączone z ekspan-
sywną działalnością człowieka (m.in. karczowa-
nie lasów), przyczyniło się do dewastacji najbar-
dziej wartościowych elementów krajobrazu. Prze-
prowadzanie konserwacji, pielęgnacja takich ob-
szarów i obiektów, powtórne zalesianie oraz za-
gospodarowywanie w tym celu nieużytków, są 
wspierane przez Fundusz od wielu lat.

By znajdujące się na obszarze województwa 
rezerwaty i zabytkowe drzewostany utrzymane 

EFEKT EKOLOGICZNY

12963 mb zmodernizowanych wałów powodziowych (2002-2004)

661,49 ha zalesień i zakrzewień (1999-2003)
(efekt uzyskany w latach 1999-2004 w przeliczeniu na środki WFOŚiGW)

OCHRONA 
PRZECIWPOWODZIOWA
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były w jak najlepszym stanie, Fundusz – kwo-
tą 519 tys. zł – sfinansował  w ostatnich trzech 
latach prace pielęgnacyjno-konserwacyjne i za-
kresu ochrony ich bioróżnorodności w Tarno-
wie, Suchej Beskidzkiej, Zawoi, Sidzinie, Ska-
winie, Kętach, Żębocinie, Wawrzeńczycach oraz 
Krakowie (2002), Krakowie, Głogoczowie, Woło-
wicach, Suchej Beskidzkiej, Sułkowicach, Osiel-
cu, Dąbrowie Tarnowskiej (2003) oraz w Krako-

wie, Brzeźnicy, Proszowicach, Tyńcu, Wiśniowej, 
Łęgu Tarnowskim/Partyń i Mogilanach (2004 r.).

Na akcje zadrzewieniowe i zakrzewieniowe 
w latach 2002-2004  Fundusz przeznaczył 177 
tys. zł. Skorzystały na tym gminy Wierzchosławi-
ce, Bukowno, Skawina, Szczucin, Kraków, Gorli-
ce i Wietrzychowice. Na obszarze dwunastu po-
wiatów wykorzystano w tym celu blisko 270 ha 
gruntów porolnych. 

Oprócz stałych działań, WFOŚiGW przyznał 
dotacje na rekultywację i rekompozycję dawne-
go lotniska Rakowice-Czyżyny w Krakowie (2004 
r., 100 tys. zł) oraz zwiększenie i ochronę bioróż-
norodności przyrodniczej na terenie Popradzkie-
go Parku Krajobrazowym, nadleśnictw w Niepo-
łomicach i Krościenku oraz w gminie Czernichów 
(2002 r., 39 tys. zł).

Lekki wóz strażacki dla małopolskich OSP

MONITORING 
ŚRODOWISKA

Badanie stanu środowiska – w skali kraju 
– realizowane jest w ramach Państwowego Mo-
nitoringu Środowiska. Jest on systemem pozyski-
wania, gromadzenia, przetwarzania i udostępnia-
nia informacji o środowisku, pozwalających na 
ocenę prawidłowości realizowanej polityki eko-

logicznej (monitoring polityki środowiskowej). 
Zadaniem monitoringu środowiska jest także do-
starczanie informacji, w oparciu o które można 
ocenić, czy stan środowiska ulega polepszeniu czy 
pogorszeniu (monitoring jakości środowiska).

PMŚ działa z mocy ustawy i koordynowa-
ny jest przez organy Inspekcji Ochrony Środo-
wiska. Sieci krajowe i regionalne koordynowa-
ne są przez Głównego Inspektora Ochrony Śro-
dowiska, zaś sieci lokalne przez wojewódzkich 

inspektorów ochrony środowiska w uzgodnie-
niu z Głównym Inspektorem Ochrony Środowi-
ska. Skoordynowanie tych działań pozwala na 
szerokie i wszechstronne wykorzystanie wyni-
ków badań. 

Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochro-
ny Środowiska w Krakowie Fundusz każde-
go roku finansuje zadania wynikające z Moni-
toringu. Przez lata 1999-2004 było to łącznie 
13 482 858,89 zł. 

 Nigdy go jednak nie wyeliminuje, a to ozna-
cza, że służby odpowiedzialne za radzenie sobie 
z zagrożeniami powinny być dobrze i nowocze-
śnie wyposażone oraz właściwie przeszkolone.

Dla finansowania zakupów urządzeń i sprzę-
tu służących zapobieganiu i likwidacji poważ-
nych awarii i ich skutków przeznacza się w Mało-
polsce bardzo dużo pieniędzy. Beneficjentami są 
zarówno komendy Państwowej Straży Pożarnej, 
jak i ochotniczych straży pożarnych. 

W 2002 r., w ramach realizacji programu 
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska 
województwa małopolskiego na lata 2001-2015, 
Fundusz dofinansował doposażenie w sprzęt do 
ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagro-
żeń środowiska na sumę: 6 230 000 zł. Środki te 
przeznaczono na zakup 21 specjalistycznych sa-
mochodów dla jednostek Państwowej Straży Po-
żarnej oraz 43 lekkich samochodów ratownictwa 
chemiczno-ekologicznego dla jednostek Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Pomogły one również         
w zakupie neutralizatorów, dyspergentów do 
zbierania, sorpcji i utylizacji substancji niebez-
piecznych oraz sprzętu umożliwiającego działa-
nia ratownicze na i pod powierzchnią akwenów 
i cieków wodnych.

W 2003 r. z przeznaczonych na ten cel 
4 049 150 zł zakupiono 28 lekkich samochodów 
ratownictwa chemiczno-ekologicznego o napę-
dzie terenowym (4 szt.) i szosowym (24 szt.) dla 

NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA
Nadzwyczajne zagrożenia środowiska są częstym, ale trudnym do przewidzenia zjawiskiem. Na terenie województwa 
funkcjonuje wiele jednostek, będących potencjalnymi sprawcami takich awarii. Przedsiębiorstwa, instytuty naukowe   
i badawcze, które dysponują materiałami i substancjami niosącymi zagrożenia, są objęte częstymi kontrolami inspek-
cji ochrony środowiska, co w znacznym stopniu minimalizuje niebezpieczeństwo.

KP PSP w Myślenicach, Nowym Targu, Nowym 
Sączu, Bochni i w  Proszowicach oraz dla 21 jed-
nostek OSP. Sfinansowano też zakupy:
•pojazdów ratowniczo-gaśniczych z funkcją do 
ograniczania stref skażeń –średniego dla KP PSP 
w Olkuszu oraz ciężkiego dla KM PSP w Limano-
wej i w Gorlicach. 
•samochodu terenowego ratownictwa wodnego 
dla KM PSP w Krakowie,
•lekkiego samochodu terenowego rozpoznania 

chemiczno – ekologicznego dla Grupy Poszuki-
wawczo Ratowniczej KM PSP w Nowym Sączu,
•terenowego podwozia samochodu ratownic-
twa wysokościowego z funkcją ratownictwa eko-
logicznego dla KM PSP w Krakowie.

W ubiegłym roku Fundusz przeznaczył z ko-
lei 1 999 000 zł. Sfinansowano zakupy pojazdów 
i sprzętu specjalistycznego do ratownictwa che-
micznego, techniczno-ekologicznego, wodnego 
i drogowego. 
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EDUKACJA EKOLOGICZNA
projektów oryginalnych, świadczących o dużym 
zaangażowaniu środowisk i pokazujących, że 
idea czystego, wolnego od zanieczyszczeń, nie-
zdegradowanego środowiska może być realizo-
wana na różny sposób. Do ciekawszych zaliczyć 
należy z pewnością projekt wdrażania zbiórki ba-
terii w Małopolsce, wydanie zbioru zadań mate-
matycznych o tematyce ekologicznej, połączone-
go z warsztatami dla nauczycieli (oba projekty 
autorstwa Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekolo-
gicznych), sejmik ekologiczny szkół gminy Nie-
połomice (Miasto i Gmina Niepołomice) czy za-
kładanie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych 
(m.in. gmina uzdr. Krynica oraz Lasy Państwowe 
- Nadleśnictwo Gromnik). 

Istotną rolę w procesie edukacji spełniają 
środki masowego przekazu. Tu Fundusz ma wy-
pracowaną strategię, ukierunkowaną na wspiera-
nie nadawców radiowych i telewizyjnych oraz 
wydawców periodyków, broszur i książek. Czo-
łowe role odgrywają tu Telewizja Polska odział 
w Krakowie, Nowotarska Telewizja Kablowa, Ra-
dio Kraków i Radio Plus, które w ostatnich trzech 
latach otrzymały łącznie 379,3 tys. zł. Każdego 
roku, kosztem ok. 100 tys. zł, Fundusz refunduje 
ponadto małopolskim szkołom prenumeratę spe-
cjalistycznych czasopism ekologicznych „Aura”     
i „Ekoświat”. Finansowani są też inni wydawcy, 
m.in. takich tytułów jak „Zielone brygady”, „Euro-
student” czy „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”. 

