
ANKIETA
 Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINACH WOJEWÓDZTWA

MAŁOPOLSKIEGO
Zwracam  się  z  uprzejmą  prośbą  o  udostępnienie  informacji  o  Państwa  Gminie,  obejmujących

problematykę  ochrony środowiska oraz podstawowe dane dotyczące budżetu Gminy. Zebrane dane będą
wykorzystane  do  opracowania  naukowego  przygotowywanego  w  Katedrze  Gospodarki  Regionalnej
Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pozyskane dane nie będą służyły celom komercyjnym, ale zostaną
zaprezentowane  w  formie  wykresów  oraz  tabel  zbiorczych  w  analizach  naukowych  i  materiałach
dydaktycznych.  Uprzejmie proszę  o wypełnienie niniejszej ankiety. Ewentualne pytania lub wątpliwości
proszę kierować na adres: holuja@ae.krakow.pl lub tel. 0122935314.

Z poważaniem Kierownik Katedry
mgr Artur Hołuj prof. dr hab. Zygmunt Szymla
(koordynator badań)

Dane identyfikacyjne
Gmina (miejscowość) Raba Wyżna
* miejska miejsko-

wiejska
wiejska typu podmiejskiego wiejska - rolnicza

Adres Urzędu Gminy Urząd Gminy Raba Wyżna
34-721 Raba Wyżna 41

Osoba przygotowująca ankietę:

Imię i nazwisko Wojciech Świerk
Nazwa stanowiska lub

„referatu”
Inspektor d/s Rolnictwa i Ochrony
Środowiska

Telefon, adres e-mail 018- 2691255
*podkreślić właściwą odpowiedź

Rok 2005 Rok 2006 Plan na rok 2007
Dochody budżetu ogółem

(w zł)*
20.794.767 24.671.180 26. 291. 870

Wydatki budżetu ogółem
(w zł)*

20.341.330 24.861.439 30. 148. 387

Dochody Gminnego
Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki
Wodnej (Ogółem w zł)*^

1.653 3.125 1.500

Wydatki Gminnego
Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki
Wodnej (Ogółem w zł)*^

2.114 1.000 3.663

Stan zadłużenia budżetu
gminy (w zł)

1.973.000 1.873.000 5.569.000

*Na podstawie sprawozdania rocznego opisowego z wykonania budżetu lub sprawozdań budżetowych Rb-
27S oraz Rb-28S (rocznych).
^ Na podstawie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podjąłem głębsze badania i liczę na uzyskanie dość bogatych materiałów źródłowych ze względu na
zainteresowanie gmin problematyką ekologiczną, a także zapisy ustaw: o finansach publicznych oraz Prawo
ochrony środowiska.

Lp. Wyszczególnienie Odpowiedź Uwagi



1. Liczba mieszkańców na dzień 31 XII2006 r. 13 459 Stan na 2004r., nie
dało  się  znaleźć
danych  za  rok
2006r.

2. Powierzchnia w ha 31 XII 2006 r. 88,28 km² Stan na 2004r., nie
dało  się  znaleźć
danych  za  rok
2006r.

3. Dochody GFOŚiGW Wartość
2005 2006

Uwagi

3a. Opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów
(w zł)

Przyczyny usuwania drzew i krzewów
(proszę wymienić)

W  2005  roku
nie  gmina  nie
pobrano  opłat  i
kar za usuwanie
drzew  i
krzewów.

W  2005  roku
nie  gmina  nie
pobrano  opłat  i
kar za usuwanie
drzew  i
krzewów.

    

         ------

3b. Opłaty i kary za zrzut zasolonych wód
kopalnianych oraz emisję NOx

(w zł)

Jednostki zanieczyszczające
(proszę wymienić jakie)

1.653 3.125       
Wpłaty
przekazywane
przez  Urząd
wojewódzki
      

3c. Opłaty za składowanie odpadów i kary
związane z niewłaściwym składowaniem

(w zł)

Ilość składowisk odpadów 
(w tym nielegalnych) Nie dotyczy Nie dotyczy

Na terenie gminy
Raba Wyżna nie
występują
składowiska
odpadów.

