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____________
ENVIRONMENTAL THREATS IN THE CONTEXT
OF PLANNING AND PROGRAMMING DOCUMENTS
– EXEMPLIFIED BY THE COMMUNITY OF WIELICZKA
Streszczenie
W pracy przedstawiono zagroĪenia Ğrodowiskowe wystĊpujące na terenie
gminy Wieliczka w województwie maáopolskim w kontekĞcie ustaleĔ zawartych
w dokumentach planistycznych i programowych. Opisano wystĊpujące na terenie
gminy i miasta Wieliczka naturalne zagroĪenia Ğrodowiska tj. powodzie i osuwiska oraz antropogeniczne – haáas, pola elektromagnetyczne, zanieczyszczenie powietrza, wód, odpady oraz szkody górnicze. Przeanalizowano istniejące dla gminy
opracowania planistyczne i programowe tj. Studium uwarunkowaĔ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, Program ochrony Ğrodowiska, Plan gospodarki odpadami, oraz przeprowadzono obserwacje terenowe. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono,
Īe wszystkie aspekty związane z ochroną Ğrodowiska są waĪne dla wáadz miasta
i gminy Wieliczka. Gmina w oparciu o istniejące opracowania planistyczne i programowe prowadzi gospodarkĊ zgodną z zasadami ochrony Ğrodowiska, precyzuje
reguáy przeciwdziaáania skutkom zagroĪeĔ uwzglĊdniając je w projektowanych
inwestycjach i niweluje, czĊsto w stopniu zbyt powolnym, niekorzystny wpáyw
zagroĪeĔ Ğrodowiskowych na swoim terenie.
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Summary
The paper presents environmental threats occurring in the community of
Wieliczka (the Malopolska region) in the context of planning and programming
provisions developed for that area. The environmental threats within the community and the town of Wieliczka include natural threats, such as floods and landslides; as well as anthropogenic threats, such as noise, electromagnetic field, air
pollution, water contamination, waste and mining damages. The article also
analyses existing planning and programming documents, that is the study of conditions and directions of spatial management, local spatial management plan, environment protection plan, waste management plan. Moreover, it presents results
of field observations. The analysis concludes that local authorities realize the importance of all issues related to environment protection. The community is managed in accordance with the principles of sustainable development and environmental protection. Planning and programming documents specify how
environmental threats should be prevented and taken into consideration in investment
projects. As a results, the community limits, sometimes at pace which could be considered too slow, the unfavourable influence of environmental threats within its area.
Key words: environmental threats, planning and programming documents

WSTĉP

ZagroĪenia Ğrodowiskowe stanowią jeden z gáównych problemów wspóáczesnej cywilizacji. Wywierają niekorzystny wpáyw na sferĊ gospodarczą i spoáeczną. PostĊp cywilizacyjny i związany z nim rozwój przemysáu, transportu i
urbanizacji zwiĊkszają niebezpieczeĔstwo degradacji Ğrodowiska. Obowiązek
eliminowania zagroĪeĔ Ğrodowiska spoczywa na jednostkach organizacyjnych i
osobach fizycznych, które winny stosowaü takie techniki i technologie, które
ograniczaáyby uciąĪliwoĞci i degradacjĊ Ğrodowiska. ZagroĪenia powodowane
przez naturalne procesy zachodzące w przyrodzie mają najczĊĞciej podáoĪe geofizyczne i wynikają z uwarunkowaĔ geologicznych, geomorfologicznych, meteorologicznych i hydrologicznych. Zdarzenia wywoáane przez siáy przyrody
mogą pojawiaü siĊ sezonowo, gdy związane są z porami roku, bądĨ niespodziewanie [Koreleski 2002].
ZagroĪenia Ğrodowiska, jako zjawiska powszechnie wystĊpujące, stanowią
jeden z podstawowych elementów uwzglĊdnianych przy realizacji zadaĔ z zakresu zagospodarowania przestrzennego. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego w duĪym stopniu decyduje o kierunku polityki ochrony Ğrodowiska
i gospodarowania przestrzenią na swoim terenie. Zapewnienie áadu przestrzennego oraz gospodarka gruntami to najwaĪniejsze zadania wáasne realizowane
przez samorządy terytorialne. UwzglĊdniane są one we wszystkich opracowaniach planistycznych i programowych w systemie planowania przestrzennego na
szczeblu rządowym i samorządowym [GawroĔski 2002, Magiera-BraĞ 1998,
Piech 1993].
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W niniejszej pracy przedstawiono zagroĪenia Ğrodowiskowe wystĊpujące
na terenie gminy Wieliczka w woj. maáopolskim w kontekĞcie ustaleĔ zawartych
w dokumentach planistycznych, programowych itp. (istniejących i udostĊpnionych przez Urząd Miasta i Gminy Wieliczka), literatury przedmiotu oraz wáasnych obserwacji.
CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina miejsko-wiejska Wieliczka poáoĪona w centralnej czĊĞci województwa maáopolskiego, w powiecie wielickim, graniczy od póánocnegozachodu z gminą miejską Kraków. StrukturĊ administracyjną gminy stanowi
29 soáectw. Miasto Wieliczka jest siedzibą wáadz gminy oraz powiatu. Gmina
zajmuje powierzchniĊ 100,1 km2, z czego 13,4 km2 to obszar miasta Wieliczka.
Wg stanu na dzieĔ 31 grudnia 2010 r. gminĊ zamieszkuje 51 970 mieszkaĔców .
Obserwowany staáy wzrost liczby mieszkaĔców począwszy od roku 1999, związany jest z napáywem ludnoĞci spoza gminy. W ciągu dziesiĊciu lat liczba ludnoĞci
zwiĊkszyáa siĊ o 14%. W wieku produkcyjnym pozostaje 64% liczby ludnoĞci.
Gmina posiada dobrze rozwiniĊtą sieü dróg, przebiegającą autostradĊ A4
oraz bezpoĞrednie poáączenie kolejowe z Krakowem.
Rynek pracy gminy Wieliczka tworzą zakáady przemysáowe, produkcyjne,
a przede wszystkim przedsiĊbiorstwa usáugowe. Ogóáem na terenie gminy zarejestrowanych jest 6018 podmiotów gospodarczych. Wieliczka posiada dobrze
rozwiniĊty sektor usáugowy, w szczególnoĞci bazĊ gastronomiczną. NajwiĊkszym przedsiĊbiorstwem jest Kopalnia Soli Wieliczka, zatrudniająca okoáo 600
pracowników. Kopalnia jest najwiĊkszym obiektem turystycznym gminy, w
którym prowadzona jest równieĪ dziaáalnoĞü rehabilitacyjno-lecznicza. Wprowadzone ostatnio zmiany do Ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, dopuĞciáy
prowadzenie dziaáalnoĞci uzdrowiskowej w podziemnych wyrobiskach. Ustawa
umoĪliwiáa wiĊc powstanie pierwszego w Polsce podziemnego sanatorium
uzdrowiskowego.
DziaáalnoĞü rolnicza na terenie gminy jest ograniczona niekorzystnymi warunkami hydrologicznymi i rzeĨbą terenu. Póánocna czĊĞü gminy zagroĪona jest
lokalnymi podtopieniami gruntów, natomiast w czĊĞci poáudniowej, pagórkowate tereny Pogórza Wielickiego utrudniają uprawĊ. PrzewaĪają gleby klas III
i IV i gospodarstwa nie przekraczające powierzchni 1 ha (78% gospodarstw).
DziaáalnoĞü swoją opierają przede wszystkim na produkcji zbóĪ, owoców oraz
drzew i krzewów ozdobnych.
Na terenie gminy Wieliczka jest dobrze rozwiniĊta sieü uzbrojenia technicznego. System wodno-kanalizacyjny jest w ciągáej rozbudowie. Okoáo 80%
mieszkaĔców ma zapewniony dostĊp do bieĪącej wody. Sieü kanalizacyjna
obejmuje wiĊkszą czĊĞü miasta, natomiast przewaĪająca czeĞü obszarów wiejskich nie jest skanalizowana. Gmina jest caákowicie zelektryfikowana i zgazyfikowana.
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Gmina Wieliczka obejmuje fragmenty trzech regionów geograficznych
Niziny NadwiĞlaĔskiej, Pogórza Wielickiego oraz Podgórza BocheĔskiego. WystĊpowanie warstw mioceĔskich bogatych w záoĪa soli przyczyniáo siĊ do powstania i rozwoju Wieliczki. ObjĊty prawną ochroną podziemny rezerwat przyrody „Groty Krysztaáowe” w wielickiej kopalni, stanowi unikalny na skalĊ
Ğwiatową najwiĊkszy obiekt mineralogii mioceĔskiej, skupiający nagromadzenia
halitu i form krasu solnego.
OPRACOWANIA PLANISTYCZNE I PROGRAMOWE

Prawidáowa gospodarka przestrzenna oparta jest na zasadach zrównowaĪonego rozwoju, zachowania áadu przestrzennego oraz ochrony Ğrodowiska,
a ustalenia zawarte w gminnych opracowaniach planistycznych i programowych
mają na celu ograniczaü lub caákowicie eliminowaü rozwiązania planistyczne
stwarzające zagroĪenia dla Ğrodowiska.