Na zadania z zakresu zrównoważonego roz-
woju znaczące kwoty przekazywane są Zarzą-
dowi Województwa. Znaczącą pomoc przeka-
zano zwłaszcza w 2004 r. – 1 135 968 zł. Środ-
ki te przyczyniły się do: stworzenia systemu za-
rządzania klimatem akustycznym w dużych mia-
stach (555 tys. zł), wdrożenia systemu zarzą-
dzania i dostępu do informacji o środowisku 
(428 tys. zł), opracowania programu ochrony 
środowiska dla Województwa Małopolskiego       
(111 996 zł) oraz wyposażenia systemu tworzenia 
baz danych podmiotów korzystających ze środo-
wiska (40 612 zł). W 2002 i 2003 r. takich pro-
jektów było mniej, choć w polityce ekologicznej 
województwa, pełnią istotną rolę. Zaliczyć nale-
ży do nich „Studium występowania i możliwo-
ści zagospodarowania wód geotermalnych” oraz 
„Opracowanie wojewódzkiego planu gospodarki 
odpadami” – oba projekty z 2002 r.

Tworzenie planów ochrony rezerwatów przy-
rody i upowszechniania wiedzy o nich, co znaj-
duje się w kompetencji wojewody, są także istot-
nym elementem edukacji ekologicznej. W la-
tach 2002-2004, na prace przy piętnastu tego 
typu obiektach, wojewoda został dofinansowa-
ny przez WFOŚiGW kwotą 35 350 zł. Wojewo-
da, na opracowanie programów ochrony powie-
trza dla Miasta Krakowa, powiatu grodzkiego tar-
nowskiego oraz powiatu tatrzańskiego, otrzymał 
ponadto 430 838,73 zł.

Edukacja jest bardzo istotnym instrumen-
tem w polityce ekologicznej Małopolski. Specy-
fika województwa wymaga bowiem działań róż-
norodnych, gdyż jakość środowiska jest bardzo 
zróżnicowana. Występują tutaj tereny o dużej 
wartości przyrodniczej, których jakość jest zada-
walająca, ale i silnie zdegradowane, co jest efek-
tem intensywnego rozwoju przemysłu i działal-
ności człowieka. To stawia lokalne władze i in-
stytucje przed zadaniem optymalnego doboru 
środków i metod, sprzyjających realizacji idei Ma-
łopolski – obszaru czystego ekologicznie.

Przyznając dotacje na projekty związane      
z upowszechnianiem wiedzy o środowisku, 
WFOŚiGW dba o integralne podejście w plano-
waniu tych zadań. Osiągnięcie efektu ekologicz-
nego, wymagane przy ubieganiu się o środki, jest 
w tym zakresie specyficzne i odsunięte w czasie. 
Ocenie może być natomiast poddany cel oraz za-
kres, jakim dotowany projekt będzie objęty. Fun-
dusz wspiera działania sześciu grup beneficjen-
tów: organizacje pozarządowe i placówki kul-
tury, media, samorządy (Zarząd Województwa, 
gminy i powiaty), firmy i osoby fizyczne oraz 
projekty Wojewody Małopolskiego. 

Podstawą udzielania dotacji z tego zakresu 
jest konkurs ekologiczny. Ma on formułę otwar-
tą i skierowany jest zarówno do organizacji po-
zarządowych, jak i samorządów i podmiotów ko-
mercyjnych. W zeszłym roku napłynęło na niego 

111 wniosków, z czego 41 zostało przyjętych do 
realizacji. W latach poprzednich proporcja była 
odwrotna i przy zbliżonej liczbie przedkładanych 
projektów, ofert podlegających odrzuceniu było 
mniej. Wartość przyznanych środków była jed-
nak podobna – 532 353 zł (2002 r.), 529 924 zł 
(2003 r.) i 519 877,50 zł (2004 r.).

W ogólnej liczbie tych wniosków przyzna-
no sześć dotacji na kwotę większą niż 30 000 zł.    
W 2002 r. otrzymały je Stowarzyszenie Gre-
enworks na projekt inwestowania w zgodzie           
z przyrodą we wsi Uhryń w Beskidzie Sądeckim 
(38 300 zł) oraz Towarzystwo na Rzecz Ochrony 
Przyrody w Krakowie na zadanie „Jura – w zgo-
dzie z naturą” (32 800 zł); w 2003 r. Polska Fun-
dacja Ochrony Przyrody PRO NATURA w Krako-
wie na program edukacji ekologicznej „Lokalna 
rzeka – źródło życia roślin, zwierząt i człowie-
ka” (49 950 zł) oraz Towarzystwo na Rzecz Ziemi 
w Oświęcimiu na program promocji odnawial-
nych źródeł energii w postaci objazdowej wy-
stawy energetycznej (40 700 zł). Ten sam pod-
miot otrzymał też środki w 2004 r. na projekt 
„Kampania na rzecz przyjaznych środowisku me-
tod ochrony przeciwpowodziowej” (39 998 zł),       
a projekt „Nie siedź w domu, wyjdź i posadź 
drzewo”, realizowany przez krakowskie Towa-
rzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody otrzymał 
34 851 zł.

Wśród przedkładanych wniosków nie brakuje 

Podejmowanie działań zmierzających do kształtowania świadomości eko-
logicznej społeczeństwa oraz przyjaznych dla środowiska nawyków i co-
dziennych postaw, jest najlepszą inwestycją zapobiegającą degradacji ziemi.        
U podstaw skuteczności tych działań leży rzetelnie i przystępnie przekazy-
wana wiedza o stanie środowiska i jego zagrożeniach, współpraca z instytu-
cjami naukowymi, organizacjami społecznymi, szkołami, środkami masowe-
go przekazu, a także parafiami i instytucjami kościelnymi.
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FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Fundusz Spójności różni się od funduszy struktu-
ralnych krajowym, a nie regionalnym, zasięgiem 
pomocy oraz innymi kompetencjami i zasadami 
w zakresie podejmowania decyzji o przyznaniu 
dofinansowania. Te należą do Komisji Europej-
skiej, a nie państw członkowskich. Państwa, po-
przez komitety sterujące, wskazują tylko propo-
zycje do dofinansowania. 
Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska            
i gospodarki wodnej są Instytucjami Pośredniczą-
cymi III szczebla funkcjonującymi na podstawie 
„Porozumienia w sprawie przygotowania przed-
sięwzięć w sektorze ochrony środowiska plano-
wanych do dofinansowania z Funduszu Spójno-
ści,” zawartego z NFOŚiGW. Wojewódzkie fun-
dusze odpowiadają za udostępnianie wniosków 
wstępnych potencjalnym beneficjentom w wersji 
papierowej i elektronicznej na stronach interne-
towych. Ponadto każdy WFOŚiGW zbiera wnio-
ski oraz dokonuje formalnej i wstępnej meryto-
rycznej, oceny projektów. Po dokonaniu oceny 
wszystkich zebranych wniosków, fundusz przy-
gotowuje wojewódzką listę potencjalnych przed-
sięwzięć do dofinansowania z Funduszu Spójno-
ści, którą przekazuje do Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
WFOŚiGW prowadzi bieżący monitoring projek-
tów skierowanych do NFOŚGW oraz uczestniczy 
w ocenie Studiów Wykonalności i Wniosków do 
momentu decyzji KE o udzieleniu pomocy
Zgodnie z obowiązującymi w zakresie polityki 
strukturalnej zasadami współfinansowania, po-
moc z Funduszu Spójności na określony pro-
jekt będzie wynosić maksymalnie od 80% do 
85% kosztów kwalifikowanych.. Pozostałe co naj-
mniej 15% musi zostać zapewnione przez bene-
ficjenta. Środki te mogą pochodzić np. z: budże-
tu gminy, środków własnych przedsiębiorstw ko-
munalnych, ( z możliwością skorzystania ze środ-
ków: NFOŚIGW lub WFOŚiGW  [dotacji, kredy-
tów],  budżetu państwa, innych niezależnych źró-
deł [np. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju lub 
innych banków]). 
Priorytety jakie będą realizowane przy wsparciu   
z Funduszu Spójności w ochronie środowiska to: 

• poprawa jakości wód powierzchniowych, 
• polepszenie jakości i dystrybucji wody prze-

znaczonej do spożycia, 
• poprawa jakości powietrza, 
• racjonalizacja gospodarki odpadami, 
• ochrona powierzchni ziemi, 
• zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowo-

dziowego. 

