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1. WSTĘP 

 Podstawowym przesłaniem rozwoju cywilizacji w nowym tysiącleciu jest, 

zaszczepiona na forum międzynarodowym w latach 90-tych, idea zrównoważonego 

rozwoju. Zakłada ona dążenie do poprawy poziomu życia społeczeństw bez 

ograniczenia możliwości rozwoju dla przyszłych pokoleń, równość w prawie do 

korzystania z zasobów środowiska wszystkich grup społecznych i narodowych oraz 

osiąganie powyższych celów w sposób niezagrażający istnieniu i stabilności 

ekosystemów.  

 Gwarancje prawa do czystego środowiska oraz uznanie zasad rozwoju 

zrównoważonego za podstawowe wyznaczniki polityki państwa zawarte zostały w 

Konstytucji oraz, szczegółowo, w polityce ekologicznej państwa. Realizacja tych 

zapisów opiera się na systemie prawa ochrony środowiska oraz programach, strategiach 

i polityce ekologicznej określanych na różnych szczeblach administracji. 

 Jednym z podstawowych elementów planowania w tym zakresie jest system 

programów ochrony środowiska obejmujący szczeble: wojewódzki, powiatowy i 

gminny. Każdy z dokumentów określać ma podstawowe cele i kierunki rozwoju 

polityki ekologicznej, powiązania z innymi sektorami gospodarki, oraz precyzować 

realistyczne harmonogramy zadań.  

 Ochrona Środowiska wpływa na tworzenie i wdrażanie nowych technik i 

technologii oraz rozwój działalności gospodarczej przyjaznej środowisku, pobudzając 

rozwój całej gospodarki. Obowiązuje zasada integracji zadań ochrony środowiska z 

zadaniami rozwoju gospodarczego, szczególnie w takich sektorach jak energetyka, 

przemysł, transport, gospodarka wodna, gospodarka komunalna, budownictwo, 

rolnictwo.  Ochrona środowiska jest zadaniem władz na wszystkich szczeblach.  

 W latach 2002-2005 ochrona środowiska i gospodarka wodna konkretyzować się 

będą w postaci wielkich nakładów inwestycyjnych w różnych sektorach gospodarki. W 

procesie negocjacji RP o członkostwo w UE ustalono okresy, w jakich Polska uzyska 

europejskie standardy czystości środowiska. Należy się liczyć, iż łącznie, w latach 

2002-2015 potrzeby wydatkowania na ochronę środowiska wyniosą ok. 170 mld. zł. 

Średniorocznie, wysokość nakładów inwestycyjnych wynosić powinna 

ok. 12 mld. zł [1]  
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 Możliwości podwojenia inwestycji w latach 2002-2006 uwarunkowane są 

deklaracją Unii Europejskiej, iż ochrona środowiska w Polsce będzie preferowana przy 

dystrybucji zarówno funduszy strukturalnych jak również funduszu spójności. 

Uwarunkowana będzie również przeznaczeniem funduszy ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej na szczeblach lokalnych i regionalnych na najważniejsze zadania 

ekologiczne, oraz ich konsolidacją z NFOŚiGW w celu zabezpieczenia wkładu strony 

polskiej w inwestycje realizowane z pomocowych środków unijnych.  

Ze względu na zasady udzielania dotacji ze środków UE, a w szczególności: 

• Możliwość pokrycia jedynie części poniesionych nakładów, 

• Udzielanie dotacji na zasadzie refundacji, 

Konieczne jest zapewnienie odpowiednich środków własnych oraz pożyczek, 

umożliwiających skorzystanie możliwości finansowania inwestycji i programów z 

zakresu ochrony środowiska i realizacji zasad rozwoju zrównoważonego. 
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2. PODSTAWA FORMALNO – PRAWNA OPRACOWNIA 

 

 Ustawa Prawo Ochrony Środowiska w art. 17 nakłada na Organ Wykonawczy 

Gminy obowiązek sporządzenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska. Program 

musi uwzględniać wymagania zapisane w art. 14 ustawy odnoszące się do polityki 

ekologicznej państwa, zgodnie z którymi, na podstawie aktualnego stanu środowiska, 

należy określić: 

• cele ekologiczne, 

• priorytety ekologiczne, 

• rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, 

• środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-

ekonomiczne i środki finansowe. 

 Zakres Gminnego Programu Ochrony Środowiska winien odpowiadać 

zagadnieniom ujętym w Polityce Ekologicznej Państwa, z uwzględnieniem 

charakterystyki gminy, potrzeb społeczności lokalnej, celów zawartych w programach 

regionalnych oraz możliwości finansowych jednostki. Gminny Program Ochrony 

Środowiska uchwala Rada Gminy. Organ Wykonawczy Gminy zobowiązany jest do 

sporządzania, co 2 lata, raportu z realizacji programu przedstawianego Radzie Gminy 

(art.18). 

 Niniejszy „Program Ochrony Środowiska Miasta Nowy Targ” został 

opracowany na zamówienie Urzędu Miasta Nowy Targ. Podstawą opracowania jest 

umowa nr OŚ.7633-7/04 z dnia 24.09.2004 roku zawarta pomiędzy Miastem Nowy 

Targ reprezentowanym przez Burmistrza Pana Marka Fryźlewicza,, a Małopolskim 

Biurem Konsultingowo-Marketingowym – ochrona środowiska s.c., reprezentowanym 

przez Panią Danutę Turzańską. 

Program został opracowany przy uwzględnieniu między innymi następujących 

dokumentów i opracowań: 

• Strategia rozwoju miasta Nowego Targu, FRDL – Małopolski Instytut 

Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA), Kraków 2002 r.  
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• Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla Powiatu 

Nowotarskiego. Konsorcjum „PROFIT" Sp. z o.o. - ABRYS Technika Sp. z 

o.o., Listopad 2003 r. 

• Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego1, 

• Program Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska Województwa 

Małopolskiego na lata 2001-20152, 

• Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Małopolskiego3. 

• Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2007 – 2010. Warszawa, grudzień 2002 r. 

• Program wykonawczy do II polityki ekologicznej państwa na lata 2002 – 2010. 

Warszawa, listopad 2002 r. 

 Program ochrony środowiska dla Gminy Miasto Nowy Targ wykonywany jest 

po raz pierwszy. System zarządzania środowiskiem, którego elementem są cykliczne 

opracowywane programy, jest w naszym kraju dopiero w początkach formowania. Brak 

jest zarówno struktur i algorytmów zadaniowych oraz zweryfikowanego praktycznie 

podziału zadań związanych z koordynacją programu.  

 Okres obowiązywania niniejszego programu obejmuje również etap wdrażania 

systemu, zbierania doświadczeń oraz wypracowywania optymalnych warunków 

działania. Wymagać będzie on ścisłej współpracy pomiędzy twórcami i weryfikatorami 

programu, urzędem miasta oraz jego mieszkańcami.  

 W początkowym okresie część środków musi zostać przeznaczona na 

przygotowanie struktur organizacyjnych realizujących program oraz metodyki pracy. 

Dotyczy to zarówno realizacji programu na szczeblu gminy, jak i koordynacji i 

przepływu informacji pomiędzy szczeblem gminnym, powiatowym, wojewódzkim i 

krajowym programów ochrony środowiska.  

Jakkolwiek realizacja poszczególnych zadań z zakresu ochrony środowiska, 

ujętych w niniejszym programie jest podstawowym celem dla Urzędu, to jednak na 
                                                 
1Dokument uchwalony przez Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 28.08.2000 r. 
Nr XXIII/250/2000. 
2Dokument uchwalony przez Sejmik Województwa Małopolskiego pod numerem XXXVII/330/2000. 
3Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego – sfera ekologiczna. Oprac. 
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie, 2002 r. Źródło: 
http://www.wrotamalopolski.pl
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etapie formowania systemu istotne jest również opracowanie i sprawdzenie samego 

systemu programów łączącego kolejne szczeble administracyjne.  

 

3. CHARAKTERYSTYKA GMINY MIASTO NOWY TARG  

3.1 Położenie, ludność i użytkowanie terenu  

Miasto Nowy Targ, położone jest w sercu Powiatu Nowotarskiego. Otoczone 

jest od zachodu, północy i wschodu obszarem gminy Nowy Targ a od południa graniczy 

z gminą Szaflary (Rys.1). Miasto jest równocześnie siedzibą władz powiatu.  

Miasto Nowy Targ zajmuje obszar 50,42 km2, zamieszkiwany przez  33640 

mieszkańców (stan na dzień 31 grudnia 2004) co stanowiło niemal 19 % ludności 

powiatu. Gęstość zaludnienia wynosi 667 osób na km2 przekraczając ponad 

pięciokrotnie średnią dla powiatu Nowotarskiego wynoszącą 122 os/km2. Na 100 osób 

w wieku produkcyjnym przypada 60 osób w wieku nieprodukcyjnym, co jest wartością 

niższą od średniej dla powiatu (71). W roku 2002 przyrost naturalny wynosił 4,45/1000 

osób i był zbliżony do średniej dla powiatu (4,33/1000) jednak zanotowano niewielkie 

ujemne saldo migracji (- 22 osób) [9,11].  

 Zagospodarowanie terenów w gminie według danych uzyskanych w Urzędzie 

Miasta Nowy Targ, przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 1. Zagospodarowanie gruntów w Gminie Miasto Nowy Targ. 
Dane UM - 2004 

Rodzaj gruntu Powierzchnia 
[ha] 

Użytki rolne 2446 

Użytki leśne 1790 

Tereny osiedlowe 218 

Tereny przemysłowe 97 

Tereny rekreacyjne 24 

Wody 69 

Drogi  168 

Tereny inne 230 

Razem 5042 
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Użytki rolne łącznie zajmowały 48,5 % obszaru gminy a użytki leśne 35,5 %. 

Lesistość gminy jest zbliżona do średniej dla powiatu (38,1%) i wyższa niż w 

województwie Małopolskim (29,1 %). Lasy i tereny zadrzewione rozmieszczone są 

głównie w północnej (Gorce) i południowej części gminy (Rys. 3).  

 

3.2 Infrastruktura i gospodarka  

Nowy Targ stanowi centrum administracyjne, gospodarcze, edukacyjne i 

kulturalne dla Podhala, Spisza i Orawy, jest siedzibą instytucji o znaczeniu regionalnym 

i międzynarodowym: szpitala, sądu, urzędu celnego, urzędu skarbowego, Powiatowego 

Urzędu Pracy, Euroregionu Tatry, Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej, Podhalańskiej Izby Gospodarczej, straży pożarnej, ZUS-u, banków, 

stowarzyszeń (Związek Podhalan), prasy lokalnej. 

 
Energia elektryczna  

Dostawca energii elektrycznej dla miasta Nowy Targ jest Zakład Energetyczny 

Kraków S.A. Rejon Energetyczny Nowy Targ – nowa nazwa ENION S.A. Oddział w 

Krakowie Zakład Energetyczny Kraków Rejon Dystrybucji Nowy Targ.  Miasto 

zasilane jest w energię elektryczną liniami 110 kV z elektrowni zlokalizowanych na 

terenie Województwa Małopolskiego. Miasto zasilane jest z dwóch głównych punktów 

zasilania (GPZ): „Lasek” i „Szaflary”, oraz punkt zasilania w mieście – Rozdzielnię 

Sieciową „Nowy Targ” (zasilaną z GPZ „Szaflary”) [8].  

Miasto posiada układ linii umożliwiający drugostronne zasilanie w przypadku 

awarii. GPZ-ty zapewniają transformację energii z linii 110 kV na napięcie SN 15 kV 

oraz jego rozdzielenie na poszczególne ciągi sieciowe. Siecią SN zasilanych jest ponad 

100 stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilających odbiorców. Sieć średniego 

napięcia z GPZ „Lasek” jest w 40% siecią kablową, z GPZ „Szaflary” w 60% siecią 

kablową a z RN „Nowy Targ” – w 100% siecią kablową. 

Ogólna liczba odbiorców energii elektrycznej na terenie miasta pod koniec lat 

90-tych wynosiła 14 tysięcy [8]. Zużycie energii w 1999 roku wynosiło: 
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Tabela 2. Struktura mocy przyłączeniowej i zużycia energii elektrycznej dla rejonu 

miasta Nowy Targ w 1999 roku (za [8]). 

Moc 
przyłączeniowa 

Roczne 
zużycie energiiRodzaj odbiorcy Ilość odbiorców

[MW] [MWh] 

Gospodarstwa domowe 11813 47 56672 

Przemysł i usługi 2137 30 24029 

Oświetlenie ulic 84 0,44 2230 

Razem  14034 77,44 82931 

 

Zamówiona moc wahała się w 1999 roku od 19 MW w okresie zimowym do 11 

w lecie. Maksymalne zapotrzebowanie mocy w szczycie dziennym (12.30 – 16.00) 

wynosiło 20MW, w szczycie wieczornym (19.00 – 21.00) 16 MW a w nocy 7 MW. 

W okresach przedświątecznych zapotrzebowanie mocy wzrasta do 28 MW. 

Jak stwierdzono w opracowaniu [8] sieć energetyczna w 1999 roku pokrywała z 

nadwyżką aktualne potrzeby elektroenergetyczne miasta. Od tego czasu nie wystąpiły 

znaczące zmiany w strukturze sieci i zapotrzebowaniu na energię. 

 

Zaopatrzenie w ciepło 

Na terenie Nowego Targu działa system kotłowni Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej w Nowym Targu Sp. z o.o. (MPEC) zasilających budynki 

mieszkalne, budynki użyteczności publicznej oraz obiekty handlowe i usługowe. Nowo 

budowane i modernizowane obiekty użyteczności publicznej wyposażane są w 

wysokosprawne kotły gazowe (Hala Lodowa, UM, Ratusz, szkoły).   

System ciepłowniczy miasta Nowy Targ obejmuje źródła ciepła oraz sieci 

przesyłowe i rozdzielcze ciepła rozprowadzające nośnik grzewczy do odbiorców ciepła. 

  Ze względu na sposób zasilania, system ciepłowniczy można podzielić na trzy 

podsystemy. 

1. Podsystem I - 6 kotłowni rejonowych i osiedlowych należących do Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. W skład podsystemu 

wchodzą (podana moc zainstalowana):  
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• 3 kotłownie węglowe: 

ul. Szaflarska 108        - 29 MW 

ul. Powstańców Śl.     - 5,5 MW    

Al. Tysiąclecia 42        - 1,96 MW 

• 2 kotłownie gazowe: 

os. Bór 4          - 1,48 MW 

ul. Kolejowa 159   - 0,13 MW 

• 1 kotłownia gazowo – olejowa:  

os. Witosa    - 2,44 MW 

Kotłownie przy ul. Powstańców Śl. i Al. Tysiąclecia przewidziane są do likwidacji 

w 2005r. W miejscu Kotłowni ul. Powstańców Śl. zostanie zabudowany grupowy 

węzeł wymiennikowy zasilany z kotłowni ul. Szaflarskiej. Całkowita produkcja we 

wszystkich kotłowniach eksploatowanych przez MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. w 

2004 roku wyniosła 192 578 GJ. Sprzedana ilość ciepła (pobrana przez odbiorców) 

– 174 503 GJ. 

 

2. Podsystem II - rozproszonych lokalnych kotłowni, nie posiadających 

wysokoparametrowych sieci zewnętrznych. Ciepło jest odbierane za pomocą 

wewnętrznych instalacji grzewczych. W nielicznych przypadkach stosowane jest 

ogrzewanie kilku sąsiednich budynków. Doprowadzenie ciepła do odbiorców 

odbywa się siecią zewnętrzną niskoparametrową. Kotłownie lokalne dostarczają 

ciepło między innymi: dla celów przemysłowych, na potrzeby szpitala i placówek 

służby zdrowia, Miejskiej Hali Lodowej (kotłownia olejowo–gazowa), Ratusza 

Miejskiego i Urzędu Miasta (kotłownia gazowa), ogrzewania 4 obiektów szkolnych 

(kotłownie gazowe, olejowe lub olejowo-gazowe), placówek handlowych i 

usługowych, oraz ogrzewania budynków mieszkaniowych wielo i jednorodzinnych,.  

Łączna moc zainstalowana w kotłowniach: 48 MW. Łączna produkcja ciepła: 

231 420 GJ 

 

3. Podsystem III - indywidualnych źródeł ciepła, bazuje na małych kotłach i piecach 

zlokalizowanych w budynkach jednorodzinnych, w budownictwie zagrodowym 

oraz w niektórych budynkach wielorodzinnych, nie posiadających systemów 

centralnego ogrzewania. Duża część ciepła jest wytwarzana w gospodarstwach 

domowych przy okazji przygotowania posiłków oraz ciepłej wody na cele bytowe. 
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Budynki indywidualne ogrzewane są za pomocą pieców opalanych przeważnie 

węglem, rzadziej olejem opałowym, gazem ziemnym lub gazem propan – butan. 

Piece w budynkach w przysiółkach podmiejskich są często opalane odpadami 

drewna, a do przygotowania posiłków wykorzystywany jest gazu w butlach  (w ok. 

90% przypadków).  

Łączna moc zainstalowana: 96,7 MW. Łączna produkcja cieplna: 266 870 GJ 

 

Generalnie na terenie Nowego Targu nie ma instalacji centralnego wytwarzania                       

i rozprowadzania ciepłej wody. Najbardziej rozpowszechnionym systemem 

wytwarzania ciepłej wody w mieście są bojlery elektryczne.  

 

Infrastruktura drogowa i kolejowa 

Przez teren gminy przebiegają ważne trasy komunikacyjne:  

− drogi krajowe nr 47 i 49,  

− drogi wojewódzkie nr 969 i 957,  

− drogi lokalne, 

− linia kolejowa do Zakopanego. 

Ze względu na lokalizację miasta znajdują się tutaj główne węzły drogowe 

obsługujące układ komunikacyjny Podhala.  

Ruch na kierunku Kraków – Zakopane jest prowadzony przez teren miasta 

czteropasmową obwodnicą. Planowane są dodatkowe inwestycje związane z 

modernizacją i przebudową drogi nr 47 do parametrów drogi ekspresowej na całej jej 

długości.  

Centrum miasta posiada historyczny układ komunikacyjny, którego wąskie 

uliczki są nieprzystosowane do prowadzenia większego ruchu samochodowego. 

Szczególnie widoczne jest zagęszczenie ruchu w rejonie rynku, wymagające podjęcia 

pilnych działań w kierunku jego uspokojenia przy zapewnieniu dostępności i miejsc 

parkingowych poza nim.  

Odrębnym problemem jest organizacja ruchu oraz zapewnienie odpowiedniej 

liczby miejsc parkingowych w dni targowe. Nowa lokalizacja targowicy wymaga 
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pogodzenia potrzeb komunikacyjnych z zasadami ochrony środowiska, głównie ze 

względu na położenie w bezpośredniej bliskości Białego Dunajca.  

 

Komunikacja zbiorowa

W Nowym Targu działa Miejski Zakład Komunikacji obsługujący transport 

zbiorowy na terenie Gminy Miasto Nowy Targ oraz gmin Nowy Targ i Szaflary. 

Rocznie transport publiczny pokonuje około 850 tys. km (w planie na 2005 r. 

nieznaczny spadek do poziomu 830224 wzkm).  

Miasto dofinansowuje działalność MZK. W roku 2005 dotacja przedmiotowa do 

działalności zakładu ze strony Gminy Miasto Nowy Targ wyniesie 85 100 zł  

Przewidywany jest dalszy rozwój taboru samochodowego, między innymi 

planowane jest wydatkowanie w roku 2005 kwoty 300 tyś zł na zakup taboru dla 

potrzeb MZK (autobusy). Ponadto gminy Nowy Targ i Szaflary dofinansują w tym roku 

usługi transportowe świadczone przez MZK na ich terenie w wysokości odpowiednio 

50 tyś i 35 tyś zł. 

 

Sieć gazowa  

Na terenie miasta Nowy Targ działa system gazowniczy obsługiwany przez 

Zakład Gazowniczy Kraków - Rozdzielnię Gazu Dobczyce. Miasto zasilane jest gazem 

wysokometanowym GZ-50 o wartości opałowej 34,332 MJ/Nm3. Gaz dostarczany jest 

gazociągiem wysokoprężnym Rabka – Poronin o średnicy 250/300.  

Na terenie miasta funkcjonuje: 

− sieć rozdzielcza średniego ciśnienia PN 0,4 MPa ze stacjami II0 na 

osiedlach Bór oraz Witosa, 

− sieć rozdzielcza niskiego ciśnienia PN≤0,0025 MPa od stacji II0 do 

odbiorców. 

Długość czynnej sieci gazowej w 1999 roku wynosiła 20,9 km, i posiadała ona 

193 podłączenia do budynków mieszkalnych oraz 13 podłączeń innych. Roczne zużycie 

gazu wyniosło 1273,3 tyś Nm3. Pod koniec 2004 roku długość sieci gazowej wynosiła 

40 km i podłączonych było do niej 540 odbiorców. Roczne zużycie gazu wynosiło 

około 2 000 tyś m3. 

 15



Program Ochrony Środowiska Miasta Nowy Targ  

Nowy Targ nie posiada zakładów przemysłowych będących odbiorcami gazu. 

Zużycie gazu przez odbiorców indywidualnych jest stosunkowo niewielkie. 

 Według spisu powszechnego z 2002 roku 210 mieszkań wykorzystywało gaz z 

sieci, 7849 z butli gazowych a 1470 nie posiadało żadnej instalacji gazowej. Z mieszkań 

zasilanych z instalacji gazowej 205 było zamieszkiwanych stale (przez 622 osoby). 

Odbiorcy indywidualni zużywają gaz na potrzeby bytowe – podgrzewanie wody, 

przygotowanie posiłków i ogrzewanie pomieszczeń. Budownictwo wielorodzinne z lat 

1960-80, ze względu na brak odpowiednich przewodów wentylacyjnych, nie jest 

przygotowane do spalania gazu ziemnego. Wymiana pieców na kotły gazowe przebiega 

stosunkowo powoli i uzależniona jest od opłacalności ekonomicznej i cen gazu.  

Urząd Miasta deklaruje kontynuację działań w zakresie ochrony powietrza przez 

gazyfikację centrum miasta i systematyczną likwidację węglowych kotłowni. Planuje 

dalszą gazyfikację miasta - ul. Na Równi, ul. Długa, ul. Ogrodowa i ul. Waksmundzka.
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Zakłady przemysłowe i usługowe 

Gospodarka Nowego Targu do niedawna kojarzona była z dużym kombinatem 

obuwniczym – Nowotarskimi Zakładami Przemysłu Skórzanego „Podhale”. Przemiany 

gospodarcze i polityczne przełomu lat 80 i 90-tych ubiegłego wieku spowodowały 

upadek tego zakładu w 1992 r., jednak na bazie jego tradycji i doświadczeń dużej 

rzeszy pracowników powstało kilka prywatnych firm kontynuujących produkcję 

obuwniczą. Kolejną ważną i mającą długą historię branżą lokalnej gospodarki jest 

kuśnierstwo - kozuszkarstwo – w dziedzinie tej funkcjonuje ok. 300 zakładów.  

Zgodnie z danymi zamieszczonymi w Powiatowym Programie Ochrony 

Środowiska na terenie Gminy Miasto Nowy Targ działało w 2003 roku 4333 

podmiotów gospodarczych w tym w działach: 

Handel - 1717 

Przetwórstwo przemysłowe - 681 

Budownictwo - 300 

Ochrona zdrowia - 259 

Transport i łączność  - 244 

Edukacja  - 83  

Rolnictwo i łowiectwo - 46  

Administracja publiczna i OC - 17 

Pozostałe - 986 

 
Nowy Targ jest znanym ośrodkiem handlowym o międzynarodowym znaczeniu, 

na terenie miasta znajduje się największe targowisko na Podhalu. Nowotarski jarmark 

odbywający się w czwartki i soboty przyciąga każdorazowo dziesiątki tysięcy osób z 

całego regionu, a także kupców słowackich i ukraińskich. 

W Nowym Targu wysoko rozwinięte są usługi, przede wszystkim tradycyjne 

podhalańskie rzemiosło i rękodzieło. W mieście rozwinięta jest także produkcja 

skórzana i oparte na niej branże przemysłowe: kuśnierstwo, obuwnictwo, kaletnictwo. 

Nowy Targ słynie z bogatej tradycji podejmowania gości (turystów) oraz tradycji 

rolniczych – wypasu owiec i wytwórstwa regionalnych produktów spożywczych. Na 

terenie miasta funkcjonuje przetwórstwo rolno-spożywcze: przemysł mleczarski, 

nabiałowy, mięsny. 
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3.3 Turystyka i rekreacja  

Rejon Kotliny Nowotarskiej cechuje się wysokimi walorami krajoznawczymi i 

rekreacyjnymi, ze względu na walory środowiskowe, krajobrazowe i historyczne. 

Miasto stanowi podstawową bazę wypadową dla ruchu turystycznego w rejon Gorców, 

oraz węzeł rozprowadzający ruch turystyczny w kierunku Tatr i Pienin.  

Na terenie miasta rozpoczynają się cztery, najbardziej uczęszczane szlaki 

prowadzące na Turbacz. W rejonie Kowańca ośrodki wczasowe i wyciągi narciarskie 

oraz stacja GOPR. Planowany jest w tym rejonie dalszy rozwój bazy wypoczynkowej 

oraz wyciągów i stoków narciarskich.  

 Obok tradycyjnej turystyki pieszej coraz popularniejsza staje się turystyka 

rowerowa, oraz sporty motorowe. Zwłaszcza rozwój na obszarze Gorców tej ostatniej 

dziedziny wzbudza coraz więcej dyskusji, jako działalność powodująca konflikty z 

pozostałymi rodzajami turystyki i wymogami ochrony środowiska (w tym zasadami 

ochrony parku narodowego). W sferze studiów jest budowa terenów i tras treningowych 

dla motorowych sportów crossowych w rejonach, gdzie nie powodują znaczących 

konfliktów środowiskowych.  

 Rozwój infrastruktury turystycznej (szlaki, punkty campingowe, widokowe) w 

części południowej miasta jest znacznie słabszy. Brak jest szlaków (rowerowych, 

motorowych, pieszych) wyprowadzających ruch turystyczny w kierunku Zakopanego, 

Jeziora Czorsztyńskiego i Pienin oraz Orawy. 

Na terenie miasta istniało w 2002 roku 664 miejsc noclegowych, z których 

skorzystało 10922 turystów. Ponadto w zakładach opieki zdrowotnej na terenie miasta 

leczyło się w 2002 roku 1230 pacjentów. 

W rejonie rezerwatu przyrody „Bór na Czerwonem” poprowadzono ścieżkę 

dydaktyczną i postawiono tablice informacyjne.  

Szczególną rolę w planach rozwoju miasta odgrywa sport, który w Nowym 

Targu ma długoletnie tradycje (hokej, narciarstwo, szybownictwo, sporty motorowe, 

sporty walki). Miasto posiada stosunkowo dobrze rozwiniętą infrastrukturę sportową, na 

którą składają się: 

• Hala Lodowa oraz Stadion, 

• Hala Klubu Sportowego „Gorce”, boisko, 

• Stadion Letni, 
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• Lotnisko Aeroklubu Tatrzańskiego,  

• Basen Kąpielowy Wodnik (kryty), 

• Korty tenisowe,  

• Kluby Rekreacji, Kultury i Odnowy Biologicznej, 

• Zagospodarowane stoki narciarskie z wyciągami: na Długiej Polanie i 

Zadziale; wyznaczona nartostrada, trasy rekreacyjno-biegowe, 

• Ośrodek na Czerwonem  

Miasto planuje dalsze inwestycje w obiekty sportowe obejmujące ich 

modernizacje i rozbudowę. 

 

3.4 Kultura i Oświata 

Na walory kulturowe miasta składają się bogate tradycje ludowe mieszkańców, 

tradycje rzemieślnicze oraz zabytkowe obiekty. Pieczołowicie pielęgnowany jest folklor 

góralski. W mieście działają góralskie zespoły tj.: Śwarni, Mali Śwarni, Hyrni, Mali 

Hyrni, Turlicki, chóry: Gorce i Echo Gorczańskie, a także Orkiestra Miejska i romski 

zespół Cierheń.  

Wśród obiektów zabytkowych na uwagę zasługują:  

• Zespół Architektoniczny Rynku Staromiejskiego – typowe XIX w. założenie 

miejskie, z Ratuszem w centralnym miejscu,  

• kościół św. Anny z XV w.; drewniany z gotycką rzeźbą św. Jana 

Ewangelisty,  

• kościół św. Katarzyny (fundowany w  1346 r.) – murowany, z gotyckim 

prezbiterium, wystrój barokowy, portal wejściowy z XVIII w.  

Dzieje i materialne przejawy kultury ludowej mieszkańców tych ziem 

eksponowane są w Muzeum Podhalańskim – placówce, która zgromadziła ok. 7 tys. 

eksponatów, wśród których najatrakcyjniejsze to:  

• kompletne wyposażenie oficyny drukarskiej z wiedeńską ręczną maszyną 

drukarską (jedyna tego typu maszyna w Europie) oraz z zbiorem druków 

lotnych wydanych przez Drukarnie Ignacego Borka, 

• kompletne wyposażenie warsztatów rzemieślniczych (szewskich, 

kuśnierskich, bednarskich, tkackich, kowalskich itp.), 

• sztuka sakralna z przełomu XIX i XX w. 
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W muzeum zorganizowana jest stała ekspozycja „Nowy Targ z przełomu XIX i 

XX w., miasto którego już nie ma” – eksponowane są tam: cechowe rzemiosło 

nowotarskie, obrazy i fotografie ukazujące Nowy Targ w przeszłości. Na terenie miasta 

funkcjonują także inne instytucje kulturalne tj.: Galeria „Jatki”, Izba Regionalna w 

MOK, Kino „Tatry”, Miejski Ośrodek Kultury, Spółdzielczy Dom Kultury, 

Młodzieżowy Dom Kultury.  

 

Oświata 

W Nowym Targu prowadzi działalność 6 przedszkoli (w tym 2 niepubliczne), 

7 szkół podstawowych, oraz 2 gimnazja. Duże tradycje i osiągnięcia posiada 

nowotarska Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia. W chwili obecnej w Nowym 

Targu działa 6 zespołów publicznych szkół ponadgimnazjalnych, oraz 6 niepublicznych 

szkół ponadpodstawowych. 

Od kilku lat w Nowym Targu prowadzi działalność Punkt Konsultacyjny 

Akademii Ekonomicznej z Krakowa. W roku akademickim 2001/2002 uruchomiona 

została w Nowym Targu Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa kształcąca 

w 4 specjalnościach: Fizykoterapia, Język polski, Pielęgniarstwo ogólne, Rekreacja 

fizyczna. 

 

3.5 Gospodarka wodno - ściekowa 

Zaopatrzenie w wodę  

Zaopatrzenie w wodę miasta bazuje głównie na ujęciu wód powierzchniowych 

na Białym Dunajcu zlokalizowanym w miejscowości Szaflary. Dodatkowo 

wykorzystywane są ujęcia wód podziemnych. Ujęcie w Szaflarach w roku 2003 

dostarczyło 2 170 tys. m3 wody, a studnie głębinowe około 645 tys. m3  wód 

podziemnych. Zestawienie źródeł zaopatrzenia wodociągów miejskich przedstawiono w 

tabeli 3.  

Zgodnie z danymi GUS długość rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie 

miasta wynosi 38,1 km (w roku 2003 przybyło 1,4 km) a wraz z przyłączami 89,4 km. 

Korzysta z niej około 80% mieszkańców miasta. Według spisu powszechnego z 2002 

roku, na 9529 lokali użytkowanych w mieście – 7712 było zasilanych w wodę z 

wodociągu a 1676 z ujęć własnych. 
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Ze względu na wiek sieci notowane są stosunkowo znaczne straty wody. Miasto 

prowadzi, w miarę możliwości finansowych, modernizację sieci wodociągowej. W roku 

2005 planuje modernizację 500 m sieci. 