Gospodarka przestrzenna na obszarze gminy Wieliczka realizowana jest
w oparciu o Studium UwarunkowaĔ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy (2008 r.) oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy (2005 r.). Z innych waĪniejszych opracowaĔ
gmina posiada Program Ochrony ĝrodowiska (2008 i 2009 r.), Plan Gospodarki
Odpadami (2008 i 2011 r.), Plan Rozwoju Lokalnego (2008 r.), StrategiĊ Rozwoju Gminy (2007 r.). W ramach sporządzania studium realizowana jest m.in.
inwentaryzacja przyrodnicza, której zadaniem jest charakterystyka, rozpoznanie
oraz diagnoza stanu Ğrodowiska oraz okreĞlane są kierunki zagospodarowania
uwzglĊdniające istniejące zasoby przyrodnicze. Natomiast plan miejscowy
to podstawowe narzĊdzie gospodarowania terenami gminy [GawroĔski 2002].
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje caáy obszar gminy.
Zawarte w nim zapisy uwzglĊdniają szczególne warunki Ğrodowiskowe obszaru,
m. in. tereny zagroĪone ruchami masowymi oraz strefy związane z eksploatacją
kopalni soli. Plan jako akt prawa miejscowego ogranicza lub caákowicie zakazuje wznoszenia nowych obiektów na wymienionych obszarach. PoĞrednio zabezpiecza w ten sposób inwestorów, ale równieĪ gminĊ przed dodatkowymi
kosztami z tytuáu odszkodowaĔ.
ZAGROĩENIA ĝRODOWISKA W KONTEKĝCIE USTALEē DOKUMENTÓW
PLANISTYCZNYCH I PROGRAMOWYCH

Na terenie gminy Wieliczka wystĊpują zagroĪenia naturalne: powodzie,
ruchy masowe, osuwiska oraz antropogeniczne: haáas, pola elektromagnetyczne,
zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenie wód, odpady i szkody górnicze
[Adamski P., Korzeniak J., WiĞniowska A., Zając T., 2001].
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Obszar gminy naraĪony jest na wystĊpowanie jednego z najgroĨniejszych zjawisk naturalnych – powodzi. PodwyĪszone stany wód w rzekach gminy spowodowane są opadami deszczu o charakterze nawalnym w okresie letnim
oraz wiosennymi roztopami. NajwiĊksze niebezpieczeĔstwo stanowi rzeka Wisáa, przebiegająca przez póánocną czĊĞü gminy. ZagroĪenie minimalizowane jest
przez waáy przeciwpowodziowe. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego okreĞla strefĊ „Z” obejmującą tereny naraĪone na powódĨ, zlokalizowaną
miĊdzy Wisáą, a linią kolejową Kraków- Tarnów. Strefa ta zostanie zalana
w sposób naturalny, w przypadku przerwania waáów na WiĞle lub sztuczny, w
sytuacji gdy stan wody zagraĪaáby centrum Krakowa, chroniąc tym samym pozostaáe obszary gminy Wieliczka i gmin sąsiednich. Plan miejscowy wprowadza
ograniczenia lokalizacji nowych obiektów w strefie „Z”. Preferowaną formą
uĪytkowania w zagroĪonym obszarze są áąki oraz pastwiska. Inwestycje prowadzone w granicach strefy wymagają konsultacji z Regionalnym Zarządem Gospodarski Wodnej. Celem priorytetowym wskazanym w Programie Ochrony
ĝrodowiska jest minimalizowanie zagroĪenia powodziowego i jego skutków
poprzez odtwarzanie pierwotnego ksztaátu dolin rzecznych, budowĊ infrastruktury przeciwpowodziowej oraz modernizacjĊ istniejącej.
Kolejnym zagroĪeniem naturalnym są ruchy masowe powodujące powstawanie osuwisk. Gmina Wieliczka poáoĪona jest w obrĊbie dwóch jednostek
tektonicznych: Karpat ZewnĊtrznych oraz Zapadliska Przedkarpackiego. Obszar
ten pod wzglĊdem geologicznym jest silnie zróĪnicowany. Póánocna czĊĞü gminy zbudowana z utworów Zapadliska Przedkarpackiego, charakteryzuje siĊ
maáymi deniwelacjami terenu i niskim zagroĪeniem osuwiskowym. Wysokie
zagroĪenie osuwiskowe wystĊpuje w Ğrodkowej czĊĞci obszaru. Granica nasuniĊcia karpackiego w postaci wyraĨnego progu, jest silnie zaburzona tektonicznie oraz zróĪnicowana litologicznie. Poáudniowe tereny zbudowane m.in.
z warstw piaskowców istebniaĔskich, wykazują niskie zagroĪenie osuwiskami.
