ZAŁĄCZNIK NR 1

Cel

Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Wiśniowa

1

Obszar
interwencji

OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA

Lp.

Cele, kierunki interwencji oraz zadania do zrealizowania w poszczególnych latach
Wskaźnik
Wartość
Nazwa wskaźnika
bazowa*
Liczba nowych
obiektów
użyteczności
publicznej
korzystających
z odnawialnych
źródeł energii

Liczba nowych
obiektów
korzystających
z ekologicznych
źródeł ciepła

Liczba
termomodernizacji
budynków
użyteczności
publicznej do
przeprowadzenia

Liczba
nowych/zmodernizowanych opraw
oświetlenia ulicznego

0 szt.

0 szt.

0 szt.

0 szt.

Wartość
docelowa

Wg
możliwości
finansowych

Wg
możliwości
finansowych

Wg
możliwości
finansowych

200 szt.

Rok
realizacji
zadania

2023-2030

2023-2030

2023-2030

2023-2030

1

Kierunek
interwencji

Zadania

Właściciel
zadania

Ryzyka

Ograniczenie
niskiej emisji i
wzrost
wykorzystania
energii odnawialnej

Montaż instalacji
OZE na budynkach
użyteczności
publicznej
i mieszkalnych
osób fizycznych

Gmina Wiśniowa,
Właściciele
i zarządcy
nieruchomości,
spółdzielnie
i wspólnoty
mieszkaniowe

Nieotrzymanie
finansowania
z zakładanych
źródeł,
Brak możliwości
technicznych do
wykonania
inwestycji

Ograniczenie
niskiej emisji

Wymiana starych
źródeł ciepła na
ekologiczne
(tj. ogrzewanie
gazowe,
elektryczne itp.)

Gmina Wiśniowa,
Właściciele
i zarządcy
nieruchomości

Nieotrzymanie
finansowania
z zakładanych
źródeł,
Brak możliwości
technicznych do
wykonania
inwestycji

Ograniczenie
niskiej emisji

Termomodernizacja
budynków
użyteczności
publicznej i
mieszkalnych osób
fizycznych

Gmina Wiśniowa,
Właściciele
i zarządcy
nieruchomości

Nieotrzymanie
finansowania
z zakładanych
źródeł,
Brak możliwości
technicznych do
wykonania
inwestycji

Zwiększenie
udziału OZE

Montaż/wymiana
oświetlenia
ulicznego na
energooszczędne w
technologii LED

Gmina Wiśniowa

Brak środków
finansowych,
Brak możliwości
technicznych

ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp.

Obszar
interwencji

Cele, kierunki interwencji oraz zadania do zrealizowania w poszczególnych latach
Cel

Wskaźnik
Wartość
Nazwa wskaźnika
bazowa*

Poprawa klimatu akustycznego w gminy Wiśniowa

2

ZAGROŻENIA HAŁASEM

Utworzenie stacji
ładowania
samochodów
elektrycznych a także
rowerów i hulajnóg

Uwzględnianie
zapisów dotyczących
standardów
akustycznych dla
poszczególnych
terenów w
dokumentach
planistycznych
Długość
rozbudowanych/
zmodernizowanych
dróg gminnych
i wewnętrznych

