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PRZEDMOWA
Oddajemy w Pañstwa rêce tomik wchodz¹cy w sk³ad nowej serii publikacji Programu
Wspierania Samorz¹dów Lokalnych (LGAP) 1. LGAP dzia³a od 1992 roku i jest finansowany przez Brytyjski Fundusz Know-How. Podstawowym zadaniem tego programu
jest pomoc polskim w³adzom samorz¹dowym w rozwi¹zywaniu problemów zwi¹zanych zarówno z d³ugofalowym planowaniem rozwoju jak i z codziennym zarz¹dzaniem gmin¹.
Po publikacji zestawu poradników2 uruchomilimy w ramach LGAP seriê projektów
pilota¿owych, w których nasi konsultanci (tak polscy jak i brytyjscy) starali siê pomóc w rozwi¹zywaniu problemów poszczególnych gmin. Dotychczas rozpoczêlimy
ponad 20 takich projektów, w których m.in. opracowywano strategie rozwoju gospodarczego, przygotowywano studium uwarunkowañ zagospodarowania przestrzennego gmin, pomagano w usprawnieniu zarz¹dzania gmin¹, opracowywano studium
wykonalnoci wa¿nych dla gmin inwestycji oraz pomagano w tworzeniu koncepcji
gospodarki mieszkaniowej. Seria studia przypadków jest pok³osiem naszych projektów pilota¿owych. Projekty te nazywamy czêsto projektami demonstracyjnymi,
poniewa¿ w naszym mniemaniu mog¹ one spe³niæ istotn¹ funkcjê szkoleniow¹. W oparciu o pracê konsultantów tworzone s¹ materia³y szkoleniowe (opieraj¹ce siê na konkretnych przyk³adach), które mog¹ byæ potem wykorzystywane przez trenerów prowadz¹cych kursy dla administracji i dzia³aczy samorz¹dowych. Uruchamiana obecnie
seria wydawnicza zawiera przyk³ady takich w³anie opracowañ.

1
2

Skrót LGAP pochodzi od angielskiej nazwy Programu: Local Government Assistance Programme.
Dotychczas ukaza³y siê poradniki LGAP dotycz¹ce: zarz¹dzania finansami gminy, zarz¹dzania ogólnego
gmin¹, gospodarki przestrzennej, lokalnego rozwoju ekonomicznego, gospodarki mieszkaniowej,
kontroli finansów komunalnych oraz funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych. W przygotowaniu
znajduj¹ siê opracowania dotycz¹ce zarz¹dzania owiat¹ w gminie oraz nowe wydanie poradnika
z dziedziny zarz¹dzania ogólnego.
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Struktura materia³ów okrelanych mianem studium przypadku (case study) jest doæ
rygorystycznie okrelona przez metodyków szkoleñ. W naszych wydawnictwach nie
traktujemy jednak terminu case study w sposób rygorystyczny. Dlatego np. niektóre z
publikowanych materia³ów w wiêkszym stopniu koncentruj¹ siê na opisie zajêæ szkoleniowych, które mo¿na przeprowadziæ na ich podstawie, inne za zawieraj¹ wiêkszy
element opisu sytuacji w danym miecie, dzia³añ w³adz samorz¹dowych oraz rekomendacji naszych konsultantów. Ten pierwszy typ bêdzie zapewne bardziej interesuj¹cy dla trenerów (nie tylko z orodków wspó³pracuj¹cych cile z LGAP) zajmuj¹cych
siê na co dzieñ szkoleniami dla gmin, ten drugi za dla pracowników i polityków
samorz¹dowych jak równie¿ dla badaczy spo³ecznoci i gospodarki lokalnej. Mam
jednak nadziejê, ¿e ca³oæ naszej serii spotka siê z zainteresowaniem wszystkich wymienionych tu grup czytelników.
Pawe³ Swianiewicz
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WPROWADZENIE
Projekt pilota¿owy Program racjonalnego gospodarowania gruntami rolnymi na terenie gminy Trzebinia by³ realizowany przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej  Oddzia³ w Krakowie przy wspó³pracy z Llewelyn-Davies Londyn i Mott
MacDonald, a finansowany przez Brytyjski Fundusz Know-How i Zarz¹d Gminy
Trzebinia.
Projekt pilota¿owy jest czêci¹ programu Gospodarka przestrzenna gmin, którego
koordynatorem jest prof. IGPiK Zygmunt Ziobrowski, a g³ównym konsultantem Graham Tomlinson. Kierownikiem projektu pilota¿owego by³ mgr Antoni Matuszko,
a w sk³ad zespo³u autorskiego wchodzili: dr Krystyna Stachowicz, mgr Antoni Matuszko i mgr in¿. Stanis³aw Gardoñ. Opracowanie map technik¹ komputerow¹ wykona³ mgr Waldemar Wiatrak.
W obszarach silnej koncentracji przemys³u, szczególnie energerycznego i metalurgicznego wystêpuje zagro¿enie degradacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej w wyniku zanieczyszczenia gleb metalami ciê¿kimi. Metale te, a szczególnie kadm i cynk,
emitowane s¹ do powietrza g³ównie w procesie spalania wêgla (H³awiczka 1997).
Nastêpnie s¹ przenoszone za porednictwem py³ów, które opadaj¹c powoduj¹ zanieczyszczenie gleb i rolin uprawnych. Najsilniejsze zanieczyszczenie gleb metalami
ciê¿kimi wystêpuje w po³udniowo-zachodniej czêci Polski, a szczególnie na Górnym l¹sku (Atlas geochemiczny... 1995).
W województwie katowickim, mimo ¿e gospodarka zdominowana jest przez przemys³ wydobywczy, metalurgiczny i paliwowo-energetyczny, a emisja zanieczyszczeñ
py³owych jest w skali kraju wyj¹tkowo wysoka, u¿ytki rolne zajmuj¹ 52% powierzchni.
U¿ytki te s¹ jednak ma³o efektywnie wykorzystywane, gdy¿ stanowi¹ wy³¹czne ród³o utrzymania dla 3,2% mieszkañców województwa. Oko³o 25% u¿ytków rolnych
jest od³ogowanych (Rolnictwo województwa... 1997).
Celem projektu by³o opracowanie programu racjonalnego gospodarowania gruntami
rolnymi w gminie, w której produkcja rolna jest ekstensywna, a stan zanieczyszczenia gleb mo¿e wykluczaæ produkcjê ¿ywnoci.
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Prace badawcze prowadzono na terenie gminy Trzebinia, której krótk¹ charakterystykê zamieszczono w rozdziale 1. W dalszej czêci pracy przedstawiono g³ówne problemy rolnictwa w gminie Trzebinia, na tle uwarunkowañ regionalnych (rozdz. 2).
Jako g³ówne kryterium oceny przydatnoci gruntów rolnych do produkcji ¿ywnoci
przyjêto stopieñ zanieczyszczenia gleby i p³odów rolnych metalami ciê¿kimi. Na tej
podstawie wyodrêbniono na terenie gminy strefê wskazan¹ do produkcji ¿ywnoci
oraz strefê wskazan¹ do wy³¹czenia z tej produkcji (rozdz. 3). Zaproponowano program restrukturyzacji rolnictwa w gminie, zgodny z zaleceniami Unii Europejskiej
(rozdz. 4), a nastêpnie oceniono ekonomiczne skutki restrukturyzacji rolnictwa
(rozdz. 5). W ostatnim rozdziale przedstawiono propozycjê zagospodarowania gruntów rolnych dla celów nierolniczych.
Za³¹cznikiem graficznym jest mapa gminy w skali 1:10000, opracowana przy pomocy techniki komputerowej w programie Arc View, Arc Info.
Wyniki uzyskane w niniejszym projekcie mog¹ byæ wykorzystane na terenach innych
gmin o podobnych uwarunkowaniach produkcji rolniczej. Szczególnie przydatne bêd¹
dla 34 gmin województwa katowickiego, gdzie postêpuje proces od³ogowania, a zanieczyszczenie gleb metalami ciê¿kimi ogranicza mo¿liwoæ produkcji zdrowej ¿ywnoci. Rozpoczêta obecnie restrukturyzacja przemys³u wydobywczego w województwie katowickim i zwi¹zane z ni¹ zagro¿enie bezrobociem prawdopodobnie spowoduj¹ zainteresowanie u¿ytkami rolnymi jako warsztatem pracy. Dlatego zaproponowany poni¿ej program wydaje siê byæ aktualny, wa¿ny i warty szerszego rozpropagowania.

Rozdzia³ 1

1

CHARAKTERYSTYKA
GMINY TRZEBINIA
Po³o¿enie w regionie i ludnoæ
Gmina Trzebinia po³o¿ona jest we wschodniej czêci województwa katowickiego,
przy granicy z województwem krakowskim. W jej sk³ad wchodz¹ miasto Trzebinia
i 10 so³ectw: Bolêcin, Czy¿ówka, Dulowa, Lgota, Karniowice, Mylachowice, M³oszowa, P³oki, Pi³a Kocielecka i Psary. Powierzchnia gminy wynosi 105 km 2, w tym
miasto Trzebinia 31 km2, za ww. so³ectwa  74 km2. Obszar ten zamieszkuje 35,4
tysi¹ce mieszkañców, wród których 20,1 tysi¹ca to mieszkañcy miasta Trzebinia.

Warunki przyrodnicze1
Gmina po³o¿ona jest na Wy¿ynie l¹sko-Krakowskiej. Przez jej obszar przechodzi
granica Wy¿yny l¹skiej i Krakowskiej. Ró¿nice wzniesieñ wynosz¹ 200 m, przy
czym najni¿szy punkt w gminie (270 m n.p.m.) po³o¿ony jest w po³udniowej czêci
gminy nad jeziorem Chech³o, za najwy¿szy (470 m n.p.m.) w okolicach Psar we
wschodniej czêci.
Wschodnia czêæ gminy wchodzi w sk³ad Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych, o urozmaiconej rzebie terenu, g³êboko wciêtych dolinkach o po³udnikowym
przebiegu, stromych, gêsto porozcinanych zboczach i wychodniach ska³ wapiennych.

1

Informacje na temat gleb przedstawiono w rozdziale 2.2.1.
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Klimat gminy kszta³towany jest podobnie jak na terenie Polski po³udniowej przez
nap³ywaj¹ce masy powietrza g³ównie polarnomorskiego (przez ca³y rok), polarnokontynentalnego i arktycznego (g³ównie zim¹), podzwrotnikowego (latem). Wiatry
najczêciej wiej¹ z sektora zachodniego (45,6%), nastêpnie wschodniego (33,5%),
rzadziej z pó³nocy (18,4%) i po³udnia (2,4%). W wiêkszoci s¹ to wiatry s³abe i bardzo s³abe. W ci¹gu roku wystêpuj¹ 42 dni bezwietrzne. Ze wzglêdu na po³o¿enie
gminy miêdzy Górnym l¹skim (z zachodu) i aglomeracj¹ krakowsk¹ (ze wschodu)
cyrkulacja powietrza nie jest korzystna. Przewa¿aj¹ce wiatry zachodnie i wschodnie
powoduj¹ nap³yw zanieczyszczeñ z tych terenów, za w okresach bezwietrznych oddzia³ywuj¹ zanieczyszczenia lokalne.
Obszar gminy le¿y w dorzeczu Wis³y i jest odwadniany przez jej dop³ywy: na pó³nocy Bia³¹ Przemszê, na po³udniu Chech³o, a po³udniowo-wschodnia czêæ przez Rudawê. Przep³ywy cieków na terenie gminy s¹ ma³e, zmienne i zró¿nicowane. Zasilanie naturalne jest uzupe³niane przez zrzuty wód z zak³adów produkcyjnych oraz
kanalizacji sanitarnej. Brak regularnej gospodarki wodno-ciekowej w miejskich jednostkach osadniczych pogarsza jakoæ wód. Na terenie gminy znajduj¹ siê zbiorniki
wodne: jezioro Chech³o o pow. 54 ha (rekreacyjne), na Kozim Brodzie (o funkcjach
rekreacyjnych i przemys³owych) oraz po wyrobiskach Z.G. Górka (wêdkowanie).
Bogactwa naturalne i z³o¿a rud cynku i o³owiu, wêgla kamiennego i surowców skalnych przyczyni³y siê do silnego rozwoju przemys³u ju¿ w XIX w.