Na obszarze gminy Wieliczka zaobserwowano ogóáem 324 osuwiska. Są
to osuwiska aktywne, okresowo-aktywne oraz nieaktywne. NajwiĊksze zagroĪenie wystĊpuje miĊdzy wsiami Golkowice i Chorągwica. Osuwiska osiągają powierzchniĊ do 215 ha (w Chorągwicy), stwarzając zagroĪenie dla dróg i budynków [Rejestracja...2008].
Dokumenty planistyczne i programowe gminy zawierają zapisy odnoszące
siĊ do istniejącego zagroĪenia ruchami masowymi. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakazuje lokalizowania nowych budynków na obszarach
osuwiskowych. Obiekty istniejące mogą byü utrzymane po wykonanej konsultacji geologiczno-inĪynierskiej. Przeprowadzone ekspertyzy okreĞlą rodzaj zabezpieczeĔ koniecznych do minimalizowania skutków osuwania siĊ mas ziemnych.
Wyjątek stanowią osuwiska nieaktywne, które po przeprowadzeniu badaĔ geologicznych mogą staü siĊ obszarami nadającymi pod zabudowĊ mieszkalną,
gospodarczą i usáugową. Plan miejscowy okreĞla równieĪ strefĊ osuwiskową,
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bĊdącą obszarem potencjalnego wystĊpowania osuwisk. Nowopowstające
obiekty w tej strefie wymagają pozytywnych opinii geologiczno-inĪynierskich, a
odpowiedzialnoĞü za powstaáe zagroĪenia i szkody spoczywaü bĊdzie na inwestorze. Ponadto Program ochrony Ğrodowiska przewiduje dziaáania mające na
celu minimalizowanie skutków osuwania siĊ mas ziemnych. W gáównej mierze
są to monitoring i rejestracja osuwisk, kontrolowanie inwestycji na terenach
zagroĪonych, zabezpieczanie osuwisk oraz przenoszenie infrastruktury poza ich
obrĊb.
Haáas jest jednym z podstawowych zagroĪeĔ pochodzenia antropogenicznego. Rozwój przemysáu i transportu sprawiá, iĪ jest to jedno z najbardziej
uciąĪliwych, a takĪe szkodliwych zagroĪeĔ Ğrodowiska [SiemiĔski 2001]. Klimat akustyczny gminy Wieliczka ulega ciągáemu pogorszeniu. Wzrost poziomu
haáasu spowodowany jest przede wszystkim rosnącą liczbą pojazdów oraz záym
stanem dróg. Wynikiem tego jest rozszerzenie zakresu godzin tzw. szczytu komunikacyjnego, w którym haáas stabilizuje siĊ na wysokim poziomie, przy niewielkim spadku poziomu haáasu w godzinach nocnych. Przeprowadzone analizy
wykazaáy przekroczenia norm o wartoĞü 10-20 dB na punktach pomiarowych
wzdáuĪ drogi nr 4 (obwodnica Wieliczki). Budynki mieszkalne znajdujące siĊ w
zasiĊgu ponadnormatywnego poziomu haáasu, po stronie drogi krajowej, czĊsto
nie są chronione przez ekrany akustyczne, zaĞ istniejące ekrany nie stanowią
skutecznego zabezpieczenia. Niektóre z istniejących budynków mieszkalnych
poáoĪone są na terenach zabudowy produkcyjno-usáugowej, zgodnie z przyjĊtym
w 2005 roku planem miejscowym i nie podlegają ochronie przed haáasem. ħródáo ponadnormatywnego haáasu stanowi równieĪ autostrada A4 przechodząca
przez obszar gminy. Plan miejscowy okreĞla dla autostrady obszar ponadnormatywnego oddziaáywania. Wprowadza zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, ograniczenia co do wysokoĞci projektowanych budynków oraz zobowiązuje do montowania ekranów dĨwiĊkocháonnych. Prognoza oddziaáywania na
Ğrodowisko (2010 r.) wskazuje alternatywne sposoby ochrony przed haáasem np.
tworzenie pasów zadrzewieĔ, projektowanie terenów zieleni nieurządzonej,
parków miejskich stanowiących, izolacjĊ stref mieszkaniowych.