W 2000 roku Wojewoda Małopolski zmienił punkt pozwolenia wodnoprawnego 

wydanego w 1990 roku dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym 

Targu otrzymał dotyczącego działania ujęcia wód Białego Dunajca w Szaflarach. 

Decyzja określa dopuszczalny pobór wód na 6050 m3/dobę w okresach o podwyższonej 

mętności wody w rzece, oraz 11000 m3/dobę w okresach, gdy mętność jest mniejsza od 

50 mg/dm3. Dodatkowym warunkiem nałożonym na użytkownika ujęcia jest 

zachowanie minimalnego przepływu w potoku na poziomie: 

− 1,9 m3/s   – przy przepływach w rzece większych lub równych 2,0 m3/s 

− 0,56-1,9 m3/s  – przy przepływach w rzece większych niż 0,7 m3/s i mniejszych  

od 2,0 m3/s 
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Tabela 3. Zestawienie ujęć wód zaopatrujących wodociągi miejskiej Nowego 

Targu, wg informacji UM (2003). 

Opis ujęcia Wydajność Pobór 

 [m3/dobę] [m3/dobę] 

Ujęcie wód powierzchniowych na potoku Biały 
Dunajec w miejscowości Szaflary 6050 (11000) 4000 

Ujęcie wód podziemnych z południowo – 
zachodniej części miasta Nowy Targ (studnie S1, 
S2, S3, S4, S5, S6a) 

3600 2400 

Ujęcie wód podziemnych  
Rejon Grel (studnia C3) 

Wody barwne C1,C2, mała wydajność C4 - 
wyłączona 

(11,0 m3/h) 
528 m3/d 

400 

Rejon Podmieścisko (studnie B1, B2, B3) zlikwidowane - 

Rejon”Centralnej Kotłowni”: 
N.Targ , studnia S-12 (nieczynna) 
N. Targ, Studnia  S-19 głębokość 35 m 
N.Targ, Studnia  S-1 
N.Targ Studnia S-11 

( 91,8 m3/h) 
2203,2 m3/d 

720 

Rejon „Bazy RPGK” akt. MZK 
N. Targ, Studnia  S-1,  głębokość 30 m 

( 5,8 m3/h) 
139,2 m3/d 

120 

Os. Na Skarpie 
N.Targ, S-10 , głębokość 30 m 

(28,8 m3/h) 
691,2 m3/d 

110 

Suma:  ok. 13 000 Ok. 7700 
m3/d 

Jak widać z powyższych danych, miasto dysponuje rezerwami w zasobach wody 

pitnej dla potrzeb komunalnych. Niekorzystnym zjawiskiem jest oparcie zaopatrzenia o 

ujęcie wód powierzchniowych na potoku Biały Dunajec, którego jakość wód (głównie 

w aspekcie sanitarnym) ulega silnym zmianom sezonowym i związanym z sytuacjami 

awaryjnymi. Ujęcie zostało w 2003 roku skażone powodując znaczne ograniczenie w 

podaży wody na terenie miasta. W celu ochrony ludności rozważane są propozycje 

zwiększenia wydajności ujęć wód podziemnych zasilających miejski system 

wodociągowy. Szczegółowy opis planowanych przez Władze miasta przedsięwzięć w 

tym zakresie zamieszczony jest w rozdziałach 7.1.2 oraz 8. 
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Program modyfikacji zasilania wodociągów wymaga odrębnej oceny w zakresie 

bezpieczeństwa zasilania w wodę oraz ochrony środowiska. 

 

Sieć kanalizacji sanitarnej 

Długość rozdzielczej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta wg. stanu na 

31.12.2004 wynosiła 63,4 km a wraz z przyłączami 92,8 km (w roku 2004 przybyło 

0,3 km).  

W roku 2003 do kanalizacji podłączonych było około 27000 mieszkańców 

(2235 budynków), w 2004 - 27100 mieszkańców (2268 budynków).  

W spisie powszechnym z roku 2002 wykazano, że 9529 mieszkań – 7797 

podłączonych było do sieci kanalizacyjnej a 1441 do urządzenia lokalnego (szambo), w 

291 przypadkach nie zanotowano sposobu odprowadzania nieczystości.  

Ilość oczyszczanych ścieków kształtowała się następująco: 

rok 2003 

ilość ścieków dopływających do oczyszczalni – 5 753 tys.m3

w tym  
- dowożone – 87 tys.m3, 

- miasto Nowy Targ – 1 122 tys.m3, 

- gmina Poronin - 96 tys.m3, 

- gmina Biały Dunajec – 204 tys.m3, 
- gmina Szaflary – 46 tys.m3, 

- Ludźmierz (Gm. N.Targ) – 12 tys.m3. 

rok 2004 

ilość ścieków dopływających do oczyszczalni – 5 902 tys.m3

w tym  
- dowożone – 96 tys.m3, 

- miasto Nowy Targ – 1 139 tys.m3, 

- gmina Poronin - 138 tys.m3, 

- gmina Biały Dunajec – 176 tys.m3, 
- gmina Szaflary – 51 tys.m3, 

- Ludźmierz (Gm. N.Targ) – 16 tys.m3. 
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Ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych z tej oczyszczalni do rzeki Dunajec 

kształtował się następująco (2003):  

− BZT-5 – 44 298 kg/rok,  

− ChZT – 280 171 kg/rok,  

− zawiesina – 93 199 kg/rok, 

− azot ogólny - 72 488 kg/rok, 

− fosfor ogólny - 3 452 kg/rok.  

Miasto wykorzystuje Komunalną oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w 

Nowym Targu. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z podwyższonym 

usuwaniem miogenów, z wydzieloną częścią chemiczną do podczyszczania ścieków 

garbarskich. Przepustowość projektowa wynosi 21 000 m3 a aktualna 16 000 m3. 

W oczyszczalni ścieków powstają odpady - osady ściekowe. Ilość odpadów z 

tego źródła w ostatnich latach kształtowała się następująco:  

- 2003 r.  - 1591 Mg s.m.  

- 2004 r.  - 1817 Mg s.m. 

Stan formalno-prawny oczyszczalni jest uregulowany pozwoleniem wodno-

prawnym (decyzja nr OS.III.IV.6811-2-41/2000) obowiązującym do 31 marca 2010 r. 

W oczyszczalni ścieki bytowe poddawane są mechaniczno - biologicznemu 

oczyszczaniu a ścieki chromowe (pogarbarskie) chemicznemu podczyszczaniu.  

Ścieki dowożone z terenów, gdzie zlokalizowane są zakłady garbarskie 

charakteryzują się często znaczną ilością ciężkich tłuszczów, gnojowicy, środków 

piorących, zawiesin z owczym włosiem, oraz chromu, przez co nie jest możliwe 

poddanie ich skutecznemu unieszkodliwianiu i neutralizacji w Oczyszczalni Ścieków w 

Nowym Targu. W związku z powyższym w lipcu 2004 roku podjęto decyzję o nie 

przyjmowaniu do oczyszczalni ścieków nie spełniających wymaganych parametrów, 

zapewniających jej bezawaryjną pracę. Zagospodarowanie i utylizacja ścieków 

pogarbarskich stanowi istotny problem środowiskowy. Jego rozwiązanie powinno 

obejmować działania: administracyjne, edukacyjne, karne, jak również wsparcie 

formalne, finansowe i logistyczne dla podmiotów gospodarczych pomagających w 

rozwiązaniu problemu.  
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3.6 Gospodarka odpadami  

Zasady zbiórki i wywozu odpadów komunalnych regulowane są Uchwałą 

nr 48/XLVII/02 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 października 2002 r. roku w sprawie 

szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowy Targ. 

Na terenie miasta Nowy Targ zebrano w 2003 roku około 10 tys. ton odpadów 

komunalnych. Opierając się na wskaźnikach ilości produkowanych odpadów 

zamieszczonych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, ilość odpadów 

powstających na terenie miasta można oszacować na poziomie 14,7 tys. ton. Z 

powyższego wynika, że 2/3 powstających odpadów jest zbieranych zorganizowanym 

systemem zbiórki i utylizacji. Jest to wynik stosunkowo dobry na tle innych gmin, 

jednak oznacza równocześnie że prawie 5000 ton odpadów jest utylizowanych w 

gospodarstwach domowych we własnym zakresie. W znacznej części są one spalane w 

piecach domowych zwiększając niską emisję (w tym emisja substancji toksycznych), 

bądź wyrzucane na dzikie wysypiska. 

W Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami oszacowano liczbę turystów 

przebywających na terenie miasta na około 11 000 rocznie. Odpady wytwarzane w 

obiektach noclegowych z tej grupy szacowane są na około 6 ton rocznie i mają 

charakter odpadów komunalnych. Jest to ilość mało znacząca w ogólnym bilansie 

odpadów dla miasta.  

 Spośród podmiotów gospodarczych, które uzyskały koncesje na zbieranie i wywóz 

odpadów komunalnych z terenu Nowego Targu dominujące znaczenie (w roku 2003) 

posiadały firmy: EMPOL, IB, ANTER. Żadna z koncesjonowanych firm nie prowadzi 

selektywnej zbiórki odpadów od mieszkańców.  

 Selektywna zbiórka plastiku, oparta o ogólnodostępne kontenery siatkowe 

(8 punktów), została rozpoczęta z inicjatywy Urzędu Miasta w roku 2002. Akcja 

zakończyła się sukcesem, w wyniku tej zbiórki zebrano w 2002 roku 5 ton tworzyw 

sztucznych. Planowane jest zwiększenie liczby punków zbiórki. Szczegółowe plany 

rozwoju segregacji odpadów opisane zostały w planie gospodarki odpadami. 

 

 Dla potrzeb systemu zbiórki i utylizacji odpadów komunalnych zostało 

uruchomione w 1950 roku składowisko odpadów komunalnych w Nowym Targu przy 
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ul. Szaflarskiej. Od dnia 1 stycznia 2003 roku zaprzestano składowania odpadów na 

jego terenie, a obiekt poddany został rekultywacji. Równolegle prowadzony jest 

monitoring wód podziemnych w rejonie składowiska (oznaczenia wykonuje WIOŚ w 

Krakowie dwa razy w roku).  

 

3.7 Gospodarka złożami  

Na terenie gminy prowadzona jest działalność górnicza w zakresie wydobycia 

glin (Nad Czerwonem) eksploatację złoża o zasobach bilansowych 1523,72 tys. m3 

prowadzi przedsiębiorstwo „Cerbet” Sp. z o.o. Roczne wydobycie sięga 9000 m3. 

Na terenie gminy udokumentowano również złoże kruszyw o zasobach 

bilansowych 74,3 tys. ton. Złoże nie jest eksploatowane.  

 
 

4. STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY MIASTO NOWY 
TARG 

 

4.1 Rzeźba terenu, geologia i klimat 

Pod względem geograficznym gmina leży na obszarze dwóch regionów 

fizycznogeograficznych zgodnie z klasyfikacją J. Kondrackiego [2]: 

 514.11  – Kotlina Orawsko – Nowotarska, 

513.52 – Gorce.  

Kotlina Orawsko – Nowotarska zaliczana jest do piętra klimatycznego 

umiarkowanie ciepłego. Posiada jednak swoiste cechy lokalne, między innymi 

skłonność do tworzenia się zastoiska zimnego powietrza zimą. Pod względem 

geobotanicznym kotlina tworzy odrębny podokręg nazywany Borami Nowotarskimi [2] 

wytworzony na rozległych torfowiskach wysokich i stożkach napływowych.  

 Miasto leży w rozległym obniżeniu Kotliny Nowotarskiej a jego północne 

dzielnice wkraczają na wzniesienia Gorców. Teren gminy charakteryzuje się dużym 

zróżnicowaniem rzeźby terenu, wznosząc się w kierunku północnym (Gorce) do 

wysokości 1160  m n.p.m. (rejon Pol. Rusnakowej).  
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4.2 Pokrywa glebowa 

Na terenie miasta Nowy Targ dominują grunty stosunkowo słabe. Grunty orne 

występują głównie w klasach bonitacji od IVb do VI, a łąki i pastwiska w klasach IV -

VI. 

 

Tabela 4. Rozliczenie powierzchni gruntów ornych, łąk i pastwisk w klasach 

bonitacji. 

Grunty orne  Łąki i pastwiska 

klasa tys. ha klasa tys. ha 

I - I - 

II - II - 

IIIa - III 38,9352 

IIIb - IV 518,7607 

IVa 92,3214 V 284,5141 

IVb 280,3090 VI 159,8097 

V 665,1610 VIz 7,8879 

VI 371,8056   

VIz 0,8600   

Razem 1410,457 Razem 1009,9076 

Łącznie 2420,3646 

 

Ze względu na urbanizację terenu, stosunkowo wysoką gęstość zaludnienia, 

rozbudowany układ drogowy (w tym drogi krajowe) a także działalność przemysłową i 

rzemieślniczą (garbarnie, zakłady kuśnierskie) znaczne obszary zostały wyłączone z 

produkcji rolniczej. Wiązało się z tym zniszczenie lub ograniczenie walorów gleb.  

Przeprowadzona kilka lat temu waloryzacja terenu województwa ze względu na 

występowanie skażeń gleb nie wykazała na terenie miasta obszarów skażonych.  
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4.3 Stan zanieczyszczenia powietrza  

Na stan jakości powietrza w Nowym Targu główny wpływ ma emisja 

komunalna, szczególnie pochodząca z zakładu ciepłowniczego oraz palenisk 

indywidualnych. Dominujący udział w kształtowaniu poziomu zanieczyszczenia 

powietrza na terenie miasta ma rozproszona niska emisja z palenisk domowych. 

Spośród zorganizowanych źródeł emisji (z zakładów emitujących powyżej 5 Mg/rok 

pyłów i gazów łącznie, z wyłączeniem emisji dwutlenku węgla) większość emisji pyłu i 

gazów pochodzi z MPEC w Nowym Targu. W sąsiedztwie drogi krajowej Kraków – 

Zakopane, o bardzo dużym natężeniu ruchu, występuje narażenie na zanieczyszczenia 

pochodzenia komunikacyjnego. Obszar Miasta przecina ponadto z zachodu na wschód 

droga wojewódzka w kierunku Czarnego Dunajca i Czorsztyna oraz droga krajowa z 

Jurgowa do Nowego Targu. Ponadto, miasto położone jest w Kotlinie Nowotarskiej, 

będącej częścią Obniżenia Orawsko-Podhalańskiego, rozciągającej się z zachodu na 

wschód, co determinuje swoisty lokalny klimat. W czasie zimy, pogoda wyżowa 

powoduje powstawanie zastoisk zimnego powietrza i związane z tym zamglenia, będące 

przyczyną koncentracji zanieczyszczeń powietrza. 

Nowy Targ znajduje się na obszarze powiatu nowotarskiego, zaliczonego do 

strefy ogólnej B według drugiej oceny rocznej opracowanej w oparciu o przepisy art. 89 

Prawa ochrony środowiska. Zgodnie z klasyfikacją zawartą w „Ocenie jakości 

powietrza w województwie małopolskim w 2003 roku”, dla kryterium ochrony zdrowia, 

powiat nowotarski zaliczony został do klasy B, z uwagi na występowanie stężeń  pyłu 

zawieszonego powyżej wartości dopuszczalnej, lecz nie przekraczający wartości 

dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji. Pozostałe mierzone parametry 

substancji zanieczyszczających powietrze: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, 

benzenu, tlenku węgla i ozonu nie przekraczały wartości dopuszczalnych określonych w 

załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku. 

(Dz. U. nr 87, poz. 796). 

Badania jakości powietrza prowadzone były w Nowym Targu przy ul. 

Szaflarskiej, oraz przy ul. Józefczaka. 

Stężenia 24 godzinne dwutlenku siarki mieściły się w przedziale od 0 do 

34 µg/m3 i nie przekraczały dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych oraz 

dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych w roku kalendarzowym wraz z 
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marginesem tolerancji. Średnie stężenie w roku wyniosło 5 µg/m3, a wartości 

maksymalne występowały w sezonie zimowym. 

Stężenia 24 godzinne dwutlenku azotu występowały w przedziale od 4 do 

64 µg/m3, natomiast stężenie średnie w roku osiągnęło wartość 18 µg/m3 i nie 

przekroczyło wartości dopuszczalnej (40 µg/m3), ani wartości dopuszczalnej 

powiększonej o margines tolerancji (54 µg/m3). 

Stężenia 24 godzinne pyłu zawieszonego PM10 obejmowały zakres od 2 do 

244 µg/m3 i przekroczyły częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu stężeń 24 

godzinnych w roku 42 razy. Średnie stężenie w roku kalendarzowym wyniosło w 

Nowym Targu 34 µg/m3 i nie przekroczyło poziomu dopuszczalnego (40 µg/m3) ani 

poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji (43,2 µg/m3). 

Średnie w roku stężenie ołowiu wyniosło 0,05 µg/m3, co stanowi 10% wartości 

dopuszczalnej i 7% wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji. 

Średnie w roku stężenie benzenu kształtowało się na poziomie 3 µg/m3, czyli 

stanowiło 60% wartości dopuszczalnej oraz 30% wartości dopuszczalnej powiększonej 

o margines tolerancji. 

Maksymalne średnie ośmiogodzinne, spośród średnich kroczących dla tlenku 

węgla i ozonu nie przekraczały wartości dopuszczalnych. 

 

4.4 Wody powierzchniowe  

 W 2003 roku wystąpiła luka prawna dotycząca zasad oceny i wymagań w 

sprawie interpretacji wyników i określenia klasy jakości wód powierzchniowych. 

Dotychczasowe Rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 5 lipca 1991r. Dz.U. Nr 116, 

poz. 503 straciło moc z dniem 1 stycznia 2003 roku. W październiku 2003 roku ukazał 

się projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie klasyfikacji wód, sposobu 

interpretacji wyników i prezentacji stanu wód powierzchniowych i podziemnych. 

Rozporządzenie powyższe dopiero 15 marca 2004 roku weszło w życie. 

W związku z powyższym, klasyfikację wód powierzchniowych za 2003 rok 

płynących przez teren gminy Miasto Nowy Targ przedstawiono,  także w celu 

kontynuacji (jak i dla całego województwa małopolskiego) według starego, obecnie nie 

obowiązującego rozporządzenia, co przedstawiono w punkcie 1, a także według 
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aktualnie obowiązujących rozporządzeń Ministra Środowiska, co przedstawiono w 

punktach 2 oraz 3. 

Dla Gminy Nowy Targ istotnymi ciekami wodnymi są: rzeka Dunajec, Czarny 

Dunajec oraz Biały Dunajec. 

 

Ocena jakości wód powierzchniowych (według starego, aktualnie nie 
obowiązującego rozporządzenia MOŚZNiL z dnia 5 lipca 1991r. - Dz.U. Nr 116, poz. 
503) 
 

Rzeka Dunajec 

   Prawy dopływ rzeki Wisły II rzędu posiada swoje źródła w Tatrach 

Zachodnich na wysokości 1540 m. Całkowita długość rzeki wynosi 251 km. Za 

źródłowy odcinek Dunajca przyjmuje się Czarny Dunajec, który powstaje z połączenia 

dwóch potoków Chochołowskiego i Kościeliskiego. Źródła potoku Chochołowskiego 

znajdują się pod Wołowcem na wysokości 1 500 m n.p.m., a potok Kościeliski 

wypływa na Hali Pysznej na wysokości 1 320 m n.p.m. (Tatry Zachodnie). W km 199,2 

Czarny Dunajec łączy się z Białym Dunajcem i od tego punktu rozpoczyna swój bieg 

rzeka Dunajec. 

  Wody Dunajca są zarówno źródłem wody pitnej jak i odbiornikiem ścieków. 

Główne źródła zanieczyszczeń wód Dunajca w jego górnym biegu, to ścieki komunalne 

z Zakopanego (potokiem Biały Dunajec) oraz  ścieki komunalne i przemysłowe (w tym 

pogarbarskie) z Nowego Targu. Charakter zlewni sprawia, że głównymi źródłami 

zanieczyszczeń wód Dunajca są ścieki komunalne, przemysłowe i spływy obszarowe. 

Według docelowych wymogów jakość wód Dunajca winna odpowiadać I klasie 

czystości. 

W 2003 roku wody Dunajca płynącego przez Nowy Targ sklasyfikowano 

następująco: 

− według kryterium fizykochemicznego do wód II klasy czystości (decydujące 

stężenia fosforanów), 

− substancje organiczne odpowiadały I klasie czystości, 

średnie wartości stężeń substancji organicznych kształtowały się następująco: 

BZT-5  2,2 mg O2/l 

ChZT-Cr 15,7 mg O2/l 

O2  12,1 mg O2/l 
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− substancje nieorganiczne – I klasa czystości, 

średnie wartości stężeń substancji nieorganicznych w Dunajcu  

wynosiły: 

chlorki    8,0 mg Cl/l 

siarczany   20,0 mg SO4/l 

substancje rozpuszczone 190,0 mg/l 

− zawiesiny występowały w granicach stężeń I klasy, 

− stężenia związków biogennych odpowiadały normatywom II klasy, z uwagi 

na około 1,5-krotne przekroczenie dopuszczalnych dla wymaganej klasy I 

stężeń fosforanów, 

średnie zawartości substancji biogennych w Dunajcu  na terenie 

gminy wynosiły: 

azot amonowy  0,18 mg N NH4/l 

azot azotynowy 0,013 mg N NO2/l 

azot azotanowy 1,41 mg N NO3/l 

fosforany  0,20 mg P PO4/l 

fosfor ogólny  0,07 mg P/l 

− metale ciężkie – I klasa czystości. 

 

Stan hydrobiologiczny kwalifikował wody rzeki  do II klasy czystości, z 

przewagą organizmów strefy  β-mezosaprobowej. Koncentracja chlorofilu’a na 

poziomie I klasy czystości. 

Zanieczyszczenia bakteriologiczne odpowiadały III klasie czystości (wskaźnik 

przekroczenia normatywu dla miana Coli typu kałowego wynosił 50). Ocena ogólna 

wód rzeki odpowiada normatywom III klasy, o czym decydują bakteriologiczne 

zanieczyszczenia. 
 

Czarny Dunajec 

Jest źródłowym odcinkiem Dunajca, jego długość wynosi 47,9 km, 

powierzchnia zlewni 432 km2, a średni spadek 19,1‰. Powstaje z połączenia dwóch 

potoków: Chochołowskiego i Kościeliskiego (źródła na wysokości 1500 m n.p.m. pod 

Wołowcem - Tatry Zachodnie). W Nowym Targu łączy się z Białym Dunajcem 

(km 199,2) i odtąd Dunajec przyjmuje swą właściwą nazwę. 

Jakość wód potoku była następująca: 
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− stężenia wszystkich wskaźników fizykochemicznych odpowiadały I 

klasie czystości, 

− wskaźnik hydrobiologiczny (seston) klasyfikował wody Czarnego 

Dunajca do II klasy czystości - wód słabo zanieczyszczonych, 

− stan sanitarny potoku odpowiadał  II klasie czystości. 

Ocena ogólna: Czarny Dunajec prowadził wody II klasy czystości ze względu na 

zanieczyszczenia bakteriologiczne i saprobowość. 

 

Biały Dunajec 

Powstaje z połączenia trzech potoków tatrzańskich: Cichej Wody, Strążyskiego i 

Bystrego. Ogólna długość potoku wynosi 31 km. Od ujścia Porońca przyjmuje swą 

właściwą nazwę, jako Biały Dunajec. W połączeniu z Czarnym Dunajcem (w km 199,2) 

daje początek rzece Dunajec. Wody Białego Dunajca ujmowane są do celów pitnych dla 

Nowego Targu. Ujęcie wody o nominalnej wydajności 6 050 m3/d zlokalizowane jest w 

Szaflarach (km 6+600). Na jakość wód potoku wpływ ma wielkość ładunków 

zanieczyszczeń niesionych od Zakopanego (ścieki komunalne - dwie oczyszczalnie), o 

czym świadczy zmienność poziomu zanieczyszczenia jego wód w ciągu wieloletnich 

badań kontrolnych. 

Jakość wód potoku w Szaflarach powyżej ujęcia dla Nowego Targu była 

następująca: 

− stężenia substancji organicznych kształtowały się na poziomie II klasy 

czystości (BZT-5 i ChZT-Cr), 

− stężenia związków nieorganicznych występowały poniżej dopuszczalnych 

wartości wymaganych dla wód I klasy czystości, 

− zawartość zawiesin ogólnych występowała na poziomie I klasy czystości, 

− stężenia substancji biogennych odpowiadały III klasie czystości, z uwagi na 

3,1-krotne przekroczenie we wskaźniku fosforany oraz 2,7-krotne we wskaźniku 

azot azotynowy, wartościom II klasy czystości odpowiadały stężenia fosforu 

ogólnego oraz azotu amonowego, 

− stężenia zanieczyszczeń specyficznych odpowiadały I klasie czystości, 

− wskaźnik hydrobiologiczny klasyfikował wody Dunajca w Szaflarach do III 

klasy czystości wód, 
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− stan sanitarny wód odpowiadał III klasie czystości (50-krotne przekroczenie 

normatywu I klasy czystości). 

 

Ocena ogólna: jakość wód Dunajca powyżej ujęcia wody dla Nowego Targu 

odpowiadała III klasie czystości, o czym współdecydowały zanieczyszczenia 

fizykochemiczne i bakteriologiczne. 

 

Tabela 5. Klasyfikacja wód według stężeń charakterystycznych: 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Dunajec 
Poniżej połączenia 
Czarnego i Białego 

Dunajca 
198,4

I 

 

I 

 
I II 

PO4
I II 

III 
m.coli

fek. 
II 

seston III 

Czarny Dunajec Ludźmierz 205,0 I I I I I I 
II 

m.coli
fek. 

II 
seston II 

Poronin 17,7 
II     

BZT5, 
ChZT-Cr 

I I 
III 

PO4, 
NNO2

I III 
Non 

m.coli
fek. 

III 
seston non 

Biały Dunajec 

Szaflary 7,1 
II     

BZT5, 

ChZT-Cr 
I I 

III 
PO4, 
NNO2

I III 
III 

m.coli
fek. 

III 
seston III 

 
klasy jakości wód: I, II, III, non (wody nie odpowiadające normatywom - pozaklasowe) 
Pod oznaczeniem klasy - wskaźnik decydujący o klasie 
 

 

Ocena stopnia eutrofizacji śródlądowych wód powierzchniowych 

Podstawą jest rozporządzenie  Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w 

sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu 

ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241/02 poz. 2093). 

Wody Dunajca, Czarnego oraz Białego Dunajca nie wykazują cech eutrofizacji 

(tabela 6). 
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Tabela 6. Parametry eutrofizacji powierzchniowych wód płynących na terenie 

miasta Nowy Targ. 

Punkt 

pomiarowo- 
kontrolny 

Km 

biegu 
rzeki 

Azotany 

[mg 
NO3/dm3] 

Azot 
azotanowy 

[mgN/dm3] 

Azot 
ogólny 

[mgN/dm3]

Fosfor 
ogólny 

[mgP/dm3] 

Chlorofil’
a 

[µg/l] 

Poniżej połączenia 
Czarnego i Białego 

Dunajca 
198,4 6,24 1,41 2,0 0,07 

 

3,0 

 

Ludźmierz 205,0 4,82 1,09 1,43 0,02 nb. 

Poronin 17,7 6,86 1,55 2,49 0,15 nb. 

Szaflary 7,1 6,95 1,57 2,52 0,14 3,6 

Wartości graniczne 
(średnioroczne) 

> 10 > 2,2 > 5 > 0,25 > 25 

  

  Przez eutrofizację (zgodnie z art. 9.4 ustawy „Prawo wodne” z dnia 18.07.2001r.) 

rozumie się wzbogacenie wody biogenami, w szczególności związkami azotu lub 

fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia 

roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych 

stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód. Przy ocenie 

stopnia eutrofizacji śródlądowych wód powierzchniowych stosuje się wskaźniki 

określone w załączniku nr 1 do powyższego rozporządzenia. 

 

  Ocena wód ujmowanych do celów zaopatrzenia ludności wykonana 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie 

wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. nr 204/2002 poz.1728) 

przedstawia się w 2003 roku następująco: 

Biały Dunajec 

• punkt pomiarowo-kontrolny Szaflary – woda w badanych wskaźnikach odpowiada: 

− fizyko-chemicznie – kategorii A2 ze względu na wartości wskaźników: 

odczyn pH, BZT-5, azot Kjeldahla oraz stężenia fosforanów, 

− bakteriologicznie – kategorii A3 ze względu liczbę bakterii grupy coli typu 

kałowego. 
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Tabela 7. Kategorie wód przeznaczonych do spożycia 

Kategoria 
wód Opis 

A1 Wody wymagające prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji 
oraz dezynfekcji, 

A2 
Wody wymagające typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w 
szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji 
i dezynfekcji (chlorowanie końcowe), 

A3 
Wody wymagające wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego, 
w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, 
adsorpcji na węglu aktywnym, dezynfekcji (ozonowanie, chlorowanie 
końcowe). 

 

Ocena stopnia eutrofizacji śródlądowych wód powierzchniowych  

 Podstawą są przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 

2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie 

związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241/02 poz. 2093).  

Na podstawie badań wykonanych w 2002 w oparciu o ww. rozporządzenie 

stwierdzono, że wody Białego Dunajca w przekroju Szaflary nie wykazują cech 

eutrofizacji [12,13].  

 

Tabela 8. Wyniki pomiarów jakości wody w przekroju Szaflary w 2002 r. 

Parametr Jednostka Wartość 
pomierzona 

Wartość 
graniczna 

chlorofil`a µg/dm3 3,3 25 

Azotany mg NO3/dm3 5,67 10 

Azotyny mg N/dm3 1,28 2,2 

Azot ogólny  mg N/dm3 1,90 5 

Fosfor ogólny  mg P/dm3 0,09 0,25 

 

W marcu 2003 roku, jako reakcja na skażenie ujęcia wody dla Nowego Targu 

dokonano inwentaryzacji lotniczej miejsc zrzutu ścieków do Białego Dunajca. Wyniki 

zawarte w raporcie WIOŚ [12]. Inwentaryzacja wykazała oddziaływanie na wody 
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potoku zrzutów ścieków z zabudowań oraz dzikich wysypisk śmieci a także porzuconej 

padliny zwierząt.  

 

4.5 Wody podziemne 

Obszar Miasta Nowy Targ obejmuje teren Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych (GZWP) 440 – „Nowy Targ”. Zbiornik nr 440 utworzony jest ze skał 

wodonośnych o charakterze porowym (utwory piaszczysto – żwirowe), wieku 

czwartorzędowego i zajmuje powierzchnię 280 km2  (teren kotliny Nowotarskiej). 

Średnia głębokość ujęć wynosi 35 m, a szacowane zasoby dyspozycyjne 86,0 tys. m3/d. 

Jest to podstawowy zbiornik wód podziemnych w regionie.  

Zbiornik rozciąga się od rejonu jeziora Czorsztyńskiego w kierunku zachodnim 

do granicy państwa. Związany jest z doliną kopalną występującą w obrębie Kotliny 

Nowotarskiej. Jest to najzasobniejszy zbiornik czwartorzędowy w regionie, spełniający 

podstawowe kryteria wydzielenia GZWP. Miąższość utworów wodonośnych waha się 

od kilku do ponad 100 m. Wody zbiornika są zagrożone bezpośrednim oddziaływaniem 

zanieczyszczeń z powierzchni terenu.  

Jakość wód zbiornika GZWP 440 została zbadana w punktach badawczych w 

Waksmundzie i Czarnym Dunajcu. W punkcie zlokalizowanym w Waksmundzie, na 

terenach zabudowanych stwierdzono III klasę czystości wód ze względu na stężenia N-

NO3, HCO3, K. W punkcie pomiarowym w Czarnym Dunajcu położonym na gruntach 

ornych stwierdzono II klasę czystości ze względu na stężenie potasu.  