3d. Pozostałe opłaty za korzystanie ze środowiska i
wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne

korzystanie z wód i urządzeń wodnych a także
kary z tytułu naruszania zasad korzystania ze

środowiska (w zł)

Jakie?
(proszę wymienić)

400zł/ kwartał
tj. 1.600zł/rok

600zł/półrocze
tj. 1200 zł/rok       ---------



3e. Wpływy z przedsięwzięć organizowanych na
rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

(w zł)

Rodzaj przedsięwzięcia
(proszę wymienić)

Nie dotyczy Nie dotyczy

Gmina  w  latach
2005  i  2006  nie
organizowała
przedsięwzięć
przynoszących
wpływy  z
zakresu  ochrony
środowiska.

3f. Dobrowolne wpłaty z zakładów pracy oraz
darowizny osób fizycznych

(w zł)

Liczba darczyńców
(proszę wymienić ich nazwy)

 

Nie dotyczy Nie dotyczy

W latach  2005  i
2006  na  konto
GFOŚiGW  nie
wpływały
dobrowolne
wpłaty  z
zakładów  pracy
oraz  darowizny
od  osób
fizycznych.

3g. Świadczenia rzeczowe oraz środki pochodzące
z fundacji

(w zł)

Rodzaj
(proszę wymienić)

Nie dotyczy

  

Nie dotyczy       --------

3h.

Inne dochody w zł
(proszę wymienić tytuły) Nie dotyczy

  

Nie dotyczy      ---------



4.  Przedsięwzięcia  (inwestycyjne  i  pozainwestycyjne)  realizowane  w  latach  2005-2006  oraz  planowane  do  realizacji  w  latach  2007-  2013  przy
wykorzystaniu środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz unijnej pomocy finansowej.
(Proszę podać zadania własne gminy i zadania koordynowane).

Przedsięwzięcia  inwestycyjne  to  takie,  których  wynikiem są  nowe  środki  trwałe  lub  ulepszenie  istniejących  obiektów majątku  trwałego (np.
modernizacja lub budowa wodociągów, stacji uzdatniania wody, kanalizacji lub oczyszczalni ścieków, budowa lub modernizacja ciepłowni i kotłowni,
budowa elektrowni wiatrowych, rekultywacja terenów zdegradowanych, itd.) 

Przedsięwzięcia  pozainwestycyjne  to  m.in.   działania  instytucjonalne,  promocyjne,  edukacyjne  (z  wyjątkiem  utworzenia  ośrodków  edukacji
ekologicznej)  oraz  koncepcje,  studia  wykonalności,  opracowania  ekofizjograficzne,  analizy,  oceny,  inwentaryzacja,  monitorowanie  finansowane  ze
środków bieżących, itp. 

W SYTUACJI GDY: ZJAWISKO NIE WYSTĘPUJE NALEŻY WPISAĆ „X” lub URZĄD GMINY NIE POSIADA TAKICH INFORMACJI „BD”

Lp.

Opis przedsięwzięcia 
(podział rodzajowy wg

klasyfikacji ujętej w art. 406
ustawy – Prawo ochrony

środowiska

Ocena ważności
podjętego działania

(w skali 1-10)

Koszty w tys. zł

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-2013

Źródła
finansowania

(podać w zł
lub udział w

%)

Efekt rzeczowy
(tytuł, ilość,

wielkość itp., dla
każdego zadania

proszę podać
odrębnie)

4 a. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie i gospodarce wodnej
Przedsięwzięcia inwestycyjne
1. Wyjaśnienie:  Gminny  Fundusz  Ochrony

Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  gminy
Raba Wyzna  na przestrzeni ostatnich lat to
kwoty 2 -3 tysięcy złotych/rocznie. Kwoty te
są  zbyt  niskie  by  można  było  realizować
inwestycje.  Gmina korzysta ale ze środków
(  kredytów,  pożyczek)  w  wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. 

   --------------    ----    ----    ----    ----    -----    -----     -----      ------        ------------

Przedsięwzięcia pozainwestycyjne (proszę wymienić i podać łączną kwotę wydatków na realizację wymienionych zadań)
Nie dotyczy         

     
 

 

   

4 b. Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza 
Przedsięwzięcia inwestycyjne

Nie dotyczy

Przedsięwzięcia pozainwestycyjne (proszę wymienić i podać łączną kwotę wydatków na realizację wymienionych zadań)



Nie dotyczy

Lp. Opis przedsięwzięcia
Ocena ważności

podjętego działania
(w skali 1-10)

Koszty w tys. zł

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-
2013

Źródła
finansowania
(podać udział
w zł lub w %)

Efekt rzeczowy
(tytuł, ilość,

wielkość itp., dla
każdego zadania

proszę podać
odrębnie)

4 c. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów
Przedsięwzięcia inwestycyjne