Odbiorcami pomocy tj. beneficjentami końcowy-
mi Funduszu Spójności w sektorze ochrony śro-
dowiska mogą być:
• Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST), 
• Związek Gmin, któremu gminy przekaza-

ły obowiązki własne związane z wykonywa-
niem zadań własnych, o których mowa w Art. 
7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym w zakresie działalności objętej wnio-
skiem do Funduszu Spójności,

• przedsiębiorstwo zorganizowane w postaci 
spółki prawa handlowego, w którym JST mają 
100% udziałów, 

• zakład budżetowy prowadzony przez JST,
• przedsiębiorstwo zorganizowane w postaci 

spółki prawa handlowego, z udziałem kapitału 
prywatnego, z zastrzeżeniem konieczności roz-
patrzenia takiego przypadku pod kątem wystę-
powania pomocy publicznej i ewentualnie no-
tyfikacji tej pomocy przez Komisję Europejską.

Spośród przyjętych wstępnych wniosków (KPP) 
z Małopolski, 8 zostało zakwalifikowanych przez 
Ministra Środowiska do przygotowania pod-
stawowego wniosku do Komisji Europejskiej.         
W roku 2004 Zarząd WFOSiGW w Krakowie 
przyjął i przekazał do NFOŚiGW 4 wnioski wraz 
z pełnym Studium Wykonalności, które zostały 
skierowane do KE.
Projekty
• „Gospodarka wodno-ściekowa aglomeracji 

wadowickiej”,
• „Dostawa wody (transport i magazynowanie) 

wraz z budową kanalizacji miejskiej oraz roz-
budową Oczyszczalni Ścieków dla Chrzanowa, 
Libiąża, Trzebini” 

zostały zakwalifikowane przez KE

Projekty 
• „Kompleks Infrastrukturalny dla miasta Bochni 

i subregionu bocheńskiego”
• „Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta 

Krakowa”
oczekują na decyzję KE

Kolejne dwa przedsięwzięcia, dla których przy-
gotowano Studium Wykonalności i Wnioski, ak-
tualnie są przedmiotem oceny przez WFOŚiGW 
w Krakowie i NFOŚiGW:
 • „Zintegrowany system zaopatrzenia w wodę 

i odprowadzenia ścieków w mieście Niepo-
łomice i wschodniej części gminy Niepołomi-
ce” – po analizie, beneficjent podjął prace nad 
jego poprawieniem i uzupełnieniem.

• „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ka-
nalizacyjnej Miasta Krakowa” 

Dla pozostałych dwóch projektów prowadzone 
są prace nad korektą przygotowanego Studium 
Wykonalności i przygotowaniem Studium Wy-
konalności :
• „Kompleksowy program utrzymania w czysto-

ści wód zlewni rzeki Raby od źródeł do za-
pory w Dobczycach” – wstępnie przyjęty, ale 
przesłany beneficjentowi do ponownej analizy 
zakresu rzeczowego i korekty Studium Wyko-
nalności

• „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlew-
ni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, 
Bukowno, Bolesław, Klucze” – złożono wnio-
sek na pomoc techniczną na przygotowanie 
Studium Wykonalności.

Trzy projekty przedsięwzięć znajdują się na tzw. 
„rezerwowej liście” Komitetu Sterującego przy 
Ministrze Środowiska: 
• „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodar-

ki wodno - ściekowej Miasta Nowego Sącza     
z przyległymi terenami gmin sąsiednich” - sko-
rygowano  zakres planowanego przedsięwzię-
cia i przygotowano Studium Wykonalności.

• „Uporządkowanie gospodarki wodno-ście-
kowej na terenie Gminy Miasta Zakopane” 
– zmieniono zakres i tytuł przedsięwzięcia, 
przygotowano wstępne Studium Wykonalno-
ści, uzyskano zapewnienie pomocy technicz-
nej na przygotowanie pełnego Studium Wyko-
nalności, 

• Dla przedsięwzięcia „Budowa Zakładu Ter-
micznej Utylizacji Odpadów w Krakowie” 
oczekuje się na ostateczną decyzję Gminy 
Miejskiej Kraków.

Dla 6 kolejnych projektów, znajdujących się na 
liście wojewódzkiej przedsięwzięć do Funduszu 
Spójności,  a zgłoszonych w roku 2004, uzyskano 
zapewnienie pomocy technicznej na przygotowa-
nie wstępnych Studiów Wykonalności - podjęto 
w tym celu niezbędne przygotowania.  

Fundusz Spójności, inaczej nazywany Funduszem Kohezji lub Europejskim 
Funduszem Kohezji, to czasowe wsparcie finansowe dla krajów Unii Euro-
pejskiej, których Produkt Krajowy Brutto (PKB) na mieszkańca nie przekra-
cza 90 % średniej PKB dla wszystkich państw członkowskich. Głównym ce-
lem strategii środowiskowej. Funduszu Spójności jest wsparcie dla realiza-
cji zadań inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony środowiska, 
wynikających z wdrażania prawa Unii Europejskiej. Od roku może z nich ko-
rzystać Polska.
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BEZPIECZNE DROGI 
W MAŁOPOLSCE

Drogi w Polsce, w tym samorządo-
we, są od lat niedoinwestowane, 
w przeciwieństwie do zachodnich 
państw Unii Europejskiej, których 
bogactwo, w głównym stopniu, ulo-
kowane jest m.in. w infrastrukturze 
drogowej – ważnej dla bezpieczeń-
stwa, rozwoju gospodarczego i jako-
ści życia mieszkańców.

Na początku lat 90-tych państwo całkowicie 
wycofało się z opieki nad lokalnym transportem 
publicznym. Samorządy zostały zmuszone do 
podwyższenia cen biletów i ograniczenia środ-
ków finansowych na wymianę taboru i utrzyma-
nie infrastruktury. Proces decentralizacji i zwięk-
szanie kompetencji samorządów regionalnych               
i lokalnych wymaga od Państwa wspierania roz-
woju regionalnych i lokalnych systemów trans-
portu, poprzez tworzenie regionalnych i metro-
politarnych struktur zarządzania transportem. 

Konsekwencją wstąpienia Polski do Unii Eu-
ropejskiej jest możliwość pozyskiwania znacz-
nych środków finansowych, wspierających roz-
wój sektora transportu na zasadach pełnej in-
tegracji z systemem UE. Fundusz Spójności                
w 50% przeznaczony jest na poprawę infrastruk-

Dla Małopolski czystej ekologicznie i atrakcyj-
nej przyrodniczo i turystycznie, rozwój transportu 
wymaga szczególnych działań i nakładów m.in. 
celem ograniczenia emisji zanieczyszczeń powie-
trza i hałasu. Szczególnie ważna jest szybka bu-
dowa wschodniej części transeuropejskiej auto-
strady A4 Kraków – Tarnów – Przemyśl – Lwów 
– Kijów – Odessa oraz autostrady A1 Skandy-
nawia – Gdańsk – Cieszyn – Włochy – Grecja. 
Szczególnie ważne dla rozwoju Małopolski jest 
również szybkie zakończenie budowy trasy eks-
presowej E7 Kraków – Zakopane – Chyżne oraz 
Kraków – Warszawa.

Brak obwodnic i obejść miejscowości przy 
ważnych trasach tranzytowych wymaga niezbęd-
nych nakładów inwestycyjnych ze strony admi-
nistracji rządowej i samorządowej. Zwracamy się 
do władz samorządowych gmin, powiatów i wo-
jewództw o kontynuowanie programów woje-
wódzkich ,,Drogowiec”, „Program Inicjatyw Sa-
morządowych” wspierających m.in. budowę na 
wsi chodników, poboczy, poprawę bezpieczeń-
stwa na skrzyżowaniach, modernizację całych 
ciągów drogowych z zaangażowaniem do prac 
drogowych bezrobotnych. 

Z satysfakcją należy stwierdzić, że samorząd 
Województwa Małopolskiego obecnie przezna-
cza 10 razy więcej środków finansowych na in-
westycje drogowe, np. w porównaniu z Woje-
wództwem Kujawsko-Pomorskim.

I. Nowe wyzwania  i standardy. tury transportowej. Dokument ,,Europejska Po-
lityka Transportowa do roku 2010. Czas na de-
cyzje” stawia przed Polską zadanie zredukowa-
nia do 2010 o połowę liczby śmiertelnych ofiar 
wypadków, co oznacza, że działania związane               
z bezpieczeństwem ruchu drogowego (BRD) mu-
szą być uznane za jeden z priorytetów Polityki 
Transportowej Państwa.

II. Inwestycje drogowe 
w Małopolsce.

Wymagana jest radykalna poprawa 
stanu dróg wszystkich kategorii, na 
czele z autostradami i drogami eks-
presowymi – co warunkuje rozwój 
gospodarczy i tworzenie nowych 
miejsc pracy w ramach otwartego, 
wspólnego rynku. Dobra infrastruk-
tura drogowa przyciąga inwestycje 
w regionie, czego najlepszym przy-
kładem może być sąsiednia Słowa-
cja, która stała się państwem przy-
jaznym inwestorom zagranicznym, 
dzięki dobrym drogom – Małopolska 
powinna z nią zintegrować swój sys-
tem drogowy.
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1. Ochrona pieszych, dzieci 
i rowerzystów.