Wykonano również badania w punkcie pomiarowym zlokalizowanym w 

Szaflarach (źródło, poziom jurajski). Punkt położony jest poza obszarem GZWP na 

terenie zabudowanym. Wody źródła sklasyfikowano jako Ib. Wody scharakteryzowano 

w oparciu o klasyfikację stosowaną przez PIOŚ (wg Klasyfikacja jakości zwykłych wód 

podziemnych dla oceny jakości środowiska, PIOŚ 1995). Ocena jakości wód w oparciu 

o nowe rozporządzenie z dnia 11 lutego 2004 będzie możliwa po zakończeniu serii 

pomiarów wg nowej metodyki tj. w roku 2005.  
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Wody geotermalne 

W sąsiedztwie gminy miejskiej Nowy Targ, (na terenie Gminy Szaflary) 

zlokalizowany jest odwiert Bańska IG-1, w którym rozpoznano wody geotermalne w 

kompleksie węglanowych skał eoceńsko-triasowych. Odwiert posiada najlepsze 

parametry z wykonanych w rejonie Podhala, umożliwiające wykorzystanie wód w 

gospodarce. Wody występujące na głębokości 2100 – 2400 m posiadają temperaturę 

72 oC i ciśnienie głowicowe 25 – 19 barów. 

W celu zagospodarowania złóż wód geotermalnych powołano w 1993 roku 

spółkę PEC „Geotermia Podhalańska” S.A. Wykorzystanie energii wód geotermalnych 

obejmuje, poza planami ogrzewania budynków prywatnych i komunalnych na terenie 

Podhala oraz wykorzystanie ciepła w szklarniach, stawach rybnych, ośrodkach 

uzdrowiskowo – rekreacyjnych. Planowana jest między innymi budowa na terenie 

gminy Szaflary zasilanego wodami z ujęcia w Bańskiej Niżnej, dużego kompleksu 

basenów i obiektów balneologicznych.  

 

4.6 Hałas  

 Ocena stanu środowiska akustycznego dokonywana jest poprzez porównanie 

zmierzonych zgodnie z obowiązującymi normami wartości równoważnego poziomu 

dźwięku w środowisku (LAeq) z wartościami dopuszczalnymi i progowymi 

obowiązującymi na danym terenie. W chwili obecnej dopuszczalne wartości 

równoważnego poziomu dźwięku określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. Nr 

178, poz. 1841).  

 Poziomy dopuszczalne zawarte w powyższym rozporządzeniu są poziomami 

hałasu przenikającego na teren wymagający ochrony od poszczególnych źródeł hałasu, 

takich jak drogi lub linie kolejowe, starty, lądowania i przeloty statków powietrznych, 

linie elektroenergetyczne oraz pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu. 

 Na terenie Nowego Targu występuje hałas: 

• przemysłowy  

• komunalny 

• komunikacyjny  
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• od linii elektroenergetycznych 

 

Hałas komunalny ma charakter lokalny i swym zasięgiem obejmuje teren luźnej i 

zwartej zabudowy mieszkalnej.  

Częściowo do kategorii hałasu komunalnego można zaliczyć hałas powodowany 

przez warsztaty oraz podmioty gospodarcze oferujące usługi, w tym jednostki handlu 

detalicznego, obiekty gastronomiczne, dyskoteki itp. Hałas ten może zostać 

ograniczony do wartości normatywnych, poprzez zmianę instalacji i urządzeń w 

budynkach na bardziej nowoczesne, o niskim wskaźniku emisji hałasu do otoczenia. 

Przy niewielkich kosztach można wprowadzić zabezpieczenia tłumiące hałas, lub 

zlikwidować źródło hałasu poprzez zmianę technologii. 

Nieco odmienny pod względem charakteru i oddziaływania jest tzw. hałas 

sąsiedzki, generowany przez użytkowanie urządzeń w gospodarstwach domowych. Jego 

ograniczenie wiąże się z jednej strony z poziomem życia mieszkańców, z drugiej z 

przyzwyczajeniami, normami społecznymi i zasadami życia na danym terenie.  

 

Hałas komunikacyjny generowany jest poprzez ruch środków transportu. Przez teren 

gminy przebiegają ważne trasy komunikacyjne: drogi krajowe nr 47 i 49, drogi 

wojewódzkie nr 969 i 957, drogi oraz linia kolejowa do Zakopanego. Znaczne 

uciążliwości ze względu na hałas drogowy występują w centrum Nowego Targu.  

 

Hałas od linii elektroenergetycznych spowodowany jest mikrowyładowaniami 

elektrycznymi na powierzchni przewodów. Zjawisko to („ulot”) występuje wówczas, 

gdy natężenie pola elektrycznego na powierzchni przewodu jest wyższe od 

krytycznego, natężenia początkowego jonizacji. W warunkach dobrej pogody, zjawisko 

ulotu może występować w przypadku dużych nierównomierności na powierzchni 

przewodów, spowodowanych zabrudzeniem, martwymi owadami przyklejonymi do 

powierzchni bądź uszkodzeniami mechanicznymi wierzchniej warstwy przewodów.  

Dla linii wysokiego napięcia (WN) o napięciach 110 i 220 kV nie tworzy się 

stref obszaru ograniczonego użytkowania z uwagi na emisję hałasu. Tylko w 

wyjątkowych sytuacjach dla linii o napięciu 220 kV wyznaczana jest strefa ochronna. 

Dla linii 400 kV strefa ta osiągać może wielkość 100 m pasa terenu wzdłuż linii (2x45m 

od skrajnego przewodu + szerokość przęsła). Odrębnym zagadnieniem jest wyznaczenie 

stref ochronnych ze względu na promieniowanie elektromagnetyczne. 
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 Przez teren miasta nie przebiegają linie elektroenergetyczne najwyższych 

napięć. Istniejąca linia WN o napięciu roboczym 110 KV, oraz linie SN o napięciu 

15 kV, nie stanowią istotnego zagrożenia hałasem. 

 

4.7 Ochrona przyrody  

Tereny i obiekty chronione 

Na obszarze gminy miejskiej Nowy Targ położony jest rezerwat przyrody „Bór 

na Czerwonem” o powierzchni 114,66 ha położony w jej południowej części. Rezerwat 

został utworzony dla ochrony torfowiska wysokiego. Zarządcą rezerwatu jest 

Nadleśnictwo Nowy Targ. 

Cały obszar dawnego województwa nowosądeckiego został uznany za obszar 

ochrony krajobrazowej. Ochrona obejmuje więc całość obszaru miasta Nowy Targ. 

Obiekty wpisane do rejestru zabytków wraz z otoczeniem podlegają ochronie 

krajobrazowej.  

Sieć obszarów chronionych - Natura 2000 

 W najbliższych latach planowane jest w Polsce utworzenie sieci obszarów 

chronionych wchodzących w skład europejskiego systemu Natura 2000. Trwa proces 

zgłaszania i weryfikacji planowanych obszarów.  

Zgodnie z danymi zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Środowiska (lipiec 

2004) niewielki obszar przy południowej granicy gminy zostanie objęty ochroną w 

ramach obszaru Natura 2000 – PLH 120016 – Torfowiska Orawsko – Nowotarskie. 

Obszar obejmuje rezerwat przyrody „Bór na Czerwonem” wraz z otaczającym go 

kompleksem leśnym oraz wąski korytarz prowadzący w kierunku zachodnim wzdłuż 

doliny Czarnego Dunajca.  

Określenie i uzgodnienie z właścicielami terenu oraz władzami gminy zasad 

ochrony obszarów Natura 2000 leży w gestii instytucji wyznaczonej na zarządzającego 

obszarem.  
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4.8 Zachowanie różnorodności biologicznej 

Miasto Nowy Targ obejmuje swoim terenem obszary Gorców, oraz Kotliny 

Nowotarskiej. Środowisko cechuje się różnorodnością ekosystemów, obejmując między 

innymi cenne zespoły torfowisk wysokich, dolin rzecznych, lasy, polany, obszary 

rolnicze. Dodatkowo występuje na tym terenie roślinność charakterystyczna dla 

obszarów zurbanizowanych (tereny zieleni miejskiej i ogródków przydomowych).  

Różnorodność biologiczna na obszarze miasta jest zagrożona głównie procesami 

urbanizacyjnymi. Należy do nich między innymi rozwój zabudowy mieszkaniowej, 

terenów usługowych, infrastruktury drogowej, terenów letniskowych. Z uwagi na 

charakter i lokalizację miasta oraz ukierunkowanie gospodarki na turystykę i rekreację 

ważne jest odpowiednie kształtowanie zieleni terenów zurbanizowanych oraz 

szczególna ochrona obszarów najcenniejszych (torfowiska, obszary dolin rzecznych, 

stoki Gorców). Ze względu na wysoką gęstość zaludnienia oraz znaczne zmiany 

środowiska związane z rozwojem miasta, główny ciężar kształtowania środowiska, w 

tym różnorodności przyrodniczej, spoczywa na władzach miasta oraz właścicielach 

terenów. Należy zwrócić uwagą na powszechne w kraju zjawisko zanikania w 

krajobrazie miast i miejscowości zieleni wysokiej. Jest ono spowodowane między 

innymi:  

− przewagą wycinek nad nasadzeniami,  

− pogorszeniem kondycji roślinności, 

− oszczędnością we wprowadzaniu nowej zieleni przez inwestorów i 

deweloperów, wokół nowych obiektów zabudowy mieszkalnej i usługowej,  

− usuwaniem starych drzew z pasów drogowych i ulic ze względu na 

bezpieczeństwo lub modernizację,  

− potrzebą tworzenia nowych miejsc parkingowych,  

− zagęszczeniem zabudowy jednorodzinnej (wydzielenia małych działek), 

− mechanizacja rolnictwa (konieczność dojazdu, możliwość swobodnego 

operowania sprzętem). 
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Odrębnym problemem jest tendencja do zanikania (zarastania) hal i polan 

leśnych. Utrzymanie ich ekosystemów uzależnione jest od utrzymania wypasu lub 

koszenia. Zaprzestanie użytkowania rolniczego terenu polan, związane z zmianami 

gospodarczymi, opłacalnością produkcji rolniczej oraz zmianami zagospodarowania 

terenu, wpływa na obniżenie różnorodności przyrodniczej.  

Uzyskanie wymaganych wyników w ochronie różnorodności przyrodniczej 

obszaru gorczańskiego wymaga porozumienia wszystkich gmin i powiatów, położonych 

na obszarze Gorców. Należy uzgodnić i zsynchronizować (w porozumieniu z Dyrekcją 

Gorczańskiego Parku Narodowego) działania ochronne oraz rozwój gospodarczy 

terenów. Zadanie to wymaga planowania i programowania rozwoju na szczeblu 

ponadlokalnym, gdyż jedynie takie podejście umożliwi skuteczną ochronę ww. 

terenów.  
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5. DOTYCHCZASOWA POLITYKA EKOLOGICZNA MIASTA  

5.1 Strategia rozwoju Miasta Nowy Targ 

W latach 2001 i 2002 został sporządzony i zatwierdzony dokument pt. „Strategia 

rozwoju miasta Nowy Targ”. Wykonawcą opracowania był Małopolski Instytut 

Samorządu Terytorialnego i  Administracji (MISTiA) w Krakowie [10]. Obszerne 

opracowanie powstałe jako wynik partnersko – eksperckiego modelu budowy planów 

strategicznych określa podstawowe kierunki rozwoju miasta. Określone zostały mocne i 

słabe strony miasta oraz zadania w horyzoncie średnio i długookresowym. Strategia 

określa cele i zadania w pięciu domenach strategicznych: 

Podnoszenie jakości życia mieszkańców, 

Rozwój przedsiębiorczości, 

Turystyka i sport, 

Kultura i edukacja, 

Współpraca międzynarodowa i transgraniczna. 

 

Zagadnienia ochrony i kształtowania środowiska są zawarte głównie w domenie 

strategicznej „Podnoszenie jakości życia mieszkańców”. Jej cel operacyjny I.2 

„Poprawa jakości wszystkich elementów środowiska naturalnego – powietrza, 

wody, gleby, krajobrazu” zawiera między innymi następujące zadania: 

I.2.1 Zasilanie miejskich sieci grzewczych przez energię geotermalną, 

I.2.3 Wykorzystanie wód geotermalnych do celów sportowo – rekreacyjnych i 

gospodarczych np.: Budowa basenów termalnych (balneologicznych) ..., 

hodowla ryb ciepłolubnych, 

I.2.4 Opracowanie koncepcji gazyfikacji potencjalnych terenów zainwestowania 

miejskiego, 

I.2.6 Stworzenie systemu preferencji dla mieszkańców w celu wymiany źródeł 

grzewczych na bardziej ekologiczne – np. piece drzewne, olejowe, gazowe, 

I.2.7 Powiększenie obszarów zieleni miejskiej, 
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I.2.8 Prowadzenie monitoringu stanu środowiska naturalnego 

I.2.9 Opracowanie programu podnoszącego świadomość ekologiczną mieszkańców 

Nowego Targu  - przedsiębiorców; dzieci i młodzieży, osób dorosłych, 

I.2.10 Stworzenie systemu służącego zmniejszeniu odprowadzania ścieków z 

udziałem chromu do wód powierzchniowych i gleby oraz likwidacja „dzikich” 

wysypisk śmieci – elementy systemu m.in. kampanie informacyjne dla 

mieszkańców i przedsiębiorców, zachęty, nagrody 

 

W ramach celu operacyjnego I.3. – „Rozwiązanie problemu składowania odpadów” 

określono zadania: 

− I.3.1 Budowa nowoczesnego zakładu utylizacji 

− I.3.2 Opracowanie koncepcji rekultywacji starego wysypiska śmieci 

− I.3.3 Przygotowanie gminnego programu ochrony środowiska i gospodarki 

odpadami rozwiązującego kwestie segregacji odpadów, recyclingu, oraz 

kampanii informacyjnej wśród społeczności lokalnej, 

 

W ramach celu operacyjnego I.4 – „Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-

ściekowej” określono zadania: 

I.4.1 Opracowanie polityki zaopatrzenia w wodę terenów przeznaczonych do 

zainwestowania (np. Niwa, Kowaniec) – studium wykonalności i opłacalności 

dla różnych inwestycji wodociągowych możliwych do zastosowania (nowa 

magistrala z hydrofornią, nowe ujęcie głębinowe, indywidualne ujęcia wody); 

I.4.2 Wykonanie ekonomicznej analizy opłacalności prowadzenia inwestycji 

kanalizacyjnych na terenach miejskich pozbawionych tej infrastruktury – 

założenia rozwoju sieci i koordynacja z planami rozwoju terenów budowlanych 

... 

I.4.3 Modernizacja technologii oczyszczania ścieków wraz z rozbudową 

oczyszczalni ścieków;  
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I.4.4 Budowa osadników wstępnych przy miejskiej oczyszczalni ścieków 

pozwalających na usuwanie części osadu na etapie oczyszczania wstępnego 

(mechanicznego) – obniżenie kosztów oczyszczania; 

I.4.5 Realizacja nowych odcinków sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz 

modernizacja istniejącej infrastruktury, zgodnie z założeniami planu 

zagospodarowania miasta; 

I.4.6 Technologiczna modernizacja poboru wody z ujęcia powierzchniowego; 

I.4.7 Opracowanie koncepcji organizacji nowych ujęć powierzchniowych wody 

pitnej; 

I.4.8 Doprowadzenie do całkowitego wyeliminowania nieprzyjemnych zapachów z 

osadów w oczyszczalni ścieków; 

I.4.9. Doprowadzenie wód Dunajca (Białego i Czarnego) i jego dopływów do I 

klasy czystości – m.in. identyfikacja i eliminowanie źródeł zanieczyszczenia w 

mieście. 

 

Część zadań z zakresu bezpośredniej ochrony i kształtowania środowiska 

znalazła się również w pozostałych domenach. Obejmują one zadania z zakresu 

edukacji ekologicznej, tworzenia ścieżek i centrów dydaktycznych, bezpieczeństwa (w 

tym pośrednio bezpieczeństwa ekologicznego).  

Należy jednak wskazać na oddziaływanie na środowisko celów i zadań 

zawartych w pozostałych domenach strategicznych. Przykładowo uwzględnienie 

ogólnych zasad polityki ekologicznej państwa, województwa, powiatu i miasta będzie 

niezbędne przy realizacji celów z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, w tym w postaci: 

− włączenia informacji o wymaganiach i dobrej praktyce z zakresu 

korzystania ze środowiska do materiałów promujących 

przedsiębiorczość, wymagań stawianych oferentom w przetargach, 

szkoleniach w zakresie wykorzystywania funduszy Unii Europejskiej itp. 

− włączenie wymagań z zakresu ochrony środowiska do systemu 

preferencji podatkowych dla firm, oraz programu tworzenia Miejskich 

Stref Ekonomicznych, 
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− optymalizacja systemu komunikacyjnego miasta (układ drogowy, 

miejsca parkingowe, infrastruktura kolejowa, transport zbiorowy, układ 

ciągów pieszych i rowerowych) z uwzględnieniem potrzeb społeczności 

lokalnych oraz wymagań ochrony środowiska, 

− uwzględnienia wymagań ochrony środowiska przy realizacji projektu 

nowej targowicy – Centrum Handlowego, w szczególności w zakresie 

emisji zanieczyszczeń do powietrza i wód (w tym w przypadku klęsk 

żywiołowych – powodzi, pożaru), kształtowania krajobrazu, gospodarki 

odpadami. 

Za istotne należy uznać również średnio i długofalowe oddziaływanie na 

środowisko zadań zawartych w domenie strategicznej „Turystyka i Sport” oraz 

„Kultura i Edukacja”. Jakkolwiek działania i inwestycje w tym zakresie należy uznać 

za kierunek proekologiczny, to należy wziąć pod uwagę fakt, że pociągają one za sobą 

konkretne skutki środowiskowe, zarówno korzystne jak destrukcyjne, i powinny być 

zawsze rozważane w aspekcie wykraczającym znacznie poza ramy poszczególnych 

inwestycji (skutki pośrednie i synergiczne). Na podkreślenie zasługuje wpisanie w tą 

domenę strategii rozwoju miasta całej grupy działań w zakresie informacji i promocji 

regionu. Powinny one możliwie szeroko akcentować i propagować aspekty ochrony 

środowiska oraz zasady rozwoju zrównoważonego.  

 

Niniejszy Program Ochrony Środowiska uwzględnia zapisy „Strategii ...” Ze 

względu na czteroletni okres obowiązywania Programu, skoncentrowano się na 

wybranych, najistotniejszych działaniach zmierzających do poprawy lub 

utrzymania stanu środowiska.  

Przyjęto, że pozostałe zadania zapisane w „Strategii ...”, do realizacji których 

zobowiązany jest Urząd Miasta, będą wprowadzone do harmonogramu w miarę 

możliwości finansowych i organizacyjnych na etapie jego weryfikacji i kolejnych 

aktualizacji. Znaczna ich część zawiera ustalenia i wskazówki obowiązujące przy 

tworzeniu i opiniowaniu wszystkich dokumentów strategicznych i planów inwestycji na 

terenie gminy.  
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5.2 Zadania i inwestycje proekologiczne realizowane przez 
miasto 

Edukacja ekologiczna 

Miasto Nowy Targ działa w programie Zielone Miasta Polski. Jest to program 

realizowany przy współpracy Brytyjskiego Funduszu Know How. Celem programu jest 

przede wszystkim koordynacja wszystkich działań proekologicznych w danej gminie. 

Szczególny nacisk położony jest na kształtowanie i rozwijanie świadomości 

ekologicznej mieszkańców a zwłaszcza dzieci i młodzieży oraz na włączenie do 

programu przedstawicieli różnych organizacji, stowarzyszeń, związków oraz 

przedstawicieli firm.  

Program prowadzony przez miasto Nowy Targ wyróżnia się tym, że jest 

kształtowany oddolnie, a kierunki działania wypracowywane są przez pięć grup 

roboczych zajmujących się następującymi tematami:  

• I - zielenią w mieście,  

• II - czystością wód,  

• III - ochroną powietrza, 

• IV - gospodarką odpadami,   

• V – edukacją ekologiczną. 

Skład grup reprezentowany jest przez różne urzędy, instytucje, stowarzyszenia i 

mieszkańców popierających idee programu.  

 Głównymi działaniami Urzędu Miasta w ramach programu Zielone Miasto są 

programy proekologiczne prowadzone w szczególności wśród dzieci i młodzieży miasta 

Nowego Targu. W tym celu organizowane są konkursy i akcje propagujące tematykę 

ochrony środowiska m.in.: konkursy plastyczne, konkursy na zbiórkę surowców, które 

mogą być wtórnie wykorzystywane: „Odzysk puszek aluminiowych”, „Zbiórka 

makulatury”. W ramach ogólnopolskiego programu sprzątanie świata dwa razy w roku, 

na wiosnę i jesienią Urząd przeprowadza akcje sprzątania miasta. W akcji udział biorą 

uczniowie wszystkich nowotarskich szkół. Młodzież sprząta obszar całego miasta a w 

szczególności sąsiedztwo cieków wodnych oraz ogólnie dostępne tereny zieleni. 

 Oprócz dzieci i młodzieży Urząd Miasta stara się również włączyć starsze 

pokolenie mieszkańców Nowego Targu do działalności proekologicznej. W okresie lata 

organizowany jest konkurs pt. „Najładniejszy ogród w mieście”. 
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 W ramach współpracy z Nadleśnictwem Nowy Targ Urząd Miasta 

przeprowadza akcje propagujące ochronę drzew. Nieodpłatnie rozprowadza się do: 

szkół, przedszkoli, Spółdzielni Mieszkaniowych sadzonki drzewek. 

  Urząd Miasta Nowy Targ corocznie współfinansuje monitoring powietrza a 

także monitoring wód powierzchniowych.  

 Powyższe przedsięwzięcia prowadzone są przy wsparciu środków z Gminnego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 Zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane są poprzez promowanie 

akcji proekologicznych na miejskich tablicach ogłoszeniowych oraz w serwisie 

internetowym.  

 

Rozbudowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków  

Miasto prowadzi sukcesywnie inwestycje z zakresu rozbudowy kanalizacji i 

oczyszczalni ścieków. Urząd Miasta planuje inwestycje proekologiczne związane z 

gospodarką ściekową i ochroną wód (modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa 

kanalizacji sanitarnej na przysiółkach miasta, doszczelnianie starej kanalizacji, 

przepompownie ścieków). Szczegółowy zakres planowanych prac został zamieszczony 

w rozdziale 6 i 7, oraz w harmonogramie zadaniowym w rozdziale 8. 
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6. POLITYKA ŚRODOWISKOWA MIASTA DO ROKU 2014 

 

Cele strategiczne polityki ekologicznej miasta 

 Uwzględniając położenie i charakter miasta, stan środowiska, warunki i plany 

rozwoju, oraz jego potencjał gospodarczy określono cele i zadania w zakresie 

kształtowania i ochrony środowiska. Proponuje się aby skoncentrować działania w 

następujących kierunkach: 

• ocena i kształtowanie ładu przestrzennego zgodnie z ideą rozwoju 

zrównoważonego, przy uwzględnieniu zasad ochrony różnorodności 

biologicznej, ochrony krajobrazu, poprawy jakości i komfortu życia 

społeczeństwa,  

• rozbudowa systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków, uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej, rozwiązanie problemu ścieków i odpadów 

garbarskich, 

• ochrona wód, zapewnienie mieszkańcom wody pitnej o najwyższych 

właściwościach (bezpieczeństwo ujęć wody), 

• uregulowanie gospodarki odpadami w mieście, wprowadzenie selektywnej 

zbiórki u źródła, dotrzymanie wskaźników recyklingu zawartych w krajowej 

polityce ekologicznej,  

• minimalizacja wytwarzania odpadów z sektora gospodarczego oraz 

wprowadzenie nowoczesnego systemu ich unieszkodliwiania i gospodarczego 

wykorzystania, wzrost działu gospodarczo wykorzystywanych odpadów 

przemysłowych w 2014 roku do poziomu 90% ogólnej ilości wytworzonych 

odpadów, 

• ochrona i przywrócenie walorów przyrodniczych i krajobrazowych ze 

szczególnym uwzględnieniem korytarzy ekologicznych, terenów podmokłych 

(torfowisk i dolin potoków), oraz stoków Gorców,   

• promocja wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, promocja wizerunku 

gminy jako przyjaznej środowisku i działającej zgodnie z zasadami ekorozwoju, 

(w tym rozwijanie zastosowania energii wód geotermalnych),  
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• promocja wartości historycznych, kulturowych i przyrodniczych jako atrakcji 

aktywizujących ruch turystyczny w regionie, rozwijanie tradycji targów i 

rękodzieła, promocja wyrobów regionalnych,  

• rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (sportowej), wykorzystanie 

walorów lokalizacyjnych miasta (położenie na szlakach komunikacyjnych, w 

otoczeniu terenów o najwyższym w kraju wartościach przyrodniczo – 

krajobrazowych i rekreacyjnych),  

• ograniczenie energochłonności i materiałochłonności produkcji i usług, 

ograniczenie zużycia energii i mediów przez mieszkańców gminy i podmioty 

gospodarcze, promocja audytu energetycznego, promocja alternatywnych źródeł 

energii,  

• systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii 

produkcji,  

• wdrożenie i doskonalenie systemu informacji o środowisku, zgodnego z 

wymogami prawa ochrony środowiska i wzbogaconego o funkcje realizujące 

zadania z zakresu edukacji ekologicznej i promocji zasad ekorozwoju, 

• wspieranie działań organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych w zakresie 

ochrony środowiska, 

• pozyskanie funduszy centralnych oraz UE dla zadań realizujących zasady 

rozwoju zrównoważonego, w szczególności z zakresu ochrony środowiska i 

edukacji ekologicznej. 

 

6.1 Priorytety polityki ekologicznej gminy  

6.1.1 Ochrona wód i zaopatrzenie ludności w wodę 

Główny zakres zadań miasta w tym zakresie koncentrował się będzie na 

rozbudowie systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Jednak problem ochrony wód 

ma znacznie szerzy zakres. Znaczna część działań może zostać wykonana przy 

niewielkich środkach poprzez prace w ramach: 

− realizacji ustawowych obowiązków w zakresie gospodarki przestrzennej, 

udzielania zezwoleń i opiniowania dokumentów, 
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− edukacji ekologicznej, 

− wymaganie przywrócenia stanu środowiska,  

− kształtowania polityki ekologicznej gminy, jej wizerunku,  

− wymagań i warunków stawianych w przetargach organizowanych przez 

gminę. 

 

Do głównych celów do których należy dążyć można zaliczyć: 

o ograniczenie powierzchniowego skażenia wód podskórnych i 

powierzchniowych na skutek przedostawania się zanieczyszczeń z 

nieszczelnych zbiorników przydomowych (szamb) i kanalizacji, 

o ograniczenie przenikania nawozów i środków ochrony roślin z pól do 

wód powierzchniowych i podziemnych, 

o przyjęcie zasady nie lokowania obiektów i urządzeń zawierających 

substancje mogące skazić wodę na obszarach narażonych na zalanie falą 

powodziową, 

o uwzględnienie, w przypadku podejmowania modernizacji układu 

drogowego, zabezpieczeń w miejscach, gdzie wystąpienie kolizji lub 

awarii pojazdów może spowodować skażenie wód, 

o promocja zasad ochrony wód i właściwej gospodarki zasobami wodnymi 

w wydawnictwach dotowanych z funduszy publicznych, na tablicach 

ogłoszeń, na stronie internetowej, oraz przy okazji imprez kulturalnych. 

 

Wyniki prowadzonej akcji edukacji ekologicznej oraz odpowiedniego 

kształtowania zasad gospodarowania będą widoczne prawdopodobnie dopiero po kilku 

latach, jednak zmiana nastawienia społeczeństwa będzie miała charakter trwały, 

zwiększając jego gotowość do ponoszenia pewnych kosztów ochrony najbliższego 

środowiska. Jest to jednocześnie zdecydowanie najtańszy sposób uzyskania poprawy 

stanu środowiska w tym zakresie, umożliwiający znaczne oszczędności nakładów z 

budżetu miasta w horyzoncie kilku – kilkunastu lat.  

Zadania z zakresu ochrony jakości i zasobów wód powierzchniowych i 

podziemnych należą do długoterminowych. Skutki obecnie podejmowanych działań i 

inwestycji będą kształtowały dostępność zasobów wodnych w okresie kilkudziesięciu 

lat, a skutki błędnych decyzji w tym zakresie są kosztowne i trudne do usunięcia. 
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6.1.2 System kanalizacji i oczyszczania ścieków  

 W horyzoncie czasowym do roku 2014 wszyscy mieszkańcy miasta powinni 

zostać objęci zorganizowanym systemem usuwania ścieków. W planach jest rozwój 

kanalizacji oraz uszczelnienie i modernizacja istniejącego systemu. Miasto planuje 

dalszą rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i opadowej. Znaczna część 

preliminowanych środków przeznaczonych będzie na rozbudowę i modernizację 

oczyszczalni ścieków. Ma to szczególne znaczenie wobec prognozowanego rozwoju 

gospodarczego, w tym inwestycji w zakresie turystyki. Rozwój turystyki powodować 

będzie pewną nierównomierność obciążenia kanalizacji i oczyszczalni, szczególnie w 

części północnej miasta (rejon Kowańca). Rozwój zabudowy letniskowej wymaga 

sprawnego (i szczelnego) systemu usuwania ścieków w rejonach, których podłączenie 

do sieci zbiorczej jest nieopłacalne.  

Problemem, który może pozostać nie rozwiązany w skali średniookresowej jest 

zbiórka, usuwanie i utylizacja ścieków pogarbarskich. W przypadku zrzucenia do 

kanalizacji ogólnospławnej powodują one zagrożenie dla pracy oczyszczalni ścieków. 

W przypadku utrzymania liczby lub rozwoju małych garbarni konieczne jest określenie 

średnioterminowej polityki w tym zakresie, określającej metody i koszty ograniczenia 

zagrożenia z tego źródła.  

Ilości i sposób zagospodarowania odpadów z oczyszczalni ścieków w tym 

osadów ściekowych, wraz z prognozami w tym zakresie na najbliższe lata, został 

szczegółowo przedstawiony w Planie Gospodarki Odpadami Nowego Targu [4]. 

 

6.1.3 Ograniczenie niskiej emisji  

Na stan sanitarny powietrza atmosferycznego na terenie miasta dominujący 

wpływ ma niska emisja ciepłownicza z palenisk indywidualnych. Drugim znaczącym 

emitentem zanieczyszczeń są ciepłownie MPEC w Nowym Targu. Na kumulację 

zanieczyszczeń w mieście mają znaczący wpływ: układ orograficzny Kotliny 

Nowotarskiej, warunki klimatyczne, układ przestrzenny zabudowy centrum miasta.  

Ważnym, średniookresowym celem działań proekologicznych powinno być 

ograniczenie i zmiana charakteru emisji ciepłowniczej. Działania w tym zakresie 

powinny obejmować:  
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− wsparcie akcji wymiany starych pieców węglowych na instalacje 

nowoczesne lub piece gazowe i olejowe, 

− rozwój sieci ciepłowniczej na terenie miasta, 

− modernizację urządzeń grzewczych wykorzystywanych przez MPEC w 

Nowym Targu, 

− wspieranie akcji termomodernizacji budynków prywatnych oraz 

publicznych, 

− promocję, w planowanych inwestycjach, rozwiązań konstrukcyjnych 

minimalizujących zapotrzebowanie na ciepło (energię).  

 

Jako narzędzie realizacji powyższych zadań można zaproponować 

dofinansowywanie ze środków pozyskanych z funduszy ekologicznych i środków Unii 

Europejskiej, akcji minimalizacji zapotrzebowania na energię na utrzymanie 

optymalnego mikroklimatu w budynkach.  