Nie dotyczy

Przedsięwzięcia pozainwestycyjne (proszę wymienić i podać łączną kwotę wydatków na realizację wymienionych zadań)
Nie dotyczy

4 d. Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów, w szczególności zmierzających do wprowadzenia
czystszej produkcji
Przedsięwzięcia inwestycyjne

Nie dotyczy

Przedsięwzięcia pozainwestycyjne (proszę wymienić i podać łączną kwotę wydatków na realizację wymienionych zadań)
Nie dotyczy

4 e. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków ustanowionych przez radę gminy
Przedsięwzięcia inwestycyjne

Nie dotyczy

Przedsięwzięcia pozainwestycyjne (proszę wymienić i podać łączną kwotę wydatków na realizację wymienionych zadań)
Nie dotyczy

4 f. Wspieranie ekologicznych form transportu
Przedsięwzięcia inwestycyjne

Nie dotyczy



Przedsięwzięcia pozainwestycyjne (proszę wymienić i podać łączną kwotę wydatków na realizację wymienionych zadań)
Nie dotyczy

Lp. Opis przedsięwzięcia
Ocena ważności

podjętego działania
(w skali 1-10)

Koszty w tys. zł

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-2013

Źródła
finansowania
(podać udział
w zł lub w %)

Efekt rzeczowy
(tytuł, ilość,

wielkość itp., dla
każdego zadania

proszę podać
odrębnie)

4 g. Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska
Przedsięwzięcia inwestycyjne

Nie dotyczy

Przedsięwzięcia pozainwestycyjne (proszę wymienić i podać łączną kwotę wydatków na realizację wymienionych zadań)
Nie dotyczy

4 h. Wspomaganie innych systemów kontrolno pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarów zużycia wody i
ciepła
Przedsięwzięcia inwestycyjne

Nie dotyczy

Przedsięwzięcia pozainwestycyjne (proszę wymienić i podać łączną kwotę wydatków na realizację wymienionych zadań)
Nie dotyczy

4 i. Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku
Przedsięwzięcia inwestycyjne

Nie dotyczy

Przedsięwzięcia pozainwestycyjne (proszę wymienić i podać łączną kwotę wydatków na realizację wymienionych zadań)
Nie dotyczy

4 j. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju
Przedsięwzięcia inwestycyjne



1. Monitoring  gleby  (  badanie  stanu
środowiska gminy )

           10 1.500
( w zł)

1.000
( w zł)

3.000
( w zł )

2.000
( w zł)

2.000
( w zł )

2.000
(w zł)

2.000
( w zł)

2.000
( w zł)

W okresie  od  roku
2002
systematycznie
wykonuje  się
analizy  glebowe na
zawartość P,K, Mg,
określając  również
kategorię
agronomiczną gleby
oraz odczyn  ( pH)
wyznaczając
potrzeby
wapnowania  gleb.
Badania
przeprowadzono  w
gospodarstwach
rolnych

2. Edukacja ekologiczna 614
( w zł )

------ 700
( w zł)

700
( w zł)

700
( w zł)

700
( w zł)

700
( w zł)

700
( w zł)

        ------------

Przedsięwzięcia pozainwestycyjne (proszę wymienić i podać łączną kwotę wydatków na realizację wymienionych zadań)
Nie dotyczy

Lp. Opis przedsięwzięcia
Ocena ważności

podjętego działania
(w skali 1-10)

Koszty w tys. zł

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -
2013

Źródła
finansowania
(podać udział
w zł lub w %)

Efekt rzeczowy
(tytuł, ilość,

wielkość itp., dla
każdego zadania

proszę podać
odrębnie)

4 k. Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach szczególnej ochrony środowiska, na których występują przekroczenia norm
zanieczyszczeń środowiska
Przedsięwzięcia inwestycyjne

Nie dotyczy

Przedsięwzięcia pozainwestycyjne (proszę wymienić i podać łączną kwotę wydatków na realizację wymienionych zadań)
Nie dotyczy

4 l. Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego oraz inne cele służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego
rozwoju w gminie, ustalone przez radę gminy



Przedsięwzięcia inwestycyjne
Nie dotyczy

Przedsięwzięcia pozainwestycyjne (proszę wymienić i podać łączną kwotę wydatków na realizację wymienionych zadań)
Nie dotyczy



Lp. Wyszczególnienie Odpowiedź Uwagi

5.