Niechronieni uczestnicy ruchy drogowego 
są grupą wymagającą szczególnej ochrony, gdyż 
stanowią prawie połowę liczby ofiar wypadków 
drogowych, a w obszarach miejskich jeszcze wię-
cej. Wymaga to przede wszystkich powszechne-
go stosowanie urządzeń fizycznej ochrony pie-
szych, budowy wydzielonych dróg rowerowych, 
systemu ochrony dzieci w drodze do szkoły.

2. Budowa i utrzymanie bezpiecznej 
infrastruktury drogowej wraz z oto-
czeniem i elementami towarzyszący-
mi. Budowa chodników i poboczy. 

Infrastrukturze drogowej przypisuje się bez-
pośredni i pośredni udział w 30% wypadków 
drogowych. Cel tez będzie wymagał rozwoju 
bezpiecznej i zhierarchizowanej sieci dróg i ulic 
oraz nowoczesnego zarządzania ruchem drogo-
wym.

3. Zmniejszenie ciężkości wypadków 
drogowych.

Polskę charakteryzują bardzo wysokie wskaź-
niki ciężkości wypadków, wielokrotnie wyższe 
niż w najbardziej bezpiecznych Krajach UE. Po-
nad 20% ofiar wypadków umiera na miejscu wy-
padku z powodu: zbyt późnego podjęcia akcji ra-
towniczej lub przeprowadzenia jej w niewłaści-
wy sposób, a  także po wypadku z powodu nie-

wystarczającej opieki medycznej. Aby zniwelo-
wać te negatywne zjawiska należy wprowadzać 
stosowanie ,,miękkiego” otoczenia dróg ,,wyba-
czających” błędy kierowcom, optymalizację dzia-
łań ratowniczych według ,,Łańcucha przeżycia” 
oraz wdrożenie systemu pomocy dla ofiar wy-
padków.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopol-
ski zwraca się z apelem do Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad o wybudowanie 

Skrzyżowanie dróg z Krakowa i Libiąża

III. Priorytety dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD).

Niezbędne jest stworzenie systemu efektywnej współpracy rządu i samorządu dla zapewnienia spójności działań kra-
jowych i regionalnych w dziedzinie transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). Zadaniem takiego systemu 
powinno być m.in. istotne ograniczanie zagrożeń zdrowia i życia ludzi oraz koordynacja wszystkich podmiotów zaan-
gażowanych w działania na rzecz  bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przy niskim wskaźniku motoryzacji zagrożenie zdrowia i życia użytkowników transportu jest w Polsce nadal wyso-
kie, co związane jest przede wszystkim z brakami w infrastrukturze drogowej i mało skutecznym nadzorem nad ru-
chem – w ciągu ostatnich 15 lat miało miejsce ponad 820 tys. wypadków drogowych, w których ponad milion osób 
było rannych i prawie 100 tys. zginęło.

chodników i poboczy na terenie miast i miaste-
czek do 2008 roku.

SGiPM zwraca się z apelem do Zarządu 
Dróg Wojewódzkich o wybudowanie chodni-
ków i poboczy na terenie miast i miasteczek do 
2010 roku.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia 

Gmin i Powiatów Małopolski

(Niniejszy tekst jest stanowiskiem, jakie przyjęli uczestnicy konferencji „Bezpieczne drogi w Mało-
polsce”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, która odbyła się 22.05.2005 
w Krakowie)

Modernizacja drogi krajowej nr 969 
Nowy Targ - Krościenko

modernizacja Zakopianki
odc. Głogoczów-Jaworniki

Węzel Radzikowskiego - budowa
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Jego Świątobliwość Ojciec Święty Benedykt XVI
Serdecznie zapraszamy Ciebie, Ojcze święty do odwiedzenia Małopolski, ziemi za-

wsze wiernej Bogu i Kościołowi. Czynimy to w głębokim przekonaniu, iż bliska jest 
Waszej Świątobliwości nasza mała Ojczyzna. Zapewniamy Cię Ojcze Święty w imie-
niu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, że z jednakową radości zostaniesz 
powitany w Krakowie i Wadowicach, w Tarnowie i Przemyślu, Bielsku-Białej i Stary 
Sączu. Mamy nadzieję, iż odnajdziesz u nas ducha i wiarę podobne do tych, jakimi 
chlubi się Twoja ojczysta Bawaria.

Mieszkańców Bawarii i Małopolan cechuje nie tylko głęboka wiara, nie tylko przy-
wiązanie do Kościoła, lecz także wielki szacunek do tradycji. Szacunek ten wyraża się 
w przywiązaniu do ziemi ojców, w umiłowaniu wartości, rodziny, wolności i godno-
ści człowieka. Ziemie te są w Europie wyjątkowo silnie zintegrowane religijnie, kultu-
rowo i społecznie – wydały też one stokrotny plon i zrodziły obu ostatnich Papieży Ko-
ścioła Powszechnego.

W naszych sercach jest miejsce przygotowane przez Ciebie Ojcze Święty. Przygoto-
wał je poprzednik Waszej Świątobliwości, Jan Paweł Wielki, którego byłeś najbliższym 
współpracownikiem i przyjacielem. Wiemy jak wiele obowiązków spadło na Twoje bar-
ki, Ojcze Święty. Ufamy jednak, iż zachwycisz nas swoją wizytą, abyśmy mogli wspól-
nie oddać hołd Janowi Pawłowi II, który żył i umarł w powszechnej opinii świętości. 
Prosimy o to w imieniu Małopolski, krainy, która wbrew swojej nazwie nie jest mała. 
Jest wielka duchem, a przede wszystkim pełna wielkiej nadziei, że znów będzie podej-
mować Sternika Łodzi Piotrowej. 

Janusz Sepioł, Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa
Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Stowarzyszenia 
                                Gmin i Powiatów Małopolski
Mieczysław Bień, Prezydent Miasta Tarnowa
Robert Choma, Prezydent Miasta Przemyśla
Henryk Juszczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Bielsko-Biała
Ewa Filipiak, Burmistrz Wadowic
Marian Cycoń, Burmistrz Starego Sącza

Jego Ekscelencja 
Ks. Arcybiskup Stanisław Dziwisz
Metropolita Krakowski

Wyrażamy swoją radość z faktu, że Jego Świątobliwość Benedykt XVI wła-
śnie Ciebie obdarzył godnością Metropolity Krakowskiego. Wraz z całym Krako-
wem i całą Małopolską cieszymy się, że to Ty obejmiesz Stolicę Świętego Stanisła-
wa, że to Ty staniesz się gospodarzem Pałacu Biskupiego przy ul. Franciszkań-
skiej 3 w Stołeczno-Królewskim Mieście Krakowie i że to Tobie będzie dane witać 
– w znanym na całym świecie papieskim oknie – następcę Jana Pawła II Wielkiego.

Wszystkim nam na zawsze pozostanie w pamięci posługa, jaką przez czterdzie-
ści lat świadczyłeś największemu w dziejach Polakowi, aż do ostatniego podania 
Swojej pomocnej  ręki. Prosimy Cię Księże Arcybiskupie o przyjęcie wyrazów naszej 
wdzięczności i naszego podziwu. My zaś, Małopolanie jesteśmy dumni, że najwięk-
szemu Papieżowi od czasu św. Piotra, towarzyszył jeden z nas, również syn mało-
polskiej ziemi, wychowany w Rabie Wyżnej, za którą oręduje u Boga, przedstawiony 
w jej herbie, Święty Stanisław. Mamy też inny powód, by wyrazić Ci naszą wdzięczność. 
W tak bliskim, a jednocześnie dalekim Watykanie, byłeś zawsze orędownikiem i opie-
kunem wszystkich samorządowców. To dzięki Tobie zawsze mogliśmy liczyć na życz-
liwe otwarcie drogi do Ojca Świętego.

Jesteśmy przekonani, że staniesz się godnym następcą swoich wielkich poprzed-
ników: św. Stanisława, bł. Wincentego Kadłubka, Iwo Odrowąża, Jana Pawła Wo-
ronicza, Adama Sapiehy, Karola Wojtyły i Franciszka Macharskiego. A my – tak 
jak dotychczas – będziemy mogli liczyć na Twoją życzliwą pomoc i dobrą radę.