Akcja powinna wspierać inwestycje i technologie w zakresie:  

− audytów energetycznych, 

− ocieplenia budynków, 

− zmiany pieców na nowoczesne instalacje o wyższej sprawności, 

− usprawnienia systemu wentylacji i klimatyzacji, 

− wprowadzania rozwiązań konstrukcyjnych i planistycznych w zakresie 

słonecznego ogrzewania pasywnego budynków, 

− wprowadzania aktywnych systemów grzewczych i klimatyzacyjnych 

bazujących na energii odnawialnej (słoneczna) oraz pomp ciepła. 

Wynikiem podjętych działań będzie ograniczenie zużycia paliw oraz redukcja 

emisji zanieczyszczeń. 

Dla poprawy stanu sanitarnego powietrza atmosferycznego w mieście należy 

wykorzystać dostępne Urzędowi Miasta uprawnienia w zakresie wydawania decyzji o 

warunkach zabudowy. Decyzje powinny zawierać nakaz stosowania do ogrzewania 

kotłów o niewielkiej emisji zanieczyszczeń, szczególnie opartych na gazie i oleju 

opałowy, oraz rozwiązań zwiększających sprawność całego systemu grzewczego 

(sterowanie, izolacja).  
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Można również rozważyć wparcie finansowe inwestycji łączących trzy 

elementy:  

− termomodernizację obiektu (z modernizacją układu wentylacyjnego), 

− modernizację źródła ciepła (zmianę na kotły gazowe, olejowe, lub ich 

połączenie z ogrzewaniem słonecznym), 

− usunięcie i utylizację azbestu (izolacje, pokrycia, materiały 

okładzinowe). 

 

W zakresie komunalnego sektora ciepłowniczego należy na bieżąco 

aktualizować strategię rozwoju, uwzględniającą potrzeby społeczne oraz zmiany na 

rynku paliw. Wobec rosnących cen i niepewności w prognozowaniu ich ruchów w 

horyzoncie kilkunastu lat, przy konieczności zapewnienia mieszkańcom ciepła w 

akceptowanej cenie, należy rozważyć: 

− możliwości modernizacji kotłowni węglowych,  

− możliwość wykorzystania jako paliwa biomasy pozyskiwanej lokalnie 

(źródło odnawialne) - resztek z produkcji leśnej i rolniczej, upraw 

energetycznych, 

− możliwości i efektywność ekonomiczną wykorzystana paliw gazowych i 

płynnych, 

− możliwości włączenia w system grzewczy źródeł energii geotermalnej. 

Należy podkreślić, że rozwój centralnego systemu grzewczego w mieście 

ograniczy znacząco lokalną, niską emisję zanieczyszczeń. 

Potencjalnym źródłem ograniczenia emisji ciepłowniczej jest montaż kotłów 

gazowych. W chwili obecnej żaden z zakładów przemysłowych działających na terenie 

miasta nie jest podłączony do sieci gazowniczej. Montaż pieców gazowych w 

budynkach mieszkalnych jest ograniczony przez brak wymaganej wentylacji.  

 

Zapotrzebowanie na ciepło trzeba jednak rozpatrywać jako jeden z elementów 

większego systemu, szczególnie w planach średnio i długookresowych. Obowiązkiem 

państwa jest zapewnienie (umożliwienie) zaspokojenia potrzeb obywateli. Podstawową 

potrzebą w omawianym zakresie nie jest zapotrzebowanie na ciepło ale 

zapotrzebowanie na optymalne warunki (komfort - w tym termiczny) w 

pomieszczeniach. Jednym z elementów komfortu jest jednak również czyste powietrze 

 53



Program Ochrony Środowiska Miasta Nowy Targ  

w pomieszczeniach, a realizacja tej potrzeby wiąże się również z usprawnieniem 

systemu wentylacji, ograniczeniem zanieczyszczeń z pieców działających w budynkach 

a także ograniczeniem niskich emisji z bezpośredniego sąsiedztwa. Z kolei zapewnienie 

komfortu termicznego w pomieszczeniach przy rozbudowie infrastruktury nie musi 

powodować wzrostu zapotrzebowania na energię, o ile prowadzone będzie równolegle z 

działaniami zwiększającymi efektywność jej wykorzystania. 

 

 

6.1.4 Rozwój instalacji geotermalnych 

W obrębie Niecki Podhalańskiej występują bardzo korzystne warunki 

geologiczne dla budowy ujęć geotermalnych, jak niska mineralizacja wody, duża 

wydajność pojedynczego otworu. W jego pobliżu położone są najwydajniejsze w 

regionie odwierty geotermalne w Bańskiej na Podhalu (4,5 MW, docelowo 70 MW). 

Wody eksploatowane w tym ujęciu występują na głębokości 2100 – 2400 m i posiadają 

temperaturę 72oC i ciśnienie głowicowe 25 – 19 barów. W celu zagospodarowania złóż 

wód geotermalnych powołano w 1993 roku spółkę PEC „Geotermia Podhalańska” S.A. 

Plany inwestycyjne spółki obejmują rozwój sieci ciepłowniczej opartej na energii 

cieplnej wód geotermalnych dla ogrzewania miejscowości Zakopane, Poronin, Biały 

Dunajec, Szaflary, Nowy Targ . Planowane inwestycje obejmą wykonanie dodatkowych 

odwiertów oraz instalację rurociągów wzdłuż dolin Czarnego Dunajca, Białego Dunajca 

i Zakopianki oraz Białki. Planowana jest budowa na terenie gminy Szaflary dużego 

kompleksu basenów i obiektów balneologicznych, zasilanego wodami z ujęcia w 

Bańskiej Niżnej.  

Podstawowe znaczenie dla rozwoju energetyki geotermalnej na Podhalu ma 

efekt skali. Dla uzyskania rentowności i możliwości rozwoju konieczne jest pozyskanie 

znacznie większej niż obecnie liczby klientów, zarówno komunalnych jak i prywatnych. 

Biorąc pod uwagę jednostkowe koszty podłączenia odbiorcy, oraz konieczność 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza w Kotlinie Nowotarskiej należy 

przeanalizować możliwości szerszego rozwoju energetyki cieplnej.  

Udostępnienie i wykorzystanie energii geotermalnej wpisuje się doskonale w 

politykę ekologiczną kraju. Polska, w ślad za wymaganiami ustalonymi przez Unię 

Europejską, przyjęła progi udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie 

energetycznym. Zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa na lata 2003 – 2003 z 
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Perspektywą na lata 2007 – 2010, do roku 2010 energia ze źródeł odnawialnych ma 

stanowić 7,5 % do 12,5 % (w scenariuszu optymistycznym) w bilansie energetycznym 

kraju. Polityka zakłada do roku 2010 około 17 krotny wzrost ilości energii pozyskanej z 

źródeł geotermalnych w stosunku do roku 1999. Dokument Strategia Rozwoju 

Energetyki Odnawialnej zawiera wskazania, że dla realizacji powyższych celów należy 

do roku 2010 zainstalować dodatkowo 400 MW mocy w źródłach geotermalnych, 

produkujących rocznie 2400 TJ energii. Po osiągnięciu powyższych celów, energetyka 

geotermalna stanowić będzie w bilansie energetyki odnawialnej (zdominowanym przez 

źródła oparte o biomasę) około 1%. Byłby to udział lokujący się pomiędzy kolektorami 

słonecznymi (0,9%) a małymi elektrowniami wodnymi (1,2%). 

W Strategii Rozwoju Energetyki Odnawialnej , przy ocenie kosztów energii ze 

źródeł odnawialnych instalacje geotermalne zaliczono do grupy: 

„ - pozostałe technologie, ... nie są konkurencyjne w porównaniu z najwyższymi 

w Polsce cenami energii uzyskiwanymi z instalacji wykorzystujących paliwa 

kopalne, nawet w przypadku uzyskania dotacji w wysokości 50% całkowitych 

nakładów inwestycyjnych” .  

Biorąc pod uwagę zapisany w tym dokumencie postulat zwiększenia mocy i 

produkcji energii z tego źródła, oraz powyższą uwagę widać, że zakładany musi być 

stosunkowo wysoki udział dofinansowania ze strony Państwa, lub innych źródeł.  

W rejonie Podhala, wobec ograniczonych możliwości sięgnięcia do innych 

odnawialnych źródeł energii (wiatr, woda), wykorzystanie energii geotermalnej 

umożliwi chociaż częściowe zbliżenie się do wymaganych w polityce ekologicznej 

progów. Jej rozwój umożliwi ponadto w skali lokalnej i regionalnej znaczące 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza.  

Jednym z rozważanych rozwiązań jest realizacja dla potrzeb zasilania miasta, 

przez PEC „Geotermia Podhalańska” S.A. nowego systemu który wymagałby: 

- wykonania dubletu odwiertów, 
- rozbudowy istniejącego lub budowy nowego zakładu geotermalnego w rejonie 

odwiertów, 
- budowy nowej magistrali przesyłowej do Nowego Targu wraz z pompowniami 

o stacjami redukcji ciśnienia  
- budowy kotłowni szczytowej w Nowym Targu, 
- modernizacji istniejącego wysokoparametrowego (130/70) systemu 

przesyłowego kotłowni przy ul. Szaflarskiej w tym przebudowa odcinków sieci i 
zabudowy ok. 100 kompaktowych węzłów wymiennikowych. 

Do w/w inwestycji należy dokonać bardzo szczegółowych wyliczeń kosztów 
jednostkowych ciepła jakie będzie w przyszłości ponosił odbiorca ciepła. 
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6.1.5 Gospodarka odpadami  

Na obszarze miasta nie są planowane duże inwestycje przemysłowe. Strategia 

rozwoju miasta zakłada natomiast wzrost liczby i aktywności małych przedsiębiorstw i 

zakładów rzemieślniczych, sektora turystycznego, sportu i rekreacji.  

Biorąc jednak pod uwagę przekształcenia gospodarcze i obecne trendy, nie 

należy spodziewać się wzrostu liczby małych zakładów garbarskich. Panuje raczej 

tendencja do konsolidacji produkcji w większych zakładach.  

W PGO oszacowano, że biorąc pod uwagę aktualne możliwości techniczne i 

finansowe - do roku 2014 powinno zostać unieszkodliwionych przez składowanie około 

300 Mg odpadów zawierających azbest. 

W horyzoncie czasowym do roku 2014 przyjęto w PGO [4] dla sektora 

gospodarczego następujące cele ekologiczne: 

1. minimalizacja wytwarzania odpadów z sektora gospodarczego oraz 

wprowadzenie nowoczesnego systemu ich zbiórki, unieszkodliwiania i 

gospodarczego wykorzystania, (udział gospodarczo wykorzystywanych 

odpadów przemysłowych w 2014 roku na poziomie 90% ogólnej ilości 

wytworzonych odpadów). 

2. minimalizacja zagrożeń powodowanych przez odpady garbarskie, 

3. kontrolowanie gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi, 

4. zintensyfikowanie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. 

Szczegółowe uwarunkowania, cele i zadania długoterminowej polityki miasta w 

zakresie gospodarki odpadami zamieszczono w Planie Gospodarki Odpadami. 

 

6.1.6 Edukacja ekologiczna w gminie 

 Edukacja ekologiczna społeczeństwa należy w znacznym stopniu do 

obowiązków samorządów i władz lokalnych. Są to instytucje najbliższe obywatelom, 

najlepiej zorientowane w ich problemach oraz optymalnych sposobach dotarcia do nich 

z różnorodnymi akcjami i informacjami. Ponadto na szczeblu bezpośredniego 

zarządzania przestrzenią istnieje możliwość i potrzeba włączenia zadań edukacji 

ekologicznej w zadania administracyjne (decyzje, przetargi) oraz planistyczne (plany, 

strategie). 
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Działania w kierunku edukacji ekologicznej, przy ich odpowiednio wczesnym 

uwzględnieniu w pracy urzędu, wymagają stosunkowo niewielkich nakładów 

finansowych w porównaniu np. z inwestycjami w system kanalizacji lub segregacji 

odpadów, mogą jednak przynieść znaczące wyniki poprawy środowiska i 

bezpieczeństwa środowiskowego w horyzoncie kilku-kilkunastu lat. Ich efektywność 

wymaga jednak ciągłości i systematyczności działań.  

 Wiele zaniedbań w stosunku do zasad rozwoju zrównoważonego i ochrony 

środowiska wynika z niewłaściwych zachowań mieszkańców, panujących w 

społeczności postaw i przyzwyczajeń oraz dyktatu ze strony producentów i 

handlowców przy niskim poziomie świadomości konsumenckiej. Zmiany w tym 

zakresie wymagają długotrwałej, ciągłej i dobrze zaprogramowanej akcji edukacyjnej 

skierowanej zarówno do dzieci i młodzieży, jak i pozostałych grup społecznych oraz 

odwiedzających ją turystów.  

Jednym z najtańszych mediów edukacyjnych jest Internet. Jakkolwiek jego 

dostępność w dalszym ciągu w naszym kraju jest ograniczona, jednak bardzo szybko się 

zwiększa, stanowiąc ważny element rozwoju kraju. W mieście działają liczne serwisy 

informacyjne urzędów, organizacji, stowarzyszeń, podmiotów gospodarczych oraz 

inicjatyw lokalnych. Ich dalsze wzbogacenie i rozbudowa w części poświęconej 

informacjom o środowisku, zasadach zrównoważonego rozwoju na szczeblu lokalnym 

oraz akcjom ekologicznym, powinno przynieść wymierne efekty edukacyjne. 

Dodatkowo osiągnięte zostaną cele promocji regionu i wsparcia rozwoju turystyki, 

sportu i rekreacji.  

 Dla zwiększenia efektywności edukacji ekologicznej wśród mieszkańców, 

szczególnie dzieci i młodzieży, należy przewidzieć dalsze fundusze lub wsparcie 

organizacyjne i medialne dla akcji ekologicznych prowadzonych przez szkoły i 

organizacje pozarządowe. Jest to również sposób na rozwiązywanie „od dołu” istotnych 

problemów, za które odpowiedzialna jest gmina (np. ograniczenie ilości i segregacja 

opadów, zmniejszenie zużycia wody, ograniczenie niskiej emisji, ochrona 

różnorodności biologicznej, bezpieczeństwo ekologiczne). Przeznaczenie środków na 

prewencję w tym zakresie (której elementem jest edukacja) ogranicza istotnie przyszłe 

wydatki na usuwanie szkód i rewitalizację środowiska.  

 Dla osiągnięcia najlepszych efektów edukacyjnych istotne jest elastyczne 

dostosowanie podejmowanych akcji do oczekiwań społeczeństwa oraz reagowanie na 

pojawiające się problemy. Konieczne jest zarówno pozyskanie zainteresowania i 
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wsparcia społecznego dla danej akcji, jak i ciągłość działań zapewniających utrwalenie 

się postaw mieszkańców. Należy wykorzystać inicjatywy międzygminne a także akcje i 

programy prowadzone przez jednostki wyższego szczebla oraz organizacje 

pozarządowe.  

W przypadku dużych projektów finansowanych między innymi z funduszy UE 

istnieje możliwość (lub jest wręcz wymagane) przeznaczenie części środków na 

informację społeczeństwa i promocję wyników projektu, oraz wsparcie integracji i 

tożsamości regionalnej. Prezentacja dobrych wzorców, informacja o możliwościach 

rozwoju oraz prezentacja właściwych systemów zachowań (zgodnych z zasadami 

rozwoju zrównoważonego) stanowi również element edukacji ekologicznej skierowanej 

do mieszkańców i inwestorów działających na danym terenie.  

 Należy kontynuować udział miasta w akcji „Sprzątanie Świata” w ramach „Dni 

Ziemi”. Cenny będzie również udział wsparcie inicjatyw szkolnych kół zainteresowań 

propagujących ekologię wśród uczniów.  

 Odrębnym kierunkiem rozwoju edukacji ekologicznej w mieście jest 

prowadzenie szkoleń i akcji promocyjnych, w zakresie:  

− oszczędności wody i energii przez mieszkańców,  

− właściwego kształtowania przestrzeni miejskiej (na terenach prywatnych), 

− ograniczenia niskiej emisji do powietrza atmosferycznego (ogrzewanie, spalanie 

odpadów w piecach, wypalanie traw, spalanie odpadków roślinnych w 

gospodarstwach), 

− ograniczenia hałasu komunalnego, 

− właściwej gospodarki odpadami komunalnymi (segregacja, ograniczenie ilości 

produkowanych odpadów, zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi),  

− promowania działalności gospodarczej przyjaznej dla środowiska (nowoczesne 

urządzenia, dobór surowców, ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych, 

promocja produktów mniej oddziaływujących na środowisko).  

Istnieje możliwość dofinansowania szkoleń przy wsparciu programów i funduszy 

UE, jednak często wymaga to działań na wyższym szczeblu administracyjnym. 

Prowadzenie części szkoleń i akcji promocyjnych można włączyć jako jeden z 

elementów działań inwestycyjnych (np. w zakresie systemu gospodarki odpadami czy 

ochrony wód) jako element informacji społeczeństwa o prowadzonych inwestycjach 

oraz działania zapewniające poprawną pracę tworzonego systemu.  
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Możliwe jest również pozyskanie dotacji z fundacji ekologicznych, FOŚiGW oraz 

poprzez włączenie w działania organizacji ekologicznych, konsumenckich i 

gospodarczych. Również firmy oferujące produkty, których promocja opiera się na ich 

„ekologiczności” lub dbające o odpowiedni wizerunek w oczach klientów lub 

społeczności lokalnej powinny być zainteresowane przeprowadzeniem lub wsparciem 

podobnych akcji.   

 

6.1.7 Rozwój turystyki i rekreacji  

 Miasto Nowy Targ stanowi centrum administracyjne, gospodarcze i kulturalne 

regionu. Ze względu na lokalizację posiada również znaczny potencjał rozwoju w 

zakresie obsługi ruchu turystycznego. Bogata historia miasta i ciągle żywe tradycje 

regionalne stanowią o jego atrakcyjności dla turystyki krajoznawczej. Rozległe widoki z 

kotliny na Gorce i Tatry, bogactwo przyrodnicze, dostępność terenu sprzyja rozwojowi 

inwestycji z zakresu sportu i rekreacji.  

Wobec położenia w otoczeniu terenów o jednych z najwyższych w kraju 

walorach krajobrazowych, przyrodniczych i uzdrowiskowych, szczególnego znaczenia 

nabiera rola miasta jako ośrodka kultury i nauki. Lokalizacja i układ komunikacyjny 

umożliwia również rozwój usług w sektorze obsługi ruchu tranzytowego, zmierzającego 

do i z Zakopanego, zalewu Czorsztyńskiego, Orawy, Pienin.  

Jednak, aby możliwy był optymalny i bezkonfliktowy rozwój sektora 

turystyczno – rekreacyjnego, należy skoordynować plany, polityki i zamierzenia 

inwestycyjne w skali regionu. Jedynie spójny program zagospodarowania w tym 

zakresie, uwzględniający zarówno zmieniające się upodobania turystów polskich jak i 

otwarcie granic w ramach Unii Europejskiej, zapewni konkurencyjność oferty 

turystycznej i umożliwi rozwój gospodarczy regionu. Należy pamiętać, że obecnie o 

turystów konkurować będą nie tyle poszczególne miejscowości, ile cały region z innymi 

obszarami turystycznymi w Europie. 
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6.2 Pozostałe kierunki działań 

6.2.1 Ochrona przyrody 

Zgodnie z ogólnymi zaleceniami Polityki Ekologicznej Państwa oraz zapisami 

programów ochrony środowiska wyższych szczebli, miasto powinno wykonać 

szczegółową inwentaryzację przyrodniczą na swoim terenie. Nowy Targ podjął w latach 

poprzednich kroki w celu inwentaryzacji zieleni miejskiej. W roku 2003 została 

sporządzona szczegółowa inwentaryzacja zieleni w pasach drogowych ulic miejskich 

wraz z dokumentacją fotograficzną najciekawszych okazów drzew. Dla 

zoptymalizowania działań w zakresie różnorodności przyrodniczej wskazane będzie, na 

podstawie wyników inwentaryzacji oraz założeń polityki ekologicznej gminy określenie 

średnioterminowego programu ochrony walorów przyrodniczych obejmujący zarówno 

działania na terenach będących w administracji urzędu gminy, jak i na terenach 

prywatnych. Równolegle z opracowywaniem niniejszego programu ochrony środowiska 

wykonywane było Studium Ekofizjograficzne gminy.  

 Podstawowe zadania gminy w zakresie różnorodności biologicznej na jej terenie 

koncentrować się będą w najbliższym okresie na kształtowaniu przestrzeni wokół 

obiektów chronionych i cennych przyrodniczo. W przypadku Nowego Targu, 

szczególna odpowiedzialność związana jest z ochroną: rezerwatu i kompleksu leśnego 

„Bór na Czerwonem”, środowiska dolin potoków i Dunajca (korytarze ekologiczne) 

oraz ekosystemów górskich Gorców.  

Stałym wyzwaniem, jakie staje przed gminami miejskimi jest kształtowanie 

środowiska terenów zurbanizowanych, w szczególności pod kątem: 

− zaprojektowania i stworzenia optymalnego składu gatunkowego i układu 

przestrzennego roślinności na terenach komunalnych i prywatnych,  

− stwarzania odpowiednich warunków dla rozwoju gatunków zwierząt 

zasiedlających miasto (w tym gatunków chronionych - ptaki, nietoperze), 

− zachowania i wzbogacenie różnorodności biologicznej, oraz ograniczenie 

rozprzestrzeniania się gatunków obcych. 
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6.2.2 Zmniejszenie wodochłonności, materiałochłonności i 
energochłonności gospodarki 

Oszczędność energii 

 Polityka ekologiczna państwa na lata 2003–2006 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2007–2010 zawiera między innymi wymaganie:  

„zmniejszenia energochłonności gospodarki i wzrostu wykorzystania energii ze źródeł 

odnawialnych: zmniejszenie zużycia energii o 25% w stosunku do 2000 roku, w 

przeliczeniu na jednostkę PKB, podwojenie (w odniesieniu do 2000 roku) produkcji 

energii ze źródeł odnawialnych”. 

 Jest to zapis odnoszący się do całości gospodarki kraju i główny ciężar jego 

realizacji spoczywa na szczeblu centralnym i regionalnym, jednak zobowiązuje również 

do, realizowanego w miarę możliwości, ograniczania energochłonności poprzez 

odpowiednie kształtowanie polityki ekologicznej również na szczeblu gminy. 

Gmina powinna również, z wykorzystaniem dostępnych środków 

administracyjnych i promocyjnych, propagować stosowanie technologii 

proekologicznych, zachęcać mieszkańców oraz inwestorów do wymiany i instalowania 

nowoczesnych instalacji grzewczych oraz termo -modernizacji obiektów.  

Nowy Targ może wykorzystać dla zaspokojenia swoich potrzeb grzewczych 

zasoby wód geotermalnych Podhala. Ich wykorzystanie, przy zachowaniu 

wymagań ochrony środowiska, jest zgodne z postulatem zawartym w Polityce 

Ekologicznej Państwa i stanowić będzie krok w kierunku uzyskania wymaganych 

progów udziału energii odnawialnych w bilansie energetycznym kraju.  

Wykorzystanie na szerszą skalę innych źródeł energii odnawialnej na obszarze 

gminy jest ograniczone dużym zainwestowaniem i urbanizacją terenów, wymaganiami 

ochrony przyrody i krajobrazu, dużą gęstością zaludnienia i związaną z nią 

zapotrzebowaniem na teren i zasoby środowiska. Gmina nie dysponuje warunkami dla 

rozwoju energetyki wodnej i wiatrowej, nie jest uzasadniony ekonomicznie i 

ekologicznie rozwój upraw energetycznych.  

Poza rozwojem energetyki geotermalnej, do realizacji krajowej polityki 

energetycznej można zaliczyć działania w zakresie termomodernizacji obiektów 

budowlanych (ocieplenia), rozwoju ogrzewania pasywnego (słonecznego), budowy 

hybrydowych instalacji grzewczych z wykorzystaniem paneli słonecznych, 
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akumulatorów i pomp ciepła, w połączeniu z tradycyjnymi piecami gazowymi lub 

węglowymi. 

 

Zmniejszenie wodochłonności gospodarki 

 W związku z realizacją programu budowy wodociągów i kanalizacji w mieście 

należy zwrócić szczególną uwagę na wskaźniki zużycia wody, zarówno w stosunku do 

podmiotów gospodarczych jak i gospodarstw domowych.  

Zużycie wody i odprowadzenie ścieków jest obecnie regulowane mechanizmami 

rynkowymi, jednak nie oznacza to braku konieczności promocji oszczędnych 

technologii i zachowań konsumenckich. Działania te powinny być podejmowane 

zarówno przez podmioty gospodarcze związane z dystrybucją wody i usuwaniem 

ścieków jak i przez administrację.  

 

6.2.3 Ochrona gleb i powierzchni ziemi  

Do podstawowych zadań polityki ekologicznej należy właściwe zarządzanie 

przestrzenią. Zadanie to obejmuje również ochronę powierzchni ziemi. Należy 

skoncentrować środki na podstawowych kierunkach działań: 

• ograniczenie degradacji gleb związanej z rozwojem zabudowy i układu 

komunikacyjnego (podcięcia zboczy, zmiana szaty roślinnej, uszczelnienie 

gruntu,  

• ograniczenie erozji na terenach użytkowanych rolniczo (m.in. odnowienie 

zadrzewień, ochrona stoków),  

• prowadzenie gospodarki rolnej zapewniającej ochronę gleb przed skażeniem i 

wyczerpaniem,  

• ograniczenie nadmiernego rozproszenia zabudowy, wymagającej rozbudowy 

dróg pozostałej infrastruktury , utwardzenia podłoża oraz niwelacji terenu,  

• sterowanie układem i charakterem zabudowy w dolinach potoków (nasypy, 

zmiana warunków wodnych, zagrożenie powodziowe), 
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• uporządkowanie gospodarki odpadami, w szczególności niebezpiecznymi, 

ograniczające możliwości skażenia gruntu, w tym poprzez wymywanie 

zanieczyszczeń z składów surowców i składowisk odpadów w czasie powodzi, 

• optymalne pod względem czasowym i przestrzennym, wykorzystanie złóż 

surowców naturalnych. 

Teren Nowego Targu jest obszarem silnie zurbanizowanym z rozwiniętym 

układem komunikacyjnym, przemysłem oraz prawie 300-oma zakładami garbarskimi. 

Powoduje to zwiększone zagrożenie gleb niekorzystnymi przekształceniami, w tym 

skażeniem metalami ciężkimi i substancjami toksycznymi. Jednocześnie na terenie 

gminy znajdują się dobrze zachowane i cenne przyrodniczo obszary torfowisk, 

fragmenty półnaturalnych koryt potoków, hale i lasy Gorców. Są to obszary 

potencjalnie narażone zarówno na miejscowe jak i wielkopowierzchniowe skażenie i 

przekształcenia związane z rozwojem przestrzennym i gospodarczym miasta. 

 

6.2.4 Ochrona powietrza atmosferycznego 

 

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego rysuje się przed miastem kilka 

wyzwań: 

1. Ograniczenie oddziaływania emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych na 

mieszkańców, budynki i zabytki oraz obiekty przyrodnicze. 

2. Ograniczenie niskiej emisji ze źródeł stacjonarnych w tym:  

o ograniczenie użytkowania pieców węglowych i przejście na ogrzewanie 

gazowe lub elektryczne (i dalej stopniowo na źródła energii 

odnawialnej), 

o ograniczenie praktyk wypalania traw, spalania resztek w ogrodach, 

spalania śmieci w piecach - powodujących zagrożenia pożarowe i 

zanieczyszczenie powietrza.  

3. Ograniczenie emisji przemysłowych i ciepłowniczych na terenie miasta. 
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Inwestycje komunikacyjne 

 Inwestycje komunikacyjne mogące przyczynić się do poprawy jakości powietrza 

atmosferycznego dotyczą modernizacji układu drogowego miasta, modernizacji drogi nr 

47 Kraków – Zakopane. Działania przyczynią się do poprawy płynności ruchu, 

zmniejszenia zagrożenia wypadkami (w tym nadzwyczajnymi zagrożeniami 

środowiska). Dalszymi zadaniami z tego zakresu, będzie modernizacja dróg lokalnych, 

na których naprawa nawierzchni i przebudowa profilu drogi może ograniczyć wielkość 

emisji hałasu i pyłów.  

Widoczna jest pilna potrzeba opracowania projektu systemu parkingów 

obejmującego całość obszaru miasta, uwzględniającego potrzeby społeczności 

lokalnej, turystów (turystyka letnia i zimowa) oraz handlowców i gości 

odwiedzających miasto w dni targowe. 

  

Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń ze źródeł stacjonarnych  

 Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza ze źródeł stacjonarnych 

(gł. ze spalania węgla i biomasy) wymaga wykorzystania szerszego wachlarza 

mechanizmów. Ograniczenie i utrzymanie na niskim poziomie lokalnej emisji 

ciepłowniczej powinno stanowić ważny element polityki ekologicznej miasta.  

Ze względu na położenie i ukształtowanie terenu, miasto narażone jest na częste 

występowanie niekorzystnych warunków aerosanitarnych charakteryzujących się 

inwersjami temperatury, kumulowaniem zanieczyszczeń w przypowierzchniowej 

warstwie powietrza, występowaniem mgieł. Warunki te mogą powodować 

występowanie zarówno lokalnych jak i obejmujących całość miasta, przekroczeń 

dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.  

Zadaniem miasta jest promowanie ogrzewania ekologicznego (tzn. 

minimalizującego emisję zanieczyszczeń, umożliwiającego sprawną regulację i 

sterownie i zapewniającego komfort użytkownika), oraz prowadzenie edukacji 

ekologicznej w zakresie szkodliwości spalania odpadów w piecach gospodarczych. 

Poważniejsze ograniczenie niskiej emisji można będzie uzyskać po podłączeniu 

większej liczby nieruchomości do sieci gazowej oraz instalacji bazujących na ujęciach 

wód geotermalnych. Zarówno w trakcie modernizacji zabudowy zwartej centrum 
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miasta, jak i zabudowy rozproszonej przedmieść, można uzyskać ograniczenie emisji 

poprzez ocieplenie budynków (zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło), wprowadzenie 

na większą skalę ogrzewania pasywnego (wprowadzenie nowoczesnych materiałów 

budowlanych – przeszkleń) oraz przebudowę wentylacji (wymienniki ciepła). 

 Należy wykorzystać w tym zakresie mechanizmy preferencyjnego kredytowania 

inwestycji proekologicznych, programy dofinansowywane ze środków fundacji i 

funduszy UE. Rolą Urzędu Miasta będzie udzielanie informacji inwestorom o 

możliwości pozyskiwania środków z powyższych źródeł, oraz preferowanie pewnych 

działań i inwestycji po wykazaniu ich efektu ekologicznego.  

Spalanie w piecach domowych opakowań (materiały kompozytowe, butelki 

plastikowe) powoduje znaczącą emisję związków rakotwórczych i toksycznych, 

oddziaływującą w pierwszej kolejności na sprawców (i ich rodziny) oraz najbliższe 

sąsiedztwo. Edukacja ekologiczna w tym zakresie i presja sąsiedzka, może być 

znacznie skuteczniejsza niż działania karno-administracyjne.  

 Zgodnie z wytycznymi krajowej i regionalnej polityki ekologicznej należy 

również rozwijać edukację i promocję w zakresie zwiększenia udziału kompostowania i 

wykorzystania energetycznego resztek roślinnych w gospodarstwach. Akcja powinna 

obejmować informację społeczeństwa za pomocą ulotek, prezentacji na festynach i 

wpierania akcji edukacyjnych organizacji ekologicznych, oraz promocję i zachętę w 

stosunku do inwestorów oferujących urządzenia i instalacje z tego zakresu (reklama w 

lokalnej prasie i stronach internetowych, w czasie imprez kulturalnych, informacja o 

możliwościach dofinansowania inwestycji). Ustalone ścisłe limity udziału odpadów 

tego typu w strumieniu odpadów komunalnych będą zmuszały do podjęcie szybkich 

działań, a wcześnie rozpoczęta i skuteczna akcja propagandowa może znacznie obniżyć 

późniejsze koszty. 