Długość
wybudowanych/
zmodernizowanych
ścieżek rowerowych

Wartość
docelowa

-

Wg
możliwości
finansowych

-

Kontynuacja
zadania

0 km

0 km

8 km

1,0 km

Rok
realizacji
zadania

Właściciel
zadania

Ryzyka

Gmina Wiśniowa

Nieotrzymanie
finansowania
z zakładanych
źródeł,

Gmina Wiśniowa

Brak

2023-2030

Poprawa
nawierzchni
drogowej

Rozbudowa
i modernizacja dróg
miejskich i
wewnętrznych na
terenie gminy
Wiśniowa

Gmina Wiśniowa

Przedłużający się
termin budowy,
Brak środków
finansowych

2023-2030

Poprawa
funkcjonowania
komunikacji
alternatywnej

Budowa
i modernizacja
ścieżek
rowerowych na
terenie gminy
Wiśniowa

Gmina Wiśniowa,
Zarządcy Dróg

Przedłużający się
termin budowy,
Brak środków
finansowych

Kierunek
interwencji

2023-2030

Zwiększenie
udziału OZE

2023-2030

Ograniczenie
narażenia na
ponadnormatywny
hałas

2

Zadania
Utworzenie stacji
ładowania
samochodów
elektrycznych a
także rowerów i
hulajnóg
Wprowadzanie do
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego
zapisów
dotyczących
standardów
akustycznych dla
poszczególnych
terenów

ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp.

Obszar
interwencji

Cele, kierunki interwencji oraz zadania do zrealizowania w poszczególnych latach
Cel

Wskaźnik
Wartość
Nazwa wskaźnika
bazowa*

3

POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

Ochrona przed ponadnormatywnym
promieniowaniem
elektromagnetycznym

Uwzględnianie
zapisów dotyczących
ochrony przed polami
elektromagnetycznymi w dokumentach
planistycznych

4

GOSPODAROWANIE
WODAMI

Racjonalizacja korzystania
z wód i optymalizacja
zużycia wody

Długość
wybudowanych/
zmodernizowanych
chodników

Działania
informacyjnoedukacyjne
w zakresie
racjonalnego
korzystania z wód i
optymalizowania
zużycia wody

0 km

-

-

Wartość
docelowa

2,0 km

Kontynuacja
zadania

Kontynuacja
zadania

Rok
realizacji
zadania

Kierunek
interwencji

Zadania

Właściciel
zadania

Ryzyka

2023-2030

Poprawa
funkcjonowania
komunikacji
alternatywnej

Budowa
i modernizacja
chodników na
terenie gminy
Wiśniowa

Gmina Wiśniowa,
Zarządcy Dróg

Przedłużający się
termin budowy,
Brak środków
finansowych

2023-2030

Ograniczenie
narażenia na
ponadnormatywne
promieniowanie
elektromagnetyczne

Wprowadzanie do
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego
zapisów
dotyczących
ochrony przed
polami
elektromagnetyczny
-mi

Gmina Wiśniowa

Brak

2023-2030

Zwiększenie
świadomości
ekologicznej
mieszkańców
w zakresie
racjonalnego
korzystania z wód i
optymalizowania
zużycia wody

Prowadzenie
działań
informacyjnoedukacyjnych w
zakresie
racjonalnego
korzystania z wód i
optymalizowania
zużycia wody

Gmina Wiśniowa,
Placówki
oświatowe

Brak środków
finansowych

3

ZAŁĄCZNIK NR 1

Cel

Prowadzenie zrównoważonego gospodarowania wodami umożliwiającego osiągnięcie i
utrzymanie dobrego stanu wód na terenie gminy Wiśniowa

5

Obszar
interwencji

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Lp.

Cele, kierunki interwencji oraz zadania do zrealizowania w poszczególnych latach
Wskaźnik
Wartość
Nazwa wskaźnika
bazowa*
Długość
nowej/zmodernizowa
nej sieci
kanalizacyjnej
w miejscowościach:
część Niewodnej,
część Tułkowic,
część Wiśniowej
część Markuszowej
wraz z pompownią
ścieków i część
Kożuchowa,
Jazowa
Pstrągówka
Długość
nowej/zmodernizowa
nej sieci
wodociągowej

Rozbudowa i
modernizacja
oczyszczalni ścieków

Opracowanie
mechanizmu wsparcia
finansowego
gospodarstw domowych
zachęcających do
budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków,
tam gdzie budowa
kanalizacji jest
niemożliwa lub bardzo
kosztowna