Kazimierz Barczyk 
Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

w Krakowie, dnia 3 czerwca 2005

Abp Stanisław Dziwisz
Abp Stanisław Dziwisz, mianowany przez Be-
nedykta XVI metropolitą krakowskim, był 
przez lata bliskim współpracownikiem Karola 
Wojtyły, a jako sekretarz osobisty papieża stał 
się jego powiernikiem, doradcą, przyjacielem, 
a w latach ciężkiej choroby - również opiekunem.
Urodzony 27 kwietnia 1939 roku w Rabie Wy-
żnej na Podhalu, w 1963 roku otrzymał świę-
cenia kapłańskie z rąk bpa Wojtyły, po czym 
podjął pracę duszpasterską jako wikariusz pa-
rafii w Makowie Podhalańskim. Od 1966 roku 
był kapelanem Karola Wojtyły. Po wyborze 
na Stolicę Piotrową Jan Paweł II powołał go 
na swego osobistego sekretarza i na tym sta-
nowisku Stanisław Dziwisz pozostał przez po-
nad 26 lat pontyfikatu, aż do śmierci papieża.
W 1996 roku Jan Paweł II mianował swego se-
kretarza tzw. infułatem numerowanym, jed-
nym z siedmiu uprawnionych do stwierdza-
nia autentyczności podpisu papieża. Wkrót-
ce Stanisław Dziwisz został kanonikiem gene-
ralnym Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, 
a dwa lata później otrzymał z rąk papieża sa-
krę biskupią. Jan Paweł II powierzył mu rów-
nież obowiązki drugiego prefekta Domu Papie-
skiego, odpowiedzialnego za przygotowywa-
nie spotkań i audiencji papieża. Przyjął dewi-
zę biskupią „Sursum Corda” („W górę serca”). 
W 2003 roku papież mianował go arcybiskupem.
Pozostając u boku Jana Pawła II przez ponad 
26 lat pontyfikatu, abp Dziwisz stał się też jego 
„aniołem stróżem”. Zareagował jak zawodowy ra-
townik, gdy papież został ciężko ranny 13 maja 
1981 roku w zamachu na Placu Św. Piotra. Leka-
rze w słynnej klinice Gemelli, dokąd ks. Dziwisz 
przytomnie kazał zawieźć ciężko rannego papie-
ża, zgodnie stwierdzili, że Ojca Świętego urato-
wała zimna krew i umiejętności jego sekretarza.
Jako sekretarz papieża, wiedział wszystko, 
ale zachowywał milczenie. Życzliwy dla lu-
dzi, nigdy nie zabiegał o popularność i wła-
dzę dla siebie. Kiedy papieżowi coś zagra-
żało, ks. Stanisław pierwszy to dostrzegał 
- podkreślają włoscy biografowie Jana Paw-
ła II, pisząc z uznaniem i wielką sympatią                                                                            
o roli abpa Stanisława Dziwisza u boku papieża.

 

(na podst. 
Onet.pl i PAP)

Ks. St. Dziwisz 
był z Ojcem Św. 
w najtrudniejszych 
chwilach
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WYBRANE INWESTYCJE 
DOFINANSOWANE PRZEZ
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ 
OCHRONY ŚRODOWISKA 
I GOSPODARKI WODNEJ 

W KRAKOWIE
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Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie jest nie-
zwykle przychylną samorzą-
dom instytucją, która potrafi 
docenić starania i zaangażo-

wanie gmin, ułatwiając im skorzystanie zarów-
no ze środków Funduszu, jak i coraz bardziej 
dostępnych środków unijnych. Główną barie-
rą w pozyskiwaniu tych ostatnich jest zapew-
nienie na wstępie inwestycji całości środków 
– stąd tak potrzebne tzw. kredyty i pożyczki 
pomostowe. Merytoryczne przygotowanie pra-
cowników Funduszu, a także atmosfera przy-
chylności dla gmin sprawiają, że WFOŚiGW jest 
stałym i mile widzianym elementem samorzą-
dowego krajobrazu.

Jerzy Lysy

Wójt Gminy Bochnia

Od 12 czerwca 2003 r., dzięki pożyczce z WFOŚiGW 
w wysokości 459,5 tys. zł, woda basenowa użyt-
kowa na Krytej Pływalni w Proszówkach ogrze-
wana jest jedną z najtańszych odnawialnych form 
energii – energią słoneczną. Dla jej pozyskania 
zainstalowano 106 kolektorów po 2,5 m kw. każ-
dy. Umieszczono je wzdłuż ściany południowej 
pływalni oraz na dachu przylegającej do niej hali 
sportowej. W naszej szerokości geograficznej       
z 1m kw. kolektora można uzyskać 600 kW, 

INWESTYCJE EKOLOGICZNE 
W GMINIE BOCHNIA

a to oznacza, że roczny bilans może wynieść   
159 tys. kW. 
Integralną częścią instalacji jest sześć zbiorni-
ków buforowych niskotemperaturowych oraz je-
den wysokotemperaturowy o łącznej pojemności 
9,1 tys. litrów.  W systemie funkcjonują ponadto 
dwie pompy ciepła o łącznej mocy 60 kW. Pierw-
sza z nich jest odpowiedzialna za optymalne po-
zyskiwanie energii cieplnej z układu solarnego, 
a druga pozyskują ją ze ścieków opuszczających 

pływalnię (w najchłodniejszych 
miesiącach roku ścieki te posiadają 
temperaturę +16ºC).
Dla każdego układu solarnego 
efekt ekonomiczny uzależniony 
jest od warunków pogodowych, 
które w skali roku rozliczeniowe-
go mogą być zmienne. W ubie-
głym roku udało się dzięki temu 
zaoszczędzić 20 proc. kosztów 
gazu, tj. ok. 35 000 zł. Jest to jedy-
na pływalnia w Małopolsce ogrze-
wana energią odnawialną.

Pożyczka, tzw. pomostowa, zaciągnięta w WFOŚiGW 
umożliwiła gminie skorzystanie z 75 proc. dota-
cji z funduszu SAPARD. Uwzględniając częściowe 
umorzenie – stosowane przez WFOŚiGW – całą 
instalację solarną gmina uzyskała ze środków ze-
wnętrznych. Należy podkreślić, że współautorem 
projektu architektury pływalni oraz systemu so-
larnego jest inż. budownictwa Jerzy Lysy, wójt 
Gminy Bochnia.

Układ solarny na Krytej Pływalni w Proszówkach

Dzięki pożyczce WFOŚiGW, która wyniosła 
1.409.400 zł, została też wybudowana w 2004r. 
mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ście-
ków bytowo-gospodarczych w Proszówkach                  
o przepustowości 350 m sześc. na dobę. Docelo-
wo spływać do niej będą ścieki z 395 budynków, 
gdzie zamieszkuje 1540 osób. Do dnia dzisiejsze-
go podłączono już ok. 17 km kolektorów. 

Przyjęta technologia oczyszczania niskoobcią-
żonym tlenem osadem czynnym wraz ze zmia-
nami modernizacyjnymi dokonanymi przez fir-
mę Sumax, pozwala na uzyskanie bardzo do-
brych efektów oczyszczania, spełniających naj-
wyższe kryteria.

Obiekt zaopatrzono w dwustopniowy, mecha-
niczno-biologiczny proces oczyszczania z reduk-
cją związków biogennych, stabilizacją i wstępną 
przeróbką osadu (odwodnienie, suszenie), przy 
przyjętym obciążeniu oczyszczalni ładunkiem za-
nieczyszczeń wyrażonym wskaźnikiem wg norm. 
W systemie przewidziano również – w razie ko-
nieczności – możliwość podawania roztworu 
siarczanu żelaza w sposób ciągły lub doraźnie,   
w zależności od potrzeby zwiększania stopnia 
odfosforowania ścieków.

Oczyszczalnia ścieków w Proszówkach

Podstawowe procesy przebiegają w urządze-
niach składających się z kraty koszowej, osad-
nika wstępnego z komorą osadową, jednostki 
oczyszczania biologicznego z odazatawianiem         
i odfosforowaniem, osadnika wtórnego, wydzie-
lonej komory tlenowej stabilizacji osadu. Rozwią-
zanie osadnika wstępnego, spełniającego równo-
cześnie rolę komory fermentacyjnej oraz dodat-
kowe zastosowanie komory niedotlenionej gwa-
rantuje osiągnięcie wysokiej efektywności usu-
wania związków biogennych, tj. azotu i fosforu.

Nowoczesna technologia i rozwiązania technicz-
ne oczyszczalni ścieków gwarantują, że uciążli-

wość obiektu jest mniejsza od obiektów o po-
dobnych funkcjach w kraju.

Gmina Bochnia uzyskała na tę inwestycję dotację 
z funduszu przedakcesyjnego SAPARD, ale – jak 
twierdzi wójt gminy Jerzy Lysy –aż 75-cio procen-
towa pomoc była możliwa, dzięki pożyczce po-
mostowej z WFOŚiGW.