 

6.2.5 Rozwój odnawialnych źródeł energii  

 W krajowej „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej” przyjęto jako cel 

średniookresowy (do roku 2010) osiągnięcie udziału na poziomie co najmniej 7,5% 

energii odnawialnej w bilansie energii pierwotnej.  

 Głównym atutem miasta w tym zakresie są eksploatowane w sąsiedztwie ujęcia 

wód geotermalnych którym poświęcono rozdział 6.1.4. Poza rozwojem sieci 

ciepłowniczych bazujących na energii geotermalnej można zaproponować podjęcie 
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działań promocyjnych i inwestycyjnych w zakresie wykorzystania energii słonecznej w 

formie instalacji uzupełniających i wspomagających, w postaci:  

o pasywnych systemów ogrzewania,  

o przydomowych instalacji podgrzewania wody gospodarczej, 

o hybrydowych systemów ogrzewania centralnego, w których 

kolektory słoneczne wspomagają pracę kotłów gazowych. 

 Biomasę jako materiał opałowego należy traktować jako substytut węgla, 

wykorzystując odpady przemysłu drzewnego, resztki roślinne, odpady z utrzymania 

lasów i zieleni terenów komunalnych.  

 Na terenie miasta i w jego sąsiedztwie istnieje ponadto możliwość rozwoju 

mikroenergetyki wodnej, jednak potencjał tego źródła nie jest znaczący w ogólnym 

bilansie energii.  

 Ze względu na warunki klimatycznej oraz wymagania ochrony przyrody (w tym 

krajobrazu) nie należy lokować w rejonie miasta obiektów energetyki wiatrowej. 

Stanowiłyby one ponadto zagrożenie dla lotnictwa.  

 

6.2.6 Ochrona przed hałasem i oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych 

Hałas 

Na terenie miasta działają źródła hałasu o charakterze: komunikacyjnym, 

przemysłowym, komunalnym (sąsiedzkim). 

Na podwyższony poziom hałasu komunikacyjnego narażeni są mieszkańcy na 

terenach bezpośrednio przyległych do dróg nr 47 („Zakopianki”) i 49, linii kolejowych 

oraz na ruchliwych ulicach centrum miasta. Hałas z tego źródła może zostać 

ograniczony budową ekranów akustycznych (obwodnica) oraz modernizacją 

nawierzchni i zmianą organizacji ruchu. Poprawa klimatu akustycznego wiązać się 

będzie również z sukcesywną poprawą stanu taboru samochodowego.  

Na terenie gminy nie działają większe zakłady przemysłowe stwarzające 

zagrożenie narażenia ludności na ponadnormatywne oddziaływanie hałasu.  

Problemem może być „hałas komunalny” związany z działalnością usługową i 

życiem codziennym mieszkańców. Jego ograniczenie wymaga wypracowania 

odpowiednich postaw sąsiedzkich oraz egzekwowania prawa w tym zakresie. Będzie 
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ono wynikiem inwestycji (zakup nowoczesnych urządzeń) oraz odpowiedniego 

kształtowania przestrzeni (właściwa lokalizacja urządzeń, charakter i układ zabudowy, 

przegrody, zieleń miejska). Są to działania zarówno z zakresu edukacji ekologicznej 

jak i gospodarki przestrzennej.  

 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

 Zasady ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym niejonizującym 

określają szczegółowe przepisy. Na obszarze Nowego Targu nie są zlokalizowane linie 

energetyczne najwyższych napięć wymagające szerokich stref ograniczonego 

użytkowania. Nie funkcjonują również w sąsiedztwie terenów zabudowanych znaczące 

źródła punktowe emitujące promieniowanie elektromagnetyczne (stacje radarowe, 

urządzenia nadawcze dużych mocy). 

 

 

6.3 Powiązania z polityką ekologiczną województwa i kraju 

 W „Polityce Ekologicznej Państwa” uchwalonej w dniu 8.05.2003 r. przez Sejm 

RP zaznaczono, że programy ochrony środowiska ukierunkowane mają być na 

osiągnięcie głównie trzech celów: 

− ochronę dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów 

przyrody, 

− zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii, 

− poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. 

Wskazane cele zostały rozwinięte jako cele operacyjne w „Strategii rozwoju 

województwa małopolskiego” (uchwalonej przez Sejmik Województwa Małopolskiego 

w dniu 28.08.2000 r.) oraz w „Programie ochrony środowiska województwa 

małopolskiego”.  

 Program Ochrony Środowiska dla Województwa Małopolskiego przewiduje 

współpracę władz województwa z gminami w realizacji polityki ekologicznej. 

Określono zakres działań, które muszą być wdrażane na poziomie lokalnym, lub 

wymagają udziału gmin. Uznano w nim, iż do głównych kompetencji samorządu 

gminnego w zakresie ochrony środowiska należy: 

• gospodarka odpadami komunalnymi, 
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• zaopatrzenie w wodę dla celów komunalnych, 

• oczyszczanie ścieków komunalnych, 

• tworzenie prawa miejscowego w zakresie gospodarki przestrzennej, 

• tworzenie niektórych obszarów chronionych, 

• ochrona i tworzenie terenów zieleni miejskiej i parkowej, 

• wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

• prowadzenie kampanii i programów edukacyjnych. 

 Zgodnie z Wojewódzkim POŚ [3] do podstawowych zadań, których wdrożenie 

wymaga uczestnictwa gminy należą: oszczędna gospodarka zasobami naturalnymi 

takimi jak woda, nośniki energii, wzrost lesistości województwa, rozwój obszarów 

szczególnie chronionych, lokalizacja przemysłu, gospodarka wodno-ściekowa, 

gospodarka odpadami komunalnymi, zbiórka odpadów niebezpiecznych, rozwój 

zaplecza turystyczno-rekreacyjnego, usprawnienie ruchu podmiejskiego i optymalizacja 

transportu publicznego.  

 Bardzo ważnym tematem jest edukacja ekologiczna wymagająca współpracy 

zarówno z władzami województwa, jak i pozarządowymi organizacjami ekologicznymi. 
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7. STRATEGIA WDROŻENIOWA POLITYKI EKOLOGICZNEJ 
GMINY NA LATA 2005 – 2008 

 

 Z różnorodnych potrzeb i wyzwań w zakresie ochrony środowiska, jakie stoją 

przed miastem wybrane zostały najistotniejsze, możliwe do realizacji w horyzoncie 

czasowym ujmowanym przez niniejszy program. 

Oceniając stan środowiska i prognozy rozwoju określono następujące priorytety 

działań w zakresie ochrony środowiska: 

− wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zasad 

gospodarowania przestrzenią zgodnych z wymaganiami rozwoju 

zrównoważonego i potrzebami ochrony przyrody, oraz stworzenie 

sprawnych mechanizmów egzekwowania zapisów planu, 

− kontynuacja rozbudowy systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków, 

− określenie zasad korzystania z zasobów wód powierzchniowych i 

podziemnych, zapewnienie wystarczającej ilości dobrej wody dla 

mieszkańców i gospodarki,  

− opracowanie i wdrażanie systemu gospodarki odpadami w gminie, 

− ograniczenie niskiej emisji ciepłowniczej, 

− ograniczenie uciążliwości tras komunikacyjnych w zakresie hałasu, 

− ochrona różnorodności przyrodniczej w gminie poprzez opiekę nad 

obszarami i obiektami chronionymi, właściwą gospodarkę rolną i leśną 

oraz nadzór na procesami inwestycyjnymi i urbanizacją, 

− ochrona dziedzictwa kulturowego, rozwój przestrzeni publicznej, 

− program zwiększania powierzchni terenów zielonych (zalesienia, opieka 

nad zielenią przestrzeni publicznej),  

− edukacja ekologiczna, promocja ochrony przyrody oraz zachowań 

zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego wśród mieszkańców, 

oraz  turystów i rekreantów,  

− wspieranie zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego, w tym: 
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o określenie preferencji rozwoju bazy noclegowej i 

zagospodarowania turystyczno – rekreacyjnego, 

o konserwacja i rozbudowa szlaków i obiektów turystycznych,  

o informacja turystyczna, promocja regionu.  

 

 Część działań posiada określony zakres czasowy realizacji, jednak większość ma 

charakter ciągły. Określono poniżej szereg uwarunkowań i celów uzupełniających, 

które powinny być brane pod uwagę przy kolejnych weryfikacjach programu. Wiele z 

celów może zostać zrealizowana już poprzez określenie ram organizacyjnych w 

strukturze urzędu gminy i ustalenie systemu wskaźników umożliwiających 

monitorowanie postępów w ich realizacji.  

  

7.1 Obszary koncentracji działań  

7.1.1 Planowanie przestrzenne  

 Jednym z podstawowych obowiązków miasta w zakresie ochrony środowiska 

jest właściwe, zgodne z założeniami rozwoju zrównoważonego, gospodarowanie 

przestrzenią przy pomocy mechanizmów planistycznych i decyzji administracyjnych, 

oraz kreowanie krótko i długoterminowej polityki ekologicznej. Kontrola zgodności 

zainwestowania terenu z zapisami MPZP oraz wydawanie decyzji na jego podstawie 

jest jednym z podstawowych zadań gminy.  

 

 Na obszarze miasta istotnymi zadaniami krótkookresowymi będą: 

• koordynowanie rozwoju zabudowy mieszkalnej i przemysłowej, 

• uwzględnienie wymogów ochrony środowiska, w tym krajobrazu, korytarzy 

ekologicznych, terenów cennych przyrodniczo, w trakcie prowadzenia 

inwestycji komunikacyjnych (drogowych i kolejowych), 

• zapewnienie wymaganej ochrony krajobrazu i wartości widokowych, 

wyznaczenie i zagospodarowanie otoczenia punktów widokowych, 

• koordynacja zagospodarowania stoków Gorców, dla utrzymania wysokich 

wartości krajobrazowych i widokowych stanowiących atrakcję turystyczną, 

 70



Program Ochrony Środowiska Miasta Nowy Targ  

• ochrona ciągłości korytarzy ekologicznych i utrzymanie lub poprawa jakości 

środowiska na ich obszarze,  

• ochrona torfowiska „Bór na Czerwonem” poprzez odpowiednie 

kształtowanie jego otoczenia, prowadzenie akcji edukacji ekologicznej. 

 

7.1.2 Ochrona wód i zaopatrzenie ludności w wodę 

 Zadania z zakresu uporządkowania gospodarki wodnej w gminie należy uznać 

za priorytetowy cel ekologiczny. Istnienie na Białym Dunajcu podstawowego ujęcia 

wody dla miasta Nowy Targ nakłada na władze obowiązek zabezpieczenia wysokiej 

jakości wody w potoku, oraz jego ochrony przez incydentalnymi zatruciami. Ma to 

szczególne znaczenie z jednej strony z uwagi na zatrucie, do którego doszło w 2003 r., z 

drugiej na możliwe zmiany klimatyczne powodujące zmianę reżimu wodnego (np. 

zarówno częstsze powodzie błyskawiczne znoszące zanieczyszczenia z okolicznych 

terenów jak i możliwość wystąpienia susz obniżających parametry i ilość wody 

możliwej do pobrania z ujęcia na Białym Dunajcu).  

Należy zwrócić uwagę na konieczność, wynikającą z zasad polityki ekologicznej 

państwa, właściwej gospodarki wodą i ochrony źródeł i poziomów wodonośnych przed 

skażeniem. Zadanie to jest elementem ogólnych wymagań planowania przestrzennego i 

gospodarki terenami wchodzących w zakres obowiązków gminy. Problem gospodarki 

wodnej i ochrony zasobów wód (ze szczególnym uwzględnieniem zasobów wody 

pitnej) musi być rozpatrywany w ujęciu, co najmniej regionalnym (zlewniowym).  

W 2004 r. wykonano 4 nowe odwierty: L-1, L-2, L-3, L-4. Obecnie MZWiK w 

Nowym Targu eksploatuje również 4 odwierty S-1,S-11,S-19,S-23.  

 Miasto planuje w kolejnych latach dalszą rozbudowę wodociągów poprzez: 

− budowę ujęcia wód podziemnych „Bór” obejmującego 4 nowe studnie 

głębinowe, (planowane oddanie do użytku pod koniec 2005 roku), 

wydajność ujęcia zostanie oceniona w trakcie opracowania dokumentacji 

hydrogeologicznej, 

− podłączenie  realizowanego ujęcia głębinowego „Bór” do miejskiej sieci 

wodociągowej, obejmujące wykonanie ok. 3 km rurociągów oraz  

rozbudowę sieci rozdzielczej (ok. 1 km), 

− rozbudowę sieci kanalizacji w rejonie osiedli  Niwa, Nowe, Zadział, 

Oleksówki. 
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W celu utworzenia z obecnie eksploatowanych i wybudowanych w 2005 roku 

studni ujęcia wody dla Nowego Targu planowane jest wykonanie obudowy studni, 

uzbrojenia, zasilania energetycznego, oraz wyznaczenie i ogrodzenie strefy ochrony 

bezpośredniej. Celem zadania jest podłączenie ujęcia do systemu zasilania w wodę 

mieszkańców Nowego Targu w celu uniezależnienia się od ujęcia wody w Szaflarach, a 

docelowo całkowitego zapewnienia wody z ujęć głębinowych, (na podstawie dalszych 

obserwacji ujęć głębinowych i odpowiednich analiz). 

 

Ponadto prowadzona jest sukcesywna renowacja (doszczelnienie) wodociągów 

metodą bezwykopową (w roku 2005 około 500 m sieci i przyłączy).  

Zgodnie z danymi MZWiK w Nowym Targu, nie występują niedobory wody i 

nie są planowane większe inwestycje w tym zakresie.  

 

7.1.3 System kanalizacji i oczyszczania ścieków  

Miasto planuje dalsze inwestycje w rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w 

mieście. Między innymi w latach 2005 – 2008 planowane są następujące prace: 

− budowa kanału w rej ul Bohaterów Tobruku, 

− budowa kanalizacji na oś. Niwa – etap I, 

− budowa kanalizacji na oś. Zadział, Robów, Szuflów, Oleksówki, Gazdy, 

Klikuszówka 

− rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, 

− przebudowa kanału sanitarnego w ul. Nadwodniej (rozwiązanie kompleksowe), 

− doszczelnienie kanalizacji sanitarnej z wymianą przykanalików.  

 

Na powyższe zadania preliminowano łącznie kwotę 13,5 mln zł, z czego 8,1 mln 

przewidziano na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków. Ponadto przewiduje 

się budowę ponad 9 km nowych kanałów i przyłączy.  

Dodatkowo planowane są inwestycje kanalizacji opadowej, obejmujące budowę 

lub modernizację sieci o łącznej długości 1490 m. Zadania zostaną zrealizowane w 

latach 2005 i 2006, przeznaczono na nie 886 tys. zł.  

 72



Program Ochrony Środowiska Miasta Nowy Targ  

 

7.1.4 Gospodarka odpadami  

Obowiązkiem miasta jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Jest to 

warunek konieczny późniejszego recyklingu lub odzysku zebranych odpadów. 

Wprowadzenie skutecznego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest 

jednym z najważniejszych zadań, przed jakim stoi miasto Nowy Targ. Bez sprawnie 

działającego systemu nie będzie możliwe dotrzymanie limitów odzysku i ograniczenie 

ilości składowanych odpadów. Selektywna zbiórka powinna obejmować podstawowe 

surowce wtórne, w tym odpady opakowaniowe: 

• makulaturę, 

• szkło, 

• metale, 

• tworzywa sztuczne, 

• opakowania wielomateriałowe. 

 

W PGO Nowego Targu [4] zaproponowano system zbiórki selektywnej oparty o 

segregację u źródła z wykorzystaniem kolorowych worków dla poszczególnych 

rodzajów odpadów, odbieranych nieodpłatnie przez firmy posiadające koncesje na 

wywóz odpadów. Uzupełnieniem tak realizowanej zbiórki byłyby punkty selektywnego 

zbierania odpadów, (z wykorzystaniem specjalnych pojemników), rozmieszczonych np. 

przy szkołach gdzie obecnie prowadzone są konkursy recyklingowe.  

Oprócz podstawowych surowców wtórnych (makulatury, szkła, tworzyw 

sztucznych, metali) zbiórką będą objęte: 

• odpady wielkogabarytowe, 

• odpady budowlane,  

• odpady niebezpieczne. 

Dla realizacji zbiórki planowane jest utworzenie stałych i mobilnych punktów 

zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych. Planowane jest również 

wykorzystanie możliwości zbiórki odpadów niebezpiecznych poprzez sieć handlową 

(apteki, sklepy ogrodnicze, RTV, motoryzacyjne, chemiczne i gospodarstwa 

domowego). Zgodnie z zapisami wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

planowane jest utworzenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów obsługującego powiat 
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Nowotarski a w dalszej kolejności Tatrzański, przy którym będzie istniał wspomniany 

punkt zbiórki odpadów. 

W centrum miasta oraz na terenach o zabudowie blokowej należy stopniowo 

wprowadzać selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji. Bioodpady 

należy także pozyskiwać selektywnie z placów targowych i hurtowni owocowo- 

warzywnych. Ważne jest również, aby odpady z pielęgnacji terenów zielonych, 

utrzymywanych przez miasto trafiały do kompostowania, a nie do odpadów 

niesegregowanych. 

Odrębnym problemem, wymagającym pilnego rozwiązania, jest selektywna 

zbiórka i zagospodarowanie odpadów pogarbarskich z kilkuset zakładów działających 

na terenie miasta. Odpady te, ze względu na swój charakter stanowić będą coraz 

większe obciążenie systemu komunalnego, lub trafiać będą bezpośrednio do środowiska 

(na dzikie wysypiska).  

W celu zwiększenia sprawności systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 

mieście konieczne jest jego „uszczelnienie” (ograniczenie ilości odpadów 

składowanych lub utylizowanych poza systemem) oraz sprawna realizacja zadań 

przyjętych w Planie Gospodarki Odpadami. Jednym z sprawdzonych wariantów 

realizacji powyższych celów jest przekazanie zbierania i transportu odpadów 

komunalnych w gestię Urzędu Miasta. Decyzja taka, związana z samoopodatkowaniem 

mieszkańców, musi zostać przyjęta przez nich w referendum. Należy jednak stwierdzić, 

że system ten może być, w obecnych warunkach gospodarczych i poziomie edukacji 

ekologicznej, znacznie skuteczniejszy niż obecny system wolnorynkowy. Zgodnie z 

zamierzenia władz miejskich organizację referendum zaplanowano na rok 2005. 

 

7.1.5 Ochrona zasobów przyrody 

Tereny i obiekty chronione 

 Na obszarze miasta położony jest rezerwat przyrody „Bór na Czerwonem” 

wymagający szczególnej ochrony. Należy kontynuować i rozwijać podejmowane w 

latach ubiegłych akcje edukacji ekologicznej. Konieczne jest planowanie i nadzór nad 

zagospodarowaniem otoczenia rezerwatu oraz obszaru korytarza ekologicznego 

(przyszły obszar „Natura 2000”) aby wzmocnić odporność środowiska na tych terenach 

i zagwarantować zachowanie jego najważniejszych elementów przyrodniczych.  
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 W południowej części miasta niewielkie fragmenty terenu zostaną objęte 

ochroną w ramach obszarów Natura 2000. Zasady ochrony zostaną ustalone w terminie 

późniejszym (na etapie opracowywania planu ochrony terenu), i ich realizacja powinna 

zostać uwzględniona przy sporządzaniu kolejnego GPOŚ na lata 2008 – 2011. Ochrona 

obszarów Natura 2000 ma opierać się na ograniczeniach użytkowania 

wynegocjowanych z właścicielami terenu oraz władzami lokalnymi, i wiązać się może z 

udziałem funduszy UE w kosztach ochrony.  

 Obiektami wymagającymi szczególnej ochrony na terenie miasta są korytarze 

ekologiczne, a w szczególności:  

− dolin potoków Biały i Czarny Dunajec oraz Dunajca,  

− korytarz łączący rez. Bór Na Czerwonem z doliną Czarnego Dunajca i 

Torfowiskami Orawsko-Nowotarskimi (objęty ochroną w ramach obszarów 

Natura 2000). 

Konieczna jest również ochrona spójności kompleksu gorczańskiego 

(ograniczenie ciągłości sztucznych barier – zabudowy, ogrodzeń, oświetlenia). 

 

Ochrona korytarzy ekologicznych sprowadzać powinna się do:  

− ograniczania rozproszenia zabudowy oraz powstawania ciągłych barier 

(domy, ogrodzenia) wzdłuż dróg, 

− zachowania naturalnego charakteru cieków wodnych (zachowanie 

charakteru korytarza ekologicznego w trakcie regulacji potoków),  

− zachowania obecnego charakteru rolnictwa, zapewniającego stosunkowo 

wysoką różnorodność biologiczną środowiska, 

− zapewnienia w projekcie modernizacji dróg urządzeń ułatwiających migrację 

zwierząt w poprzek trasy.  

 

Zieleń terenów zurbanizowanych i komunikacyjnych  

 W najbliższych latach istotnym problemem gospodarki zielenią w mieście 

będzie ochrona i odbudowa drzewostanu obszarów zurbanizowanych i 

komunikacyjnych. Obszarem szczególnej troski powinny być tereny publiczne, oraz 

lokalne korytarze ekologiczne wzdłuż cieków wodnych. Ponieważ wyniki 

prowadzonego zadrzewienia będą w pełni widoczne dopiero po 

kilkunastu/kilkudziesięciu latach, cele należy kształtować nie w oparciu o 
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krótkoterminową politykę miasta, lecz o ogólną wizję rozwoju w horyzoncie dziesięciu 

– piętnastu lat.  

 Należy zachęcać inwestorów do wprowadzania (odpowiedniej gatunkowo) 

zieleni wysokiej na tereny prywatne, szczególnie w przypadku planowania inwestycji z 

zakresu gastronomii, handlu, usług (szczególnie turystyczno-rekreacyjnych) gdzie 

otocznie zielenią może zwiększać w przyszłości zyski z obiektów. W przypadku 

zgłoszenia konkretnych projektów miasto powinno rozważyć możliwość ich 

współfinansowania (wraz z funduszami ekologicznymi i sektorem prywatnym). Przy 

realizacji prac należy uwzględnić ochronę walorów widokowych. Akcja powinna być 

prowadzona zgodnie z programem opracowanym w oparciu o inwentaryzację 

przyrodniczą.  

 

7.1.6 Ochrona różnorodności biologicznej  

 Różnorodność biologiczna na obszarze miasta będzie zagrożona ze względu na 

zmiany przestrzenne związane z rozwojem gospodarczym, turystyką, rozwojem 

zabudowy mieszkalnej oraz układu komunikacyjnego. Ekosystemy rozwinięte na 

terenach zurbanizowanych charakteryzują się zmienionym składem gatunkowych i 

zdegradowanymi siedliskami. Niemniej również w tym środowisku różnorodność 

przyrodnicza może i powinna być rozpatrywana i chroniona. Z jednej strony należy 

dążyć do zachowania lub stworzenia warunków dla rozwoju różnorodności opartej o 

gatunki rodzime lub mało agresywne gatunki obce (przypadku dekoracyjnej zieleni 

miejskiej i ogródków przydomowych), z drugiej ograniczać występowanie gatunków 

obcych o skłonnościach do ekspansji w środowisku, oraz występowania monokultur 

(np. trawniki vs. wielogatunkowa łąka). Należy dążyć do ochrony i przywrócenia 

zieleni wysokiej.  

 Zadania z zakresu ochrony i rozwoju różnorodności przyrodniczej należy 

włączyć jako element kampanii edukacji ekologicznej prowadzonych przez  miasto. 

Powinny być one uwzględniane również w akcjach nasadzeń i pielęgnacji zieleni na 

terenach komunalnych, oraz w planowaniu przestrzennym. Ogólne wytyczne w zakresie 

ochrony bioróżnorodności mogą być wpisywane jako warunki dodatkowe stawiane w 

zamówieniach i konkursach. W przypadku wykonania inwentaryzacji przyrodniczej 

gminy, powinien znaleźć się w niej rozdział poświęcony optymalnemu kształtowaniu 

przestrzeni przyrodniczej (miejskiej i wiejskiej) pod kątem ochrony bioróżnorodności.  
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Ochrona bioróżnorodności na poziomie regionalnym 

  W tym zakresie głównym zadaniem miasta jest zachowanie korytarzy 

ekologicznych, oraz zapewnienie warunków migracji zwierząt zarówno w osi północ- 

południe jak i pomiędzy Torfowiskami Orawsko-Nowotarskimi i rejonem zalewu 

Czorsztyńskiego. Należy zapewnić ciągłość korytarzy ekologicznych biegnących 

dolinami rzecznymi poprzez kształtowanie zagospodarowania terenu, obiektów 

drogowych i hydrotechnicznych, koryt potoków oraz terenów przyległych w taki 

sposób, aby umożliwić migrację zwierzyny. Jest to zadanie szczególnie istotne wobec 

postępującej kanalizacji cieków wodnych jako metody ograniczenia zagrożenia 

powodziowego.  

Również w przypadku realizacji inwestycji komunikacyjnych należy zapewnić 

wykonanie przejść dla zwierzyny w tym szczególnie na obszarze korytarza 

ekologicznego objętego ochroną w ramach sieci NATURA 2000 biegnącego od 

rezerwatu „Bór na Czerwonem” w kierunku zachodnim, do rozległego obszaru 

torfowisk pomiędzy miejscowościami Czarny Dunajec i Jabłonka. 

 Określenie właściwego zakresu i narzędzi ochrony różnorodności biologicznej 

wymaga znajomości stanu wyjściowego i określenia głównych kierunków działań. 

Niezbędne materiały i propozycje będą dostępne po zakończeniu i zatwierdzeniu 

Opracowania Ekofizjograficznego wykonywanego obecnie dla miasta Nowy Targ.  

 Autorzy programu proponują wsparcie przez gminę wybranych działań 

organizacji pozarządowych, zmierzających do zachowania i wzbogacenia różnorodności 

przyrodniczej. Celem będzie w tym wypadku zarówno osiąganie wymiernych efektów 

ekologicznych, jak i stała edukacja ekologiczna społeczeństwa. Z tego powodu gmina 

powinna zapewnić odpowiednie wsparcie medialne, zadbać o sprzyjającą atmosferę 

oraz promować wyniki akcji. Cennym kierunkiem realizacji powyższego postulatu jest 

kontynuacja akcji edukacyjnej i ochronnej w rejonie rezerwatu przyrodniczego „Bór na 

Czerwonem”.  

 

7.1.7 Rozwój turystyki i rekreacji  

 Potrzeba rozwoju gospodarki w kierunku turystyki i rekreacji jest silnie 

akcentowana w strategii rozwoju miasta. Podkreśla się w niej atuty jakimi są centralne 

położenie Nowego Targu w rejonie Podhala, które czyni z niego naturalną bazę 

wypadową dla pieszych, rowerowych i zmotoryzowanych wycieczek, jak i atrakcyjność 
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dla gości ze Słowacji i Czech zarówno dla wyjazdów turystycznych, krajoznawczych 

jak i handlowych.  

 W interesie miasta leży, aby potencjalne inwestycje z branży turystycznej były 

realizowane nowocześnie, przy zastosowaniu najwyższych standardów w zakresie 

ograniczania oddziaływania na środowisko. Tylko zapewnienie najwyższych 

standardów umożliwi wzrost zainteresowania ze strony turystów Europy Zachodniej, 

dla których Nowy Targ może stać się marką wiązaną z różnorodną ofertą krajoznawczo 

– przyrodniczą, rekreacyjną i sportową Podhala. O turystów zagranicznych będzie 

jednak musiał Nowy Targ konkurować zarówno z innymi podgórskimi ośrodkami 

polski, jak również ośrodkami w Czechach i Słowacji. W tej sytuacji konieczne wydaje 

się połączenie sił samorządów różnych szczebli w celu wypracowania i wspólnej 

promocji regionu jako marki turystycznej. Należy zwrócić uwagę, że ograniczanie w 

promocji do Tatr i Zakopanego może zaszkodzić zarówno gospodarce regionu jak i 

samemu Zakopanemu ze względu na przekroczenie pojemności turystycznej, 

degradację środowiska, oraz związanym z nim obniżeniem jakości oferty dla turystów 

(szczególnie zagranicznych).  

    

Rozwój usług z zakresu turystyki i rekreacji może stać się ważnym narzędziem 

kształtowania i ochrony środowiska z kilku podstawowych przyczyn: 

− stymuluje rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców,  

− generuje zapotrzebowanie na czyste środowisko o wysokiej wartości 

przyrodniczej i krajobrazowej, uświadamia ograniczoność dostępnych zasobów 

oraz konieczność poniesienia nieraz znacznych nakładów na jego utrzymanie, 

− generuje dochody możliwe do reinwestowania w ochronę i kształtowanie 

środowiska, 

− skłania do świadomego ograniczania (w porozumieniu z innymi 

użytkownikami) skali korzystania ze środowiska dla zapewnienia trwałego 

rozwoju, (np. sąsiedzkie uzgodnienia dot. charakteru, układu i wyglądu 

zabudowy, korzystania z terenów komunalnych, wód, itp.),  

− skłania do samodzielnego ograniczania emisji zanieczyszczeń i poprawy 

gospodarki odpadami, inwestowania w technologie ekologiczne, w tym 

odnawialne źródła energii, kanalizację i oczyszczanie ścieków, ochronę 

krajobrazu itp. (np. w skali mikro – sąsiedzkiej: ograniczenie spalania śmieci w 
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piecach, wypalania traw i spalania resztek roślinnych, nielegalnych zrzutów 

nieczystości do cieków wodnych, likwidacja lub modernizacja zabudowy 

szpecącej krajobraz, zaniechanie składowania niebezpiecznych substancji na 

terenie posesji), 

− uruchamia inicjatywy lokalne, łączy mieszkańców, wzmacnia tożsamość 

społeczności lokalnych, otwiera je na świat – zwiększa się odpowiedzialność za 

środowisko oraz mechanizmy kontroli i wsparcia w sytuacjach jego zagrożenia, 

− stymuluje modernizację infrastruktury i oferty usługowej, co może łączyć się z 

wykorzystaniem materiałów i technologii przyjaźniejszych środowisku. 

 

Realizacja powyższych zadań wymaga nakładów finansowych, podjęcia 

szerokich działań organizacyjnych, promocyjnych i inwestycji w rozwój infrastruktury. 

Są to działania długofalowe, które mogą przynieść znaczące efekty w horyzoncie kilku, 

kilkunastu lat. Dla dofinansowania inwestycji z zakresu turystyki i rekreacji istnieje 

możliwość pozyskania środków funduszy Unii Europejskiej. Kluczowe znaczenie w ich 

wykorzystaniu ma miasto, którego podstawowym zadaniem jest określenie planu 

działania i przygotowanie organizacyjne a także reprezentowanie mieszkańców w 

pozyskiwaniu dofinansowania na inwestycje w tym zakresie. 

Miasto Nowy Targ podjęło aktywną akcję w zakresie rozwoju turystyki, oraz 

promocji regionu, co zostało uwidocznione w przyjętej strategii rozwoju. Postawione 

cele, oraz przewidziane zadania powinny być w najbliższych latach kontynuowane. 

Należy jednak podkreślać, ze w połączonej Europie przemysł turystyczny musi 

konkurować o klientów z innymi ośrodkami europejskimi, o znacznie wyższym 

standardzie i tradycji w tym zakresie. Przyciągnięcie i utrzymanie turystów wymaga 

wykorzystania wszystkich zdobyczy techniki dla promocji i zarządzania ruchem 

turystycznym, to zaś zadanie może być efektywnie zrealizowane jedynie przy ścisłym 

współudziale wszystkich zainteresowanych podmiotów gospodarczych i społeczeństwa. 