Zagospodarowanie i u¿ytkowanie
W ogólnej powierzchni gminy wynosz¹cej 10,5 tys. ha u¿ytki rolne zajmuj¹ 4,2 tys.
ha (40,1%), lasy  4,5 tys. ha (43,5%), za tereny inne 1,7 tys. ha (16,4%). Wród
u¿ytków rolnych najwiêkszy obszar zajmuj¹ grunty orne (71%), nastêpnie trwa³e u¿ytki
zielone (24%). Bli¿sze dane odnonie rolniczej przestrzeni produkcyjnej przedstawiono w rozdziale 2. (2.1.).
Zalesienie obszaru gminy jest wiêksze od redniej krajowej. W wyniku realizacji nowej granicy rolno-lenej zostanie ono zwiêkszone o dalsze 1000 ha i zajmie 52% powierzchni gminy. Najwiêkszy i najcenniejszy pod wzglêdem przyrodniczym kompleks leny stanowi Puszcza Dulowska po³o¿ona w po³udniowej czêci gminy. Lasy
w rodkowej i pó³nocnej czêci s¹ zdegradowane przez zanieczyszczenia powietrza,
a sk³ad drzewostanu silnie odkszta³cony od stanu naturalnego.
Gmina jest du¿ym orodkiem przemys³owym, bazuj¹cym g³ównie na miejscowych
zasobach surowcowych. Zlokalizowane s¹ tu bardzo uci¹¿liwe dla rodowiska zak³ady przemys³u wydobywczego, energetycznego, metalurgicznego i t³uszczowego. Dwa
sporód nich wystêpuj¹ na krajowej licie trucicieli, a trzy na licie wojewódzkiej.

Rozdzia³ 2

2

UWARUNKOWANIA
PRODUKCJI ROLNICZEJ
W GMINIE TRZEBINIA
2.1. Uwarunkowania zewnêtrzne  stan,
problemy i kierunki rozwoju rolnictwa
w województwie katowickim2
Obszar u¿ytków rolnych w województwie zajmuje ponad 52% ogólnej powierzchni,
jednak rolnictwo jest wy³¹cznym ród³em utrzymania dla 3,2% mieszkañców. Wskanik jakoci rolniczej przestrzeni produkcyjnej województwa, okrelaj¹cy zdolnoæ
plonowania, wynosi 68,7 (w skali 20-120). Rozpiêtoæ wielkoci tego wskanika w poszczególnych 78 gminach województwa zawiera siê w granicach od 46 do 1033.
Struktura obszarowa gospodarstw rolnych jest niekorzystna. Na ogóln¹ liczbê 287
tys. u¿ytkowników gruntów rolnych iloæ gospodarstw o powierzchni >1,0 ha wynosi
67 tys. (30%), natomiast 220 tys. to w³aciciele dzia³ek rolnych, o powierzchni <1,0 ha,
stanowi¹cy 70% u¿ytkowników rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Ci ostatni produkuj¹ ¿ywnoæ w celu samozaopatrzenia.

2

Materia³ opracowano na podstawie raportu Wydzia³u Rolnictwa UW w Katowicach pt. Rolnictwo
województwa katowickiego. E. Flakus i in., marzec 1997.

3

Wartoæ tego wskanika w gminie Trzebinia wynosi 56,4, co kwalifikuje gminê na 66 miejscu pod
wzglêdem zdolnoci plonowania (na 78 analizowanych gmin).
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Powierzchnia zasiewów w latach 1990-1996 uleg³a spadkowi o 25%. Od szeregu lat
obserwuje siê tak¿e spadek plonowania g³ównych rolin uprawnych. Tak¿e produkcja zwierzêca w latach 1991-1995 charakteryzuje siê systematycznym spadkiem pog³owia zwierz¹t gospodarskich.
Charakterystyczne dla województwa katowickiego jest du¿e zró¿nicowanie warunków produkcji rolnej. Czêci województwa ze znaczn¹ koncentracj¹ przemys³u,
wysoko zurbanizowane, o zagêszczonej i bardzo intensywnie u¿ytkownej sieci komunikacyjnej podlegaj¹ oddzia³ywaniu czynników pogarszaj¹cych warunki produkcji rolnej. Do najwa¿niejszych nale¿y zaliczyæ:
l ska¿enie gleb, powietrza atmosferycznego i wód powierzchniowych ograniczaj¹ce, a w skrajnych przypadkach nakazuj¹ce eliminacjê produkcji ¿ywnoci,
l zaburzenia systemu hydrologicznego i odkszta³cenia powierzchni gruntu, spowodowane intensywn¹ eksploatacj¹ górnicz¹,
l niekorzystny roz³óg gospodarstwa, utrudniony dostêp do pól, trudnoci w wykonywaniu prac polowych zwi¹zane z zabudow¹ i infrastruktur¹.
Regiony o mniejszym obci¹¿eniu przemys³owo-urbanizacyjnym stanowi¹ g³ówn¹
przestrzeñ produkcji rolnej.
U¿ytki rolne o ograniczonej przydatnoci do produkcji rolniczej wystêpuj¹ w 34 gminach, po³o¿onych w rodkowej i zachodniej czêci województwa. Wród nich znajduje siê gmina Trzebinia.
W raporcie Wydzia³u Rolnictwa UW w Katowicach (Rolnictwo województwa katowickiego... 1997) okrelono g³ówne problemy rolnictwa w województwie. Poni¿ej
wybrano te, które w najwiêkszym stopniu wi¹¿¹ siê z uwarunkowaniami produkcji
rolnej w gminie Trzebinia.
l Ochrona zdrowia konsumentów wymaga eliminacji produkcji ¿ywnoci na oko³o
10% u¿ytków rolnych w województwie (ok. 30 tys. ha), a na dalszych 30% (ok.
120 tys. ha) konieczne s¹ zmiany struktury gatunkowej upraw, ze wzglêdu na po³o¿enie wzglêdem emitorów zanieczyszczeñ przemys³owych, dróg o du¿ym nasileniu ruchu i sk³adowisk odpadów.
l Wystêpuje brak uregulowañ prawnych, wymuszaj¹cych restrukturyzacjê rolnictwa, a równoczenie rekompensuj¹cych rezygnacjê z wysokoop³acalnych upraw
na gruntach ska¿onych.
l Obecny system odszkodowawczy i naprawczy, w tym tak¿e rekultywacja, nie rekompensuj¹ strat i uci¹¿liwoci powstaj¹cych w wyniku szkód górniczych, sk³adowania odpadów przemys³owych i komunalnych.
l Niski jest stopieñ wiadomoci ekologicznej spo³eczeñstwa, wystêpuj¹ niedostatki edukacji ekologicznej.
l Brak zaplecza przetwórczego dla przerobu produktów rolnych na cele niespo¿ywcze.

Rozdzia³ 2. Uwarunkowania produkcji rolniczej ...
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W zwi¹zku z powy¿szym sformu³owano: postulat zmodyfikowania planów przestrzennego zagospodarowania i planów urz¹dzeniowych rolno-lenych pod k¹tem poprawy
warunków ¿ycia ludnoci w obszarach wiejskich, racjonalnego funkcjonowania produkcji rolnej, zainteresowania samorz¹dów lokalnych problemami rolnictwa.
W raporcie (Rolnictwo województwa katowickiego... 1997) wyró¿niono dwa zasadnicze kierunki rozwoju rolnictwa, bêd¹ce równoczenie strategicznymi celami polityki wsi i rolnictwa:
l kierunek innowacyjny polegaj¹cy m.in. na daleko id¹cej restrukturyzacji rolnictwa, zwi¹zanej z rozwojem rolnictwa nie¿ywnociowego, g³ównie na terenach ska¿onych;
l kierunek ochronny polegaj¹cy na prowadzeniu odpowiedniej polityki ochrony gruntów rolnych, a tak¿e zmianie procesów technologicznych przetwórstwa i cech u¿ytkowych produktów ¿ywnociowych. Przede wszystkim jest to uruchomienie spo³ecznie akceptowanej kontroli p³odów rolnych, w celu eliminacji produktów ska¿onych. Od strony ekologicznej jest to produkcja bezpiecznej ¿ywnoci i tworzenie nowego wzorca konsumpcji, a szerzej  zachowañ konsumenckich spo³ecznoci regionalnej w warunkach zagro¿enia ekologicznego.

2.2. Uwarunkowania wewnêtrzne
2.2.1. Stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej w gminie Trzebinia
Tereny rolne na obszarze miasta i gminy Trzebinia zajmuj¹ 4250 ha, co stanowi 40%
ca³ego obszaru.
1. Wystêpuj¹ce tu typy gleb to: rêdziny brunatne i rêdziny o niewykszta³conym profilu, gleby brunatne w³aciwe, gleby brunatne wy³ugowane i kwane, gleby bielicowe i pseudobielicowe, gleby murszowe  mineralne i murszowate. Dominuj¹
rêdziny brunatne i rêdziny o niewykszta³conym profilu, g³ównie lekkie. Odczyn
pH, oznaczony w badaniach monitoringowych 97 prób, zawiera siê w przedziale
4,6 do 7,8. Przewa¿aj¹ gleby o odczynie obojêtnym i lekko kwanym.
2. Bonitacja u¿ytków rolnych, okrelana za pomoc¹ kompleksów rolniczej przydatnoci gleb przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
Grunty orne: kompleksy pszenne (dobry i wadliwy) zajmuj¹ 10,8% powierzchni,
kompleksy ¿ytnie (z przewag¹ s³abego) zajmuj¹ 86,8%, za kompleksy zbo¿owopastewne  3,1%.
U¿ytki zielone: kompleks redni zajmuje 46% powierzchni, za s³aby  54%.
3. Zdolnoæ plonowania, okrelona za pomoc¹ wskanika jakoci rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, jest rednio korzystna. Wartoæ tego wskanika wynosi 56,4 w skali
20-120.
4. Struktura wielkoci gospodarstw jest wybitnie niekorzystna. W 1996 r. ³¹czna iloæ
gospodarstw rolnych (powierzchnia >1,0 ha) wynosi³a 581, za dzia³ek rolnych
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(powierzchnia 0,1-1,0 ha) a¿ 4924. Wród gospodarstw rolnych znikomy udzia³
maj¹ gospodarstwa o powierzchni powy¿ej 3 ha. Ich ³¹czna iloæ wynosi 57.
Gospodarstwo po by³ej RSP Mylachowice, o powierzchni oko³o 300 ha, bêd¹ce
obecnie w posiadaniu w³aciciela prywatnego, zosta³o w 1996 r. po raz pierwszy
od kilku lat obsiane zbo¿ami.
Rolnictwo jest jedynym ród³em utrzymania dla 1 osoby (w 1988  dla 2 osób);
Wed³ug spisu rolnego z 1996 r. z ogólnej powierzchni terenów rolnych w rolniczym u¿ytkowaniu jest 2933,99 ha, co stanowi 70%, natomiast 1272 ha (30%) to
od³ogi. Proces od³ogowania gruntów w ostatnich latach wykazuje du¿e nasilenie,
czego dowodem jest 8,5-krotny przyrost powierzchni od³ogów od 1991 roku (wówczas by³o ich 150 ha). Zjawisko od³ogowania wystêpuje we wszystkich so³ectwach.
Procesowi od³ogowania towarzyszy spadek produkcji rolinnej. W 1988 r. grunty
pod zasiewami zajmowa³y 2181 ha, a w roku 1996 tylko 430 ha (tab. 1).
Podobn¹ tendencjê spadkow¹ obserwuje siê w przypadku produkcji zwierzêcej
(tab. 2). W 1996 r. obsada byd³a stanowi³a tylko 45% stanu z 1988 r., obsada trzody chlewnej  31%, a owiec  6%. W ostatnich latach zaniechano chowu drobiu
i koni.
Zanieczyszczenie gleb metalami ciê¿kimi w stopniu wykluczaj¹cym produkcjê roln¹. Temu zagadnieniu powiêcony jest podrozdzia³ 2.2.2.