W bocheńskiej gminie podłączonych jest do sie-
ci kanalizacyjnych aż 60 proc. gospodarstw (ewe-
nement na skalę kraju dla gmin wiejskich), a jesz-
cze 10 lat temu nie było tu nawet 1 mb kolekto-
ra kanalizacyjnego (obecnie jest ich 120 km) i ani 
jednej oczyszczalni ścieków (obecnie jest ich 7).
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LIKWIDACJA AZBESTU 

W GMINIE SZCZUCIN
W 1959 roku uruchomiono w Szczucinie wy-

twórnię materiałów budowlanych, azbestowo-ce-
mentowych. W zakładzie tym od 1959 do 1993 r. 
przetworzono ogółem 350 tys. ton azbestu w tym 
65 tys. ton azbestu niebieskiego –krokidolitu, co 
stanowi 70% ogólnej ilości krokidolitu przetwo-
rzonego w całym przemyśle azbestowo-cemen-
towym w Polsce. Krokidolit jest odmianą azbe-
stu, która jest najbardziej agresywna biologicz-
nie. Złom materiałów budowlanych (rury, eternit, 
szlam, opiłki) zawierających azbest stosowano od 
początku produkcji do miesiąca lipca 1992 r. do 
utwardzania dróg, placów użyteczności publicz-
nej, podwórzy, boisk. Duże zapotrzebowanie na 
materiały do utwardzania nawierzchni, zapeł-
niania wyrobisk, niwelowania powierzchni zie-
mi, jak też produkcji materiałów budowlanych 
gospodarczymi sposobami sprawiło, że wszyst-
kie rodzaje odpadów azbestu znalazły zastoso-
wanie w ramach ich gospodarczego wykorzysta-
nia. Powszechne zastosowanie odpadów azbe-
stowych do budowy i utwardzania nawierzch-
ni dróg, placów użyteczności publicznej, boisk 
przyszkolnych i podwórzy gospodarstw rolnych 
spowodowało powstanie dużego źródła emisji 
pyłu azbestowego w miejscach częstego prze-
bywania ludzi. 

Zakaz wyrobu produktów zawierających 
azbest wprowadziła ustawa z dn. 28 sierpnia 
1997 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 628). Tym samym 
nie przybywa już azbestu w środowisku gminy. 
Pozostał jednak problem zanieczyszczenia środo-
wiska związany z niewłaściwym wykorzystaniem 
odpadów produkcyjnych oraz ich nieuporządko-
wanym, „dzikim” składowaniem. Funkcjonujące 

źródła emisji pyłu azbestu powodują przekrocze-
nie dopuszczalnych norm.

Azbest jest zupełnie nieszkodliwy dla wszyst-
kich elementów środowiska i ludzi jeżeli znajduje 
się pod powierzchnią ziemi i nie może być prze-
mieszczany do atmosfery, a za jej pośrednictwem 
do dróg oddechowych. Azbest nie rozpuszcza się 
w wodzie i nie przemieszcza się w ziemi. Sku-
tecznym unieszkodliwieniem odpadów azbesto-
wych jest więc izolowanie ich od kontaktu z po-
wietrzem atmosferycznym. Przykrycie ich war-
stwą zapewniającą nienaruszalność w toku użyt-
kowania powierzchni spełnia wymóg trwałego 
unieszkodliwienia. 

W latach 1996-1998 powstał projekt zamawia-
ny przez Komitet Badań Naukowych pt. „Opra-
cowanie programu realizacji w zakresie profilak-
tyki zdrowia mieszkańców miasta i gminy Szczu-
cin z uwzględnieniem wielkości ryzyka zdrowot-
nego wynikającego z zanieczyszczenia środowi-
ska azbestem”. W trakcie badań środowiskowych 
stwierdzono, że szczególnie dużym źródłem emi-
sji włókien azbestu do atmosfery są nawierzch-
nie dróg. Ponad 50% nawierzchni dróg badanych 
przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi wykaza-
ło drobnoziarnisty (pyłotwórczy) skład odpadów 
azbestowych (w tym rozdrobnionych na miej-
scu). Dane szacunkowe masy odpadów azbe-
stowych uzyskane przez IMP w Łodzi wskazują, 
że na drogach Gminy Szczucin znajduje się oko-
ło 330 tys. m3 odpadów azbestowych. Tylko nie-
wielka część dróg zawierających odpady azbesto-
we została zabetonowana bądź zaasfaltowana. 

Opracowanie to stało się podstawą do podej-
mowania dalszych działań związanych z proble-

matyką eliminacji źródeł emisji pyłu azbestowego 
do środowiska”.  

W latach 2001-2002 ze środków finansowych 
Województwa Małopolskiego oraz  Gminy Szczu-
cin zrealizowano projekt pn. „Wojewódzki pro-
gram unieszkodliwiania azbestu na przykładzie 
gminy Szczucin”. Różnorodność i specyfika za-
legających na terenie gminy Szczucin odpadów 
azbestowych pozwoliła na jej przykładzie ze-
tknąć się z całym spektrum zagadnień i wypra-
cować sposoby postępowania z odpadami azbe-
stowymi. Dla gminy Szczucin opracowanie to 
stanowi podstawę do dalszych działań związa-
nych z zabezpieczeniem powierzchni zaazbesto-
wanych na jej terenie, w szczególności dotyczy 
dróg gminnych utwardzonych odpadami zawie-
rającymi azbest.  

Dotychczas w oparciu o ”Wojewódzki pro-
gram unieszkodliwiania azbestu na przykładzie 
Gminy Szczucin” zabezpieczono 16,1 km dróg,  
w tym 5,4 km dróg w roku 2004, realizując za-
dania pn. „Zabezpieczenie odpadów azbesto-
wych na drogach wewnętrznych osiedla 3 Maja 
w Szczucinie” oraz „Remont drogi Nr 91 w miej-
scowości Wola Szczucińska”. Zadania te finanso-
wane były ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fun-
dacji EkoFundusz, Województwa Małopolskiego, 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, programu SAPARD oraz 
środków własnych Gminy. 

Na fotografii przedstawiono drogę Nr 91 po 
zabezpieczeniu odpadów zawierających azbest 
poprzez szczelne przykrycie warstwą mineral-
no-bitumiczną. W ramach tego zadania zabezpie-
czono odpady na powierzchni 10.646 m2. Dzię-
ki zrealizowaniu tej inwestycji nastąpiła znaczna 
poprawa stanu środowiska w rejonie wsi Wola 
Szczucińska. 
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CHRZANOWSKA GRUPOWA 
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Tablica synoptyczna  w dyspozytorni 

Chrzanowska grupowa oczyszczal-
nia ścieków została zaprojektowa-
na dla zlewni miasta Chrzanowa             
i dla miasta Trzebini. 
Po zmodernizowaniu od 2002 roku przepusto-
wość oczyszczalni wynosi 35 000  m3/dobę. Ze 
względu na fakt, iż na terenach obu zlewni wy-
stępuje kanalizacja ogólnospławna, oczyszczalnia 
musi oczyszczać tak ścieki sanitarne jak i wody 
opadowe.
Modernizacja pozwoliła na uzyskanie bardzo za-
dawalającego stopnia oczyszczania. Szczególnie 
ważnym jest usuwanie związków azotowych        
i fosforowych. W ramach modernizacji powstało 
dobrze wyposażone laboratorium, które na bie-
żąco czuwa nad sprawną pracą poszczególnych 
ogniw oczyszczania.
Modernizacja umożliwia przyjęcie ścieków          
z nieskanalizowanych rejonów Gminy Trzebinia,
a więc Psary, Karniowice, Dulowa, Myślachowice, 
Góry Luszowskie oraz Gminy Chrzanów:  
Płaza, Pogorzyce, Balin i Luszowice. 

Biogaz jaki otrzymywany jest na oczyszczalni 
przy przeróbce osadu zostaje w pełni wykorzy-
stany do celów grzewczych oraz do napędzania 
generatorów prądu. Tak więc bilans energetycz-
ny oczyszczalni jest bardzo dobry. Kryształowo 
czyste wody z oczyszczalni odprowadzane do 
rzeki Chechło znacznie poprawiają jej czystość. 
Najlepiej świadczy o tym życie biologiczne w rze-
ce za oczyszczalnią ścieków.  Tak samo oczysz-
czalnia jak i efekty oczyszczania mogą być wzor-
cowymi nie tylko w Polsce ale i w Europie. 
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Budowa „Oczyszczalnia ścieków w La-
skach” została rozpoczęta 7.01.2002r. 
a zakończona 30.09.2003r. 
Dnia 8.10.2003r została oddana do 
użytkowania nowo powołanemu Gmin-
nemu Zakładowi Oczyszczania Ście-
ków z siedzibą w Małobądzu ul. Gór-
na 25.        
Koszt całkowity tej inwestycji wyniósł
4.465.466,48 zł. z tego Gmina Bolesław otrzyma-
ła pożyczkę z WFOŚ i GW w Krakowie w wyso-
kości  2.510.084,00 zł.

Pożyczka została zaciągnięta w latach 2002-2003, 
a spłata rozłożona na 10 lat, z aktualnym opro-
centowaniem 4 % w skali roku i możliwością  
umorzenia do 50 %  po osiągnięciu efektu rze-
czowego.  