Kolejnym zagroĪeniem Ğrodowiska jest promieniowanie elektromagnetyczne, które powodowane jest przez linie wysokiego napiĊcia i stacje transformatorowe, stacje bazowe telefonii komórkowej oraz maszt radiowo-telewizyjny.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zapewnia nie przekraczanie
dopuszczalnych wartoĞci natĊĪenia pola poza pasami wydzielonymi wzdáuĪ linii
elektroenergetycznych. OkreĞlono strefy terenów, w których budynki przeznaczone na pobyt ludzi przez okres powyĪej 8 godzin/dobĊ, bĊdą usytuowane
w odlegáoĞciach powyĪej 33,0 m dla linii o mocy 400 kV, 26,0 m dla 220 kV
oraz 14,5 m dla 110 kV. Przewiduje siĊ, Īe wzrastająca liczba mieszkaĔców i
rozwój budownictwa mieszkaniowego wymusi tworzenie nowych linii elektro78
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energetycznych, czego konsekwencją bĊdzie wzrost zagroĪenia ze strony promieniowania elektromagnetycznego.
PowszechnoĞü telefonii komórkowej wymaga tworzenia nowych stacji bazowych w celu zapewnienia odpowiedniej jakoĞci i zasiĊgu sygnaáu. W oparciu
o dane zawarte w Programie ochrony Ğrodowiska na terenie gminy znajduje siĊ
18 tego typu obiektów. Operatorzy, na mocy ustawy Prawo ochrony Ğrodowiska,
są zobowiązani do wykonywania kontrolnych pomiarów poziomu pola elektromagnetycznego w otoczeniu stacji. Maszty antenowe zlokalizowane są gáównie
na terenach okreĞlonych planem miejscowym jako „tereny usáugowe” lub innych
obszarach oddalonych od strefy mieszkaniowej. Dopuszczalne jest lokalizowanie urządzeĔ telekomunikacyjnych w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej,
w przypadku ich minimalnego oddziaáywania na otoczenie.
Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze – Chorągwica, na mocy decyzji
Wojewody Maáopolskiego, posiada pozwolenie na emitowanie pola elektromagnetyczne, w wyniku nadawania sygnaáu radiowego, telewizyjnego oraz telekomunikacyjnego. Budynki przeznaczone na staáy pobyt ludzi znajdują siĊ poza
zasiĊgiem szkodliwego wpáywu promieniowania pochodzącego ze stacji nadawczej.
Ochrona przed szkodliwym wpáywem pól elektromagnetycznych na terenie gminy Wieliczka oparta jest przede wszystkim na monitoringu poziomu
promieniowania oraz tworzeniu stref buforowych wokóá Ĩródeá szkodliwego
oddziaáywania.
PowaĪnym i powszechnym zagroĪeniem Ğrodowiska jest zanieczyszczenie
powietrza. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem wpáywa na wzrost zachorowaĔ na choroby ukáadu oddechowego i krwionoĞnego [Wiąckowski 1989].
ħródáem zanieczyszczeĔ są przede wszystkim paleniska i kotáownie indywidualne oraz transport drogowy. Nie bez znaczenia pozostaje bliskoĞü aglomeracji krakowskiej. Przewaga wiatrów zachodnich przenosi czĊĞü zanieczyszczeĔ
znad Krakowa na okoliczne gminy, w tym WieliczkĊ. Lokalna koncentracja
szkodliwych zanieczyszczeĔ w obszarach skupionej zabudowy wywoáana jest
przez tzw. niską emisjĊ. Skáadają siĊ na nią gáównie wyziewy z domowych kotáowni. Zjawisko szczególnie nasila siĊ w okresie niekorzystnych warunków
meteorologicznych. Powstające zanieczyszczenia zawierają dwutlenek siarki,
azotu i tlenki wĊgla. Pod wzglĊdem kryterium ochrony zdrowia, na skutek przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeĔ, pyáów oraz benzoapirenu,
strefa maáopolska, a w niej gmina Wieliczka, na podstawie badaĔ przeprowadzonych przez WIOĝ w 2010 roku, zostaáa zaliczona do klasy C [Ocena...2011].
Gmina Wieliczka realizuje projekt poprawy jakoĞci powietrza przez promowanie wykorzystania alternatywnych Ĩródeá energii. Program pt: „Poprawa
jakoĞci powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych Ĩródeá energii” na lata
2007-2013 przewiduje montaĪ instalacji solarnych na obiektach prywatnych i
uĪytecznoĞci publicznej. KorzyĞci páynące z realizacji projektu stanowią
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oszczĊdnoĞü energii w iloĞci 307,191 MWh/rok i redukcjĊ gazów cieplarnianych
o 58,366 Mg/rok dla piĊtnastu instalacji zamontowanych na budynkach publicznych. MontaĪ urządzeĔ wykorzystujących odnawialne Ĩródáa energii w obiektach prywatnych (przewidziano m.in. 1400 kolektorów sáonecznych) zmniejszy
iloĞü emitowanych zanieczyszczeĔ, podwyĪszy standard Īycia mieszkaĔców,
dziĊki obniĪeniu kosztów energii elektrycznej i wpáynie na bezpieczeĔstwo
energetyczne gminy.