Wartość
docelowa

Rok
realizacji
zadania

Kierunek
interwencji

Zadania

Rozwój
infrastruktury
wodno-ściekowej

Rozbudowa sieci
kanalizacji
sanitarnej w gminie
Wiśniowa

Właściciel
zadania

Ryzyka

Gmina Wiśniowa

Nieotrzymanie
finansowania
z zakładanych
źródeł, brak
możliwości
technicznych

Gmina Wiśniowa

Nieotrzymanie
finansowania
z zakładanych
źródeł, brak
możliwości
technicznych

Łącznie 32,0
km

0 km

4,9 km
3,87 km
1,8 km

2023-2030

0,15 km
6,5 km
11 km

0 km

-

-

6,3 km

rozbudowa

Wg
możliwości
finansowych

2023-2030

Rozwój
infrastruktury
wodno-ściekowej

Rozbudowa sieci
wodociągowej
w gminie Wiśniowa

2023-2030

Rozwój
infrastruktury
wodno-ściekowej

Rozbudowa i
modernizacja
oczyszczalni
ścieków w
Wiśniowej

Gmina Wiśniowa

Nieotrzymanie
finansowania
z zakładanych
źródeł

Rozwój
infrastruktury
wodno-ściekowej

Dofinansowanie
budowy
przydomowych
oczyszczalni
ścieków

Gmina Wiśniowa,
Właściciele
i zarządcy
nieruchomości

Nieotrzymanie
finansowania
z zakładanych
źródeł, brak
możliwości
technicznych

2023-2030

4

ZAŁĄCZNIK NR 1

Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem
antropogenicznym, erozją oraz niekorzystnymi
zmianami klimatu
Gospodarowanie odpadami zgodnie z
hierarchią postępowania z odpadam,
uwzględniającą zrównoważony rozwój
gminy Wiśniowa

7

Cel

GLEBY

6

Obszar
interwencji

GOSPODARKA ODPADAMI I
ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU
ODPADÓW

Lp.

Cele, kierunki interwencji oraz zadania do zrealizowania w poszczególnych latach
Wskaźnik
Wartość
Nazwa wskaźnika
bazowa*

Uwzględnienie
zabezpieczenia
gruntów rolnych
i leśnych przed
zmianą
zagospodarowania
poprzez właściwe
uwzględnienie ich
przeznaczenia
w planach
zagospodarowania
przestrzennego

Poziom
przygotowania do
ponownego użycia i
recyklingu odpadów
komunalnych

Wartość
docelowa

-

Kontynuacja
zadania

-

min. 35%
(2023)
min. 45%
(2024)
min. 55%
(2025)
min. 56%
(2026)
min. 57%
(2027)
min. 58%
(2028)
min. 59 %
(2029)
min. 60%
(2030)

Rok
realizacji
zadania

2023-2030

2023-2030

5

Kierunek
interwencji

Zadania

Zachowanie funkcji
środowiskowych,
gospodarczych
społecznych
i kulturowych gleb

Zabezpieczenie
gruntów rolnych
i leśnych przed
zmianą
zagospodarowania
poprzez właściwe
uwzględnianie ich
przeznaczenia w
dokumentach
planistycznych

Zwiększenie
poziomów
przygotowania do
ponownego użycia
i recyklingu
odpadów
komunalnych

Systematyczne
zwiększanie
poziomów
przygotowania do
ponownego użycia
i recyklingu
odpadów
komunalnych na
terenie gminy
Wiśniowa

Właściciel
zadania

Ryzyka

Gmina Wiśniowa

Opóźnienia
w realizacji zadania
wynikające
z przyczyn
społecznych

Gmina Wiśniowa

Brak środków
finansowych, Brak
możliwości
technicznych, Brak
zaangażowania
społecznego

ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp.