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W LASKACH

Widok na zbiorniki osadu czynnego

Punkt zlewny ścieków

Widok na filtr biologiczny

Zbiornik na PIX oraz komora rozdziału ścieków (z lewej)

Mechaniczna bezwałowa 
krata ślimakowa z prasą odwadniającą

Widok na komorę pomiaru przepływu ścieków oczyszczonych
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KANALIZACJA SANITARNA
MAKÓW PODHALAŃSKI – SUCHA BESKIDZKA 

Na początku lat 90-tych Miasto Maków Pod-
halański skanalizowane było w niewielkim 
stopniu i to tylko kanalizacją ogólnospław-
ną. Było to olbrzymim obciążeniem dla miasta 
i jego rozwoju, gdyż położenie geograficzne, bli-
skość Babiogórskiego Parku Narodowego i atrak-
cyjne tereny pod zabudowę o charakterze tury-
stycznym, są siłą i atutem Makowa Podhalańskie-
go. Brak podstawowej infrastruktury, zapobiega-
jącej degradacji środowiska, tę atrakcyjność w 

znacznym stopniu obniżały. Samorząd miasta od 
samego początku przywiązywał wagę do rozwią-
zania tego problemu i tak narodziła się koncep-
cja budowy nowoczesnej, o dużej przepustowo-
ści sieci kanalizacji sanitarnej  Bez wsparcia ze-
wnętrznego miasto nie byłoby jednak w stanie 
osiągnąć takiego efektu ekologicznego. 
Program rozpoczęto w 1994 r. Maków otrzy-
mał wówczas 480 tys. zł dotacji z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, a w 1995 r. i 1996 r. wsparty został po-
życzką w wysokości 260 tys. zł. W latach 2000-
2003 Maków Podh. korzystał ponadto z dotacji ze 
środków: funduszu PHARE–INRED (ponad 141 
tys. zł), Ekofunduszu (ponad 2,5 mln. zł) oraz 
funduszu SAPARD (blisko 1,3 mln. zł). Kolejne 
środki uzyskał dzięki pożyczce z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Krakowie. Instytucja ta przedstawiła 
do dyspozycji samorządowi makowskiemu kwo-
tę 1.443.069,- zł. 
Do końca 2004 r. uzyskano efekt ekologiczny 
w postaci 6432 m kolektora oraz 8213,5 m sie-
ci rozdzielczej i przyłączy. Koszt realizacji robót 
to 7.321.000,65 zł.
W 2005 r., inwestycje prowadzone będą w ra-
mach przyznanej dotacji ze środków Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju Regional-
nego. Planuje się wybudowanie 3104 m sieci roz-
dzielczej oraz 1629 m przyłączy i przykanalików 
za kwotę 1.924.070 zł.
Dla obecnej władzy Miasta budowa kanalizacji 
jest zadaniem najważniejszym, ponieważ efekt 
ekologiczny, jaki uzyskuje gmina Maków rekom-
pensuje w pełni kwoty, jakie są wydatkowane. 
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Koagulant magazynowany jest w zbiorniku o pojemności 7,5 m3, który umieszczono w tacy ochronnej 
z czujnikiem wycieku. Koagulant dawkowany jest do rurociągów doprowadzających wodę surową do 
komór szybkiego mieszania. Dawka jest sprawdzana i korygowana przez optymalizator procesu ko-
agulacji (SCA), który w sposób bezpośredni mierzy skutek dodawania koagulanta. Do rurociągów pro-
wadzących do komór wolnego mieszania dozowany jest natomiast polielektrolit. Służy on sporadycz-
nie do wspomagania procesu przy dużej mętności wody surowej. 
W komorach szybkiego mieszania następuje całkowite wymieszanie wody surowej i koagulantu.        
W wyniku reakcji chemicznych i fizycznych cząstki koloidalne zostają zdestabilizowane i wraz z wodą 
trafiają do komór wolnego mieszania, gdzie w wyniku transportu i zderzeń, powstają kłaczki, które 
następnie są skutecznie usuwane z wody. Surowa, jednorodna woda może jednak dawać mikroodchy-
lenia, na które układ kontroli reaguje automatycznie. W przypadku pojawienia się zaburzeń przepły-
wu, powodujących gwałtowny wzrost mętności wody, układ kontroli SCA – w celu utrzymania war-
tości zadanej – dozuje zwiększoną dawkę koagulanta. Całość procesu sterowana jest komputerowo       
w centralnej dyspozytorni.

Stacja w Łukanowicach funkcjonuje od 
1972 r., a jej zdolność produkcyjna wynosi 11200 
m3/d. Woda pobierana jest z ujęcia brzegowe-
go na Dunajcu, skąd – za pośrednictwem lewara 
– przesyłana jest na pompownię wody surowej. 
Zmieniające się przepisy oraz potrzeba produkcji 
wody coraz lepszej jakości, spowodowała, że ko-
nieczna stała się modernizacja urządzeń i proce-
sów związanych z oczyszczaniem wody. W 2001 
roku opracowano koncepcję „Poprawa jakości 
uzdatniania wody”. Koncepcja zakładała popra-
wę zdolności i jakości uzdatniania wody poprzez 
wymianę zniszczonych i wyeksploatowanych 
urządzeń, zastosowanie skuteczniejszych środ-
ków do jej oczyszczania oraz zwiększenie kon-
troli nad procesami koagulacji i dezynfekcji.

Pierwszy etap zadania polegał na zmia-
nie stosowanego środka do dezynfekcji wody,           
z chloru na dwutlenek chloru.  Posiada on lepsze 
właściwości utleniające i dzięki temu może rów-
nież działać na bakterie, wirusy i ich przetrwal-
niki, które opierają się działaniu chloru. Poma-
ga usuwać nieprzyjemny zapach i smak wody, 

STACJA UZDATNIANIA WODY 

W ŁUKANOWICACH
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. 
dostarcza wodę dla odbiorców na terenie gmin: Brzesko, Dębno i Wojnicz, 
które zrzeszone są w  Związku Międzygminnym ds. Wodociągów i Kanalizacji 
w Brzesku (do Związku przynależą także gminy Zakliczyn i Gnojnik – przyszli 
odbiorcy). Woda pochodzi ze Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach. 

który pochodzi od zawartych w wodzie feno-
li, alg czy od produktów ich rozkładu. Dwu-
tlenek chloru wytwarzany jest w oparciu o me-
todę chlor/chloryn. Prace wykonano w latach 
2002-2003. Koszt realizacji wyniósł 907 541,14 zł. 
Inwestycja została wykonana ze środków wła-
snych i Związku Miedzygminnego ds. Wodocią-
gów i Kanalizacji w Brzesku. Udział Związku wy-
niósł 131 875,00 zł.

W ramach drugiego etapu wykonano:
• kompleksową modernizację instalacji koagula-
cji z zastosowaniem układu optymalizacji proce-
su koagulacji ( analizator SCA ) wraz z remontem 
komór wolnego i szybkiego mieszania oraz wy-
mianą mieszadeł,
• nowy lewar z rur PE Ø 560 o długości 404 m.
Wykonanie prac było możliwe dzięki uzyska-
niu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
w wysokości 1 499 429,70 zł.
nej – dozuje zwiększoną dawkę koagulanta. Ca-
łość procesu sterowana jest komputerowo w cen-
tralnej dyspozytorni.

Instalację na SUW Łukanowice tworzą:
• układ magazynowania i dozowania koagulanta,
• układ przygotowania i dozowania polielektrolitu,
• układ szybkiego i wolnego mieszania,
• układ kontrolno pomiarowy.
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Gmina Nowy Wiśnicz ma charak-
ter miejsko wiejski. Położona jest 
na progu Pogórza Karpackiego, zaj-
muje obszar 82,5 km2, znajduje się       
w strefie chronionego krajobrazu 
Wiśnicko - Lipnickiego Parku Krajo-
brazowego. W granicach tego parku 
występują w kompleksach leśnych 
Bukowiec i Kopaliny liczne osobli-
wości natury. Centrum życia spo-
łecznego, kulturowego oraz siedzi-
bą władz samorządowych jest mia-
sto Nowy Wiśnicz. 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW DLA OSIEDLA 
MIEJSKIE POLA W NOWYM WIŚNICZU

Widok ogólny oczyszczalni ścieków                                     

Gminę zamieszkuje 12,7 tys. mieszkańców.       
W okresie sezonu turystycznego przybywa do 
Wiśnicza około 40 tysięcy turystów. Obiekta-
mi, które cieszą się dużym zainteresowaniem 
są: wczesnobarokowy zamek Kmitów i Lubomir-
skich, zespół architektoniczny kościoła parafial-
nego w Nowym Wiśniczu, siedemnastowieczny 
ratusz, dawny klasztor a obecnie więzienie, udo-
stępniane także dla zwiedzających, dworek Ko-
ryznówka, w którym bywał Jan Matejko, gospo-
darstwa agroturystyczne oraz inne siedemnasto-
wieczne zabytki wkomponowane w krajobraz.