ZagroĪenie czystoĞci wód gminy wynika z zanieczyszczeĔ biologicznych
i chemicznych, pochodzących ze spáywów powierzchniowych z pól uprawnych
oraz nieczystoĞci z terenów pozbawionych dostĊpu do kanalizacji. Gospodarka
wodno-Ğciekowa gminy jest nieuporządkowana. Miasto Wieliczka w duĪej czĊĞci jest podáączone do systemu kanalizacji ogólnospáawnej lub rozdzielczej.
ĝcieki odprowadzane są do oczyszczalni w Krakowie. Brak kanalizacji widoczny jest na terenach wiejskich wiĊkszoĞci soáectw. Program uporządkowania gospodarki Ğciekowej przyczyniá siĊ do budowy przydomowych oczyszczalni
i oczyszczalni zbiorczych gromadzących nieczystoĞci z kilku gospodarstw.
Urządzenia zainstalowano we wsiach: Gorzków, Byszyce i Raciborsko, ponadto
4 oczyszczalnie powstaáy na terenie miasta Wieliczka. Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka (2008 r.) zakáada realizacjĊ budowy kanalizacji we
wsiach: Czarnochowice, Kokotów, ĝledziejowice, Bogucice, Lednica Górna,
Zabawa, Chorągwica, RoĪnowa i Mietniów, jak i rozbudowĊ istniejącego systemu na terenie Wieliczki. Inwestycja w ramach programu „SpójnoĞü” planowana
jest na lata 2011-2013. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami oraz nadmierną
eksploatacją jest priorytetowym celem zapisanym w Studium.
DziaáalnoĞü bytowo-gospodarcza czáowieka skutkuje wprowadzaniem do
Ğrodowiska szkodliwych substancji i przedmiotów. IloĞü odpadów warunkowana
jest m.in. sytuacją demograficzną, zamoĪnoĞcią spoáeczeĔstwa, stylem Īycia
oraz ĞwiadomoĞcią ekologiczną mieszkaĔców. NiebezpieczeĔstwo jakie stwarzają odpady wynika nie tylko z ich iloĞci, ale gáównie z rodzaju i sposobu skáadowania.
Gospodarka odpadami w gminie Wieliczka realizowana jest w oparciu
o zapisy zawarte w Planie Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Wieliczka
z 2008 roku oraz Regulaminie utrzymania czystoĞci i porządku z 2009 roku.
Gáównymi Ĩródáami odpadów na terenie gminy są gospodarstwa domowe.
W roku 2010 iloĞü wytworzonych odpadów komunalnych w gminie wyniosáa
18234 Mg. WartoĞü ta byáa prawie dwukrotnie wiĊksza niĪ w roku poprzednim.
Przyczyną drastycznego wzrostu iloĞci odpadów mogáy byü przeprowadzone na
terenie gminy kontrole, mające na celu wykrycie osób, które nie zawaráy umowy
o wywóz odpadów. Kontrole ujawniáy faktyczną iloĞü wytwarzanych odpadów,
które dotychczas skáadowano w sposób zagraĪający Ğrodowisku lub spalano
w domowych kotáowniach.
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Gmina prowadzi selektywną zbiórkĊ odpadów, jednak iloĞü uzyskanych
surowców wtórnych jest znikoma. W 2010 roku wyniosáa 677Mg, co stanowiáo
4% ogóáu zgromadzonych odpadów komunalnych. Surowce wtórne transportowane są do zakáadów odzyskiwania znajdujących siĊ poza granicami gminy.
Wieliczka nie dysponuje instalacjami odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Ponadto równieĪ odpady zmieszane transportowane są na skáadowiska zlokalizowane poza granicami gminy, gáównie na wysypiska Barycz, Bolesáaw i Jawiszowice. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje wydzielenia terenów przeznaczonych pod lokalizacjĊ skáadowiska odpadów na
terenie gminy.
Program ochrony Ğrodowiska zakáada wykorzystanie instrumentów prawnych w celu egzekwowania obowiązku zawierania umów na odbiór odpadów
przez mieszkaĔców. ZaáoĪenia Programu uwzglĊdniają koniecznoĞü wyeliminowania odpadów niebezpiecznych z ogólnego strumienia odpadów komunalnych oraz koniecznoĞü segregacji surowców wtórnych. Plan gospodarki odpadami podkreĞla koniecznoĞü zmniejszenia iloĞci powstających odpadów.