Obszar
interwencji

Cele, kierunki interwencji oraz zadania do zrealizowania w poszczególnych latach
Cel

Wskaźnik
Wartość
Nazwa wskaźnika
bazowa*

Ilość wyrobów
azbestowych
wymagająca
usunięcia z obszaru
gminy Wiśniowa

Ochrona różnorodności
biologicznej, krajobrazowej
i geologicznej na terenie gminy
Wiśniowa

8

ZASOBY PRZYRODNICZE

Działania
informacyjnoedukacyjne
w zakresie
postępowania
z poszczególnymi
rodzajami odpadów

Liczba pomników
przyrody

Utrzymanie terenów
zielonej
infrastruktury na
obszarze gminy
Wiśniowa

1 645
Mg
(stan na
dzień
31.12.
2021 r.
wg Bazy
azbestowej)

-

10 szt.

-

Wartość
docelowa
Zgodnie
z założeniami
,,Programu
usuwania
azbestu
i wyrobów
zawierających
azbest z terenu
gminy
Wiśniowa”

Kontynuacja
zadania

Ten sam
poziom lub
wyższy

Kontynuacja
zadania

Rok
realizacji
zadania

Kierunek
interwencji

Zadania

Właściciel
zadania

Ryzyka

2023-2030

Wzrost
selektywnego
zbierania odpadów
niebezpiecznych ze
strumienia
odpadów
komunalnych

Sukcesywne
usuwanie
i unieszkodliwianie
odpadów
zawierających
azbest

Gmina Wiśniowa,
Właściciele
nieruchomości

Nieotrzymanie
dofinansowania
z zakładanych
źródeł

2023-2030

Zwiększenie
świadomości
ekologicznej
mieszkańców
w zakresie
właściwego
postępowania
z opadami
komunalnymi
i ich segregacji

Prowadzenie
działań
informacyjnoedukacyjnych
w zakresie
postępowania
z poszczególnymi
rodzajami odpadów

Gmina Wiśniowa,
Placówki
oświatowe

Brak środków
finansowych

2023-2030

Zarządzanie
zasobami przyrody
i krajobrazem
zarówno na
obszarach
chronionych, jak
i użytkowanych
gospodarczo

Opieka nad
pomnikami
przyrody

Gmina Wiśniowa

Brak
zaangażowania
społecznego

Ochrona walorów
przyrodniczych

Utrzymanie i
rozwój obszarów
zieleni urządzonej,
a także obiektów
i terenów służących
wypoczynkowi
i rekreacji

Gmina Wiśniowa

Brak środków
finansowych

2023-2030

6

ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp.

Obszar
interwencji

Cele, kierunki interwencji oraz zadania do zrealizowania w poszczególnych latach
Cel

Wskaźnik
Wartość
Nazwa wskaźnika
bazowa*
Bieżąca ochrona
elementów
tworzących walory
krajobrazowe
związane z ochroną
zabytków

Rozwój odnawialnych
źródeł energii

9

WYKORZYSTANIE
ENERGII
ODNAWIALNEJ

Opracowanie
i realizacja założeń
Programu opieki nad
zwierzętami
bezdomnymi oraz
zapobiegania
bezdomności
zwierząt na terenie
gminy Wiśniowa

Wykonanie otworu
geotermalnego
Wiśniowa GT-1

-

-

-

Wartość
docelowa

Kontynuacja
zadania

Kontynuacja
zadania

Wg
możliwości
finansowych

Rok
realizacji
zadania

Kierunek
interwencji

Zadania

Właściciel
zadania

Ryzyka

2023-2030

Zarządzanie
zasobami
krajobrazu zarówno
na obszarach
chronionych, jak
i użytkowanych
rekreacyjnie i
gospodarczo

Opieka nad
zabytkami

Gmina Wiśniowa

Brak środków
finansowych

Zapobieganie
bezdomności
zwierząt i opieka
nad bezdomnymi
zwierzętami

Realizacja założeń
Programu opieki
nad zwierzętami
bezdomnymi oraz
zapobiegania
bezdomności
zwierząt na terenie
gminy Wiśniowa

Gmina Wiśniowa

Brak środków
finansowych, brak
zaangażowania
społecznego

Gmina Wiśniowa

Nieotrzymanie
finansowania
z zakładanych
źródeł,
Przedłużający się
termin budowy,

2023-2030

2023-2030

7

Wzrost
wykorzystania
energii odnawialnej

Wykonanie otworu
geotermalnego

ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp.