Tabela 1.
Porównanie powierzchni zasiewów w latach 1988 i 1996
(wg danych UM w Trzebini)
Rodzaj zasiewów

Powierzchnia upraw [ha]
1988

1996

1270
393
233
338
255
51

193
65
25
26
48
12

l ziemniaki

622

184

l truskawki

17

4

272

49

2181

430

l zbo¿a ogó³em
 pszenica
 ¿yto
 jêczmieñ
 owies
 pszen¿yto

l warzywa

RAZEM
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Tabela 2.
Porównanie obsady zwierz¹t w latach 1988 i 1996
(wg danych UM w Trzebini)
Rodzaj hodowli

Obsada zwierz¹t [szt.]
1988

1996

733
372

329
143

1 297
54

397
5

l owce

1 357

80

l konie

102



28 572



l byd³o ogó³em

 krowy
l trzoda chlewna

 maciory

l drób

2.2.2. Zanieczyszczenie rodowiska jako przyczyna degradacji
rolniczej przestrzeni produkcyjnej w gminie
Analizuj¹c problem ska¿enia gleb i p³odów rolnych skoncentrowano uwagê na tych
procesach i elementach rodowiska, które w g³ównym stopniu odpowiedzialne s¹ za
negatywne zmiany rolniczej przestrzeni produkcyjnej. W warunkach oddzia³ywania
czynników antropogennych w gminie Trzebinia ska¿enie gleb i p³odów rolnych nastêpuje g³ównie drog¹ atmosferyczn¹. Jako wyznacznik zanieczyszczenia gleb i p³odów rolnych przyjêto poziom ska¿enia metalami ciê¿kimi: Cd, Pb, Zn, a szczególnie
najbardziej toksycznym  kadmem.
G³ównym ród³em emisji metali ciê¿kich w Polsce s¹ procesy spalania wêgla dla
celów energetycznych (60-90%)4, w tym g³ównie niska emisja. Drugim ród³em jest
bran¿a hutnicza, ze zró¿nicowanym udzia³em poszczególnych metali, w zale¿noci
od wytapianych rud (H³awiczka, 1997). Inne ród³a to odpady przemys³owe i nawozy mineralne. Metale ciê¿kie rozprzestrzeniaj¹ siê w rodowisku g³ównie drog¹ atmosferyczn¹ w formie emisji zanieczyszczeñ do powietrza. Nonikiem tych metali
w powietrzu jest py³.
Najwiêcej metali ciê¿kich dostaje siê do organizmu cz³owieka z pokarmem (80-90%).
Niewielka stosunkowo iloæ pobierana jest bezporednio w trakcie oddychania (Gorlach,

4

Wyj¹tkiem jest emisja o³owiu, który jest emitowany w wiêkszych ilociach z pojazdów ni¿ z sektora
energetycznego (H³awiczka, 1997).
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1991). Dane te wskazuj¹ na bardzo wa¿ny problem ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej, a szczególnie gleby, w której nastêpuje depozycja i kumulacja metali ciê¿kich.
Ska¿enie gleb metalami ciê¿kimi jest procesem praktycznie nieodwracalnym (Gambu, 1993). Przy za³o¿eniu ca³kowitego zatrzymania dop³ywu metali do gleby  dla
zmniejszenia o 10% zawartoci o³owiu w wierzchniej warstwie gleby, przez odprowadzenie go z plonem i wymywanie, trzeba by³oby ponad 500 lat (Gorlach, 1991).
Odpowiedni czas dla miedzi wynosi³by 350 lat, dla niklu ponad 200 lat, a dla kadmu
i cynku ponad 50 lat (Gambu, 1993).
Badania monitoringowe na zawartoæ metali ciê¿kich: Pb, Cd, Ni, Cu, Zn w glebach,
rolinach i produktach spo¿ywczych prowadzone by³y w 1995 r. na ca³ym obszarze
Polski (Raport z badañ...1996). Najwy¿sze stê¿enia metali ciê¿kich notowano w rejonie po³udniowym, obejmuj¹cym województwa: opolskie, katowickie, bielskie i krakowskie. Wyniki tych badañ znajduj¹ potwierdzenie w danych zamieszczonych w Atlasie geochemicznym Górnego l¹ska (1995). Przedstawiona tam dokumentacja graficzna wskazuje, ¿e podwy¿szona zawartoæ Cd, Pb i Zn w glebach wystêpuje w Polsce w województwie katowickim i s¹siednich. Z kolei wyniki zamieszczone w raporcie o stanie rodowiska województwa katowickiego wskazuj¹, ¿e sporód 96 jednostek administracyjnych województwa gleby gminy Trzebinia nale¿¹ do grupy najbardziej zanieczyszczonych kadmem i cynkiem.
Poniewa¿ g³ówn¹ przyczyn¹ zanieczyszczenia gleb jest emisja zanieczyszczeñ powietrza ze róde³ przemys³owych, poni¿ej przedstawiono analizê dróg migracji metali ciê¿kich, pocz¹wszy od emitora, a skoñczywszy na rolinach uprawnych.

ród³a emisji zanieczyszczeñ powietrza
Po³o¿enie gminy na terenie Górnego l¹ska oraz przy granicy z województwem krakowskim jest przyczyn¹ silnego oddzia³ywania emisji zanieczyszczeñ powietrza dalekiego zasiêgu. Cyrkulacja powietrza, w której przewa¿aj¹ wiatry zachodnie sprawia, ¿e g³ówny kierunek transportu zanieczyszczeñ powietrza pochodzi z województwa katowickiego. Na terenie tego województwa zlokalizowane s¹ 22 zak³ady, sporód 80 najbardziej uci¹¿liwych dla rodowiska w skali kraju5.
Inny¹ wa¿n¹ przyczyn¹ zanieczyszczenia powietrza, a w konsekwencji gleb, s¹ sk³adowiska odpadów przemys³owych, stanowi¹ce niezorganizowane ród³a zanieczyszczeñ, g³ównie py³owych. O skali problemu niech wiadczy fakt, i¿ na obszarze województwa, stanowi¹cym 2,1% powierzchni kraju, sk³adowane jest 50,7% ca³oci odpadów przemys³owych wytworzonych w kraju.

5

Zak³ady te znajduj¹ siê na Licie 80 (Raport o stanie rodowiska w województwie katowickim w roku
1994. WIO Katowice).
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Miasto i gmina Trzebinia stanowi¹ du¿y orodek przemys³owy, bazuj¹cy g³ównie na
lokalnych zasobach surowcowych. Charakterystyczn¹ cech¹ przemys³u w gminie Trzebinia, istotn¹ w aspekcie zanieczyszczenia gleb i p³odów rolnych, jest du¿a emisja
zanieczyszczeñ powietrza oraz wielka produkcja odpadów. G³ówne ród³a emisji zanieczyszczeñ powietrza na obszarze gminy to 8 zak³adów przemys³owych. Zdecydowanie najwiêkszym ród³em zanieczyszczenia powietrza na obszarze gminy jest Elektrownia Siersza, emituj¹ca 85% zanieczyszczeñ py³owych (= 2622 t/r) i 97% zanieczyszczeñ gazowych (= 9115 t/r).
Sk³adowiska odpadów, szczególnie przemys³owych, to kolejne wa¿ne ród³a zanieczyszczenia powietrza, a porednio tak¿e gleb i rolin uprawnych. W gminie zlokalizowane jest 7 sk³adowisk odpadów przemys³owych i komunalnych zajmuj¹cych ³¹cznie 150 ha (Lach, 1994). Sk³adowane odpady nale¿¹ do wszystkich klas uci¹¿liwoci
i szkodliwoci dla rodowiska. Stopieñ koncentracji przestrzennej nagromadzonych
odpadów jest bardzo wysoki i wynosi 871 tys. ton/km2, podczas gdy dla kraju wskanik ten wynosi oko³o 4 tys. ton/km2. Opady oddzia³ywuj¹ na tereny przyleg³e, a wród
nich na u¿ytki rolne.

Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb metalami ciê¿kimi
Metoda oceny zanieczyszczenia gleb metalami ciê¿kimi (MC) zosta³a opracowana
przez zespó³ pod kierunkiem Kabata-Pendias z Instytutu Upraw, Nawo¿enia i Gleboznawstwa w Pu³awach (Podstawy oceny... 1995). Jest ona obecnie zalecana przez
Ministerstwo Rolnictwa do oceny stopnia zanieczyszczenia gleb i stosowana przez
Okrêgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w programie monitoringu ekologicznego.
Wg metody IUNG wyró¿nia siê szeæ stopni chemicznej jakoci gleb:
0  gleby nie zanieczyszczone, o naturalnych zawartociach MC,
I  gleby o nieznacznie podwy¿szonej zawartoci MC,
II  gleby s³abo zanieczyszczone,
III  gleby rednio zanieczyszczone,
IV  gleby silnie zanieczyszczone,
V  gleby bardzo silnie zanieczyszczone.
Okrelona na podstawie badañ przez zespó³ pod kierunkiem prof. Curzyd³y z AR
w Krakowie zawartoæ kadmu na 29 stanowiskach badawczych w gminie, w po³¹czeniu z okrelon¹ przez IGPiK grup¹ gleby (AG, BG, CG)6 pos³u¿y³y do ustalenia
stopnia zanieczyszczenia gleb kadmem, o³owiem i cynkiem.

6

Objanienie symboli AG, BG, CG zamieszczono poni¿ej tabeli 3.
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Z przeprowadzonej analizy wynika, ¿e:
l gleby uprawne w gminie s¹ zanieczyszczone metalami ciê¿kimi. Blisko po³owa
badanych próbek gleb z terenu gminy wykazywa³a silne lub bardzo silne zanieczyszczenie kadmem;
l zanieczyszczenie gleb cynkiem jest ni¿sze ni¿ kadmem, a wy¿sze ni¿ o³owiem;
l kadm jest metalem najbardziej degraduj¹cym gleby, a tym samym rolnicz¹ przestrzeñ produkcyjn¹ w gminie Trzebinia. Z tego wzglêdu analizy przestrzennego
rozk³adu zanieczyszczenia gleb zosta³y przeprowadzone na podstawie stopni zanieczyszczenia gleb kadmem.