W trosce o czystość środowiska naturalnego 
prowadzonych jest w gminie na przestrzeni ostat-

nich 5-ciu lat, szereg inwestycji z zakresu inżynie-
rii środowiska. Do takich przedsięwzięć należy 
między innymi sieć kanalizacji sanitarnej o łącz-
nej długości 14,1km w Nowym Wiśniczu, Starym 
Wiśniczu i Kopalinach, biologiczna oczyszczalnia 
ścieków, nowoczesne składowisko i segregator-
nia odpadów stałych. 

Oczyszczalnia ścieków bytowo – gospodar-
czych o przepustowości 135m3/d dla miejscowo-
ści Olchawa oraz dla osiedla Miejskie Pola w No-
wym Wiśniczu wraz z siecią kanalizacyjną zosta-
ła wykonana między innymi w celu ochrony i za-
bezpieczenia ujęć wody pitnej dla miasta. 

Obiekt w skład, którego wchodzi pompow-

nia główna ścieków surowych, budynek technicz-
no- socjalny, bioreaktor, zbiornik osadu nadmier-
nego, komora pomiarowa,  pracuje w oparciu o 
reaktor biologiczny BIO-PAK, typ KBA-80-600 
wykonany z elementów prefabrykowanych.     
W skład reaktora wchodzą: piaskownik pionowy, 
komora defosfatacji, komora denitryfikacji i nitry-
fikacji oraz osadnik wtórny. Przyjęte rozwiązania 
technologiczne, hermetyzacja procesu oczyszcza-
nia ścieków, pełna obudowa zbiorników i obiek-
tów oraz zastosowane rozwiązania materiałowe 
pozwalają na znaczne ograniczenie emisji zanie-
czyszczeń gazowych i mikrobiologicznych do at-
mosfery oraz eliminują skażenie wód grunto-
wych i powierzchniowych. Oczyszczalnia pracuje 
w systemie ciągłym, sterowana jest automatycz-
nie i nie wymaga stałej obsługi, do nadzoru wy-
magane jest jedynie czasowe zatrudnienie odpo-
wiednio przeszkolonego pracownika.

Oczyszczalnię charakteryzują niskie koszty 
eksploatacji, duża elastyczność pracy (wysokie 
bezpieczeństwo). 

Budowa oczyszczalni została sfinansowana 
ze środków własnych gminy oraz Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. 

Wartość całej inwestycji wyniosła 850 000 zł.
  
     

      
              

Wnętrze bioreaktora
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Technologia Oczyszczania Ścieków
 Dopływające do oczyszczalni  ścieki podda-

wane są oczyszczaniu mechanicznemu, a następ-
nie oddzielaniu zanieczyszczeń pływających oraz 
wytrącaniu zawiesiny łatwo opadającej poprzez 
sedymentację w osadnikach wstępnych. Stąd 
przepompowywane są do komór osadu czyn-
nego, a następnie do osadników wtórnych, skąd 
– po oddzieleniu osadu wtórnego – oczyszczo-
ne ścieki przepływają kanałem do rzeki Wisły. 
Osad wtórny jest częściowo zawracany,  stano-
wiąc żywą kulturę bakteryjną, dla której źródłem 
pożywienia są ścieki z osadników wstępnych. Po 
przefermentowaniu, osad poddawany jest końco-
wemu odwadnianiu i utylizacji. Powstały biogaz, 
ujmowany na komorach fermentacyjnych, po od-
siarczeniu, gromadzony jest w zbiorniku i uży-
wany do spalania w kotłowni i kogeneratorach,      
w celu utrzymywania stałej, niezbędnej dla pro-
cesu temperatury ok. 34o C , wytwarzania energii 
elektrycznej, a także ogrzewania obiektów socjal-
nych i technologicznych oraz wytwarzania cen-
tralnej ciepłej wody użytkowej. Sieć gazowa wy-
posażona jest  w pochodnię do awaryjnego spa-
lania gazu.
Gospodarka cieplna oczyszczalni z wyko-
rzystaniem biogazu

Gospodarkę cieplną zapewniają  4 kotły ga-
zowe o mocy 460 kW każdy. Wyposażone są w 
palniki mogące pracować zarówno na biogaz jak 
i na gaz ziemny. Pokrywają one całkowite zapo-
trzebowanie ciepła dla  centralnego ogrzewania, 
centralnej wody użytkowej, wentylacji i techno-
logii (ok.1100 kW w zimie i ok. 500 kW  poza  
sezonem grzewczym). Oczyszczalnia dysponuje 

biogazem w ilości dziennej około 5000 m3. Do 
2002 roku nie zagospodarowywano całej ilości 
wytwarzanego gazu. Dlatego uruchomiono sys-
tem kogeneracyjny, wytwarzający równocześnie 
energię  elektryczną i cieplną.

Gospodarkę cieplno-gazową oczyszczalni 
tworzą następujące obiekty: Odsiarczalnia bio-
gazu; Wydzielone Zamknięte Komory Fermen-
tacji w których odbywa się produkcja biogazu; 
Zbiornik gazu, w którym magazynowany jest bio-
gaz; Kotłownia; Kogeneratory wytwarzające ener-
gie cieplną i elektryczną; Pochodnia gazu, w któ-
rej spalany jest nadmiar produkowanego bioga-
zu; Sieć biogazu; Sieć gazu ziemnego; Sieć cie-
płownicza.
Układ kogeneracji 

Układ ten jest w pełni zautomatyzowany, co 
umożliwia regulacje stanu pracy urządzeń w za-
leżności od zapotrzebowania na ciepło i energię 
elektryczną. Przy pełnym zapotrzebowaniu na 
energię cieplną wydajność jest równa 3 x 289 kW 
(nominalna 3 x 173 kW). Jednostki pracują rów-
nolegle z siecią energetyczną, a pomiar mocy zu-
żytej działa w obu kierunkach, zapewniając wła-
ściwe rozliczenie z Zakładem Energetycznym. 
Układ wymiany ciepła

Ciepło odzyskuje się z układu chłodzenia sil-
nika oraz wymiennika ciepła wyrzutu spalin. Jest 
on zintegrowany z układem chłodzenia wodą
Produkcja i wykorzystanie biogazu

Znaczna  ilość biogazu  umożliwia prawie 
ciągłą pracę dwóch kogeneratorów. Pracują one 
w układzie równoległym z siecią energetyczną. 
Zwykle w ruchu są dwa kogeneratory. Trzeci 
może być uruchomiony w przypadku, gdy zo-

stanie zgromadzona  odpowiednia ilość gazu. 
Biogaz wytworzony  pod własnym ciśnieniem 
300-350 mm H2O przepływa poprzez odsiarczal-
nię do zbiornika o konstrukcji powłokowej o ob-
jętości V=330m3 
Podsumowanie

Eksploatacja  kogeneratorów wykazała ocze-
kiwane efekty. Koszty zakupu i zainstalowania 
urządzeń nie przekraczają półtora procenta kosz-
tów budowy całej  oczyszczalni. Natomiast jest 
to część oczyszczalni, która przynosi realne zyski    
i - co wydaje się dość ważne - dzięki prawu ener-
getycznemu, nabywca jest ściśle określony.

Wynika z tego, że - mając na uwadze  tech-
niczne  parametry urządzeń - należy wziąć pod 
uwagę również możliwości eksploatacyjne i cele 
strategiczne. Zastosowano trzy kogeneratory, 
gdyż  taki układ jest najkorzystniejszy, charak-
teryzuje się dużą niezawodnością i elastyczno-
ścią .Umożliwia to rezygnację z odpowiedniej ilo-
ści mocy zamówionej. Produkcja biogazu pozwa-
la na pracę dwóch generatorów, a wykorzystując 
ciepło odzyskane z generatorów, oszczędzamy 
w konwencjonalnej kotłowni biogaz, pozwala 
na pracę drugiego z kogeneratorów.  Produkcja 
energii  elektrycznej jednego  z kogeneratorów  
zapewnia  ok. 20%  a dwóch ponad 40%  śred-
niego zapotrzebowania. Są to więc ilości ważące 
na  bilansie energetycznym oczyszczalni. Ener-
gia cieplna  jest pokryta w całości, energia elek-
tryczna w blisko 40% zapotrzebowania. Powodu-
je to znaczne obniżenie jednostkowych kosztów 
oczyszczania ścieków.

 Jan Ziętara, Andrzej Soczek 

WYKORZYSTANIE BIOGAZU NA KOMUNALNEJ 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „KUJAWY” W KRAKOWIE
Oczyszczalnia ścieków „ Kujawy” zbudowana została dla oczyszczania 
ścieków dopływających z niezależnego systemu kanalizacyjnego dzielni-
cy Nowa Huta. Zlokalizowana jest na wschód od zabudowanych terenów 
mieszkalnych  i na południe od Kombinatu HTS, na obszarze należącym 
do dawnej wsi Pleszów 
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