Szybki rozwój turystyki może pociągać za sobą znaczące zmiany w środowisku. 

Oceniając zapisy strategii rozwoju dla Nowego Targu można wskazać zarówno na 

zmiany negatywne jak i pozytywne w tym zakresie. Do zmian pozytywnych można 

zaliczyć: 

− wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców skutkujący wzrostem 

odpowiedzialności za środowisko, jego stan obecny i kierunki zmian, 
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− inwestycje w zakresie ograniczenia presji istniejących obiektów na 

środowisko (oczyszczalnie ścieków, kanalizacja, ograniczenie hałasu, 

modernizacja układu komunikacyjnego zwiększająca bezpieczeństwo itp.), 

− przejęcie części ruchu turystycznego (szczególnie weekendowego i grup 

zorganizowanych) z terenów najcenniejszych przyrodniczo (parki narodowe, 

rezerwaty) poprzez rozwój oferty kulturalnej, oraz bazy turystycznej na 

terenie miasta, 

− wzrost dochodów miasta, które mogą zostać zainwestowane w działania 

proekologiczne, oraz większa akceptacja społeczna dla wydatków na ten cel. 

 

Zmiany negatywne związane z rozwojem turystyki będą dotyczyć: 

− znacznego i trudnego do ograniczenia przekształcenia krajobrazu i 

środowiska w przypadku budowy wyciągów narciarskich i kolejki pod 

Turbacz, 

− presji na środowisko związanej z przeciążeniem szlaków i obiektów 

turystycznych, 

− obniżenia wartości krajobrazowych, przyrodniczych na skutek wydzielenia i 

zabudowy działek letniskowych oraz rozbudowy bazy noclegowej i 

usługowej, szczególnie w masywie Gorców, 

− rozbudowy lokalnej sieci drogowej, budowy parkingów (w tym w rejonie 

wyciągów narciarskich), 

− zaśmiecenia i niszczenia szaty roślinnej w rejonie szlaków i obiektów 

turystycznych,  

 

Należy podkreślić, że rozwój turystyki jest niezbędnym elementem 

zrównoważonego rozwoju regionu. Inwestycje w bazę noclegową, obiekty turystyczne i 

usługowe są alternatywą dla rozwoju gospodarki w sektorach o większym, negatywnym 

wpływie na środowisko. Sektor turystyki i rekreacji jest bezpośrednio zainteresowany w 

zachowaniu wysokiej jakości środowiska, jednak sukces w tym zakresie zależy głównie 

od określenia celów i koordynacji działań na poziomie regionalnym. Podstawowymi 

zadaniami miasta jest z jednej strony zachęcenie i ułatwienie inwestycji w 

turystykę, rekreację i sport, z drugiej określenie, promocja, a następnie 

egzekwowanie (w interesie wszystkich mieszkańców i podmiotów gospodarczych) 
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standardów dotyczących jakości środowiska i zasad gospodarowania jego 

zasobami.  

Rejon Nowego Targu ma szansę stać się jednym z głównych ośrodków sportów 

i bazą wypadową turystyki kwalifikowanej w regionie.  

Do preferowanych działań w zakresie turystyki i rekreacji należy zaliczyć: 

− rozbudowę bazy noclegowej, 

− rozbudowę i modernizację obiektów sportowych i rekreacyjnych. 

− rozbudowę ścieżek rowerowych (zarówno terenowych jak i miejskich), 

− opiekę nad obiektami stanowiącymi atrakcje turystyczne (przyrodnicze, 

folklorystyczne, historyczne, kulturalne itp.),  

− promocję ww. atrakcji w mediach i wśród firm turystycznych, kreowanie 

wizerunku miasta jako ośrodka turystycznego i kulturalnego. 

 

 

7.1.8 Poważne awarie i klęski żywiołowe 

Poważne awarie  

 Na terenie gminy miejskiej Nowy Targ nie działają zakłady przemysłowe, 

których charakter wykorzystywanych technologii i zgromadzone na ich terenach 

materiały stwarzają poważne zagrożenie chemiczne i biologiczne w przypadku 

wystąpienia awarii. 

 Zagrożenia chemiczne i biologiczne wiążą się z transportem substancji 

niebezpiecznych przebiegającymi przez teren miasta drogami nr 47, 49, 957, 969. W 

mieście położony jest główny węzeł drogowy na Podhalu. Przeciążona ruchem i 

wymagająca pilnej modernizacji droga do Zakopanego i przejścia granicznego w Łysej 

Polanie dodatkowo zwiększa zagrożenie.  

 Plany uruchomienia ruchu pasażerskiego na lotnisku w Nowym Targu pociągną 

za sobą wzrost zagrożeń związanych ruchem lotniczym oraz jego obsługą naziemną. 

Skala potencjalnych zagrożeń zależna będzie od zamierzeń inwestycyjnych. Problem 

regulują odrębne przepisy.   
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Zagrożenie pożarowe 

 Stosunkowo duża lesistość miasta, oraz wkraczanie zabudowy i zainwestowania 

turystyczno-rekreacyjnego w kompleks leśny Gorców w północnej jego części 

sprawiają, że konieczna jest wzmożona ochrona przeciwpożarowa.  

Ponadto ważnym zadaniem gminy jest przeciwdziałanie wypalaniu traw oraz 

resztek upraw. Zadanie łączy w sobie elementy egzekucji przepisów prawa, jak również 

edukacji ekologicznej oraz pielęgnacji zieleni. 

Działania prewencyjne powinny obejmować między innymi wypracowanie 

optymalnych zachowań mieszkańców i turystów na dostrzeżone zagrożenia. Ze 

względu na dającą się zaznaczać w Europie większą częstotliwość anomalii 

pogodowych, należy brać pod uwagę zwiększenie zagrożenia wystąpieniem anomalii 

pogodowych.  

 

Ochrona przeciwpowodziowa 

Ochrona przeciwpowodziowa, jakkolwiek stanowi istotny element gospodarki 

przestrzenią gminy, ma charakter ponadlokalny. Działania i inwestycje musza być 

podejmowane w ujęciu zlewniowym. Zadaniem gminy jest wdrożenie programów 

ochrony przeciwpowodziowej oraz dostosowanie własnych planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz strategii rozwoju do potencjalnych zagrożeń powodziowych i 

możliwości ich ograniczenia.  

W Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowotarskiego zapisano 

zadanie „Wykonanie powiatowego planu operacyjnego ochrony przed powodzią (dla 

terenów zagrożonych zalaniem)” z terminem realizacji 2007 r. Termin realizacji ww. 

zadania zbiega się z końcem obowiązywania niniejszego Planu ochrony środowiska dla 

gminy. Zapisy planu ochrony przed powodzią powinny zostać ocenione i uwzględnione 

przy wykonywaniu kolejnego programu na lata 2008 – 2011. 
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7.2 Powiązania z programami regionalnymi  

 Program ochrony środowiska dla Gminy Miasto Nowy Targ uwzględnia zapisy 

programów i strategii wyższego szczebla w zakresie, w jakim dotyczą obszaru gminy. 

W szczególności uwzględniono zadania wynikające z „Programu ochrony środowiska 

Powiatu Nowotarskiego” [6].  

 W powyższym „Programie ...” określono następujące obszary tematyczne 

podstawowych zadań z zakresu polityki ekologicznej w powiecie:  

„Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych 
− Racjonalizacja użytkowania wody 
− Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji 
− Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania 

energii ze źródeł odnawialnych 
Ochrona powietrza 

− Ograniczenie emisji do powietrza w energetyce i przemyśle 
− Ograniczenie emisji w sektorze mieszkalnictwa 
− Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych 

Ochrona przed hałasem 
− Ochrona przed hałasem komunikacyjnym 
− Ochrona przed hałasem przemysłowym 

Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 
− Inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego 
− Preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania 

elektromagnetycznego 
Ochrona wód 

− Zarządzanie zasobami wodnymi 
− Ochrona wód 
− Ochrona przeciwpowodziowa i retencja wodna 

Ochrona powierzchni ziemi 
− Gleby użytkowane rolniczo 
− Surowce mineralne 

Gospodarka odpadami 
Zasoby przyrodnicze 

− Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych 
− Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym 
− Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt 
− Ochrona lasów 

Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody” 
 

Autorzy programu powiatowego uznali, ze główne zadania miasta powinny 
obejmować działania z zakresu: 

− tworzenia prawa miejscowego w zakresie gospodarki przestrzennej, w 
tym należytą ochronę krajobrazu oraz kondycji i spójności obszarów 
szczególnie cennych ze względu na walory przyrodnicze, 

 83



Program Ochrony Środowiska Miasta Nowy Targ  

− gospodarki odpadami komunalnymi,  

− segregacji zbiórki i utylizacji odpadów garbarskich, 

− oczyszczania ścieków komunalnych 

− ochrony przed hałasem, 

− ochrony zasobów wodnych i zaopatrzenia w wodę dla celów 
komunalnych, 

− ochrony i tworzenia terenów zieleni miejskiej i parkowej, 

− właściwej gospodarki na obszarach chronionych, w tym zgodnego z ideą 
rozwoju zrównoważonego kształtowania zagospodarowania 
turystycznego i rekreacyjnego tych terenów,  

− prowadzenia kampanii i programów edukacyjnych.  
 

Niniejszy Gminny Program Ochrony Środowiska uwzględnia powyższe 

wytyczne, w zakresie odpowiadającym charakterowi i możliwościom gminy. 

Uwzględniono również cele polityki ekologicznej wynikające z dokumentów o 

charakterze strategii uchwalonych przez Gminę. Poniżej przytoczono szczegółowy 

wykaz zadań ujętych w harmonogramie powiatowego programu ochrony środowiska, 

których koordynacja bądź spoczywa na Gminie, bądź też jest ona przewidziana jako 

jeden z głównych wykonawców.  

Przy tworzeniu niniejszego Programu Ochrony Środowiska, uwzględniono 

również zapisy „Programu Zrównoważonego Rozwoju I Ochrony Środowiska 

Województwa Małopolskiego na lata 2001-2015 – NASZA ZIELONA 

MAŁOPOLSKA”. Jest to jednak dokument sporządzony w roku 2000, i szczegółowy 

harmonogram jego realizacji obejmował lata 2001 – 2004, tak więc nie jest uzasadnione 

bezpośrednie odniesienie się do poszczególnych zadań. Ponadto znaczna części zaleceń 

z dokumentów szczebla wojewódzkiego oddziałuje na niniejszy Gminny POŚ poprzez 

zapisy Powiatowego POŚ.  

Dodatkowo uwzględniono jeszcze jeden dokument planistyczny szczebla 

wojewódzkiego – Program „Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 

2004 –2006”. Z jednej strony jego zakres czasowy pokrywa się z okresem 

obowiązywania niniejszego POŚ, z drugiej zostały w nim ujęte zadania zasadniczo 

zbieżne w zakresie edukacji ekologicznej i promocji zasad zrównoważonego rozwoju.  
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7.2.1 Program Ochrony Środowiska Powiatu Nowotarskiego 

Zadania z zakresu ochrony środowiska stawiane w Powiatowym programie 

ochrony środowiska, w zakresie odnoszącym się do obszaru miasta Nowy Targ zostały 

zawarte w tabeli 9. Jednostkami koordynującymi większość z nich będą władze 

powiatowe i wojewódzkie. W niektórych przypadkach koordynacja zostanie 

powierzona Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Regionalnym Zarządom 

Gospodarki Wodnej oraz władzom gmin. Dla większości zadań pewna część prac 

zostanie powierzona gminom, dla których koordynator określi zakres i harmonogram 

udziału, oraz przydzieli niezbędne fundusze.  

Część zadań zawartych w harmonogramie na szczeblu powiatowym odnosi się 

jednak bezpośrednio do zakresu obowiązków administracji szczebla gminnego. Są to 

głownie zadania polegające na włączaniu zagadnień ochrony środowisku do procesu 

decyzyjnego, opiniotwórczego, planowania przestrzennego oraz szeroko rozumianego 

kształtowania środowiska, w planach, strategiach, programach i inwestycjach o 

charakterze lokalnym.  

W poniższej tabeli przytoczono jedynie te zadania, w których realizację może 

zostać włączone Miasto Nowy Targ. Zadania o szczególnym znaczeniu dla miasta 

(nadzorowane przez jednostki wyższego szczebla), których realizacja została 

uwzględniona bezpośrednio jako zadania gminnego harmonogramu na lata 2004 – 2007 

lub zadania strategii gminnej polityki środowiskowej do roku 2014 zaznaczono 

wytłuszczeniem czcionki. 
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Tabela 9. Harmonogram kierunków działań zawartych w Programie Ochrony 

Środowiska Powiatu Nowotarskiego – w zakresie obejmującym obszar miasta 

Nowy Targ. 

 

Zadanie priorytetowe Lata 
realizacji 

Jednostka 
Realizacyjna 

Jednostka 
Koordynacyjna

Źródła 
finansowania 

 
Racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów oraz wzrost udziału zasobów odnawialnych 

 
 
Racjonalizacja użytkowania wody 
 
1. Realizacja planów racjonalnego gospodarowania wodą 

(np. uszczelnienie sieci, wprowadzanie zamkniętych 
obiegów wody); 

Zadanie 
ciągłe 

Urzędy Gmin 
Zakłady przemysłowe 

Starostwo 
Powiatowe 

Środki własne 
jednostek 
realizujących, 
kredyty 

1.1. Doszczelnienie sieci wodociągowej na terenie Miasta 
Nowy Targ 

2005-2007 Urząd Miasta Nowy 
Targ 

 Środki własne, 
środki UE, 
dotacje, kredyty 

 
Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania 
energii ze źródeł odnawialnych 
 
2. Wprowadzenie bodźców ekonomicznych dla 

przedsięwzięć proekologicznych (ulgi podatkowe, 
możliwość współfinansowania); 

Zadanie 
ciągłe 

Urzędy Gmin, 
Starostwo Powiatowe 

Starostwo 
Powiatowe 

Środki jednostek 
realizujących, 
dotacje 

3. Zmniejszenie strat energii, zwłaszcza cieplnej w 
systemach przesyłowych oraz prowadzenie odzysku 
ciepła 

Zadanie 
ciągłe 

Zakłady dostarczające 
ciepło, Podmioty 
gospodarcze 

Starostwo 
Powiatowe 

Środki własne 
jednostek 
realizujących, 
kredyty, dotacje 

3.1. Termomodernizacja, bądź remont i docieplenie: 
szkół podstawowych nr 2,4,5 i 11   
– przedszkola nr 4 
– gimnazjum nr 2 

w mieście Nowy Targ  

 
2004 –2006 

Urząd Miasta Nowy Targ  Środki własne, 
dotacje, kredyty 

4. Poprawa parametrów energetycznych budynków 
(wymiana okien i ocieplenie budynków) – przede 
wszystkim budynki użyteczności publicznej; 

Zadanie 
ciągłe 

Urzędy Gmin, 
Właściciele mieszkań, 
Zarządcy budynków 

Starostwo 
Powiatowe 

Środki własne 
jednostek 
realizujących, 

5. Rozpowszechnienie stosowania indywidualnych 
liczników ciepła (budynki komunalne); 

Zadanie 
ciągłe 

Właściciele mieszkań, 
Zarządcy budynków 

Starostwo 
Powiatowe 

Środki własne 
jednostek 
realizujących, 

6. Podjęcie działań promocyjnych i doradztwa 
związanego z wdrażaniem pozyskiwania energii ze 
źródeł odnawialnych; 

Zadanie 
ciągłe 

Starostwo Powiatowe, 
Urzędy gmin 

Starostwo 
Powiatowe, 

Środki własne 
jednostek 
realizujących, 

 
Zapewnienie wysokiej jakości powietrza, (redukcja emisji pyłów i gazów niszczących warstwę ozonową) 

 
 
Ograniczenie emisji do powietrza w energetyce i przemyśle 
 
1. Uzyskanie pozwoleń emisyjnych przez zakłady 

przemysłowe (od których decyzje są wymagane) 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi 

do 2006 
 

Zakłady przemysłowe Starostwo 
Powiatowe 

Środki własne 
jednostek 
realizujących 

2. Spalanie węgla lepszej jakości lub zamiana nośnika na 
bardziej ekologiczny; 

Zadanie  
ciągłe 

Właściciele mieszkań, 
Zarządcy budynków 

Starostwo 
Powiatowe 

Środki własne 
jednostek 
realizujących 

3. Modernizacja układów technologicznych oraz montaż 
urządzeń ograniczających emisję (w takich 
przypadkach istnieje możliwość wspólnego ubiegania 
się Urzędów wraz z zakładami o środki finansowe np. z 
eko – konwersji zadłużenia); 

Zadanie 
ciągłe 

Zakłady przemysłowe Starostwo 
Powiatowe 

Środki własne 
jednostek 
realizujących, 
dotacje, kredyty 
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Ograniczenie emisji w sektorze mieszkalnictwa 
 
4. Zamiana węgla na alternatywne nośniki ciepła (gaz, 

brykiet drzewny, palety drzewne, biomasa) – 
modernizacja kotłowni węglowych w obiektach 
użyteczności publicznej; 

2004-2007 
 

Właściciele obiektów Starostwo 
Powiatowe 

Środki własne 
jednostki 
realizującej, 
kredyty, dotacje 

4.1. Wymiana instalacji chłodzenia, CO, przyłączy, stolarki 
okiennej w obiektach Miejskiej Hali Lodowej oraz 
przebudowa kotłowni w Hali Gorce w Nowym Targu 

2004-2006 Urząd Miasta Nowy 
Targ 

 Środki własne 
środki, UE, 
dotacje, kredyty 

4.3. Zmiana technologii kotłowni z węglowych na olejowe 
w szkołach na terenie Gminy Nowy Targ 

2004-2007 i 
dalej 

Urząd Gminy Nowy 
Targ 

 Środki własne 
środki, UE, 
dotacje, kredyty 

5. Wsparcie finansowe dla mieszkańców zmieniających 
ogrzewanie węglowe na bardziej ekologiczne; 

Zadanie  
ciągłe 

Urzędy Gmin, 
Właściciele obiektów 

Starostwo 
Powiatowe 

Środki własne 
jednostek 
realizujących 
oraz dotacje i  
ulgi 

6. Prowadzenie systematycznych akcji edukacji 
ekologicznej na temat oszczędności energii cieplnej i 
elektrycznej oraz stosowania proekologicznych 
nośników energii, szkodliwości spalania materiałów 
odpadowych w kotłowniach domowych; 

Zadanie  
ciągłe 

Starostwo Powiatowe 
Urzędy Gmin, Szkoły, 
Pozarządowe organizacje 
ekologiczne 

Starostwo 
Powiatowe 

Środki własne 
jednostek 
realizujących, 
dotacje 

 
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych 
 
7. Usprawnienie systemu komunikacyjnego (poprawa 

nawierzchni i warunków bezpieczeństwa ruchu, 
modernizacja i rozbudowa dróg) 

Zadanie  
ciągłe 

Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i 
Autostrad, Wojewódzki 
Zarząd Dróg, Powiatowy 
Zarząd Dróg, 
Starostwo Powiatowe,  
Urzędy Gmin,  

Starostwo 
Powiatowe 

Środki własne 
jednostek 
realizujących 

8. Wspieranie rozwój ruchu rowerowego poprzez 
likwidację barier technicznych oraz tworzenie ścieżek 
rowerowych; 

Zadanie  
ciągłe 

Urzędy Gmin, 
Pozarządowe organizacje 
ekologiczne, 

Starostwo 
Powiatowe 

Środki własne 
jednostek 
realizujących, 
dotacje 

 
Zminimalizowanie uciążliwego hałasu w środowisku 

 
 
Ochrona przed hałasem komunikacyjnym 
 
1. Prowadzenie monitoringu poziomu hałasu wzdłuż 

głównych szlaków komunikacyjnych przechodzących 
przez teren powiatu; 

Zadanie  
ciągłe 

Właściciele i zarządcy 
obiektów  
(Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i 
Autostrad, Wojewódzki 
Zarząd Dróg, Powiatowy 
Zarząd Dróg) oraz 
Starostwo Powiatowe, 
Urzędy Gmin, WIOŚ 

Starostwo 
Powiatowe 

Środki własne 
jednostek 
realizujących, 

2. Wspieranie inwestycji ograniczających ujemny wpływ 
hałasu, mianowicie: budowy ekranów akustycznych i 
tworzenia pasów zwartej zieleni ochronnej, a także 
izolacji budynków (np. wymiana okien); 

Zadanie  
ciągłe 

Właściciele i zarządcy 
obiektów 
 

Starostwo 
Powiatowe 

Środki własne 
jednostek 
realizujących, 

3. Sporządzenie map akustycznych dla dróg i linii 
kolejowych, dla których eksploatacja może powodować 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku. 

2007 Właściciele i zarządcy 
obiektów 

Starostwo 
Powiatowe 

Środki własne 
jednostek 
realizujących, 

 
Ochrona przed hałasem przemysłowym 
 
4. Systematyczna kontrola zakładów przemysłowych 

(zwłaszcza zlokalizowanych w pobliżu zabudowy 
mieszkalnej); 

Zadanie  
ciągłe 

WIOŚ Starostwo 
Powiatowe 

Środki własne 
jednostek 
realizujących, 
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Ochrona mieszkańców przed promieniowaniem Elektromagnetycznym 
 
1. Inwentaryzacja źródeł promieniowania 

elektromagnetycznego - prowadzenie rejestru urządzeń 
będących źródłem promieniowania 
elektromagnetycznego  

Zadanie  
ciągłe 

Starostwo Powiatowe 
Urzędy Gmin 

Starostwo 
Powiatowe 

 

2. Współpraca z zakładami energetycznymi w dziedzinie 
ochrony mieszkańców przed oddziaływaniem 
promieniowania elektromagnetycznego; 

 

Zadanie  
ciągłe 

Zakłady Energetyczne 
Starostwo Powiatowe 
Urzędy Gmin 

Starostwo 
Powiatowe 

 

 
Zapewnienie wystarczającej ilości wody o odpowiedniej jakości użytkowej, racjonalizacja zużycia wody oraz ochrona przed powodzią 

 
 
Zarządzanie zasobami wodnymi i ochrona wód 
 
1. Wdrożenie systemu zarządzania zasobami wodnymi; Zadanie  

ciągłe 
Jednostki zajmujące się 
ochroną wód i 
gospodarką wodną 

Starostwo 
Powiatowe 

Środki własne 
jednostek 
realizujących, 

2. Opracowanie koncepcji gospodarki wodno – ściekowej 
na terenach gmin powiatu, będących podstawą do 
podejmowania dalszych przedsięwzięć w tym zakresie 
(dla gmin, które nie posiadają w/w opracowań); 

2004-2006 Urzędy Gmin, Starostwo 
Powiatowe 

Środki własne 
jednostek 
realizujących, 
dotacje, kredyty 

3. Budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń 
zaopatrzenia w  wodę 

Zadanie 
ciągłe 

Urzędy Gmin Starostwo 
Powiatowe 

Środki własne 
jednostek 
realizujących, 
środki UE, 
dotacje, kredyty 

3.1. Miasto Nowy Targ
- Rozbudowa ujęć wody ze studni głębinowych 
- Budowa wodociągu NZPS – ul. Szaflarska 
- Budowa wodociągu – ul. Bulwarowa 
- Budowa wodociągu w ulicy Kokoszków – powyżej 

Szkoły Rolniczej. 

 
2004 
2004 
2004 
2004 
 

 
 
Urząd Miasta Nowy 
Targ 

 Środki własne 
jednostki 
realizującej, 
środki UE, 
dotacje, kredyty 

4. Zintensyfikowanie budowy, rozbudowy i modernizacji 
oczyszczalni ścieków oraz rozbudowy i modernizacji 
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie 
powiatu 

2004-2007 Urzędy Gmin   Środki własne 
jednostek 
realizujących, 
środki UE, 
dotacje, kredyty 

4.1. Urząd Miasta Nowy Targ
- Wykonanie kanału sanitarnego w ul. Pod Brzegiem 
- Wykonanie kanału sanitarnego w sięgaczach Boh. 

Tobruku; 
- Wykonanie kanalizacji sanitarnej w oś. Niwa – etap I 

oraz w  Klikuszówka; 
- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków; 
 
- Budowa kanalizacji sanitarnych w os. Zadział, Robów, 

Szuflów, Oleksówki, Gazdy; 
- Doszczelnienie kanalizacji sanitarnej z wymianą 

przykanalików. 

 
2004 
 
2005 
 
2005-2007 
2006-2007 
2006-2007 
2007        
i nast. 

 
 
 
 
Urząd Miasta 
 Nowy Targ 

 Środki własne 
jednostek 
realizujących, 
środki UE, 
dotacje, kredyty 

 
Ochrona przeciwpowodziowa i mała retencja 
 

Inwentaryzacja, odbudowa i regulacja oraz prawidłowa 
eksploatacja systemów melioracji; 

Zadanie  
ciągłe 

ODGW 
 

Starostwo 
Powiatowe 

Środki własne 
jednostek 
realizujących, 

Wykonanie powiatowego planu operacyjnego ochrony 
przed powodzią (dla terenów zagrożonych zalaniem); 

2007 Starostwo Powiatowe  Starostwo 
Powiatowe 

Środki własne 
jednostek 
realizujących 

Przeprowadzenie działań formalno - prawnych jeżeli w 
istniejących planach i studiach dotyczących 
zagospodarowania przestrzennego nie zostały objęte 
ochroną tereny zalewowe  (przede wszystkim w 
dolinach rzek Dunajec, Białka, Raba, Skawa). 

Zadanie  
ciągłe 

Urzędy Gmin Starostwo 
Powiatowe 

Środki własne 
jednostek 
realizujących, 
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Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją 

 
 
Gleby użytkowane rolniczo 
 
1. Kształtowanie struktury upraw przeciwdziałającej 

erozji i pogarszaniu się jakości gleb;  
Zadanie  
ciągłe 

ODR,  
Urzędy Gmin, 
Właściciele gruntów 

Starostwo 
Powiatowe 

Środki własne 
jednostek 
realizujących, 

2. Podjęcie działań zmniejszających poziom zakwaszenia 
gleb; 

Zadanie  
ciągłe 

ODR, 
Właściciele gruntów 

Starostwo 
Powiatowe 

Środki własne 
jednostek 
realizujących, 
dotacje 

3. Założenie i prowadzenie rejestru terenów, na których 
stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleb lub 
ziemi; 

Zadanie  
ciągłe  

Starostwo Powiatowe, 
Urzędy Gmin 

Starostwo 
Powiatowe -*

 
Zasoby kopalin 
 
4. Bieżąca rekultywacja terenów poeksploatacyjnych; Zadanie  

ciągłe 
Eksploatatorzy zasobów 
Urzędy Gmin 

Starostwo 
Powiatowe 

Środki własne 
jednostek 
realizujących, 

5. Uwzględnienie w studiach uwarunkowań oraz planach 
zagospodarowania przestrzennego (jeżeli obecnie nie są 
uwzględnione) obszarów złóż i objęcie ich ochronom. 

Zadanie  
ciągłe 

Urzędy Gmin Starostwo 
Powiatowe  

-*

 
Minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania i bezpieczne składowanie powstających odpadów 

 
 
Zorganizowanie sprawnego systemu odbioru, przetwarzania i składowania odpadów 
 
1. Opracowanie planów gospodarki odpadami na lata 

2004 – 2015 oraz wdrożenie ich realizacji 2004 Urzędy Gmin  Środki własne 

2. Wdrożenie konkretnych działań na rzecz poprawy 
gospodarki odpadami Zadanie  

Ciągłe Urzędy Gmin  

Środki własne 
jednostek 
realizujących, 
środki UE, 
dotacje, kredyty 

2.1. Miasto Nowy Targ:
- Modernizacja instalacji do termicznej utylizacji osadu 

na Oczyszczalni Ścieków 
- Budowa sortowni odpadów komunalnych w Nowym 

Targu 

 
2004 
 
2004-2007 

Urząd Miasta Nowy 
Targ 
 
Właściciele obiektu 

 Środki własne 
jednostek 
realizujących, 
środki UE, 
dotacje, kredyty 

 
Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem - Georóżnorodności i bioróżnorodności w tym wzrost lesistości 
powiatu 
 
1. Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych - 

Prowadzenie prac pielęgnacyjnych parków i pomników 
przyrody; 

Zadanie  
ciągłe 

Urzędy Gmin, Dyrekcje 
Parków Narodowych i 
Parków Krajobrazowych 

Starostwo 
Powiatowe 

Środki własne 
jednostek 
realizujących, 

2. Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem 
przestrzennym - Przestrzeganie procedur 
lokalizacyjnych chroniących tereny cenne przyrodniczo 
przed przeinwestowaniem; 

Zadanie  
ciągłe 

Urzędy Gmin, Starostwo 
Powiatowe, 

Starostwo 
Powiatowe 

 
-*

3. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt - Opracowanie 
planów ochrony siedlisk gatunków zagrożonych; 

2005 Urzędy Gmin, 
Nadleśnictwa, 
Pozarządowe organizacje 
ekologiczne 

Starostwo 
Powiatowe 

Środki własne 
jednostek 
realizujących, 
dotacje 

4. Stały monitoring środowiska leśnego w celu 
przeciwdziałania stanom niepożądanym (choroby 
szkodniki) 

Zadanie  
ciągłe 

Nadleśnictwa Starostwo 
Powiatowe 

Środki własne 
jednostek 
realizujących, 
dotacje 

5. Przestrzeganie postanowień zawartych w 
inwentaryzacji lub planach urządzania lasów nie 
będących własnością Skarbu Państwa, 

Zadanie  
ciągłe 

Starostwo Powiatowe, 
Nadleśnictwa, 

Starostwo 
Powiatowe 

Środki własne 
jednostek 
realizujących, 
dotacje 
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6. Pełnienie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi 
własności Skarbu Państwa  

Zadanie  
ciągłe 

Starostwo Powiatowe, 
Nadleśnictwa, 

Starostwo 
Powiatowe 

Środki własne 
jednostek 
realizujących, 

7. Nadzorowanie procesu zalesiania równolegle z 
działaniami prowadzącymi do zróżnicowania struktury 
gatunkowej lasów i poprawy struktury wiekowej 
drzewostanów; 

Zadanie  
ciągłe 

Nadleśnictwa, 
Urzędy Gmin, 

Starostwo 
Powiatowe 

Środki własne 
jednostek 
realizujących, 
dotacje 

8. Zaprojektowanie ścieżek dydaktycznych wraz z opisem 
przyrody; 

2004-2007 Nadleśnictwa, 
Urzędy Gmin, 
Pozarządowe organizacje 
ekologiczne 

Starostwo 
Powiatowe 
 

Środki własne 
jednostek 
realizujących, 
dotacje 

9. Włączenie w akcję edukacji ekologicznej 
proekologicznych organizacji pozarządowych 

Zadanie  
ciągłe 

Starostwo Powiatowe,  
Urzędy Gmin, 

Starostwo 
Powiatowe 

 
-*

10. Promowanie zachowań proekologicznych we 
wszystkich dziedzinach życia zgodnie z zasadami 
ochrony przyrody: 

a. zebrania wiejskie,  
b. szkolenia, 
c. akcja ulotkowa; 

Zadanie  
ciągłe 

Starostwo Powiatowe,  
Urzędy Gmin, 
Szkoły 

Starostwo 
Powiatowe 

Środki własne 
jednostek 
realizujących, 
dotacje 
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7.2.2 Program „Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 
2004 –2006”. 

 Część celów i zadań określonych w niniejszym programie ochrony środowiska 

realizuje równocześnie i jest związana z programem informatyzacji województwa. 

Akcje edukacji ekologicznej proponowane w programie powinny uwzględniać 

wykorzystanie sieci informatycznej i Internetu jako platformy medialnej. Jest to obecnie 

jedna z najtańszych form edukacji, coraz powszechniej wykorzystywana, szczególnie 

przez młodzież.  