Tabela 3.
Zanieczyszczenie kadmem gleb w gminie Trzebinia
Charakterystyka gleb
Nr
stanowiska

Miejsce
pobrania próbki
gleby

Rodzaj upraw

Grupa
gleby wg
kryterium
IUNG*

Stopieñ
Zawartoæ
zanieczyszCd**
czenia
[mg/kg sm]
gleb**

26

V

1 Trzebinia

zbo¿e, podorywka

BG

2 Trzebinia-Siersza

lucerna

AG

2,7

III

3 Trzebinia-Siersza

pszenica, podorywka

AG

3,3

IV

4 Czy¿ówka

owies - cierñ

AG

2,1

III

5 P³oki

¿yto, podorywka

AG

3,8

IV

6 P³oki

nieu¿ytek

BG

27

V

7 Lgota

owies

CG

14

IV

8 Lgota

¿yto

CG

6,6

III

9 Trzebinia

ziemniaki

BG

8,4

IV

10 Mylachowice

pszenica

CG

4,7

II

11 Mylachowice

pszenica - cierñ

BG

4,0

III

12

Trzebinia -G.
Luszowskie





31

V

14 Mylachowice

owies - cierñ

AG

2,0

II

15 Psary

³¹ka-perz

AG

2,8

III

16 Trzebinia

¿yto

AG

2,4

III

17 Trzebinia

¿yto - cierñ

AG

5,7

V

18 Karniowice

pszenica - cierñ

AG

2,4

III

19 Psary

owies

BG

7,4

IV
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Charakterystyka gleb
Nr
stanowiska

Miejsce
pobrania próbki
gleby

20 Trzebinia-Górka

Rodzaj upraw

Grupa
gleby wg
kryterium
IUNG*

Stopieñ
Zawartoæ
zanieczyszCd**
czenia
[mg/kg sm]
gleb**

nieu¿ytki

BG

¿yto

AG

6,1

V

22 Karniowice

owies

BG

2,2

II

23 Karniowice

owies - cierñ

BG

5,8

IV

24 M³oszowa

warzywniak

AG

5,7

V

25 Dulowa

pszenica

CG

2,4

I

26 Dulowa

warzywniak

BG

3,8

III

27 Dulowa

owies - cierñ

BG

2,2

II

28 Pi³a Kocielecka

pszenica - podorywka

CG

4,2

II

29 Bolêcin

owies - cierñ

CG

2,2

I

30 Bolêcin

bób

CG

4,9

II

21a Trzebinia

14

V

* AG  gleba najs³abiej wi¹¿¹ca metale ciê¿kie (najsilniejsze pobieranie metali ciê¿kich przez roliny)
BG  gleba o rednich w³asnociach wi¹zania
CG  gleba najsilniej wi¹¿¹ca metale ciê¿kie (najs³absze pobieranie metali ciê¿kich przez roliny)
** Dane wg Curzyd³o J. i wsp..., 1996.

Z przedstawionych w tabeli 3 danych wynika, ¿e w gminie wystêpuj¹ gleby o stopniu
ska¿enia kadmem od I do V. Tylko na dwóch stanowiskach stwierdzono nieznacznie
podwy¿szon¹ zawartoæ Cd (I stopieñ zanieczyszczenia). Stopnie II, III, IV i V wystêpowa³y na zbli¿onej iloci stanowisk (6-8). Gleby silnie i bardzo silnie zanieczyszczone wystêpowa³y ³¹cznie na 13 stanowiskach (45% liczebnoci zbioru danych).
Wyniki oceny stopnia zanieczyszczenia gleb, uzyskane w niniejszej pracy, znajduj¹
potwierdzenie w badaniach prowadzonych przez innych autorów (Marchwiñska z zespo³em, 1987 oraz Bellok z zespo³em, 1997).

Rozk³ad przestrzenny
zanieczyszczenia gleb kadmem w gminie Trzebinia
Analizê rozk³adu przestrzennego stopnia zanieczyszczenia gleb kadmem na terenie
gminy Trzebinia wykonano w niniejszym projekcie przy pomocy techniki GIS, stosuj¹c program komputerowy SURFER wersja 6.1. Program ten pozwala na optymalny
dobór metody interpolacji danych, uwzglêdniaj¹cy nastêpuj¹ce elementy: iloæ punktów pomiarowych, rozmieszczenie ich wzglêdem siebie, zakres zmiennoci wartoci
itp. Interpolacjê prowadzono metod¹ Radial Basic Funktion. Na podstawie zinterpolowanych wartoci wykrelono rozk³ad przestrzenny stopnia zanieczyszczenia gleb
kadmem. Uzyskane wyniki zosta³y przedstawione na mapie nr 1.
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W gminie Trzebinia gleby bardzo silnie zanieczyszczone kadmem (stopieñ V) wystêpuj¹ na terenie miasta Trzebinia, w rejonie Wodnej i Starej Góry, a tak¿e w rejonie
P³ok. Wed³ug zaleceñ IUNG (Podstawy oceny..., 1995) gleby te powinny byæ wy³¹czone z produkcji rolniczej na cele konsumpcyjne oraz z u¿ytkowania pastwiskowego. Zaleca siê zadarnienie tych gleb, ewentualnie uprawê rolin przemys³owych.
Gleby silnie zanieczyszczone (stopieñ IV) wystêpuj¹ w wielu miejscach w gminie.
Najwiêkszy obszar zajmuj¹ na terenie miasta Trzebinia, wzd³u¿ granicy zachodniej.
Ich wystêpowanie stwierdzono tak¿e w obrêbie so³ectwa Czy¿ówki, P³oki, Lgoty i Psar.
Na takich glebach nie powinny byæ uprawiane roliny na cele spo¿ywcze, natomiast
zaleca siê produkcjê rolin przemys³owych oraz traw nasiennych.
Gleby rednio zanieczyszczone (III stopieñ zanieczyszczenia) wystêpuj¹ w centralnej czêci gminy, w rejonie Mylachowic, Psar, Karniowic i Dulowej. Wed³ug zaleceñ IUNG na takich glebach dopuszczalna jest uprawa rolin konsumpcyjnych: zbo¿owych, okopowych oraz rolin pastewnych, pod warunkiem okresowej kontroli poziomu metali ciê¿kich w ww. rolinach. Zaleca siê jednak uprawy rolin przemys³owych i traw nasiennych. W przypadku pastwisk, zlokalizowanych na tym terenie,
nale¿y kontrolowaæ zawartoæ metali ciê¿kich w trawach.
Gleby s³abo zanieczyszczone (II stopieñ zanieczyszczenia) wystêpuj¹ w po³udniowej czêci
gminy, w rejonie Bolêcina, Pi³y Kocieleckiej oraz we wschodniej czêci: w Dulowej,
Psarach oraz w Lgocie. Roliny uprawiane na takich glebach mog¹ zawieraæ nadmierne
iloci kadmu. Zaleca siê wykluczenie upraw szczególnie warzyw liciastych (sa³ata, szpinak, kapusta, kalafior) i korzeniowych (marchew, pietruszka). Dozwolona jest uprawa
rolin zbo¿owych, okopowych, pastewnych oraz u¿ytkowanie pastwiskowe.
Gleby o podwy¿szonej zawartoci kadmu (I stopieñ zanieczyszczenia) wystêpuj¹ jedynie na niewielkim obszarze w po³udniowej czêci gminy, a konkretnie w so³ectwie
Bolêcin. Ze wstêpnej oceny stopnia zanieczyszczenia gleb na terenie gminy wynika,
¿e tylko tutaj gleby mog¹ byæ przeznaczone do pe³nego wykorzystania rolniczego,
z wy³¹czeniem uprawy rolin do produkcji ¿ywnoci o szczególnie ma³ej zawartoci
pierwiastków i substancji szkodliwych (np. z przeznaczeniem do spo¿ycia przez dzieci).

Wstêpna ocena zanieczyszczenia rolin uprawnych w gminie Trzebinia
Zawartoæ metali ciê¿kich (Pb, Cd, Zn) w rolinach uprawianych na terenie gminy
Trzebinia zosta³a okrelona w badaniach prowadzonych przez zespó³ pod kierunkiem
prof. Curzyd³o (1996).
Wyniki te stanowi³y dane ród³owe, które pos³u¿y³y do wykonania przez autorów niniejszego projektu oceny przydatnoci rolin do celów konsumpcyjnych i paszowych.
Porównano zawartoæ Pb, Cd i Zn w rolinach uprawnych, z zawartoci¹ dopuszczaln¹ (krytyczn¹), okrelon¹ dla celów:
l konsumpcyjnych  wg zarz¹dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia
31 marca 1993 r. w sprawie wykazu substancji dodatkowych dozwolonych i za-
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nieczyszczeñ technicznych w rodkach spo¿ywczych i u¿ywkach (MP Nr 22,
poz. 233),
l paszowych wg Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i rolin metalami ciê¿kimi
i siark¹. Ramowe wytyczne dla rolnictwa. IUNG, Pu³awy 1993.
Analiza wyników oceny wykaza³a, ¿e sporód badanych metali kadm w najwiêkszym
stopniu ogranicza przydatnoæ konsumpcyjn¹ i paszow¹ rolin uprawnych. Poziom ska¿enia rolin uprawnych kadmem na terenie gminy jest ogólnie wysoki, szczególnie w przypadku powszechnie uprawianych w gminie warzyw liciastych i korzeniowych (kapusta
bia³a, marchewka i pietruszka), rolin okopowych (ziemniaków i buraków pastewnych).
Nieco mniejszy poziom ska¿enia kadmem wykazywa³y jab³ka, winie, porzeczki i trawy.
Nie stwierdzono przekroczenia wartoci dopuszczalnej dla celów konsumpcyjnych w przypadku ziarna ¿yta, natomiast s³oma nie nadawa³a siê do celów paszowych (tab. 4).

Tabela 4.
Porównanie zawartoci kadmu (mg Cd/kg s.m.) w rolinach uprawnych
zebranych w 1994 i 1995 r. na terenie gminy Trzebinia z wartociami dopuszczalnymi
Liczebnoæ
próbek [n]

Zakres stê¿eñ
(min-max)

Wartoæ
rednia (x)

Zawartoæ Cd
dopuszczalna

l trawy

11

0,32-0,79

0,53

0,502)

l kapusta bia³a
 licie zewnêtrzne (nie myte)
 licie wewnêtrzne (nie myte)

16
16

1,80-12,37
0,35-1,69

3,96
0,74

0,251)

12

0,68-4,69

2,47

0,401)

12

0,40-4,16

1,35

0,401)

13
13

0,52-1,96
0,37-0,65

1,29
0,49

0,251)

11
10

1,72-20,23
0,51-1,46

5,23
1,31

0,502)

18
18

0,14-0,41
0,19-1,44

0,25
0,56

0,501)
0,502)

9
9
7
5

0,14-0,31
0,09-0,15
0,12-0,85
0,14-0,21

0,17
0,12
0,27
0,17

0,151)

Rolina uprawna

l marchew
 korzeñ (myty)
l pietruszka
 korzeñ (myty)
l ziemniaki
 skórka (myta)
 mi¹¿sz (nie myty)
l buraki pastewne
 licie (nie myte)
 korzeñ (myty)
l ¿yto
 ziarno
 s³oma
l jab³ka
 skórka (myta)
 mi¹¿sz (nie myty)
l winie (myte)
l porzeczki (myte)

0,201)
0,201)

Zawartoæ Cd dopuszczalna wg Zarz¹dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 31 marca
1993 r. (MP Nr 22, poz. 233)
2)
Zawartoæ Cd dopuszczalna wg Ocena zanieczyszczenia gleb i rolin metalami ciê¿kimi i siark¹.
Inst. Upraw Nawo¿enia i Gleboznawstwa, Pu³awy 1993 (Ramowe wytyczne dla rolnictwa)
1)

Rozdzia³ 3

3

WYODRÊBNIENIE STREFY
WSKAZANEJ DO PRODUKCJI
¯YWNOCI I STREFY
WSKAZANEJ DO WY£¥CZENIA
Z PRODUKCJI ¯YWNOCI
Wyniki analizy rozk³adu przestrzennego zanieczyszczenia gleb kadmem stanowi³y
podstawê do wyodrêbnienia w granicach gminy dwóch stref o zró¿nicowanej przydatnoci gruntów rolnych do produkcji ¿ywnoci. Zasiêg stref oraz przebieg granicy
oddzielaj¹cej wyró¿nione strefy przedstawiono na mapie nr 2.
Po³udniowo-wschodni¹ czêæ gminy zakwalifikowano jako obszar wskazany do produkcji ¿ywnoci (strefa A), za pó³nocno-zachodni¹ czêæ gminy, ze wzglêdu na wysoki (IV-V) stopieñ zanieczyszczenia gleb kadmem, okrelono jako obszar wy³¹czenia gruntów rolnych z produkcji ¿ywnoci (strefa B).
W strefie A, wskazanej do produkcji ¿ywnoci, po³o¿one s¹ nastêpuj¹ce jednostki
osadnicze: Pi³a Kocielecka, Bolêcin, Dulowa, M³oszowa (niewielki fragment wschodni), Karniowice, Psary, Mylachowice (czêæ wschodnia), P³oki (czêæ pó³nocna) oraz
Lgota (czêæ wschodnia).
W strefie B, zalecanej do wy³¹czenia z produkcji ¿ywnoci, znajduj¹ siê: Trzebinia,
M³oszowa (czêæ zachodnia), Mylachowice (niewielki fragment wschodni), Czy¿ówka, P³oki (czêæ pó³nocna) i Lgota (czêæ zachodnia).
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Granica miêdzy stref¹ A i B od po³udnia, na terenie Trzebini, biegnie odcinkiem autostrady A4 w kierunku wschodnim. Nastêpnie skrêca na pó³nocny-wschód od M³oszowej i dalej przebiega na pó³noc, po wschodniej stronie obszarów zabudowanych, wzd³u¿
granicy administracyjnej m. Trzebinia a¿ do Mylachowic i Czy¿ówki. W Czy¿ówce
granica miêdzy stref¹ A i B skrêca na wschód, przebiegaj¹c przez rodek P³ok w kierunku Lgoty.