Czy uchwalono  "Program ochrony środowiska"?
(jeśli tak to jaki?)
(Proszę podać okres objęty Programem)

Program Ochrony Środowiska na lata
2004-2015  przyjęty  Uchwałą  Rady
Gminy  nr  XXX/250/2005  z  dnia  30
marca 2005 roku.
Plan  gospodarki  odpadami  na  lata
2004-2011  wraz  z  prognozą  do  roku
2015 dla gminy Raba Wyżna przyjęty
uchwałą  Rady  Gminy  nr
XXX/251/2005

        

   -------

6.

Czy Gmina należy do Związku Miast /  Gmin -
podać  nazwę  i  cel  oraz  obecnie  realizowane  i
planowane wspólne przedsięwzięcia

Gmina  należy  do  Związku  Gmin
Dorzecza  Górnej  Raby  i  Krakowa  –
zakres – rozwiązywanie problemów z
zakresu  gospodarki  wodno-ściekowej
(  kanalizacja,  oczyszczalnia  )  .
Obecnie  realizowana  jest  budowa
kanalizacji sanitarnej dla miejscowości
Raba Wyżna i Rokiciny Podh.

   
    ----------

7. Jakie są główne kierunki rozwoju gospodarczego
(np. turystyka, przemysł, rolnictwo, itp.)?

Usługi ,  drobna wytwórczość,  (  małe
przedsiębiorstwa-firmy) , rolnictwo, 

     ---------

8.

Jakie są najważniejsze zagrożenia środowiska w
skali gminy

Rozwiązanie  problemu  zaopatrzenia
mieszkańców w wodę poprzez budowę
wodociągów.
Rozwiązanie  problemu  gospodarki
ściekowej9  budowa  kanalizacji  i
oczyszczalni ścieków)

    

     ---------

9.

Jakie  są  najważniejsze  podmioty
gospodarcze/zakłady  zlokalizowane  w  gminie,
ważne  z  punktu  widzenia  uciążliwości  dla
środowiska

Brak  na  terenie  gminy  takich
zakładów

 
     ---------

10.Gospodarstwa ekologiczne certyfikowane i agroturystyczne 

Wyszczególnienie 31.12.2005 r. 31.12.2006 r.
w sztukach

Gosp. ekologiczne (liczba)                        21                        25
Gosp. agroturystyczne (liczba)                        11                        11

11.Gospodarka wodno-ściekowa

11.1.Zaopatrzenie w wodę

Lp. Wyszczególnienie j.m. Stan na dzień
31.12.2005 r. 31.12.2006 r.

1. Wskaźnik zwodociągowania gminy % 10 10
2. Długość sieci wodociągowej rozdzielczej km 18 18

3. Połączenia  wodociągowe  prowadzące  do
budynków mieszkalnych

szt. 320 posesji
1280 mieszkańców

320 posesji
1280 mieszkańców

4. Zużycie wody z wodociągów w
gospodarstwach domowych

- m3 /rok
- na mieszkańca

35 000 36 000
27 28

*  Wskaźnik zwodociągowania oznacza stosunek liczby mieszkańców korzystających z wody wodociągowej do
ogólnej liczby mieszkańców wyrażony w %.

9



11.2.Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Lp. Wyszczególnienie j.m. Stan na dzień
31.12.2005 r. 31.12.2006 r.

1. Wskaźnik skanalizowania gminy* % 22 22
2. Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej km 23,7 23,7

3. Połączenia  kanalizacyjne  prowadzące  do
budynków mieszkalnych

szt. 434  posesji
3440 mieszkańców

434 posesji
3440 mieszkańców

4. Ścieki odprowadzane do kanalizacji tys. m3 /rok 103 069 m3/rok 113 782m3/rok

5. Ludność korzystająca z oczyszczalni
ścieków (w stosunku do ludności ogółem)

% 25 25

6. Długość sieci kanalizacji deszczowej km 0 0

7. Wskaźnik dot. obszaru objętego siecią
kanalizacji deszczowej **

% 0 0

* Wskaźnik skanalizowania  gminy oznacza stosunek liczby mieszkańców podłączonych do systemu kanalizacji do
ogólnej liczby mieszkańców wyrażony w %.
** Wskaźnik ten oznacza procentowy udział powierzchni obszaru objętego siecią kanalizacji deszczowej w ogólnej
powierzchni gminy

12.Oczyszczalnie ścieków -  stan na dzień 31.12.2006 r.