Realizacja tego celu ma opieraü siĊ na edukacji spoáecznej. Planuje siĊ, iĪ w
roku 2014 osiągniĊte zostaną zaáoĪone limity odzysku odpadów (przykáadowo
55% dla opakowaĔ papierowych, 50%-szklanych, 54% dla odpadów niebezpiecznych) dziĊki stworzeniu systemów gromadzenia, transportu i segregowania
surowców oraz przygotowaniu zaplecza technicznego umoĪliwiającego obróbkĊ
termiczną i unieszkodliwianie.
Gmina Wieliczka znana jest w kraju i na Ğwiecie gáównie dziĊki istniejącej na terenie miasta Wieliczka kopalni soli. Kopalnia Soli Wieliczka stanowi
Ğwiatowej skali zabytek, wpisany na listĊ UNESCO. Kopalnia zaprzestaáa eksploatacji záóĪ w roku 1996, obecnie stanowi obiekt turystyczny i sanatoryjny.
DziaáalnoĞü zakáadu wydobywczego, oprócz wymiernych korzyĞci gospodarczych dla miasta i gminy, spowodowaáa zagroĪenia w postaci szkód górniczych.
Dáugotrwaáe wydobycie, którego początki siĊgają XII wieku, przyczyniáy siĊ do
osáabienia górotworu. Konsekwencją byáy wycieki wód do wyrobisk, stanowiące
szczególnie niebezpieczne zjawisko ze wzglĊdu na rozpuszczalnoĞü soli. NajwiĊksze zagroĪenie dla kopalni stanowiá wyciek w poprzeczni „Mina”, który
nastąpiá w kwietniu 1992 roku. Efektem widocznym na powierzchni byáo utworzenie zapadliska w postaci niecki w póánocno-zachodniej czĊĞci miasta. BezpoĞrednio zagroĪona byáa kopalnia oraz zabudowania klasztoru O.O. Reformatów i
linia kolejowa Kraków-Wieliczka. Powstaáa niecka suffozyjna o powierzchni
7 ha. Przeprowadzone pomiary geodezyjne wykazaáy, iĪ wartoĞci deformacji
powierzchni terenu wyniosáy 2,36 m w rejonie torów kolejowych, 1,81 m i 0,97
m w ogrodzie klasztornym [Kortas 2001]. Badania nie wykazaáy ruchów masowych na zbocza klasztornym, co skutkowaáoby powstaniem osuwiska, ale zmianĊ jego nachylenia o 3,1%. Począwszy od roku 1992 prowadzono prace uszczelniające, a sytuacja w wyrobisku ustabilizowaáa siĊ w latach 1995-1996.
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Plan miejscowy uwzglĊdnia zagroĪenia związane z wystĊpowaniem terenów pogórniczych. Obszary te zostaáy objĊte strefą wystĊpowania szkodliwych
wpáywów poeksploatacyjnych. Plan zawiera ustalenia mające zapewniü bezpieczeĔstwo nowopowstającym obiektom na tych terenach. Zapisy wprowadzają
wymóg uzyskania opinii geologiczno-górniczej od wáaĞciwych sáuĪb Kopalni
Soli, w przypadku ubiegania siĊ o pozwolenie na budowĊ. W razie wątpliwoĞci
co do bezpieczeĔstwa planowanych inwestycji, konieczne jest opracowanie dokumentacji geologiczno- inĪynierskiej. Wyniki pozwolą na okreĞlenie zaleceĔ
wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w projektach wznoszonych budynków.
Plan miejscowy wyznacza równieĪ strefĊ technicznego zabezpieczenia
przed szkodami hydrogeologicznymi spowodowanymi wypáywem wód do poprzeczni „Mina”. Wszelka dziaáalnoĞü w tym obszarze wymaga konsultacji ze
sáuĪbami geologiczno-mierniczymi Kopalni Soli.
Dziaáania mające na celu zabezpieczenie powierzchni gminy przed skutkami dziaáalnoĞci kopalni, w oparciu o zapisy Programu ochrony Ğrodowiska,
leĪą w kompetencji Kopalni Soli Wieliczka. Studium uwarunkowaĔ i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
wymienia
prace
zabezpieczającoprofilaktyczne realizowane przez kopalniĊ w celu minimalizowania i eliminowania wpáywów wynikających z prowadzonej w przeszáoĞci eksploatacji záóĪ
soli. NaleĪą do nich m.in. systematyczna kontrola wyrobisk mogących wywoáywaü zapadliska powierzchni terenu, zabezpieczanie wyrobisk, likwidacja zagroĪenia wodnego, dokumentowanie wpáywów poeksploatacyjnych na powierzchniĊ i górotwór, wykonywanie pomiarów geodezyjnych i geofizycznych oraz
zabezpieczanie obiektów istniejących i nowopowstających.