Rozdzia³ 4

4

PROGRAM
RESTRUKTURYZACJI
ROLNICTWA W GMINIE
TRZEBINIA

4.1. Za³o¿enia programu
 cele, przedsiêwziêcia, zadania
CELE KRÓTKOOKRESOWE:
Cel 1. Zmniejszenie potencjalnego zagro¿enia spowodowanego produkcj¹
ska¿onej ¿ywnoci w gminie.
Cel 2. Rozpoznanie mo¿liwoci upraw i marketingu rolin niekonsumpcyjnych.

REALIZACJA CELU 1: Zmniejszenie potencjalnego zagro¿enia spowodowanego produkcj¹ i konsumpcj¹ ska¿onej ¿ywnoci
w gminie.
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Przedsiêwziêcie 1: Opracowanie i wykorzystanie instrumentów prawno-administracyjnych, spo³ecznych i ekonomicznych.
Zadanie 1: Promocja wród mieszkañców gminy sposobów zmniejszenia zagro¿enia zdrowia spowodowanego produkcj¹ i konsumpcj¹ p³odów rolnych z terenu gminy;
Zadanie 2: Wybór przez gminê systemu dzia³añ administracyjnych w rolnictwie oraz przygotowanie odpowiednich instrumentów ekonomicznych.
Przedsiêwziêcie 2: Ocena szczegó³owa zanieczyszczenia gleb i upraw rolinnych
w gospodarstwach rolnych i ogrodach dzia³kowych.
Zadanie 1: Sporz¹dzenie mapy numerycznej przedstawiaj¹cej granice gospodarstw i dzia³ek rolnych oraz ogrodów dzia³kowych;
Zadanie 2: Szczegó³owa ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i upraw rolinnych w gospodarstwach i dzia³kach rolnych oraz w ogrodach
dzia³kowych;
Zadanie 3: Wyró¿nienie grup producentów rolnych wytwarzaj¹cych na sprzeda¿ oraz na samozaopatrzenie na terenach o ró¿nym stopniu zanieczyszczenia gleb.
Przedsiêwziêcie 3: Okrelenie rozwi¹zañ praktycznych zmierzaj¹cych do zmniejszenia zagro¿enia zdrowia konsumentów produktów rolnych wytwarzanych na terenie gminy.
Zadanie 1: Rozwa¿enie mo¿liwoci ograniczenia pobierania metali ciê¿kich
przez roliny spo¿ywcze (zalecane roliny uprawne, wapnowanie
gleb, nawo¿enie organiczne, mieszanie gleby, jej zastêpowanie
i pokrywanie);
Zadanie 2: W³aciwe przygotowanie produktów rolinnych na sprzeda¿ oraz
przygotowanie ¿ywnoci do spo¿ycia.
REALIZACJA CELU 2: Rozpoznanie mo¿liwoci i ekonomicznej op³acalnoci
uprawy rolin niekonsumpcyjnych.
Przedsiêwziêcie 1: Rozpoznanie mo¿liwoci i ekonomicznej op³acalnoci uprawy
rolin niekonsumpcyjnych.
Zadanie 1: Wybór rolin niekonsumpcyjnych mo¿liwych do uprawy w warunkach gminy Trzebinia;
Zadanie 2: Rozpoznanie aktualnych mo¿liwoci przetwarzania i marketingu
produktów niekonsumpcyjnych;
Zadanie 3: Ocena ekonomiki poszczególnych upraw (przy u¿yciu modelu
FERFARM).
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CELE REDNIOOKRESOWE:
Cel 1. Zmniejszenie potencjalnego zagro¿enia produkcji ska¿onej ¿ywnoci w
gminie Trzebinia na terenach w³¹czanych do produkcji (dotychczas od³ogowanych).
Cel 2. Rozpoznanie mo¿liwoci produkcji bezpiecznej ¿ywnoci w gminie Trzebinia.
CEL D£UGOOKRESOWY:
Cel 1. Wprowadzenie polityki bezpiecznej ¿ywnoci w gminie.

4.2. Sposób realizacji programu
4.2.1. Cele krótkookresowe
Cel 1. Zmniejszenie potencjalnego zagro¿enia spowodowanego produkcj¹ ska¿onej ¿ywnoci w gminie.
Przedsiêwziêcie 1: Opracowanie i wykorzystanie instrumentów prawno-administracyjnych, spo³ecznych i ekonomicznych.
Zadanie 1: Promocja wród mieszkañców gminy sposobów zmniejszenia zagro¿enia zdrowia spowodowanego produkcj¹ i konsumpcj¹ p³odów rolnych z terenu gminy.
Zagro¿enie spowodowane konsumpcj¹ ¿ywnoci o podwy¿szonej zawartoci kadmu
wystêpuje szczególnie u producentów rolnych, uprawiaj¹cych roliny spo¿ywcze na
samozaopatrzenie, a wiêc szczególnie w³acicieli dzia³ek rolnych7, ogrodów przydomowych, ogrodów dzia³kowych. U tych mieszkañców produkty spo¿ywcze, pochodz¹ce z zanieczyszczonych obszarów, stanowi¹ stosunkowo du¿¹ czêæ diety, w porównaniu z mieszkañcami zaopatruj¹cymi siê za porednictwem handlu. Proponuje
siê przeprowadzenie wród mieszkañców gminy akcjê informacyjn¹ promuj¹c¹ sposoby zmniejszenia zagro¿enia, spowodowanego konsumpcj¹ p³odów rolnych wytworzonych na terenach zanieczyszczonych.

7

Wyniki badañ prowadzonych w gm. Tarnowskie Góry wskazuj¹, ¿e producenci ¿ywnoci z ma³ych
gospodarstw (dzia³ek rolnych) praktycznie nie sprzedaj¹ p³odów rolnych (Projekt PHARE. Raport
koñcowy...1997).
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ULOTKA INFORMACYJNA
DO MIESZKAÑCÓW MIASTA I GMINY TRZEBINIA

Badania gleb i p³odów rolnych prowadzone na terenie miasta i gminy Trzebinia wykaza³y
podwy¿szon¹ zawartoæ szkodliwych dla zdrowia metali ciê¿kich.
Radzimy bardzo ograniczyæ, a w przypadku dzieci  zaprzestaæ spo¿ywania niektórych warzyw
uprawianych na terenie naszej gminy. Dotyczy to w szczególnoci ziemniaków, warzyw liciastych (kapusta, sa³ata, szpinak), warzyw korzeniowych (marchew, pietruszka, buraki, seler).
Zalecane do uprawy s¹ pomidory, papryka, ogórki, kabaczki, fasola, groch, groszek zielony.
Szczególnie radzimy prowadziæ uprawê warzyw i owoców pod os³onami (tunele foliowe). Korzystne jest tak¿e ció³kowanie gleby s³om¹, foli¹ plastikow¹.
Owoce i warzywa pochodz¹ce z naszych ogrodów i sadów winny byæ szczególnie starannie myte przed spo¿yciem, a w miarê mo¿liwoci tak¿e obierane ze skórki, szczególnie jab³ka i gruszki.
Zawartoæ zanieczyszczeñ w produktach rolinnych mo¿e byæ zmniejszona poprzez zadbanie o prawid³ow¹ strukturê gleby, odczyn pH gleby zbli¿ony do obojêtnego, stosowanie odpowiedniego nawo¿enia mineralnego i organicznego (obornik), ograniczanie chorób i szkodników rolin, nawadnianie w razie potrzeby.
Zaleca siê zaprzestanie spo¿ycia podrobów zwierz¹t hodowanych w gospodarstwach na
terenie gminy, a szczególnie w¹troby i nerek.
Radzimy nie wypasaæ zwierz¹t wzd³u¿ ruchliwych dróg, w pasie do 30 m od drogi oraz w
s¹siedztwie sk³adowisk odpadów.
Po szczegó³owe informacje prosimy siê zwracaæ do przedstawiciela Wojewódzkiego Orodka
Doradztwa Rolniczego, który udziela informacji w siedzibie Urzêdu Miasta w Trzebini, ul. ...

Zadanie 2: Wybór przez gminê systemu dzia³añ administracyjnych w rolnictwie
oraz przygotowanie odpowiednich instrumentów8 ekonomicznych.
Dzia³ania administracji gminnej i wojewódzkiej, zmierzaj¹ce do zmniejszenia zagro¿enia spowodowanego produkcj¹ ¿ywnoci na glebach zanieczyszczonych metalami
ciê¿kimi, z przeznaczeniem jej na sprzeda¿, mog¹ byæ trojakiego rodzaju: pe³na ingerencja administracji, tworzenie preferencji lub uruchamianie mechanizmów rynkowych (Farrow i Kryñski, 1996).
W warunkach pe³nej ingerencji administracji za³o¿ony cel mo¿na wprowadziæ w ¿ycie najszybciej. Jednak¿e jej stosowanie wi¹¿e siê z poniesieniem znacznych kosztów,
zwi¹zanych z utrzymywaniem odpowiednich organów kontroli przestrzegania zakazów
produkcji ¿ywnoci na terenach zanieczyszczonych. Niezbêdne jest tak¿e opracowanie
niezbêdnych mechanizmów prawnych. Mo¿na ponadto spodziewaæ siê, ¿e system taki
bêdzie wywo³ywa³ sprzeciw natury spo³ecznej, wynikaj¹cy z ograniczenia prawa swobodnej decyzji. W wielu przypadkach nakazy bêd¹ poci¹ga³y za sob¹ potrzebê rekom8