Lp. Nazwa /lokalizacja
Przepustowość

projektowa
m3 /d

Dociążenie
%

Zamierzenia
(likwidacja,
rozbudowa,

modernizacja, podać
kiedy)

1. Oczyszczalnia  ścieków  w  Rokicinach
Podhalańskich

800 40 Nowa oczyszczalnia

2. Oczyszczalnia  ścieków  w  Skawie
( biologiczna)

25 80 Oczyszczalnia  w
dobrym  stanie
technicznym

12.1. Plany w zakresie skanalizowania i oczyszczania ścieków

Lp. Wyszczególnienie 2010 rok 2015 rok

1. Odsetek  mieszkańców, którzy powinni korzystać docelowo z
systemów kanalizacji zbiorczej w % 

70 99

2. Odsetek  mieszkańców,  którzy  docelowo korzystać  będą  ze
zbiorczych oczyszczalni  ścieków w %    

70 99

3.
Odsetek  mieszkańców,  którzy  docelowo  korzystać  będą  z
indywidualnych  (na  działkach)  systemów  oczyszczania
ścieków w %

1 1

4.

Długość sieci kanalizacyjnej potrzebnej do budowy w latach:

w km: 

2007 -2010 2011-2015
50
Razem: 84 km w
latach 2007-2015

34

13. Zaopatrzenie w ciepło i gaz 

Lp. Wyszczególnienie j.m. Stan na dzień
31.12.2005 r. 31.12.2006 r.

Sieć cieplna

1.
Udział mieszkańców korzystających z ciepła
sieciowego  w ogólnej liczbie mieszkańców
gminy 

%
0 0

2. Długość sieci cieplnej km 0 0
10



Kotłownie

1.
Ilość kotłowni gazowych szt 15  budynki

użyteczności
publicznej

15  budynki
użyteczności
publicznej

2. Ilość kotłowni olejowych szt. 0 0

3.
Ilość kotłowni węglowych szt. 4  budynki

użyteczności
publicznej

5  budynki
użyteczności
publicznej

4. Ilość kotłowni koksowych szt. 0 0

5. Ilość  kotłowni wykorzystujących biomasę  /
drewno / itp.

szt. brak danych brak danych

Sieć gazowa

1.
Udział mieszkańców korzystających z gazu
sieciowego  w ogólnej liczbie mieszkańców
gminy

% 75 75

2.

Długość sieci gazowej km Gazyfikacją objęte
są  miejscowości:
Skawa,  Raba
Wyżna , Bielanka,
Sieniawa,
Rokiciny Podh. 
Nie  objęte  są:
Bukowina
Osiedle,
Harkabuz,
Podsarnie

Gmina nie posiada
informacji
szczegółowych na
temat długości sieci
gazyfikacyjnej. 

14. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej  ,   stan na dzień 31.12.2006 r.  

Lp. Wyszczególnienie Sposób wprowadzenia Powierzchnia (ha)
Rozp.

Wojewody Uchwała gminy Ogółem W gminie

Obszary chronionego krajobrazu ( nazwa)
1. Południowomałopolski Obszar

Chronionego Krajobrazu
92/06 z dnia
9 grudnia 2006r.

         ------ 362 402 8828
( cała gmina)

2. Obszar NATURA 2000 –
rozszerzenie do obszaru ,,Czarna
Orawa , kod PLH120031 ( projekt)

        ------
 
        -------         -------

Obejmuje
miejcowość
Harkabuz,
Podsarnie

Pomniki przyrody 
Pojedyncze drzewa (szt.) 2 szt. wpisanych

do rejestru
zabytków

       -------
X X

Grupy drzew (szt.) 5 grup drzew
( 28 szt.)
wpisanych do
rejestru
zabytków

       -------

X X

Głazy narzutowe (szt.)         ------         ------ X X
Skałki, groty, jaskinie (szt.)         ------         ------ X X
Aleje (szt.)         ------         ------ X X

Użytki ekologiczne
Na terenie gminy nie występują
użytki ekologiczne.
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Stanowiska dokumentacyjne
Na terenie gminy nie występują
stanowiska dokumentacyjne.

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
1. Zespół dworsko-parkowy w Rabie

Wyżnej o powierzchni 12 ha, XIX
w. ( obejmuje dwór, oranżeria-
palmiarnia, spichlerz, stodoła
drewniana, czworak, park dworski )

Wpis pod nr A-
192 z
30.08.1985r.