 Program informatyzacji województwa przewiduje zwiększenie dostępności 

Internetu i usług informatycznych oraz powszechną edukację w tym zakresie. Z jednej 

strony zapewni to szeroki dostęp społeczeństwa do treści i akcji propagowanych 

poprzez ten kanał informacyjny, z drugiej stworzenie dużej ilości aktualnych i 

wartościowych informacji udostępnianych w Internecie (w tym wypadku dotyczących 

środowiska) zwiększa jego użyteczność i pośrednio stymuluje edukację informatyczną 

społeczeństwa.  

 Należy również zwrócić uwagę na aspekt promocyjny miasta. Prowadzenie 

serwisu internetowego na wysokim poziomie merytorycznym i technicznym stwarza 

wizerunek gminy prężnej, zaawansowanej technologicznie i przyjaznej, zarówno wobec 

potencjalnych inwestorów jak i turystów. Informacje środowiskowe ulegają stosunkowo 

powolnej dezaktualizacji i stanowią atrakcję przyciągającą internautów, tak więc są 

znakomitym elementem wzbogacającym wizerunek gminy.  

 Wprawdzie elementy edukacji ekologicznej są w programie informatyzacji 

województwa traktowane marginalnie jednak należy stwierdzić, że w wielu 

środowiskach głównym „oknem na świat informatyzacji” będzie młodzież. 

Przyciągnięcie i „oswojenie” jej ze stroną internetową Urzędu Miasta poprzez 

zamieszczenie oferty edukacyjnej i akcje ekologiczne (również poprzez dostęp z 

pracowni i świetlic szkolnych) zwiększy popyt na informację z tego źródła i ułatwi 

dostęp również osobom mniej przyjaznym rewolucji informatycznej. 
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8. HARMONOGRAM I NAKŁADY NA REALIZACJĘ PROGRAMU 
OCHRONY ŚRODOWISKA w latach 2005 - 2008 

 

 Zakres Programu Ochrony Środowiska powinien odpowiadać, w stopniu 

dostosowanym do jej skali, polityce ekologicznej państwa. Wymagane jest poza 

określeniem celów i priorytetów ekologicznych, sporządzenie harmonogramu działań 

proekologicznych wraz z określeniem środków niezbędnych do osiągnięcia celów.  

 Sporządzono harmonogram realizacji programu w okresie 2005 – 2008 

określających poszczególne zadania, ich charakter i rok realizacji, źródła finansowania, 

koszty (w zakresie niezbędnym do uwzględnienia w budżecie gminy).  

 

Harmonogram realizacji programu ochrony środowiska Miasta Nowy Targ na 

lata 2005 – 2008 wraz z szacunkiem nakładów finansowych - tabele 10 – 12. 
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Tabela 10. Harmonogram zadaniowy POŚ dla Nowego Targu na lata 2005 – 2008.4
 

Realizacja

Lp. Działanie 

20
05

 
20

06
 

20
07

 
20

08
 

udział finansowy 
innych jednostek, 
źródła finansowania 

Nakłady do 
roku 2008 
(w tyś zł) 

Wskaźniki realizacji 

1.  

Edukacja ekologiczna w tym  
akcja „Sprzątania Świata”, 
Konkursy ekologiczne 
wsparcie inicjatyw szkolnych kół zainteresowań 
organizacja olimpiady ekologicznej 

X X X X Fundusze ekologiczne 
GFOŚiGW 

60,0 
(15,0/rok) 

Ilość zebranych odpadów, 
liczba uczniów uczestniczących 
w akcji 

2.  
Likwidacja dzikich wysypisk odpadów w gminie, 
promocja systemu segregacji odpadów, egzekucja 
wymagań ustawy o odpadach  

X X X X Fundusze ekologiczne 20,0 
(5,0/rok) 

Liczba zlikwidowanych 
wysypisk, 
szacowana ilość odpadów poza 
systemem zbiórki  

3.  

Propagowanie proekologicznych technologii i zachowań 
konsumenckich (ogrzewanie, segregacja i utylizacja 
odpadów) w materiałach wydawanych przez gminę (w 
tym strona internetowa) 

X X X X

Fundusze ekologiczne 
Organizacje pozarządowe 

PEC „Geotermia 
Podhalańska” S.A. 

12,0 
(3,0/rok) 

Liczba publikacji * nakład, 
liczba odwiedzin na stronach 
WWW o tej tematyce 
 

4.  

Działalność edukacyjna i administracyjna w kierunku 
ograniczania spalania śmieci w gospodarstwach, 
wypalania traw, oraz promocji niskoemisyjnych źródeł 
energii dla ogrzewania budynków (ograniczenie niskiej 
emisji) 

X X X X Fundusze ekologiczne 
Organizacje pozarządowe 

8,0 
(2,0/rok) 

Liczba pożarów traw, 
procent odzysku opakowań 
plastikowych i papierowych 

                                                 
4 Uwaga: Harmonogram nie zawiera zadań z zakresu gospodarki opadami, za wyjątkiem tych, które obejmują również zagadnienia edukacji 
ekologicznej. 
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Realizacja

Lp. Działanie 

20
05

 
20

06
 

20
07

 
20

08
 

udział finansowy 
innych jednostek, 
źródła finansowania 

Nakłady do 
roku 2008 
(w tyś zł) 

Wskaźniki realizacji 

5.  Promocja rozwoju instalacji grzewczych oraz jednostek 
usługowych bazujących na energii geotermalnej  X X X X

Fundusze ekologiczne 
Organizacje pozarządowe 

PEC „Geotermia 
Podhalańska” S.A. 

4,0 
(1,0/rok) 

Liczba instalacji/ obiektów, 
liczba modernizacji, 
liczba certyfikatów 

6.  

Promocja rozwoju instalacji energetyki odnawialnej i 
obiektów o wysokim standardzie efektywności 
energetycznej (termoizolacja, ogrzewanie pasywne, 
systemy zintegrowane) 

X X X X

Fundusze ekologiczne 
Organizacje pozarządowe 

PEC „Geotermia 
Podhalańska” S.A. 

Inwestorzy prywatni 

16,0 
(4,0/rok) 

Liczba instalacji/ obiektów, 
liczba modernizacji, 
liczba certyfikatów 

7.  Wspieranie programów monitoringu środowiska i 
przeciwdziałania zanieczyszczeniom X X X X GFOŚiGW 100,0 

(25,0/rok)  

8.  
Wspieranie działań z zakresu profilaktyki środowiskowej  
oraz prowadzenia działań ratowniczych w przypadku 
wystąpienia zagrożeń środowiska naturalnego  

X X X X GFOŚiGW 40,0 
(10,0/rok)  

9.  Opieka nad obszarami przestrzeni publicznej – nasadzenia 
i kształtowanie zieleni X X X X

Fundusze ekologiczne 
Organizacje pozarządowe 

GFOŚiGW 
Inwestorzy prywatni 

40,0 
(10,0/rok) 

Drzewa zasadzone,  
drzewa usunięte (legalnie i 
nielegalnie) 
Pow. terenów zielonych 
zarządzanych przez miasto 
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Realizacja

Lp. Działanie 

20
05

 
20

06
 

20
07

 
20

08
 

udział finansowy 
innych jednostek, 
źródła finansowania 

Nakłady do 
roku 2008 
(w tyś zł) 

Wskaźniki realizacji 

10.  
Opieka nad pomnikami przyrody na terenie gminy, 
kształtowanie otoczenia i ochrona rezerwatu przyrody 
„Bór na Czerwonem”  

X X X X

GFOŚiGW 
Fundacje ekologiczne 

Organizacje pozarządowe 
Prywatni inwestorzy  

12,0 
(3,0/rok) 

Liczba pomników przyrody, 
Nakłady 

 ŁĄCZNIE POZ. 1 - 11 312,0   

  wydatki roczne cykliczne    78,0/ rok 
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Tabela 11.  Harmonogram dla zadań inwestycyjnych. 

 
Realizacja 

zadania 

Lp. Działanie 

20
05

 
20

06
 

20
07

 
20

08
 

udział finansowy  
innych jednostek, 
źródła finansowania

Nakłady do roku 
2008 

(w tyś zł) 

11.  Kanał sanitarny w sięgaczach Boh. Tobruku    X Fundusze ekologiczne
Fundusze UE 125,0 

12.  Kanalizacja sanitarna w oś Niwa etap I  i Klikuszówka   X X X
Fundusze ekologiczne

Fundusze UE 
ISPA 

2000,0 

13.  Modernizacja oczyszczalni ścieków - dostosowanie do obowiązujących 
przepisów prawnych  X    Dotacja celowa 268,0 

14.  Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków  X X X
Fundusze ekologiczne

Fundusze UE 
ISPA 

8100,0 

15.  Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej  w związku z przebudową ul. 
Kościuszki i Kowaniec X    Dotacja celowa 140,0 

16.  Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej  w związku z przebudową ul. 
Ludźmierskiej X    Dotacja celowa 50,0 

17.  Budowa kan. sanitarnych w osiedlach: Zadział, Robów, Szuflów, Oleksówki, 
Gazdy   X X Fundusze ekologiczne

Fundusze UE 1250,0 

18.  Doszczelnianie kanalizacji sanitarnej z wymianą przykanalików   X X Fundusze ekologiczne
Fundusze UE 1000,0 

19.  Modernizacja i doszczelnianie istniejącej sieci  wodociągowej X    Dotacja celowa  850,0 

20.  Podłączenie studni wgłębnych z terenu Równia Szaflarska - Bór do magistrali 
wodociągowej SUW - Nowy Targ X    Dotacja celowa 1000,0 

21.  Wodociąg w ul. Grel    X Fundusze ekologiczne
Fundusze UE 300,0 
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Realizacja 
zadania 

Lp. Działanie 

20
05

 
20

06
 

20
07

 
20

08
 

udział finansowy  
innych jednostek, 
źródła finansowania

Nakłady do roku 
2008 

(w tyś zł) 

22.  Doszczelnianie sieci wodociągowej X X X X
Fundusze ekologiczne

Fundusze UE 
ISPA 

2000,0 

23.  Dokumentacje planowanych inwestycji w MZWiK X    Dotacja celowa 105,0 

 
 

Razem gospodarka wodno ściekowa poz. 12 – 25 
 

     17188,00 zł 
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Tabela 11. cd. 
 

Realizacja 
zadania 

Lp. Działanie 

20
05

 
20

06
 

20
07

 
20

08
 

udział finansowy  
innych jednostek, 
źródła finansowania

Nakłady do roku 
2008 

(w tyś zł) 

 Zadania zawierające elementy z zakresu ochrony powietrza 
atmosferycznego i zwiększenia efektywności energetycznej.       

24.  Rozbudowa i konserwacja systemu kanalizacji opadowej X X   
Fundusze 

ekologiczne 
Fundusze UE 

890,0 

25.  Dokończenie termomodernizacji budynku Ośrodka Pomocy Społecznej  X    Dotacja celowa 50,0 

26.  Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 11 i Gimnazjum nr 2    X
Fundusze 

ekologiczne 
Fundusze UE 

840,0 

27.  Szkoła Podstawowa nr  2 - remont elewacji - docieplenie X    
Fundusze 

ekologiczne 
Fundusze UE 

300,0 

28.  Przedszkole nr 7 – termomodernizacja X    
Fundusze 

ekologiczne 
Fundusze UE 

170,0 

29.  Przedszkole nr 5 remont elewacji - docieplenie X    
Fundusze 

ekologiczne 
Fundusze UE 

78,0 

30.  Modernizacja obiektów Miejskiej Hali Lodowej 
(w tym: instalacje odzysku ciepła, wentylacyjne, ocieplenie stropu)    X Fundusze 

ekologiczne 900,0 

 
 

ŁĄCZNIE POZ. 26 - 32 
 

    3228,0 
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Tabela 12. Pozostałe zadania gminy obejmujące między innymi działania z zakresu kształtowania i ochrony środowiska. 
 

Lata 

Lp. Działanie 

20
05

 
20

05
 

20
07

 
20

08
 udział finansowy 

innych jednostek, 
źródła finansowania 

Wskaźniki realizacji 

1. 

Kontrola zgodności zainwestowania terenu z 
zapisami MPZP, prawem ochrony środowiska oraz 
przyjętymi zasadami gospodarowania na terenach 
chronionych 

X X X X   

2. Ograniczenie niskiej emisji ciepłowniczej z obiektów 
komunalnych X X X X Fundusze ekologiczne 

liczba zmodernizowanych 
obiektów, 
oszczędności energii 

3. Ograniczenie niskiej emisji ciepłowniczej z obiektów 
prywatnych  X X X X

Fundusze ekologiczne 
Środki prywatne 

WIOŚ 

% udział obiektów ogrzewanych 
węglem, 
stan sanitarny powietrza w gminie 
(SO2, CO, pył zawieszony i 
opadający) 

4. 
Ograniczenie hałasu i emisji zanieczyszczeń 
komunikacyjnych poprzez naprawy nawierzchni dróg 
i instalację urządzeń porządkujących ruch 

X X X X Zarządy Dróg i 
Komunikacji 

długość dróg o wymienionej 
nawierzchni  

5. Nasadzenia i kształtowanie zieleni terenów 
komunikacyjnych X X X X Zarządy Dróg i Komunikacji

Liczba drzew, pow. zakrzewień 
w pasach komunikacyjnych, 
liczba nasadzeń,  

6. 
Wspieranie rozwój ruchu rowerowego poprzez 
likwidację barier technicznych oraz tworzenie 
ścieżek rowerowych 

X X X X Fundacje ekologiczne 
GFOŚiGW 

Długość ścieżek i szlaków 
rowerowych istniejących w 
mieście,  
Długość ścieżek rowerowych 
nowo wybudowanych 

7. Ochrona i konserwacja zabytków,  
w tym kształtowanie otoczenia przyrodniczego X X X X   
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9. ŚRODKI NIEZBĘDNE DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW PROGRAMU 

  

Dla realizacji programu należy zastosować szeroki wachlarz instrumentów 

uwzględnionych w polityce ekologicznej kraju. Należą do nich:  

 instrumenty prawne, w tym realizacja zapisów systemu prawa ochrony 

środowiska, 

 instrumenty ekonomiczne (finansowe), 

 instrumenty organizacyjne, 

 planowanie przestrzenne i planowanie rozwoju gospodarczego, 

 system ocen oddziaływania na środowisko i audytów ekologicznych, 

wchodzący w części w system prawa ochrony środowiska w system 

standardów ekologicznych oraz działania z zakresu „dobrej praktyki” 

zawodowej i gospodarczej, 

 edukacja ekologiczna 

 instrumenty realizujące ustawowe prawa społeczeństwa do dostępu do 

informacji o środowisku, 

 instrumenty kształtujące świadomość ekologiczną konsumentów, popyt na 

towary ekologiczne, oraz zasady konkurencji rynkowej z uwzględnieniem 

oddziaływania firm na środowisko,  

 negocjacje z podmiotami gospodarczymi, jednostkami administracji 

państwowej, organizacjami pozarządowymi,  oraz strukturami 

administracyjnymi Unii Europejskiej, będącymi partnerami w realizacji 

poszczególnych zadań programu. 

 

Zastosowanie powyższych środków i instrumentów zostało zasygnalizowane w 

opisie poszczególnych problemów i zadań programu. Ze względu na ograniczone 

możliwości finansowe i organizacyjne gminy nie należy spodziewać się jednoczesnej 

realizacji i wykorzystania na szerszą skalę wszystkich możliwości. Bardziej celowe jest 

skoncentrowanie środków na wybranych działaniach.  
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9.1 Instrumenty prawne 

 Do instrumentów prawnych, znajdujących się w gestii gminy, należą w 

szczególności: 

 wprowadzenie zasad rozwoju zrównoważonego i ochrony środowiska do 

zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu 

gospodarki odpadami do prawa lokalnego, 

 wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wprowadzanie wymagań prawa 

ochrony środowiska i polityki ekologicznej państwa w zakresie standardów 

ekologicznych, 

 wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie stanu wody w gruncie lub 

wykonanie urządzeń zabezpieczających, 

 określenie na drodze decyzji zakresu i sposobu usunięcia przez podmiot 

korzystający ze środowiska przyczyn negatywnego oddziaływania na 

środowisko i przywrócenia środowiska do stanu właściwego oraz 

zobowiązujące do usunięcia uchybień, 

 decyzje zezwalające na usuwanie drzew i krzewów, 

 decyzje stanowiące ochronę cennych obiektów przyrodniczych, 

 zezwolenia na gospodarowanie odpadami, 

 opłaty za korzystanie ze środowiska, 

 administracyjne kary pieniężne. 

 

 W prawie krajowym istnieje wiele mechanizmów i narzędzi wspomagających i 

kontrolujących realizację zadań rozwoju zrównoważonego oraz poprawnego 

kształtowania i korzystania ze środowiska. Należą do nich między innymi: 

• instytucja ocen oddziaływania na środowisko, 

• system certyfikatów ISO 14000 

• europejski system audytów ekologicznych EMAS (Eco-Management and Audit 

Scheme), 

• programy i centra czystszej produkcji – CP, 

• narzędzia analizy oddziaływania na środowisko produktów i usług 

wprowadzanych na rynek: 
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o analiza cyklu życia produktu – LCA, 

o deklaracja środowiskowa produktu – EDP, 

o certyfikaty i znaki produktów ekologicznych.  

 Większość powyższych mechanizmów jest dla podmiotów gospodarczych 

nieobowiązkowa (nie wynika z ustaw i rozporządzeń prawa ochrony środowiska), jednak 

coraz częściej ich wdrożenie stanowi jeden z elementów konkurencji rynkowej bądź jest 

wymagana przez partnerów w oparciu o ich własne systemy zarządzania 

środowiskowego.  

 Również Urząd Miasta, w ramach ustawowej działalności, ma prawo do żądania 

od podmiotów realizacji ich części. Jedną z możliwości jest określenie zakresu oceny 

oddziaływania na środowisko dla inwestycji wymagających odpowiednich decyzji 

Urzędu Miasta na podstawie prawa budowlanego, o zagospodarowaniu przestrzennym, 

oraz systemu prawa ochrony środowiska.  

 

9.2 Instrumenty organizacyjne i polityk ekologicznych 

 W oparciu o idee zrównoważonego rozwoju, postęp techniczny i naukowy, rozwój 

społeczeństwa tworzone są polityki ekorozwoju na szczeblach: ogólnoświatowym, 

europejskim,  krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.  

 Postanowienia dokumentów wyższych szczebli są przenoszone, uszczegóławiane i 

realizowane w dokumentach szczebli niższych. W zakresie kształtowania i ochrony 

środowiska Europy obowiązują liczne polityki, strategie, dyrektywy UE. Jednym z nich 

jest decyzja nr 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. 

Ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego 

[16]. Określa ona zasady kształtowania środowiska i priorytety jego ochrony. Zapisy 

powyższej decyzji obowiązują przy określeniu zadań i dysponowaniu funduszami UE 

przeznaczonymi na ochronę środowiska.  

 Innym ważnym dokumentem na szczeblu Europy jest „Zrównoważona Europa dla 

Lepszego Świata: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej” [18]. 

Wdrożenie strategii w zakresie gospodarowania środowiskiem wymaga, na etapie 

włączania się Polski w strukturę Unii Europejskiej, wzmożonego wysiłku 

organizacyjnego. Znaczące nowe obowiązki ciążą również na podstawowych jednostkach 

administracji państwowej - urzędach gmin. Krótki przegląd zadań i obowiązków 

zamieszczono w poradniku „Wymagania Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowisk 
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– Praktyczne informacje dla samorządów” dostępnego na stronach internetowych 

Ministerstwa Środowiska (http://www.mos.gov.pl/integracja_europejska/wymagania.pdf) 

[17].  

 

9.3 Instrumenty ekonomiczne  

Do podstawowych instrumentów finansowych należą: 

 dotacje i pożyczki ze strony funduszy ekologicznych, przeznaczone na inwestycje 

i zadania proekologiczne, w tym: 

o dotacje UE, 

o dotacje krajowych FOŚiGW, 

o preferencyjne pożyczki bankowe, 

o dotacje fundacji i funduszy ekologicznych, 

 wpływy gminnego FOŚiGW, 

 środki własne gminy, 

 środki prywatne, przeznaczone na współfinansowanie zadań proekologicznych, 

Zasady korzystania z mechanizmów finansowych zostały określone szczegółowo 

w dokumentach donatorów, dostępnych często poprzez Internet.  

Zasady korzystania z funduszy europejskich omówione zostały szczegółowo na stronach 

Ministerstwa Środowiska (http://www.mos.gov.pl/fundusze_UE/). 

Każda z instytucji i organizacji dysponuje funduszami zgodnie z własną listą 

priorytetów, jednak w chwili obecnej większość z nich obejmuje zadania realizujące cele: 

 ochrona zasobów wody pitnej, w tym (w różnym zakresie) ograniczenie zużycia i 

strat wody, rozbudowa sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, zwiększenie 

retencji terenów, ochrona ujęć wody, 

 ochrona różnorodności biologicznej, 

 poprawa gospodarki odpadami, usuwanie skażeń,  

 ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu. 

 

Szczegółowe zasady korzystania ze środków finansowych ulegają zmianom w 

zależności między innymi od: przepisów wewnętrznych, okresu obowiązywania 

programów wieloletnich (UE), sytuacji rynkowej, konkurencji w dostępie do funduszy. 

Często skala inwestycji w gminie jest zbyt mała, aby spełniała kryteria finansowania, 

szczególnie z funduszy UE. Konieczne będzie połączenie inwestycji w ramach 
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porozumień międzygminnych lub włączenie się w programy koordynowane na wyższym 

szczeblu administracyjnym.  

 

9.3.1 Fundusze Strukturalne 

Realizowany jest obecnie w kraju szeroko zakrojony Zintegrowany Program 

Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) określający kierunki i priorytety polityki 

regionalnej państwa w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 

Realizacja programu będzie współfinansowana ze środków Funduszy Strukturalnych. 

Program  koncentruje się na 4 priorytetach, które bezpośrednio lub pośrednio 

uwzględniają zadania z zakresu ochrony i kształtowania środowiska. Dla przedstawienia 

możliwości włączenia się miasta w powyższy program przedstawiono poniżej wybrane 

informacje dla Działania 1.2 pn. „Infrastruktura ochrony środowiska”. 

 

Informacje ogólne 

 Działanie 1.2 „Infrastruktura ochrony środowiska” ma na celu ograniczenie 

ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb, poprawę stanu 

bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zwiększenie wykorzystania energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także poprawę zarządzania środowiskiem.  

 Działanie 1.2 jest komplementarne do Działań realizowanych w ramach 3 

Priorytetu ZPORR „Rozwój lokalny”: 3.1 „Obszary wiejskie” oraz Działanie 3.2. 

„Obszary podlegające restrukturyzacji”. W ramach Działań 3.1 oraz 3.2. 

realizowane będą małe inwestycje w zakresie ochrony środowiska, o 

oddziaływaniu lokalnym. W ramach Działania 1.2 „Infrastruktura ochrony 

środowiska” realizowana będzie natomiast infrastruktura o znaczeniu 

regionalnym, służąca wzmacnianiu konkurencyjności regionów.  

 Inwestycje realizowane w ramach Działania 1.2 będą również komplementarne z 

inwestycjami w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanymi w 

ramach Funduszu Spójności oraz Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost 

konkurencyjności przedsiębiorstw”. 

 Beneficjenci Końcowi/Instytucja Wdrażająca: 

o jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa  

o związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu 

terytorialnego 
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o podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu 

terytorialnego, w których 100%: udziałów lub akcji posiada samorząd 

gminny, powiatowy lub wojewódzki 

o podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - 

zharmonizowanej z prawem Wspólnot Europejskich – wykonujące usługi 

publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką 

samorządu terytorialnego na świadczenie usług z zakresu ochrony 

środowiska. 

o jednostki administracji rządowej w województwach 

o inne instytucje publiczne 

 Udział środków UE – 75% lub 50% kwalifikujących się kosztów publicznych w 

przypadku projektów generujących znaczący zysk netto.  

 Wsparcie finansowe ogółem dla działania: 401 392 878 EUR 

 Instytucja pośrednicząca – Urząd Wojewódzki. 

 

Projekty kwalifikowane: 

Zaopatrzenie w wodę, pobór wody i oczyszczanie ścieków 

 budowa i modernizacja sieci wodociągowych, 

 budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych,  

 budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowych, 

 budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, 

 budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, 

 budowa zbiorników umożliwiających pozyskanie wody pitnej. 

Gospodarka odpadami 

 organizacja i wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów i 

recyklingu, 

 wdrażanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi (m.in. budowa 

sortowni, kompostowni, obiektów termicznej, termiczno-chemicznej i 

mechanicznej utylizacji odpadów; budowa nowych, modernizacja 

istniejących i rekultywacja nieczynnych składowisk; likwidacja "dzikich" 

składowisk), 

 budowa i modernizacja spalarni odpadów niebezpiecznych, 
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 rekultywacja i likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych. 

Poprawa jakości powietrza 

 modernizacja i rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych i 

wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń 

pyłowych i gazowych do powietrza, 

 przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów 

użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, 

w szczególności ograniczenie "niskiej emisji". 

Zapobieganie powodziom 

 regulacja cieków wodnych (pogłębianie, zapory, stabilizacja brzegów, 

prace remontowe w korytach rzecznych, itd.,) 

 tworzenie polderów, 

 budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych wraz z drogami 

dojazdowymi, 

 budowa i modernizacja małych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych 

w ramach tzw. "małej retencji".  

Wsparcie zarządzania ochroną środowiska 

 opracowanie baz danych dotyczących lasów, jakości gleb, wód, powietrza, 

 tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń powietrza w miastach oraz 

systemów informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń 

powietrza, 

 utworzenie sieci stacji kontrolnych i ostrzegawczych w zakresie jakości 

wód, 

 tworzenie map terenów zalewowych, 

 tworzenie systemów monitoringu środowiska, w tym reagowania na 

zagrożenia, 

 tworzenie systemów informacji przeciwpowodziowej. 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

 budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do 

produkcji i przesyłu energii odnawialnej (energia wiatrowa, wodna, 

geotermalna, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, biomasa). 
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Koszty kwalifikowane: 
Prace przygotowawcze, w tym: 

 przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, 

badania geologiczne), 

 przygotowanie dokumentacji technicznej, 

 przygotowanie studium wykonalności, oceny wpływu na środowisko;  

 prace projektantów, architektów, 

 wykup niezabudowanych gruntów (maksymalnie 10% całkowitych 

kosztów kwalifikowalnych projektu), 

 przygotowanie dokumentacji przetargowej,  

 koszty przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń 

przetargowych. 

Prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym: 

 przygotowanie terenu pod budowę, w tym roboty pomiarowe, 

 prace ziemne,  

 prace budowlano-montażowe,  

 prace instalacyjne, 

 prace wykończeniowe, 

 zakup wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem 

inwestycji, 

 nadzór inżynierski, 

 koszty promocji projektu, 

 koszty infrastruktury towarzyszącej niezbędnej dla realizacji projektu.  

Za koszty niekwalifikowane w ramach Działania uznaje się zakup środków 

transportu, np. na cele transportu odpadów. 

Niewielkie inwestycje związane z ochroną środowiska na terenach wiejskich 

realizowane przez osoby prywatne przewidziane są również w Sektorowym Programie 

Operacyjnym „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój 

obszarów wiejskich” w ramach Działania „Rozwój i ulepszanie infrastruktury związanej 

z rolnictwem”. 
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W ramach ww. SPO realizowane będzie również Działanie „Gospodarowanie 

rolniczymi zasobami wodnymi”. W ramach SPO WKP wsparcie uzyskają inwestycje w 

zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska. 

 

9.3.2 Fundusz Spójności 

Wnioskodawca musi spełniać następujące warunki finansowe: 

 posiadać minimalnie 15% środków wkładu własnego na wykonanie inwestycji 

przy założeniu, że Komisja Europejska zgodzi się na dofinansowanie danej 

inwestycji w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu; jeśli przyszła 

inwestycja będzie generować zyski dofinansowanie z Funduszu Spójności będzie 

na pewno niższe niż 80% wtedy na wkład własny należy posiadać około 30% 

kosztów inwestycji, 

 utrzymać płynność finansową inwestycji, co oznacza, że muszą być zapewnione 

środki finansowe na realizację każdego etapu inwestycji albo na wykonanie całej 

inwestycji aby otrzymać refundację. 

 

Beneficjenci pomocy - samorządy powinny zapewnić środki na wkład własny w budżecie 

gminy. Źródłem środków własnych mogą być: 

 budżety samorządów, 

 pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub 

Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

 międzynarodowe instytucje finansowe (EBI, EBOR), 

 zyski przedsiębiorstw komunalnych. 

  

W celu zapewnienia prefinansowania i współfinansowania została w dniu 12.12.2003 r. 

uchwalona Ustawa o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz.U. 2003 Nr 

223, poz. 2218), pozwalającym gminom na zaciąganie kredytów na finansowanie 

kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania finansowania inwestycji 

ze środków Unii Europejskiej. 

  

W dniu 16.04.2004 r. Sejm uchwalił ustawę o Funduszu Poręczeń Unijnych. Zakłada 

ona utworzenie Funduszu Poręczeń Unijnych (FPU) przy Banku Gospodarstwa 

Krajowego. Fundusz będzie udzielał gwarancji i poręczeń spłaty kredytów, pożyczek oraz 
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emisji obligacji w przypadkach, gdy wspierane przez FPU przedsięwzięcia będą 

jednocześnie współfinansowane przez UE. Ustawa ma ułatwić samorządom finansowanie 

inwestycji z kredytów i własnych pieniędzy oraz wykorzystanie dostępnych środków 

unijnych. 

  

W celu efektywnego wykorzystania środków unijnych konieczne jest zarówno 

zapewnienie wieloletniego współfinansowania krajowego, jak i wypracowanie 

ewentualnych możliwości finansowania pomostowego. Kredyty pomostowe są to 

kredyty na realizację konkretnych inwestycji w okresie, kiedy inwestor jest zobowiązany 

do ponoszenia kosztów inwestowania, a nie posiada jeszcze uprawnień do pobierania 

środków z Funduszu Spójności. NFOŚIGW będzie udzielał kredytów pomostowych na 

realizację zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska. 

 

9.3.3 Program LIFE 

 Głównym celem programu LIFE, jest wspieranie Szóstego Programu Działań na 

rzecz Środowiska, czterech wytyczonych w nim obszarów priorytetowych oraz jego 

siedmiu strategii tematycznych. Program LIFE wspiera działania mające na celu 

wdrażanie prawa wspólnotowego oraz wzmocnienie polityki w zakresie ochrony 

środowiska. Wskazuje również nowe rozwiązania problemów związanych z wdrażaniem i 

realizacją polityki ochrony środowiska. Program LIFE składa się z trzech tematycznych 

komponentów: LIFE-Nature, LIFE-Środowisko i LIFE-Kraje Trzecie.   

 

LIFE-Nature  

 Dysponuje środkami przeznaczonymi na finansowanie  działań w zakresie 

ochrony  przyrody tzn. działań "wymaganych dla zachowania lub odtworzenia 

naturalnych siedlisk i populacji gatunków dzikiej fauny i flory w stanie sprzyjającym ich 

ochronie".  

W praktyce, LIFE-Nature jest zobowiązany uczestniczyć we wdrażaniu Dyrektywy 

Ptasiej (79/409/EEC) i Siedliskowej (92/43/EEC) Wspólnoty oraz, w szczególności, w 

tworzeniu Europejskiej Sieci Ekologicznej specjalnych obszarów ochrony - NATURA 

2000.   
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W ramach programu LIFE-Nature maksymalny udział wsparcia finansowego Wspólnoty 

wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. W wyjątkowych okolicznościach udział ten może 

zostać zwiększony do maksymalnie 75%. 