Zadanie to jest zalecane do realizacji w przypadku wybrania przez gminê systemu preferencyjnego lub
nakazowo-rozdzielczego.
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pensowania ewentualnych strat ponoszonych przez producenta, a wynikaj¹cych z wymuszonej zmiany gospodarowania na gruntach zanieczyszczonych.
System stwarzania preferencji mo¿e przynieæ efekty po d³u¿szym czasie, w porównaniu do systemu pe³nej ingerencji administracji. Zmiany kierunków produkcji
nie bêd¹ postêpowa³y tak szybko. Jednoczenie stwarzanie preferencji bêdzie wi¹za³o siê z koniecznoci¹ zaanga¿owania znacznych rodków finansowych.
Najkorzystniejsze finansowo i wymagaj¹ce zaanga¿owania najmniejszych rodków
publicznych jest podejcie rynkowe, zwi¹zane z przeniesieniem odpowiedzialnoci
za to, co jest produkowane na producenta i porednio na konsumenta. Proces ten przebiega jednak powoli i w pierwszym stadium realizacji mo¿e wymagaæ przeprowadzenia kampanii informacyjno-popularyzatorskiej i pewnego wsparcia finansowego. System ten nawi¹zuje do tendencji zachodz¹cych w rolnictwie Wspólnoty Europejskiej.
Przedsiêwziêcie 2: Ocena szczegó³owa zanieczyszczenia gleb i upraw rolinnych
w gospodarstwach rolnych i ogrodach dzia³kowych.
Zadanie 1: Sporz¹dzenie mapy numerycznej przedstawiaj¹cej granice gospodarstw i dzia³ek rolnych oraz ogrodów dzia³kowych.
Opracowana przez autorów projektu mapa zanieczyszczenia kadmem gruntów rolnych w gminie Trzebinia przedstawia problem w skali ca³ej gminy. Jednak¿e, aby okreliæ przestrzenny
zasiêg niezbêdnych dzia³añ i odnieæ je do konkretnych gospodarstw i dzia³ek rolnych, konieczne jest uzyskanie szczegó³owych danych. W zwi¹zku z tym proponuje siê przedstawienie kartograficzne, za pomoc¹ techniki GIS, poszczególnych obrêbów geodezyjnych,
granic i numerów dzia³ek. Z kolei w bazie danych winny znaleæ siê nastêpuj¹ce informacje, odnosz¹ce siê do poszczególnych obszarów: nazwisko w³aciciela i w³adaj¹cego, wielkoæ dzia³ki, sposób aktualnego u¿ytkowania (z zaznaczeniem od³ogów), klasa bonitacyjna
gleb, stopieñ zanieczyszczenia gleb kadmem wg wstêpnej oceny, wykonanej przez IGPiK.
Zadanie 2: Szczegó³owa ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i upraw rolinnych
w gospodarstwach i dzia³kach rolnych oraz w ogrodach dzia³kowych.
Poniewa¿ gleby nawet na niewielkim obszarze wykazuj¹ znaczne zró¿nicowania pod
wzglêdem w³asnoci fizycznych, chemicznych oraz poziomu ska¿enia, niezbêdne jest
przeprowadzenie szczegó³owej oceny stopnia zanieczyszczenia gleb metalami ciê¿kimi.
Proponuje siê okrelenie zawartoci kadmu, gdy¿ ten metal wykazywa³ w badaniach wstêpnych najwiêksze zagro¿enie sporód trzech badanych: Pb, Cd i Zn. Bli¿sze dane odnonie
szczegó³owej analizy gleby i materia³u rolinnego zamieszczono w rozdziale 5. Wyniki
badañ winny zostaæ przedstawione w postaci rozszerzonej bazy danych oraz dodatkowej
warstwy informacyjnej do mapy numerycznej, zalecanych do wykonania w zadaniu 1.
Zadanie 3: Wyró¿nienie grup producentów rolnych wytwarzaj¹cych na sprzeda¿ oraz na samozaopatrzenie na terenach o ró¿nym stopniu zanieczyszczenia gleb.
Dla uzyskania szczegó³owych informacji odnonie charakteru produkcji rolnej prowadzonej przez wszystkich producentów w gminie, a szczególnie struktury upraw
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i ich przeznaczenia (na sprzeda¿ czy na samozaopatrzenie), niezbêdne bêdzie wykonanie badañ ankietowych wród w³acicieli lub u¿ytkowników gospodarstw i dzia³ek
rolnych, ogrodów przydomowych, ogrodów dzia³kowych. Uzyskane dane winny stanowiæ kolejne uzupe³nienie bazy danych odnonie produkcji rolniczej w gminie oraz
stanowiæ nastêpne warstwy informacyjne mapy numerycznej.
Poprzez na³o¿enie warstw informacyjnych, przygotowanych w wyniku realizacji zadania 1,2 i 3 uzyska siê szczegó³owe informacje odnonie poszczególnych u¿ytkowników ziemi i producentów ¿ywnoci w gminie. Uzyskane dane bêd¹ podstaw¹ identyfikacji tzw. grupy podwy¿szonego ryzyka, czyli producentów rolnych, przeznaczaj¹cych p³ody na samozaopatrzenie oraz producentów wytwarzaj¹cych na sprzeda¿.
To zró¿nicowanie jest bardzo istotne, gdy¿ odmienne s¹ narzêdzia i instrumenty ograniczenia produkcji ska¿onej ¿ywnoci przez te dwie grupy producentów. Szerzej te
zagadnienia zosta³y omówione poni¿ej w przedsiêwziêciu 3.
Wyniki uzyskane w zadaniu 1, 2 i 3 umo¿liwi¹ tak¿e dokonanie szczegó³owej oceny
stopnia zanieczyszczenia gleb metalami ciê¿kimi, oceny prawid³owoci upraw, a na
tej podstawie okrelenie rozwi¹zañ praktycznych, zmierzaj¹cych do zmniejszenia
zagro¿enia zdrowia konsumentów ¿ywnoci produkowanej na terenie gminy.
Przedsiêwziêcie 3: Okrelenie rozwi¹zañ praktycznych zmierzaj¹cych do zmniejszenia zagro¿enia zdrowia konsumentów produktów rolnych wytwarzanych na terenie gminy.
Zadanie 1: Okrelenie rozwi¹zañ dla producentów ¿ywnoci na sprzeda¿.
W celu zminimalizowania poboru zanieczyszczeñ przez roliny uprawne zaleca siê
ni¿ej opisane dzia³ania.
Dzia³anie 1: Zapewnienie rolinom uprawnym optymalnych warunków wzrostu.
Zawartoæ zanieczyszczeñ w produktach mo¿e byæ zmniejszona poprzez zadbanie,
aby uprawiane roliny nie mia³y przerw w procesie wzrostu. Do dzia³añ tych mo¿na
zaliczyæ: utrzymania prawid³owej struktury gleby, odczynu gleby na poziomie pH 6,0
(w KCl), odpowiedniego nawo¿enia, w tym organicznego oraz ochronê przed szkodnikami i chorobami.
Dzia³anie 2: Mieszanie gleby, jej zastêpowanie i pokrywanie.
Tam, gdzie nast¹pi³a akumulacja metali ciê¿kich w kilkucentymetrowej wierzchniej
warstwie gleby, mo¿liwe jest wymieszanie zanieczyszczonej warstwy z pe³nym profilem warstwy ornej.
Usuwanie zanieczyszczonej gleby i zastêpowanie9 jej nie zanieczyszczonym materia³em glebowym w przypadku producentów rolnych musi mieæ uzasadnienie

9

Dzia³anie to jest bardziej zalecane do odzyskiwania obszarów o wysokiej wartoci rynkowej: tereny
pod budownictwo mieszkaniowe i us³ugowe, rekreacyjne, w terenach zabudowanych.
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ekonomiczne. Dzia³anie takie jest metod¹ czêsto stosowan¹ w krajach Unii Europejskiej.
Umieszczanie pokrywy czystej gleby na zanieczyszczonym gruncie jest modyfikacj¹
metody zastêpowania gleby. Zaleca siê dodanie co najmniej 20 cm warstwy czystej gleby.
Dzia³anie 3: Wybór rodzaju uprawy do produkcji.
Wybór rodzaju uprawy zale¿y od warunków agroekologicznych i mo¿liwoci rynkowych, a w terenach okrelonych jako zanieczyszczone, tak¿e od stopnia zanieczyszczenia gleb. Poni¿ej przedstawiono zalecenia Instytutu Upraw, Nawo¿enia i Gleboznawstwa w Pu³awach u¿ytkowania rolniczego gleb o ró¿nych stopniach jakoci chemicznej (Ocena stopnia zanieczyszczenia... 1993).
ZALECANE U¯YTKOWANIE ROLNICZE GLEB
O RÓ¯NYCH STOPNIACH JAKOCI CHEMICZNEJ:
STOPIEÑ 0  gleby nie zanieczyszczone o naturalnych zawartociach MC. Gleby
nadaj¹ siê pod wszystkie uprawy ogrodnicze i rolnicze, a zw³aszcza pod uprawy rolin
przeznaczonych dla dzieci i niemowl¹t. Obszary z takimi glebami nale¿y obj¹æ szczególn¹ ochron¹ przed wprowadzaniem antropogenicznych MC.
STOPIEÑ I - gleby o podwy¿szonej zawartoci MC mog¹ byæ przeznaczone do pe³nego wykorzystania rolniczego, z wy³¹czeniem upraw rolin do produkcji ¿ywnoci
o szczególnie ma³ej zawartoci pierwiastków i substancji szkodliwych.
STOPIEÑ II  gleby s³abo zanieczyszczone. Roliny uprawiane na takich glebach mog¹
zawieraæ nadmierne iloci MC z punktu widzenia toksykologicznego. Szczególnie wykluczyæ nale¿y uprawê warzyw, jak np. sa³ata, szpinak, kalafior, marchew. Dozwolona jest
uprawa rolin zbo¿owych, okopowych i pastewnych oraz u¿ytkowanie pastwiskowe.
STOPIEÑ III  gleby rednio zanieczyszczone. Wszystkie uprawy na takich glebach mog¹
ulec ska¿eniu MC. Dopuszczalna jest uprawa rolin zbo¿owych, okopowych i pastewnych, pod warunkiem okresowej kontroli poziomu metali w konsumpcyjnych czêciach
rolin. Zalecane s¹ uprawy rolin przemys³owych i traw nasiennych. Wody gruntowe mog¹
byæ nara¿one na zanieczyszczenie MC, w tym szczególnie kadmem, cynkiem i niklem.
W przypadku pastwisk nale¿y tak¿e kontrolowaæ pobieranie MC przez zwierzêta.
STOPIEÑ IV  gleby silnie zanieczyszczone. Gleby takie, a zw³aszcza gleby lekkie, powinny byæ wy³¹czone z produkcji rolniczej oraz zadarnione lub zadrzewione. Na glebach
lepszych nale¿y uprawiaæ roliny przemys³owe (np. len, konopie, wiklina, sida), w zale¿noci od ich wymagañ siedliskowych. Tak¿e dopuszcza siê produkcjê materia³u siewnego
zbó¿ i traw oraz ziemniaków dla przemys³u spirytusowego (spirytus energetyczny) i rzepaku na olej techniczny. Wykorzystanie na pastwiska nale¿y ograniczaæ. Zaleca siê zabiegi
rekultywacyjne, a przede wszystkim wapnowanie i wprowadzanie substancji organicznej.
STOPIEÑ V  gleby bardzo silnie zanieczyszczone. Powinny byæ wy³¹czone z produkcji rolniczej i u¿ytkowania pastwiskowego. Nale¿y liczyæ siê z potrzeb¹ zabiegów rekultywacyjnych.
Konieczne jest zadarnienie i zadrzewienie takich gleb, miêdzy innymi ze wzglêdu na zagro¿enie przenoszenia zanieczyszczeñ wraz z py³ami glebowymi. Na odpowiednich glebach mo¿na
uprawiaæ roliny przemys³owe, podobnie jak na glebach o IV stopniu zanieczyszczenia.
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Dzia³anie 4: Ograniczenie depozycji zanieczyszczeñ z atmosfery.
Najskuteczniejsz¹ ochron¹ rolin przed opadem py³u zawieraj¹cego metale ciê¿kie
jest uprawa pod przykryciem, czyli stosowanie okryw zabezpieczaj¹cych, np. tuneli
foliowych. Zalecanym rozwi¹zaniem jest tworzenie naturalnych barier, oddzielaj¹cych uprawy od ród³a zanieczyszeñ (drogi o du¿ym natê¿eniu ruchu, sk³adowiska
odpadów itp), w postaci pasów drzew, wysokich ¿ywop³otów.
Dzia³anie 5: Zmniejszanie iloci gleby na powierzchni rolin.
Stwierdzono, ¿e gleba i py³ na powierzchni rolin jest przyczyn¹ du¿o wiêkszego zanieczyszczenia produktów rolnych ni¿ pobieranie zanieczyszczeñ przez rolinê z gleby.
Zalecana jest zatem ka¿da metoda, która zabezpieczy czêci naziemne rolin przed zanieczyszczeniem gleb¹. Im dalej od ziemi znajduj¹ siê czêci jadalne, tym mniejsze
ryzyko ich zanieczyszczenia. Np. fasola tyczna bêdzie w tym przypadku lepsz¹ rolin¹
uprawn¹ ni¿ fasola zwyczajna, krzewy owocowe odmian piennych bêd¹ korzystniejsze
ni¿ tradycyjne krzewy. Rozpryskiwanie gleby podczas opadów bêdzie ograniczone w wyniku zwiêkszonej gêstoci wysiewu rolin, ció³kowanie gleby s³om¹ lub foli¹.
Dzia³anie 6: Przygotowanie produkcji na sprzeda¿.
Produkty rolinne oferowane na sprzeda¿ powinny byæ wolne od zanieczyszczenia
gleb¹. Zaleca siê mycie i sortowanie warzyw korzeniowych, z kolei warzywom liciastym nale¿y usuwaæ licie zewnêtrzne, zanieczyszczone gleb¹.
Zadanie 2: Okrelenie rozwi¹zañ dla producentów wytwarzaj¹cych w celu
samozaopatrzenia.
Zalecenia poni¿sze odnosz¹ siê do u¿ytkowników dzia³ek rolnych, ogrodów przydomowych, ogrodów dzia³kowych. Ta kategoria producentów rolnych jest stosunkowo
du¿a w gminie Trzebinia. Stanowi ona równie¿ grupê podwy¿szonego ryzyka, gdy¿
udzia³ w diecie produktów rolnych pochodz¹cych z terenów zanieczyszczonych jest
relatywnie wy¿szy w porównaniu z pozosta³ymi mieszkañcami gminy, którzy w wiêkszym stopniu zaopatruj¹ siê na rynku.
Dla grup producentów, których gleby s¹ zanieczyszczone metalami ciê¿kimi w stopniu I - III (wg klasyfikacji IUNG) proponuje siê te same dzia³ania, jakie zosta³y opisane w zadaniu powy¿szym:
Dzia³anie 1: Zapewnienie rolinom uprawnym optymalnych warunków wzrostu.
Dzia³anie 2: Mieszanie gleby, jej zastêpowanie i pokrywanie.
Dzia³anie 3: Wybór rodzaju uprawy do produkcji.
Dzia³anie 4: Ograniczenie depozycji zanieczyszczeñ z atmosfery.
Dzia³anie 5: Zmniejszanie iloci gleby na powierzchni rolin.
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Ponadto proponuje siê w³aciwe przygotowanie warzyw do spo¿ycia: staranne mycie, obieranie ze skórki, usuwanie wierzchnich lici.
U¿ytkownicy dzia³ek rolnych, ogrodów przydomowych i ogrodów dzia³kowych, zlokalizowanych na obszarach gdzie stopieñ zanieczyszczenia gleby, mimo podjêtych
dzia³añ, pozostaje wysoki (IV i V), winni zaprzestaæ uprawy rolin konsumpcyjnych
i zaj¹æ siê rolinami ozdobnymi lub innymi niekonsumpcyjnymi.
Cel 2: Rozpoznanie mo¿liwoci i ekonomicznej op³acalnoci uprawy rolin niekonsumpcyjnych.