Obszar
interwencji

Cele, kierunki interwencji oraz zadania do zrealizowania w poszczególnych latach
Cel

Wskaźnik
Wartość
Nazwa wskaźnika
bazowa*

Budowa
elektrociepłowni
geotermalnej

Budowa sieci
ciepłowniczej na
terenie miejscowości
Wiśniowa

Budowa centrum
balneoterapeutyczno
- wypoczynkowego

-

-

-

Wartość
docelowa

Wg potrzeb i
możliwości
finansowych

Wg
możliwości
finansowych

Wg potrzeb i
możliwości
finansowych

Rok
realizacji
zadania

2023-2030

Kierunek
interwencji

Wzrost
wykorzystania
energii odnawialnej

Zadania

Budowa
elektrociepłowni
geotermalnej

Właściciel
zadania

Ryzyka

Gmina Wiśniowa,
Inwestor
zewnętrzny

Nieotrzymanie
finansowania
z zakładanych
źródeł,
Brak możliwości
technicznych do
wykonania
inwestycji,
Przedłużający się
termin budowy,

2023-2030

Wzrost
wykorzystania
energii odnawialnej

Budowa sieci
ciepłowniczej

Gmina Wiśniowa,
Inwestor
zewnętrzny

2023-2030

Wzrost
wykorzystania
energii
odnawialnej,
rozwój bazy
balneoterapeutycznej, sportowej i
rekreacyjnowypoczynkowej

Budowa centrum
balneoterapeutyczno wypoczynkowego

Gmina Wiśniowa,
Inwestor
zewnętrzny

8

Nieotrzymanie
finansowania
z zakładanych
źródeł,
Brak możliwości
technicznych do
wykonania
inwestycji,
Przedłużający się
termin budowy,
Nieotrzymanie
finansowania
z zakładanych
źródeł,
Brak możliwości
technicznych do
wykonania
inwestycji
Przedłużający się
termin budowy,

ZAŁĄCZNIK NR 1

Cel

Zmniejszenie zagrożenia oraz
minimalizacja skutków w przypadku
wystąpienia awarii na terenie gminy
Wiśniowa

10

Obszar
interwencji

ZAGROŻENIA POWAŻNYMI
AWARIAMI

Lp.

Cele, kierunki interwencji oraz zadania do zrealizowania w poszczególnych latach
Wskaźnik
Wartość
Nazwa wskaźnika
bazowa*

Liczba zakupionego
sprzętu

Prowadzenie akcji
edukacyjnych

0 szt.

-

Wartość
docelowa

Wg potrzeb i
możliwości
finansowych

Kontynuacja
zadania

Rok
realizacji
zadania

Kierunek
interwencji

Zadania

Właściciel
zadania

Ryzyka

2023-2030

Zmniejszenie
zagrożenia oraz
minimalizacja
skutków
w przypadku
wystąpienia awarii

Modernizacja
osprzętowania do
działań ratowniczogaśniczych

Gmina Wiśniowa,
Komenda
Powiatowa PSP

Brak środków
finansowych

2023-2030

Zwiększenie
świadomości
w zakresie
przeciwdziałania
zagrożeniom w tym
zasad bezpiecznych
zachowań

Propagowanie
zasad
przeciwdziałania
zagrożeniom
pożarowym i zasad
bezpiecznych
zachowań

Gmina Wiśniowa,
Komenda
Powiatowa PSP

*stan na koniec 2021 roku

9

Brak środków
finansowych