 

LIFE-Środowisko  

 Dysponuje środkami na finansowanie innowacyjnych działań o charakterze 

pilotażowym i demonstracyjnym, których celem jest:  

 włączenie zagadnień środowiskowych w rozwój oraz planowanie przestrzenne, w 

tym na obszarach zurbanizowanych, 

 promowanie zrównoważonego zarządzania zasobami wód podziemnych i 

powierzchniowych, 

 zminimalizowanie wpływu działalności gospodarczej na środowisko, 

 zapobieganie, recykling i racjonalna gospodarka strumieniami odpadów, 

 zmniejszenie środowiskowego wpływu produktów.  

 W ramach programu LIFE-Środowisko Komisja Europejska udziela 

dofinansowania do projektów w wysokości do 30 % dla projektów, które w przyszłości 

będą uzyskiwać dochód, oraz do 50 % dla pozostałych projektów. 

 Całkowity koszt projektu zgłoszonego do współfinansowania w ramach programu 

LIFE-Środowisko powinien opiewać na kwotę mieszczącą się w przedziale od 1 000 000 

Euro do  5 000 000 Euro, a  w  ramach programu LIFE-Nature Komisja Europejska 

preferuje finansowanie projektów, których całkowity budżet jest wyższy niż 500 000 

EURO.  

Więcej informacji o programie dostępnych jest w serwisie internetowym Ministerstwa 

Środowiska - http://www.mos.gov.pl/fundusze_UE/life/index.shtml. 

 Atrakcyjnym źródłem finansowania może być również włączenie się miasta w 

zadania i programy koordynowane przez organizacje pozarządowe, fundacje lub 

podmioty gospodarcze. Włączenie się w takie działania wymaga otwarcia ze strony 

miasta, jak również pewnego przygotowania prawnego i organizacyjnego, jednak będzie 

to coraz skuteczniejszy sposób realizacji mniejszych, lokalnych projektów ekologicznych. 

Projekty tego typu uwzględniają często włączenie w ich realizację mieszkańców, 
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wprowadzając dodatkowo elementy edukacji ekologicznej co w dalszym horyzoncie 

umożliwi rozwiązanie lub uniknięcie istotnych problemów ekologicznych w gminie. 

 

Program LIFE działa do końca 2006 roku w oparciu o:  

• rozporządzenie Rady (EWG) nr 1973/92 (LIFE), 

• rozporządzenie Rady (WE) nr 1404/96 (LIFE II), 

• rozporządzenie Rady (WE) nr1655/2000 (LIFE III) wraz z jego 

przedłużeniem, 

• decyzję nr 1411/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,  

• decyzję nr 466/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, 

• rozporządzenie (WE) nr 2152/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady. 

W latach następnych (w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2013) program będzie 

kontynuowany, zgodnie z propozycjami najnowszego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady, jako „LIFE+” [bliższe informacje na stronie internetowej: 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/pl/com/2004/com2004_0621pl01.pdf]. 

 

9.4 Edukacja ekologiczna i dostęp do informacji 

 Instrumenty związane z edukacją ekologiczną zostały szczegółowo przedstawione 

przy omawianiu poszczególnych celów i zadań programu, oraz włączone w 

harmonogram. Można jedynie powtórzyć, że realizacja celów poprzez edukację 

ekologiczną jest zadaniem długotrwałym, które należy niezwłocznie włączyć w rutynowe 

działania urzędu. Zadania z tego zakresu nie przynoszą szybko wymiernych korzyści 

ekologicznych i ekonomicznych, jednak w dłuższym horyzoncie czasu umożliwiają 

rozwiązanie lub złagodzenie ważnych problemów ekologicznych. Nawet wieloletnie 

nakłady na edukację ekologiczną i (często z nią związaną) profilaktykę zagrożeń są 

znacznie niższe niż, wynikające z ich zaniedbania, koszty likwidacji strat ekologicznych 

lub szybkiego wdrożenia wymagań prawnych.  

 Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie jest gwarantowany art.74 ust.3 

Konstytucji RP. Zasady dostępu do informacji regulowane są zapisami ustawy Prawo 

Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627  z późn. zm.). Ustawa powyższa stanowi 

implementację na grunt prawa krajowego Dyrektywy UE  90/313/EWG w sprawie 

swobodnego dostępu do informacji o środowisku oraz Dyrektywy 97/11/WE w sprawie 
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sposobów, zasad i warunków wykonywania ocen oddziaływania publicznych i 

prywatnych przedsięwzięć na środowisko. 

 Na gminie spoczywa ciężar współtworzenia krajowego sytemu informacji o 

środowisku. W jej gestii znajduje się obowiązek informowania obywateli o: 

− jakości wody dostarczanej wodociągami,  

− stanie czystości wód powierzchniowych (w szczególności w kąpieliskach),  

− potencjalnych zagrożeniach związanych z klęskami żywiołowymi i poważnymi 

awariami w zakładach przemysłowych  (również położonych poza terenem gminy), 

− jakości i skażeniach gleb, 

− przekazywanie danych o środowisku niezbędnych dla kształtowania polityki 

podmiotów gospodarczych w zakresie, w jakim są one zobowiązane do uzyskania 

odpowiednich pozwoleń i decyzji wydawanych przez urząd miasta. 

 System informacji o środowisku jest dopiero na etapie wdrażania, część z danych 

musi zostać pozyskana z baz danych szczebla powiatowego i wojewódzkiego. 

 W pierwszym etapie należy jednak bezwzględnie wdrożyć sprawny system 

informowania społeczeństwa o jakości wody (wodociągi, kąpielisko), oraz określić 

zasady dostępu i przekazywania informacji o jakości gleb i zasadach postępowania w 

przypadku wystąpienia zagrożeń (klęski żywiołowe, poważne awarie). Należy w tym celu 

wykorzystać: serwis internetowy miasta, wydawnictwa dofinansowywane ze środków 

miasta oraz tablice ogłoszeniowe w urzędzie miasta i rejonie kąpielisk. 

 Ponadto zgodnie z art.61 Konstytucji RP, „obywatel ma prawo do uzyskiwania 

informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje 

publicznej”.  Podstawową regulacją prawną ustawodawstwa wydaną dla realizacji 

konstytucyjnego prawa z art. 61 jest ustawa z 6 września 2001r. o dostępie do informacji 

publicznej. (Dz.U.2001.112.1198  z pz). Realizacja powyższego prawa wymaga 

udostępnienia informacji o wykonywanych ocenach oddziaływania na środowisko oraz 

planach, programach i strategiach dotyczących zagadnień kształtowania i ochrony 

środowiska.  

 Wymagane jest również prowadzenie banku danych decyzji administracyjnych 

wynikających z kompetencji określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz 

ustawie o odpadach. Bazę danych prowadzić będzie Starostwo Powiatowe. Zakres decyzji 

gromadzonych w Banku przedstawiono w rozdziale 10.3. Gmina będzie zobowiązana do 

przekazywania informacji o wydawanych decyzjach.  
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 Dodatkowo zapisy prawa ochrony środowiska przewidują utworzenie ogólnie 

dostępnego (również poprze Internet) rejestru dokumentów uchwalonych przez Radę 

Gminy w zakresie polityki ekologicznej, oddziaływania na środowisko i projektów 

mogących znacząco wpłynąć na środowisko.  
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10. KONTROLA REALIZACJI PROGRAMU 

 

10.1 Kontrola realizacji programu ochrony środowiska 

 Podstawowym mechanizmem kontroli realizacji programu ochrony środowiska 

jest przewidziane ustawowo, sporządzanie i zatwierdzanie przez rady gmin co dwa lata 

odpowiedniego sprawozdania. Harmonogram zadań z zakresu weryfikacji i aktualizacji 

programu zamieszczono w rozdziale 11.  

Sprawozdanie z realizacji GPOŚ powinno zawierać w szczególności: 

• określenia stopnia wykonania przedsięwzięć / działań 

• określenia stopnia realizacji przyjętych celów 

• oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem 

• analizy przyczyn tych rozbieżności. 

 Dla uzyskania cząstkowych ocen realizacji zadań oraz kierunków zmian zaleca się 

okresowe (zależne od specyfiki tematu) obliczanie wartości zaproponowanych 

wskaźników.  

 Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Programu jest dobry system 

sprawozdawczości. Ponieważ zadania ujęte w programie odnoszą się do działalności 

wielu wydziałów urzędu miasta, wskazane jest wyznaczenie osoby zbierającej 

odpowiednie sprawozdania i informacje cząstkowe i koordynującej wykonywanie 

programu (w tym synchronizację poszczególnych projektów np. zadań inwestycyjnych z 

edukacyjnymi i promocyjnymi).  
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10.2 Proponowany zestaw wskaźników ekologicznych i 
realizacji programu  

 Dla oceny stopnia realizacji poszczególnych zadań programu potrzeby jest zestaw 

wskaźników ekologicznych i gospodarczych. Należy pamiętać, że rola wskaźników nie 

ogranicza się do zebrania danych statystycznych.  

 

Wskaźniki powinny spełniać następujące zadania: 

• mierzyć rozwój,  

• skupiać uwagę na istotnych problemach, 

• definiować problem, 

• ukazywać związki, 

• edukować, 

• motywować. 

Podstawowe wskaźniki mierzące postęp poszczególnych zadań zostały określone 

w harmonogramie programu. Poniżej podano zestaw wskaźników uzupełniających, 

odnoszących się do ogólnej sytuacji środowiska gminy, lub do kilku różnorodnych zadań 

jednocześnie. 

 

Tabela 13. Zestaw uzupełniających wskaźników ekorozwoju miasta. 

 

Wskaźnik jednostka 
wartość 

wyjściowa 
uwagi 

Jakość wód, gospodarka wodno ściekowa    

ludność podłączona do kanalizacji % 80  

długość sieci wodociągowej km 38,1  

długość sieci kanalizacyjnej  km 63,4  

klasa czystości wód Dunajca klasa III  
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Wskaźnik jednostka 
wartość 

wyjściowa 
uwagi 

ilość ścieków oczyszczonych z terenu gminy  

w tym wód opadowych i infiltracyjnych  

tys. m3/rok 

tys. m3/rok 

5753 

4666 
 

ilość ścieków na mieszkańca m3/rok bd   
Szacowane  z 

rozp. infrastrukt 
ok. 0,08 m3/ 
mieszk/dobę 

pobór wód (wodociągi) na terenie gminy tys. m3/rok 2800  

pobór wód (wodociągi) na mieszkańca m3/rok  
Szacowane  z 

mat. GUS  
ok. 23 m3/ 
mieszk/rok 

Jakość powietrza, odnawialne źródła energii    

długość sieci gazowej  km 20,9  

ilość mieszkań podłączonych do sieci gazowej  Mieszk. 210  

liczba instalacji ogrzewania i podgrzewania wody gospodarczej 
wykorzystujących odnawialne źródła energii  szt. bd  

Gospodarka odpadami    

ilość opadów komunalnych zbieranych / ilość opadów 
komunalnych wytwarzanych (szacunek)  Mg 

10112/ 

14703 
 

odsetek odpadów zagospodarowywanych poszczególnymi 
metodami % 0  

poziom odzysku odpadów zbieranych selektywnie w stosunku do 
całkowitej ilości tych odpadów zawartych w odpadach 
komunalnych 

% 0  

liczba, zakres kampanii edukacyjno–informacyjnych dotyczących 
prawidłowej gospodarki odpadami (segregacja, kompostowanie, 
odpady niebezpieczne) 

Szacowana 
liczba 

uczestników 
2000  

    

Ochrona przyrody, bioróżnorodności i krajobrazu    

nasadzenia zieleni wysokiej  Szt. 3500  

wycinka drzew w mieście (legalna i nielegalna) Szt. (160,2)   

liczba pomników przyrody w mieście Szt. 26  

powierzchnia gruntów wymagających rekultywacji  ha 2,5 ha zrealizowano

Edukacja ekologiczna    

liczba osób odwiedzających miejski serwis internetowy - strony  
poświęcone środowisku  os. 3000  
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Wskaźnik jednostka 
wartość 

wyjściowa 
uwagi 

liczba osób biorących udział w akcjach ekologicznych na terenie 
miasta os. 5000  

Gospodarka i infrastruktura    

liczba samochodów parkujących z naruszeniem przepisów; w  
wybrany weekend oraz dzień targowy (zima, lato)  

– rejon centrum / rejon Kowańca 
szt. bd 

Na podst. wizji 
lokalnej lub zdjęcia 

lotniczego 

oznakowane atrakcje turystyczne, punkty informacyjne, tablice, 
plany szt. bd  

urządzone miejsca parkingowe  szt. bd  

działalność komunikacji zbiorowej  tys. wzkm5 
/rok 850  

 

10.3 Kontrola systemu zarządzania środowiskiem 

 Odrębnym zagadnieniem jest kontrola systemu zarządzania środowiskiem w 

gminie. Jest to zadanie szersze niż kontrola wykonania Programu Ochrony Środowiska i 

obejmuje również:  

- ocenę sprawności i poprawności w wydawaniu decyzji administracyjnych w 

zakresie korzystania ze środowiska, 

- ocenę zgodności polityk, planów, programów, założeń inwestycyjnych z zasadami 

polityki ekologicznej państwa, 

- ocenę efektywności włączania wymagań rozwoju zrównoważonego jako celów 

uzupełniających w zadania koordynowane przez poszczególne wydziały Urzędu 

Miasta, 

- stopnia egzekwowania przepisów w zakresie prawa ochrony środowiska wobec 

podmiotów gospodarczych i osób prywatnych.  

 

 Zgodnie z wymaganiami prawa ochrony środowiska, w tym prawa obywatela do 

dostępu do informacji tworzone będą banki danych decyzji administracyjnych. Banki 

tworzone będą na szczeblu powiatu, co wynika z kompetencji określonych w ustawie 

                                                 
5 wzkm - wozokilometry 
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Prawo ochrony środowiska oraz ustawie o odpadach. Przyjęto, że Bank będzie zawierał 

decyzje administracyjne dotyczące: 

- pozwoleń wodnoprawnych, 

- pozwoleń na wytwarzanie odpadów, 

- decyzji zatwierdzających programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 

- rejestr informacji o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne, 

- zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów, 

- zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu 

odpadów. 

 

 Tworzone banki danych zostaną opracowane w formie elektronicznej bazy 

danych, niezależnej, lecz kompatybilnej z tradycyjnymi kartotekami sprawy. 

Powstałe zasoby umożliwią ciągłą kontrolę sprawności systemu zarządzania 

środowiskiem na szczeblu gminy i powiatu.  

 

10.4 Kontrola stanu środowiska i jego zagrożeń 

 Kontrola stanu środowiska i jego zagrożeń nie należy do obowiązków gminy. 

Ciążą jednak na niej zadania z zakresu kształtowania środowiska w skali lokalnej, 

zapewnienia mieszkańcom odpowiednich warunków życia, bezpieczeństwa 

ekologicznego oraz informowania mieszkańców o jakości środowiska. Do zadań gminy 

należy również kształtowanie rozwoju gospodarczego zgodnie z zasadami rozwoju 

zrównoważonego.  

 Dla realizacji powyższych celów gmina powinna być na bieżąco informowana o 

zmianach środowiska. Wskazane jest wypracowanie mechanizmów wymiany informacji 

pomiędzy urzędem miasta a instytucjami powołanymi do monitorowania stanu 

środowiska. Wyniki monitoringu powinny bezpośrednio kształtować politykę miasta, 

koncentrując zasoby i środki na obszarach najgorszych (eliminacja zagrożeń) i 

najlepszych (utrzymanie stanu) pod względem jakości środowiska. Informacje o stanie i 

zagrożeniach środowiska powinny być ogłaszane publicznie, zarówno dla realizacji 

ustawowych praw do informacji, jak i w celu osiągnięcia odpowiedniego efektu 

edukacyjnego i zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców.  
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 Szczególnie powinny zostać wyeksponowane te wskaźniki, które 

korespondują z prowadzonymi w gminie akcjami ekologicznymi (propagującymi 

zasady rozwoju zrównoważonego), dla stworzenia odpowiedniego tła działań, 

zwiększenia świadomości potrzeb i zagrożeń oraz promocji wyników i skutków akcji.  

 Zgodnie z odrębnymi zadaniami w zakresie udostępniania informacji o 

środowisku, gmina zobowiązana jest do ogłaszania wyników monitoringu jakości wody 

wodociągowej, oraz wód w kąpieliskach. 
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11. OKRESOWA AKTUALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU 
OCHRONY ŚRODOWISKA  

  

Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Gminny Program 

Ochrony Środowiska, podobnie jak programy wyższych szczebli, podlega aktualizacji co 

4 lata. Ponadto, co dwa lata, należy sporządzić raport z jego realizacji. Raport 

przedstawiany jest Radzie Gminy (art.18 POŚ).  

 
Tabela 14.  Harmonogram weryfikacji i aktualizacji GPOŚ 

 

Zadania      Rok       

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

             

Sprawozdanie z realizacji GPOŚ  X  X  X  X  X  X 

Aktualizacja GPOŚ    X    X    X 

             

            

            Zakresy czasowe GPOŚ 

            

             

 

Aktualizacja programu powinna zdaniem autorów zawierać:  

• weryfikację długo i średniookresowych celów polityki ekologicznej miasta z 

uwzględnieniem nowych zapisów planów wyższego szczebla, polityki 

ekologicznej państwa a także aktualnych przepisów systemu prawa ochrony 

środowiska, 

• weryfikację informacji o stanie środowiska i gospodarki w gminie,  
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• uszczegółowienie danych o środowisku pod kątem nowych zadań zawartych w 

programie,  

• analizę stopnia wykonania poprzedniego planu, i trudności zaistniałych w trakcie 

jego realizacji, 

• harmonogram zadań na okres kolejnych czterech lat. 

 

 Ponadto, na podstawie wniosków z raportu realizacji POŚ, należy dokonać 

korekty zadań oraz harmonogramu ich wykonania (w cyklu dwuletnim). Umożliwi to 

bardziej elastyczne reagowanie na zaistniałe zmiany i nowe wyzwania, oraz dostosowanie 

terminarza i preliminarza wydatków do aktualnej sytuacji gospodarczej oraz oferty 

technologicznej. 

Weryfikacja harmonogramu powinna opierać się na ścisłej współpracy ze 

społecznością lokalną oraz partnerami realizującymi poszczególne zadania. Dla jej 

osiągnięcia konieczne jest zapewnienie dostępu do informacji o środowisku, oraz zapisów 

programu. 
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12. STRESZCZENIE  

 

 Niniejszy Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Nowy Targ na lata 

2005 – 2008 z perspektywą do roku 2014 został opracowany na zamówienie Urzędu 

Miasta Nowy Targ. Zgodnie z wymaganiami art. 14 ustawy Prawo ochrony środowiska 

program, w oparciu o informacje na temat aktualnego stanu środowiska, precyzuje: 

• cele ekologiczne, 

• priorytety ekologiczne, 

• rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, 

• środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne 

i środki finansowe. 

Organ Wykonawczy Gminy zobowiązany jest do sporządzania, co 2 lata, raportu z 

realizacji programu przedstawianego Radzie Gminy, oraz co 4 lata nowelizacji programu. 

Programy ochrony środowiska dla gmin wykonywane są po raz pierwszy, stanowiąc, 

zgodnie z nowymi zapisami prawa ochrony środowiska, element jednolitego systemu 

zarządzania środowiskiem na wszystkich szczeblach administracji. 

Miasto Nowy Targ, położone jest w sercu powiatu Nowotarskiego w odległości 

około 80 km od Krakowa i 25 km od Zakopanego. Pod względem geograficznym gmina 

leży na obszarze dwóch regionów fizycznogeograficznych: Kotliny Orawsko – 

Nowotarska i Gorców (wg. J. Kondracki). Gmina Miasto Nowy Targ zajmuje obszar 

50,42 km2, zamieszkiwany przez  33640 mieszkańców (stan na dzień 31 grudnia 2004) 

Gęstość zaludnienia wynosi 667 osób na km2.  

Użytki rolne łącznie zajmowały w 2004 roku 50,2 % obszaru gminy a użytki leśne 

35,2 %. Na terenie miasta istnieje dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa, 

elektroenergetyczna oraz wodociągi i kanalizacja. W nieco mniejszym stopniu rozwinięta 

jest sieć gazownicza. Wodociąg miejski zaopatrywany jest z ujęcia wód 

powierzchniowych na Białym Dunajcu w miejscowości Szaflary oraz systemu studni 

głębinowych. Ścieki miejskie oczyszczane są w oczyszczalni ścieków o przepustowości 

30000 m3/dobę (RLM proj. 116200) zlokalizowanej w Nowym Targu. 
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Na terenie Miasta Nowy Targ zebrano w 2003 roku około 10 tys. ton odpadów 

komunalnych, co stanowi około 2/3 ilości odpadów wytworzonych (szacowanej na 

podstawie wskaźników KPGO). Firmy posiadające koncesje na wywóz odpadów 

komunalnych nie prowadzą ich selektywnej zbiórki. Jedynie w 8 ogólnodostępnych 

punktach na terenie miasta prowadzona jest zbiórka plastiku. Do 2003 roku działało na 

terenie miasta składowisko odpadów komunalnych, obecnie zrekultywowane. Odpady 

komunalne wywożone są przez uprawnione firmy na składowiska zlokalizowane poza 

terenem miasta. 

Na obszarze Gminy Miasto Nowy Targ dominują grunty stosunkowo słabe. 

Grunty orne występują głównie w klasach bonitacji od IVb do VI, a łąki i pastwiska w 

klasach IV – VI. Przeprowadzona kilka lat temu waloryzacja terenu województwa ze 

względu na występowanie skażeń gleb nie wykazała na terenie miasta obszarów 

skażonych.  

Na stan jakości powietrza w Nowym Targu główny wpływ ma emisja komunalna, 

szczególnie pochodząca z zakładu ciepłowniczego oraz palenisk indywidualnych. Emisja 

z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Targu Sp. z o.o. (MPEC) 

stanowi około 87% emisji pyłów i 79% gazów ze źródeł przemysłowych. W sąsiedztwie 

drogi krajowej Kraków – Zakopane występuje narażenie na zanieczyszczenia 

pochodzenia komunikacyjnego i hałas. Topografia terenu oraz lokalne warunki 

klimatyczne powodują powstawanie zastoisk zimnego powietrza i związane z tym 

zamglenia, będące przyczyną koncentracji zanieczyszczeń powietrza w okresie 

zimowym. 

Na terenie Nowego Targu występuje hałas: przemysłowy, komunalny, 

komunikacyjny oraz od linii elektroenergetycznych. Istotne zagrożenia dla mieszkańców 

może powodować hałas komunikacyjny i komunalny. Ograniczenie uciążliwości wymaga 

skoordynowanych działań planistycznych, inwestycyjnych w zakresie modernizacji 

układu drogowego oraz edukacji ekologicznej i współdziałania społeczności lokalnych.   

Przez teren miasta przepływają potoki Biały i Czarny Dunajec po połączeniu 

tworzące rzekę Dunajec. Jakość wód powierzchniowych kształtuje się w III klasie 

czystości, głównie ze względu na stan sanitarny. 

Obszar miasta obejmuje teren Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) 

440 – „Nowy Targ” o charakterze porowym (utwory piaszczysto – żwirowe), wieku 

czwartorzędowego. Średnia głębokość ujęć wynosi 35 m, a szacowane zasoby 
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dyspozycyjne 86,0 tys. m3/d. Na terenie sąsiedniej gminy Szaflary zlokalizowany jest 

odwiert wód geotermalnych o najlepszych parametrach na Podhalu (temp. 72 oC,  

ciśnienie głowicowe 25 – 19 barów). Odwiert użytkuje, powołana w 1993 roku, spółka 

PEC „Geotermia Podhalańska” S.A.  

Na obszarze miasta położony jest rezerwat przyrody „Bór na Czerwonem” o 

powierzchni 114,66 ha, utworzony dla ochrony torfowiska wysokiego. W najbliższych 

latach planowane jest w Polsce utworzenie sieci obszarów chronionych wchodzących w 

skład europejskiego systemu Natura 2000. Zgodnie z danymi zamieszczonymi na stronie 

Ministerstwa Środowiska (lipiec 2004) niewielki obszar przy południowej granicy miasta 

zostanie objęty ochroną w ramach obszaru Natura 2000 – PLH 120016 – Torfowiska 

Orawsko – Nowotarskie. Obszar obejmuje rezerwat przyrody „Bór na Czerwonem” wraz 

z otaczającym go kompleksem leśnym oraz wąski korytarz prowadzący w kierunku 

zachodnim. Realizacja zadań ochronnych wymagać będzie współdziałania: 

zarządzającego obszarem, właścicieli terenów, społeczności lokalnych oraz władz miasta. 

Dla obszaru opracowany zostanie odrębny program ochrony. 

Środowisko przyrodnicze na terenie Nowego Targu cechuje się różnorodnością 

ekosystemów, obejmując między innymi cenne zespoły torfowisk wysokich, dolin 

rzecznych oraz południowych stoków Gorców. Dodatkowo występuje roślinność 

charakterystyczna dla obszarów zurbanizowanych (tereny zieleni miejskiej i ogródków 

przydomowych). Różnorodność biologiczna na obszarze miasta jest zagrożona głównie 

procesami urbanizacyjnymi. Jej ochrona wymaga zarówno działań lokalnych 

(planistycznych i inwestycyjnych) jak i współpracy na poziomie powiatu i województwa. 

Należy połączyć ochronę różnorodności na terenach prawnie chronionych (park 

narodowy, obszar Natura 2000) z działaniami w tym zakresie na pozostałych obszarach 

(wiejskich i zurbanizowanych). 

 

W latach 2001 i 2002 został sporządzony i zatwierdzony dokument pt. „Strategia 

rozwoju miasta Nowy Targ” [10]. Obszerne opracowanie powstałe jako wynik partnersko 

– eksperckiego modelu budowy planów strategicznych określa podstawowe kierunki 

rozwoju miasta. Obejmuje ono zarówno działania i inwestycje w kierunku ochrony 

środowiska jak i potencjalnie oddziaływujące na nie negatywnie. Niniejszy program 

ochrony środowiska bazuje i ocenia działania proekologiczne zawarte w strategii rozwoju 

miasta, w odniesieniu do wymagań zawartych w programach ochrony środowiska 
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wyższych szczebli (powiatowego i wojewódzkiego) a także polityki ekologicznej 

państwa.  

 

Cele strategiczne polityki ekologicznej miasta do roku 2014 

 Uwzględniając położenie i charakter miasta, stan środowiska, warunki i plany 

rozwoju, oraz jej potencjał gospodarczy określono cele i zadania w zakresie kształtowania 

i ochrony środowiska.  

Proponuje się skoncentrowanie działań na celach priorytetowych: 

• ocena i kształtowanie ładu przestrzennego,  

• rozbudowa systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków, 

• dostosowanie systemu gospodarki odpadami do wymagań prawa i zasad polityki 

ekologicznej Państwa, 

• minimalizacja wytwarzania odpadów z sektora gospodarczego, wzrost udziału 

gospodarczo wykorzystywanych odpadów przemysłowych w 2014 roku do 

poziomu 90% ogólnej ilości wytworzonych odpadów, 

• ochrona wód, zapewnienie mieszkańcom wody pitnej o najwyższych 

właściwościach (bezpieczeństwo ujęć wody), 

• promocja wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (w tym rozwijanie 

zastosowania energii wód geotermalnych), 

oraz celach uzupełniających:   

• ochrona i przywrócenie walorów przyrodniczych i krajobrazowych, 

• promocja atrakcji aktywizujących ruch turystyczny w regionie, rozwijanie tradycji 

targów i rękodzieła, promocja wyrobów regionalnych,  

• rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (sportowej),  

• ochrona gleb i powierzchni ziemi,  

• ograniczenie energochłonności i materiałochłonności produkcji i usług, 

ograniczenie zużycia energii i mediów przez mieszkańców miasta i podmioty 

gospodarcze, promocja audytu energetycznego, promocja alternatywnych źródeł 

energii,  
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• systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii 

produkcji,   

• wdrożenie i doskonalenie systemu informacji o środowisku,  

• wspieranie działań organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych w zakresie 

ochrony środowiska, 

• pozyskanie funduszy centralnych oraz UE dla zadań realizujących zasady rozwoju 

zrównoważonego, w szczególności z zakresu ochrony środowiska i edukacji 

ekologicznej. 

Z różnorodnych potrzeb i wyzwań w zakresie ochrony środowiska, jakie stoją przed 

miastem wybrane zostały najistotniejsze, możliwe do realizacji w horyzoncie czasowym 

ujmowanym przez niniejszy program. Przyjęto następujące priorytety działań w zakresie 

ochrony środowiska w przeciągu najbliższych czterech lat (2005 – 2008): 

− wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zasad 

gospodarowania przestrzenią zgodnych z wymaganiami rozwoju 

zrównoważonego i potrzebami ochrony przyrody, oraz stworzenie 

sprawnych mechanizmów egzekwowania zapisów planu, 

− kontynuacja budowy systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków, 

− określenie zasad korzystania z zasobów wód powierzchniowych i 

podziemnych, zapewnienie wystarczającej ilości dobrej wody dla 

mieszkańców i gospodarki,  

− opracowanie i wdrażanie systemu gospodarki odpadami w gminie, 

− ograniczenie niskiej emisji ciepłowniczej, 

− ograniczenie uciążliwości tras komunikacyjnych w zakresie hałasu, 

− ochrona różnorodności przyrodniczej w gminie poprzez opiekę nad 

obszarami i obiektami chronionymi, właściwą gospodarkę rolną i leśną 

oraz nadzór na procesami inwestycyjnymi i urbanizacją, 

− ochrona dziedzictwa kulturowego, rozwój przestrzeni publicznej, 

− program zwiększania powierzchni terenów zielonych (zalesienia, opieka 

nad zielenią przestrzeni publicznej),  
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− edukacja ekologiczna, promocja ochrony przyrody oraz zachowań 

zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego wśród mieszkańców 

miasta, turystów i rekreantów,  

− wspieranie zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego  

Część działań posiada określony zakres czasowy realizacji, jednak większość ma 

charakter ciągły. W rozdziale 8 zaprezentowano harmonogram zadaniowy na lata 2005 – 

2008 z szacowanymi nakładami i podmiotami mogącymi współfinansować poszczególne 

przedsięwzięcia. Dla realizacji programu należy zastosować szeroki wachlarz 

instrumentów uwzględnionych w polityce ekologicznej kraju. Należą do nich:  

 instrumenty prawne,  

 instrumenty ekonomiczne (finansowe), 

 instrumenty organizacyjne, 

 planowanie przestrzenne i planowanie rozwoju gospodarczego, 

 system ocen oddziaływania na środowisko i audytów ekologicznych,  

 edukacja ekologiczna 

 instrumenty dostępu do informacji o środowisku, 

 instrumenty kształtujące świadomość ekologiczną konsumentów,  

 negocjacje z podmiotami gospodarczymi, jednostkami administracji 

państwowej, organizacjami pozarządowymi, itp. 

Wybrane możliwości z tego zakresu zostały omówione w rozdziale 9. 

Dla oceny stopnia realizacji poszczególnych zadań programu niezbędny jest 

zestaw wskaźników ekologicznych i gospodarczych. Rola wskaźników nie ogranicza się 

do zebrania danych statystycznych i powinny one: mierzyć rozwój, skupiać uwagę na 

istotnych problemach, definiować problem, ukazywać związki, edukować, motywować. 

Podstawowe wskaźniki mierzące postęp poszczególnych zadań zostały określone w 

harmonogramie programu, natomiast uzupełniający ich zestaw zawarto w rozdziale 10. 

Określono tam również powiązania z systemem kontroli jakości środowiska i systemu 

zarządzania środowiskiem. 

Podstawowym mechanizmem kontroli realizacji programu ochrony środowiska 

jest przewidziane ustawowo, sporządzanie i zatwierdzanie przez rady gmin co dwa lata 

odpowiedniego sprawozdania. Propozycje zakresu sprawozdania i aktualizacji programu 

przedstawiono w rozdziale 11.  
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