Przedsiêwziêcie 1: Rozpoznanie mo¿liwoci i ekonomicznej op³acalnoci uprawy
rolin niekonsumpcyjnych.
Roliny niespo¿ywcze zaopatruj¹ inne rynki ni¿ roliny spo¿ywcze, chocia¿ stosuj¹
siê do nich tak¿e trzy kryteria zaopatrzenia: w³aciwa iloæ, w³aciwa jakoæ oraz
odpowiedni czas dostawy. Przetwarzanie tych rolin stanowi du¿¹ inwestycjê kapita³ow¹ i wymaga pe³nego zakresu obs³ugi produkcyjnej. Konieczna w tym procesie jest
ci¹g³oæ i jednorodnoæ dostaw. Ma to istotne znaczenie dla warunków zbioru, sk³adowania i transportu, szczególnie wtedy, gdy dostawy zapewniane s¹ przez du¿¹ liczbê ma³ych gospodarstw rolnych. Najwiêksze korzyci mo¿na uzyskaæ, gdy roliny
niekonsumpcyjne przetwarzane s¹ w obrêbie istniej¹cej infrastruktury przemys³owej
regionu.
Zadanie 1: Wybór rolin niekonsumpcyjnych mo¿liwych do uprawy w warunkach gminy Trzebinia oraz mo¿liwoci ich przetwarzania i marketingu.
W warunkach agroekologicznych województwa katowickiego mo¿liwe s¹ do uprawy
dla celów przemys³owych nastêpuj¹ce roliny niekonsumpcyjne: rzepak oleisty, ziemniaki przemys³owe, zbo¿a przemys³owe, konopie (pod warunkiem uzyskania zezwolenia na uprawê odmian w celu pozyskania w³ókna), len, materia³ siewny, roliny
ozdobne: kwiaty ciête, drzewa i krzewy, niskopienne lasy odrostowe (Projekt pilota¿owy PHARE... 1997).
Rzepak  nasiona rzepaku mog¹ byæ substratem do produkcji oleju rzepakowego,
u¿ywanego jako tzw. biopaliwo. Ponadto olej ten mo¿e byæ spalany bezporednio
jako tzw. olej ciê¿ki. £odygi rzepaku mog¹ byæ tak¿e wykorzystywane jako ród³o
energii.
Ziemniaki przemys³owe s¹ atrakcyjne pod wzglêdem uprawy, ze wzglêdu na uzyskiwane wysokie plony oraz dobr¹ ich cenê. Jednak¿e przed rozpoczêciem uprawy na
szerok¹ skalê konieczne by³oby zbudowanie nowej fabryki etanolu. najlepiej w po³¹-
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czeniu z innym zak³adem przemys³owym, takim jak rafineria lub elektrownia. Nale¿y
jednak rozpatrzyæ sposób utylizacji zanieczyszczonych odpadów poprodukcyjnych.
Zbo¿a przemys³owe mo¿na uprawiaæ na szerok¹ skalê. Aby by³y konkurencyjne,
konieczne s¹ wysokie plony przy niskich kosztach produkcji. W przypadku produkcji
etanolu ze zbo¿a nale¿y rozpatrzyæ te same uwagi, które dotycz¹ ziemniaków przemys³owych.
Len jest rolin¹ tradycyjnie uprawian¹ na terenie województwa katowickiego. Uprawa ta nale¿y do doæ ryzykownych ze wzglêdu na wymagania pogodowe oraz zwi¹zane z tym roszenie. Przy produkcji lnu na du¿¹ skalê potrzebny jest specjalistyczny
sprzêt, który mog¹ zapewniæ du¿e gospodarstwa rolne, kontrahenci oraz zak³ady przetwarzaj¹ce len. Zak³ady takie znajduj¹ siê w województwach czêstochowskim i opolskim.
Konopie nie s¹ obecnie zalecane do uprawy na terenie województwa katowickiego
ze wzglêdu na w³aciwoci narkotyczne niektórych odmian tych rolin i zakaz ich
uprawy. Jednak¿e odmiany uprawiane w celu pozyskania w³ókna maj¹ niskie w³asnoci narkotyczne. Istnieje mo¿liwoæ uzyskania zezwolenia na produkcjê konopi,
chocia¿ procedura obecnie jest uci¹¿liwa. Uprawiane na w³ókno s¹ atrakcyjne pod
wzglêdem uprawy, wymagaj¹ ma³ych nak³adów pracy. Konopie powinny byæ objête
kontraktem z tym samym zak³adem, który zajmuje siê przetwórstwem lnu.
Produkcja materia³u siewnego stanowi du¿y potencja³ do wykorzystania i jest szczególnie odpowiednia dla ma³ych gospodarstw. Wymaga jednak du¿ych nak³adów pracy oraz wiedzy, co wi¹¿e siê z najwiêkszym ze wszystkich opisanych upraw zapotrzebowaniem na szkolenia.
Drzewa i krzewy ozdobne dla potrzeb zieleni miejskiej i rekultywacji daj¹ relatywnie wysokie dochody z ma³ych obszarów, niezbêdne jest przeprowadzenie szkoleñ
i zapewnienie s³u¿by doradczej. Odpowiedni poziom produkcji mo¿na osi¹gn¹æ przez
zorganizowanie grup producenckich. Informacje odnonie wyboru rolin pod wzglêdem ich tolerancji na zanieczyszczenia mo¿na uzyskaæ w WODR.
Niskopienne lasy odrostowe (topole, wierzby) zalecane s¹ jako uprawy na zanieczyszczonych terenach województwa katowickiego. Produkowane drewno jest dobrym materia³em opa³owym, z kolei wierzby, które rosn¹ w ³ozinach, wykorzystywane s¹ g³ównie do produkcji koszyków. Wprowadzenie tej uprawy wymaga szerokiej
akcji informacyjnej wród potencjalnych producentów, a nastêpnie szkolenia.
Zadanie 2: Rozpoznanie aktualnych mo¿liwoci przetwarzania i marketingu
produktów niekonsumpcyjnych.
W celu rozwoju upraw rolin niespo¿ywczych istnieje pilna potrzeba zaanga¿owania
lokalnego przemys³u i rolników do tworzenia agroprzemys³u opartego na dobrze zarz¹dzanej produkcji rolnej, dostarczaj¹cej surowce dla przemys³owych, technologicznie
czystych procesów. Przemys³owe wykorzystanie rolin niekonsumpcyjnych jest obec-
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nie ograniczone przez trudnoci zwi¹zane z otrzymaniem kredytów na modernizacjê
zak³adów przetwórczych. Rynek zbytu dla rolin niespo¿ywczych jest w regionie
dopiero w pocz¹tkowej fazie rozwoju. Istnieje zatem pilna potrzeba podjêcia dzia³añ
w tym zakresie. Powinny byæ one inicjowane przez w³adze wojewódzkie, a wspierane z funduszy centralnych, a mo¿e tak¿e i miêdzynarodowych.
Zadanie 3: Ocena ekonomiki poszczególnych upraw.
Do oceny atrakcyjnoci pod wzglêdem finansowym proponowanych powy¿ej upraw
rolin przemys³owych opracowano w ramach Projektu Pilota¿owego PHARE model
komputerowy FERFARM. Model ten kalkuluje wartoæ produkcji netto ka¿dego rodzaju uprawy na podstawie wielkoci plonów, ceny, wartoci produktów ubocznych
oraz sta³ych i zmiennych kosztów produkcji. W tabelach 5 i 6 przedstawiono wartoci g³ównych parametrów ekonomicznych dla rzepaku, ziemniaków, w³ókien konopnych i lnianych, zbó¿ ozimych i jarych oraz ziarna siewnego, uprawianych na glebach klasy bonitacyjnej III i IV.

Tabela 5.
G³ówne parametry upraw na glebach klasy III
(wg Raportu koñcowego PHARE... 1997)
Plony
(ton/ha)

WP
(z³/ha)

Koszty
prod.
(z³/ha)

2,30

1420

679

24,00

6000

W³ókno konopne

2,10

W³ókno lniane

Nak³ady
pracy
(h/ha)

Nak³ady
pracy
(z³/ha)

Zmianowanie

741

12,4

60

1:4

1976

4024

37,1

108

1:4

3780

888

2892

6,5

445

1:4

0,65

2275

1055

1220

6,3

194

1:4

Zbo¿a ozime

4,50

1800

491

1309

14,3

92

1:2

Zbo¿a jare

4,50

1800

491

1309

12,9

101

1:2

Ziarno siewne zbó¿

5,00

2300

650

1650

17,4

95

1:3

Uprawa

Rzepak
Ziemniaki

WPN
(z³/ha)

gdzie:
WP = Wartoæ Produktu
WPN = Wartoæ Produktu Netto = WP  Koszty produkcji
Zmianowanie = np. 1:4 oznacza uprawê danej roliny raz w przeci¹gu 4 lat
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Tabela 6.