         -------           ------           ------

2. Park dworski w Rokicinach
Podhalańskich

Wpisany do
rejestru
zabytków pod nr
–A662 z dnia
23.03.1992r.

          

        ------          ------           ------

3. Kościółek pw. Św. Antoniego
Padewskiego z XVIII w. wraz ze
starodrzewiem w Sieniawie

Wpisany do
rejestru
zabytków pod
Nr A-218/118 z
dn. 25.09.1961r.

         ------          ------          ------

4. Zespół parkowo- dworski z XVII w.
w Sieniawie
-a)budynek dworu wraz z
budynkiem gospodarczym.

b) zabytkowy park wraz z dworem.

a) wpisany do
rejestru
zabytków pod
Nr-A217/106 z
dn. 19.01.1971r.
b)wpisany do
rejestru
zabytków pod nr
A-661 z dn.
23.03.1992r.

         
        ------

  

         ------         ------

15. Lesistość - stan na dzień 31.12.2006 r.  

a) Powierzchnia lasów ogółem  - 3118.............. ha
b) Powierzchnia lasów będących własnością Skarbu Państwa - bd.............ha
c) Powierzchnia lasów będących własnością gminy - ...bd............ ha
d) Powierzchnia lasów  prywatnych -bd .......... ha
e) Lesistość w %          -         ……35,5….

f) Planowane zalesienia w latach 2007 – 2015  ( brak danych na temat planowanych zalesień)
Wyszczególnienie Średnio w roku (ha) 

2007-2010 2011-2015
Lasy Skarbu Państwa
Lasy gminne
Lasy prywatne

16. Obszary o niekorzystnym klimacie akustycznym (31.12.2006 r.)

Lokalizacja Powierzchnia Krótka charakterystyka obszaru
Wyjaśnienie : Nie występują na
terenie Gminy Raba Wyżna
obszary o niekorzystnym klimacie
akustycznym.

             
              ----------                      ----------
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17. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma w Państwa Gminie znaczenie dla procesu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej: (proszę zaznaczyć „X” we właściwej komórce)

Duże Umiarkowane Małe Nikłe Żadne
X

18. Czy „Fundusz” cieszy się zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy?

Zdecydowanie tak Umiarkowanie tak Nie
W ramach  środków GFOŚiGW

gmina nie jest w stanie finansować
inwestycji  ekologicznych poza

doraźnymi działaniami
wymienionymi w tab. 4j ankiety z
powodu małego budżetu funduszu.

19. Czy Fundusz według Pani/Pana jest potrzebny? (odpowiedź tak lub nie – proszę  o krótki komentarz do
odpowiedzi)

Tak

20. Jeśli nie Fundusz, to co? Proszę podać propozycję innego rozwiązania w tym zakresie

Nie dotyczy

21. Jakie zmiany instytucjonalne mogą przynieść lepsze efekty w zakresie ochrony środowiska w gminie?

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych który funkcje musi być objęty finansowaniem również ze
środków pochodzących z budżetu centralnego.

22. Czy posiadane środki przez Fundusz są wystarczające do realizacji przyjętych zadań?

Środki  którymi  dysponuje  GFOŚiGW są  zbyt  małe  aby  można  było  realizować  działania  z  zakresu  ochrony
środowiska na większą skalę. Gmina często korzysta ze środków pomocowych  (pożyczek) na realizację zadań
inwestycyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

23. Czy pojawiają się problemy z wydatkowaniem tych środków? (jakie?)

Nie

24. Jakie są problemy związane z realizacją zadań w poszczególnych dziedzinach gospodarki komunalnej oraz
ochrony środowiska w Gminie?

Główne  problemy  dotyczą  przygotowania  dokumentacji  technicznej  inwestycji  związanych  z  gospodarką
ściekową  (  kanalizacja sanitarna,  oczyszczalnie ścieków) w zakresie  konfliktów społecznych wynikających na
etapie przygotowywania inwestycji. Ponadto barierą są wysokie koszty inwestycji kanalizacyjnych i trudność w
otrzymywaniu  środków pomocowych  przez  gminy  nawet  w  przypadku  dobrze  przygotowanych  wniosków o
dofinansowanie .

25. Jaki  wpływ  może  mieć  na  prowadzone  działania  z  zakresu  ochrony  środowiska  według  Pani/Pana
likwidacja m.in. Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynikająca z reformy
finansów publicznych?
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W małych gminach gdzie budżet funduszu wynosi 2-3 tyś. złotych rocznie jego likwidacja nie będzie odczuwalna.
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