PODSUMOWANIE

ZagroĪenia Ğrodowiska są obecnie nieodáącznym elementem gospodarki
przestrzennej. Na obszarze gminy Wieliczka wystĊpują zagroĪenia naturalne i
antropogeniczne (rysunek). Są to powodzie, ruchy masowe, haáas, pola elektromagnetyczne, zanieczyszczenie powietrza i wód, odpady oraz szkody górnicze.
Gmina prowadzi gospodarkĊ zgodną z zasadami ochrony Ğrodowiska. Posiada
opracowane podstawowe, obligatoryjne dokumenty planistyczne w postaci studium uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planu miejscowego wraz z prognozą oddziaáywania na Ğrodowisko. Uzupeánienie stanowią
liczne opracowania programowe, strategiczne jak np.: Program ochrony Ğrodowiska, Plan gospodarki odpadami, Strategia rozwoju, Plan rozwoju lokalnego
czy Wieloletni plan inwestycyjny. Zawarte w nich informacje pozwalają szczegóáowo okreĞliü aktualny stan Ğrodowiska i związane z nim zagroĪenia. Zapisy
dokumentów planistycznych i programowych precyzują zasady przeciwdziaáania
skutkom tych zagroĪeĔ i uwzglĊdniają je w projektowanych inwestycjach.
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Istniejący plan miejscowy obejmuje caáy obszar gminy i uwzglĊdnia strefy zagroĪeĔ Ğrodowiska, co stanowi zaletĊ z punktu widzenia przyszáych inwestorów
oraz samych mieszkaĔców. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdza
siĊ co nastĊpuje:
– najistotniejszym i charakterystycznym dla gminy zagroĪeniem są osuwiska.
Plan miejscowy wprowadza ograniczenia co do uĪytkowania terenów zagroĪonych osuwaniem mas ziemnych, zabrania wznoszenia budynków,
a ocena oddziaáywania na Ğrodowisko, program ochrony Ğrodowiska obli-
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guje do wykonywania ekspertyz geologiczno-inĪynierskich oraz monitorowania stref zagroĪenia osuwiskowego,
zagroĪenie szkodami górniczymi wynika z dziaáalnoĞci Kopalni Soli. NiebezpieczeĔstwo deformacji terenu zaistniaáe w latach dziewiĊüdziesiątych
zostaáo zaĪegnane. Plan miejscowy wyznacza strefĊ wystĊpowania szkodliwych wpáywów poeksploatacyjnych, w której wszelkie inwestycje wymagają ekspertyz, równieĪ dotyczących zmian w projektach budynków i
uzgodnieĔ ze sáuĪbami geologiczno- mierniczymi Kopalni Soli,
najwiĊksze zagroĪenie powodziowe stanowi rzeka Wisáa. Minimalizowane
jest ono przez waáy przeciwpowodziowe, jednak niebezpieczeĔstwo stwarza
zjawisko cofki przy ujĞciach mniejszych cieków do Wisáy. Ustalone strefy
zalewowe wprowadzają ograniczenia w uĪytkowaniu gruntów i lokalizacji
terenów budowlanych,
powszechnym zagroĪeniem jest haáas powodowany przez komunikacjĊ drogową. Na terenach wystĊpowania ponadnormatywnego poziomu haáasu,
miejscowy plan ustanawia dla autostrady strefĊ, w której obowiązuje zakaz
lokalizacji budynków, ograniczenia co do wysokoĞci budynków, instalowanie ekranów dĨwiĊkocháonnych, a Program ochrony Ğrodowiska zaleca tworzenie terenów zielonych i pasów zadrzewieĔ,
zagroĪenia dla Ğrodowiska stanowią pola elektromagnetyczne. Plan miejscowy okreĞla strefy bezpieczeĔstwa w pobliĪu linii przesyáowych. Ochrona
przed promieniowaniem realizowana jest przez przestrzeganie bezpiecznych
odlegáoĞci od urządzeĔ emisyjnych oraz systematyczne monitorowanie poziomu promieniowania,
zanieczyszczenia powietrza wywoáywane są gáównie przez Ĩródáa niskiej
emisji. Przekroczenie dopuszczalnych norm zanieczyszczeĔ powietrza spowodowaáo, Īe gmina zostaáa zobligowana do opracowania programu ochrony powietrza. Obecnie poprawa jakoĞci powietrza realizowana jest poprzez
wykorzystywanie alternatywnych Ĩródeá energii, montowanie instancji solarnych na budynkach uĪytecznoĞci publicznej i prywatnych,
gmina prowadzi racjonalną gospodarkĊ odpadami poprzez selektywną ich
zbiórkĊ oraz odprowadzanie na skáadowiska i do zakáadów odzyskiwania
surowców oraz prowadzone kontrole.
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