G³ówne parametry upraw na glebach klasy IV
(wg Raportu koñcowego PHARE... 1997)
WP
(z³/ha)

Koszty
prod.
(z³/ha)

1,80

1115

679

20,00

5000

W³ókno konopne

1,70

W³ókno lniane

Nak³ady
pracy
(h/ha)

Nak³ady
pracy
(z³/ha)

Zmiano-wanie

436

12,4

35

1:4

1976

3024

37,1

82

1:4

3060

888

2172

6,5

334

1:4

0,52

1820

1055

765

6,3

121

1:4

Zbo¿a ozime

3,75

1500

491

1009

14,3

71

1:2

Zbo¿a jare

3,75

1500

491

1009

12,9

78

1:2

Ziarno siewne zbó¿

4,00

1840

650

1190

17,4

68

1:3

Uprawa

Rzepak
Ziemniaki

Plony
(ton/ha)

WPN
(z³/ha)

gdzie:
WP = Wartoæ Produktu
WPN = Wartoæ Produktu Netto = WP  Koszty produkcji
Zmianowanie = np. 1:4 oznacza uprawê danej roliny raz w przeci¹gu 4 lat

Wyniki analizy wykaza³y, ¿e pod wzglêdem atrakcyjnoci hierarchia upraw niekonsumpcyjnych, ustalona wed³ug wartoci produktu netto w przeliczeniu na 1 hektar, jest
nastêpuj¹ca: ziemniaki, konopie10, zbo¿a, len i rzepak. Do prowadzenia uprawy lnu i
konopi na w³ókno wymagane s¹ kontrakty z zak³adami przetwórczymi; podobnie uprawa nasion zbó¿ uzale¿niona jest od kontraktów z przedsiêbiorstwami nasiewnictwa.
Model FERFARM umo¿liwia dobór takich kombinacji upraw, które przy uwzglêdnieniu
ograniczeñ wynikaj¹cych z p³odozmianu, pozwalaj¹ na uzyskanie najwy¿szych dochodów.
Model ten powinien byæ stosowany do wspierania procesu decyzyjnego oraz okrelania
potencjalnych nak³adów. Model FERFARM jest w dyspozycji WODR w Miko³owie.
Decyzjê o podjêciu produkcji rolin przemys³owych podejmuje rolnik. Zadaniem
gminy jest u³atwienie doboru roliny uprawnej, zainicjowanie tworzenia grup producenckich, umo¿liwienie kontaktów z WODR, SanEpid-em, organizowanie szkoleñ
oraz bie¿¹ca rejestracja w bazie danych zmian zachodz¹cych w strukturze upraw.

4.2.2. Cele redniookresowe
Cel 1: Zmniejszenie potencjalnego zagro¿enia produkcji ska¿onej ¿ywnoci na
terenach w³¹czonych do produkcji (dotychczas od³ogowanych).

10

Uprawa konopi jest obecnie ograniczona przez wydawanie zezwoleñ.
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Realizacja tego celu uzale¿niona jest od zaistnia³ych w przysz³oci warunków gospodarczo-spo³ecznych w gminie.
Przy za³o¿eniu, ¿e w nastêpnych latach zmniejszy siê rynek pracy poza rolnictwem
i w³aciciele gruntów rolnych bêd¹ zainteresowani ziemi¹, jako warsztatem pracy,
nale¿y:
 po pierwsze  dokonaæ oceny szczegó³owej zanieczyszczenia gleb dotychczas od³ogowanych,
 po drugie  okreliæ profil upraw: roliny spo¿ywcze, roliny niekonsumpcyjne.
Dalsze kroki postêpowania s¹ analogiczne jak opisano to powy¿ej: przedsiêwziêcie 3
celu 1 krótkookresowego (Okrelenie i wybór rozwi¹zañ praktycznych zmierzaj¹cych do zmniejszenia zagro¿enia zdrowia konsumentów produktów rolnych wytwarzanych na terenie gminy) oraz przedsiêwziêcie 1 celu 2 krótkookresowego (Rozpoznanie mo¿liwoci i ekonomicznej op³acalnoci uprawy rolin niekonsumpcyjnych).
Cel 2: Rozpoznanie mo¿liwoci produkcji bezpiecznej ¿ywnoci w gminie
Trzebinia.
W Projekcie Pilota¿owym PHARE pt. Eliminacja produkcji ¿ywnoci na terenach
ska¿onych substancjami toksycznymi opracowano politykê bezpiecznej ¿ywnoci
dla gminy Tarnowskie Góry. W ramach restrukturyzacji rolnictwa proponuje siê wprowadzenie tej polityki tak¿e w gminie Trzebinia.
Gmina Tarnowskie Góry odznacza siê zbli¿onymi uwarunkowaniami ekologicznymi
produkcji rolnej do gminy Trzebinia. Jednak¿e ró¿ni siê uwarunkowaniami spo³eczno-gospodarczymi. Wprawdzie grunty rolne s¹ bardzo rozdrobnione, ale w³aciciele
wykazuj¹ du¿e zainteresowanie produkcj¹ roln¹.
Projekt PHARE realizowano w latach 1994-1996. Jego celem by³o okrelenie stopnia
zanieczyszczenia gleb kadmem i o³owiem, oszacowanie ryzyka zagro¿enia zdrowia
ludnoci oraz okrelenie zasad restrukturyzacji rolnictwa w gminie w celu produkcji
bezpiecznej ¿ywnoci.
Wyniki uzyskane w Projekcie PHARE s¹ nastêpuj¹ce:
1. Opracowano system klasyfikacji terenów pod wzglêdem zawartoci Pb i Cd, umo¿liwiaj¹cy identyfikacjê terenów o ró¿nym stopniu zanieczyszczenia gleb oraz wyeliminowania produkcji rolnej dla celów spo¿ywczych.
2. Zastosowano komputerowy program HESP11 do oceny ryzyka spo¿ywania warzyw uprawianych na glebach o okrelonej zawartoci Pb i Cd.
11

HESP - Human Exposure to Soil Pollutants (Nara¿enie Ludzi na Zanieczyszczenia Glebowe) - program
ocenia czy w warunkach rodowiskowych w jakich ¿yje dany konsument, dawka dzienna metali ciê¿kich
przyjmowana w pokarmie jest wy¿sza czy ni¿sza od dawki dopuszczalnej.
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3. Opracowano program restrukturyzacji rolnictwa w gminie, przyjmuj¹c nastêpuj¹ce za³o¿enia:
l przysz³oci¹ polskiego rolnictwa jest rolnictwo zrównowa¿one12
l nie mo¿na producentów ¿ywnoci zmuszaæ do prowadzenia upraw o okrelonej
iloci i jakoci. Zaniechanie produkcji ¿ywnoci na terenach zanieczyszczonych
dokona siê w warunkach dzia³ania mechanizmów rynkowych13,
l politykê produkcji i konsumpcji zdrowej ¿ywnoci zapewniaj¹ nastêpuj¹ce instrumenty:
 stosowanie dobrych praktyk rolniczych w uprawie rolin14,
 tworzenie grup producentów Stowarzyszenie Producentów ¯ywnoci15,
 wprowadzenie systemu gwarantowania norm jakoci ¿ywnoci tzw. Zielona
Etykieta16,
 stosowanie systemu HACCP17 dla produktów i metod marketingu,
 odpowiedzialnoæ cywilna18 producentów ¿ywnoci.

12

Termin rolnictwo zrównowa¿one wg autorów programu PHARE oznacza, ¿e dzia³alnoæ gospodarcza
mo¿e byæ kontynuowana w d³ugim okresie czasu bez nak³adów finansowych, technicznych
i ekologicznych wy¿szych od uzyskiwanych przychodów.

13

Uruchomienie mechanizmów rynkowych w zakresie eliminowania ¿ywnoci zanieczyszczonej z rynku
bêdzie nastêpowaæ wg autorów projektu w wyniku przeniesienia odpowiedzialnoci za to, co jest
produkowane, na producenta, a porednio na konsumenta. W d³u¿szym okresie zwalnia siê organa
administracji od obowi¹zku jakiejkolwiek ingerencji i anga¿owania dodatkowych rodków. Jedyn¹
rzecz¹, jak¹ nale¿y zapewniæ klientowi jest informacja o pochodzeniu produktu i kontroli jakociowej,
jakiej zosta³ poddany. Sam proces kontroli bêdzie le¿a³ w gestii producenta, który ponosi
odpowiedzialnoæ cywiln¹ za jakoæ swego produktu.

14

Pojêcie dobra praktyka rolnicza oznacza prawid³owy dobór i prowadzenie upraw, dostosowane do
warunków glebowych, klimatycznych i wodnych oraz umiejêtne zarz¹dzanie gospodarcze rolnika,
magazynowanie i marketing produktów.

15

Stowarzyszenie Producentów ¯ywnoci wspiera rolnika w jego dzia³aniach zwi¹zanych z marketingiem
produktów, prowadzeniem dystrybucji i dokumentacji oraz odpowiedniej kampanii informacyjnej wród
konsumentów. Udzia³ rolnika w Stowarzyszeniu jest dobrowolny.

16

Zielona Etykieta zawiera informacje odnonie producenta oraz wyników procedury kontrolnej jakiej
zosta³ poddany produkt przed wprowadzeniem jego na rynek przez Stowarzyszenie Producentów
¯ywnoci.

17

HACCP - Hazard Analisis in Critical Control Points (Ocena zagro¿enia w krytycznych punktach kontroli)
jest to system kontroli i monitoringu ¿ywnoci na wszystkich etapach jej produkcji. Stanowi on
obligatoryjny system monitoringu ¿ywnoci we wszystkich krajach Unii Europejskiej, który umo¿liwia
przeledzenie drogi produktu rolnego, a tym samym identyfikacjê zagro¿eñ na ka¿dym etapie produkcji
i marketingu.

18

Odpowiedzialnoæ cywilna jako instrument kontroli w zakresie polityki bezpiecznej ¿ywnoci stanowi
podstawê ochrony praw konsumenta w przypadku, kiedy kupuje on produkty mog¹ce stanowiæ
zagro¿enie dla jego zdrowia. Stanie siê ona obligatoryjna, gdy Polska zostanie w³¹czona do UE.

Tabela 7.

Proceduralny system kontroli i marketingu ¿ywnoci (wg Projektu PHARE)

Sadzenie
upraw

Uprawa
Zbiór upraw
liciastych
Zbiór upraw
korzeniowych
Ocena
i inspekcja
Pakowanie
produktów
Skup
w hurtowni

Nr
CCP

Ska¿ona gleba
1

2

3

4

5

6

Metale ciê¿kie
w produkcie
Zanieczyszczenie
powietrza
Ska¿enie powierzchniowe
Zanieczyszczenie mokr¹
ziemi¹
Zanieczyszczenie
powierzchniowe
Produkty zabrudzone
ziemi¹
Porednie zanieczyszczenie ziemi¹
Nie zarejestrowane serie
ska¿onych produktów

Sposoby kontroli

Zanieczyszczenie
opakowañ podczas
transportu

Sprzeda¿ ska¿onych
produktów z zielon¹
etykiet¹
8

Limity

procedura

Rejestracja terenów
uprawnych

Poziomy prawne
(do uzgodnienia)

Kontrola klasyfikacji
zielonych terenów
rolniczych

Analiza chemiczna

Limity prawne
(do ustalenia)

Ci¹g³a kontrola produktów

Uprawy okrywowe przenieæ
z dala od autostrad

Brak zanieczyszczenia

Monitoring
zanieczyszczenia powietrza

Odciêcie powierzchniowych
lici
Zbiór w suchych
warunkach

Brak widocznych
zanieczyszczeñ ziemi¹
Brak widocznych zanieczyszczeñ ziemi¹

Mycie powierzchni

czêstotliwoæ

Po
rozpoczêciu
corocznie
Wyrywkowe
sprawdzanie

Ponowna rejestracja
rolnika

Inspektorat Higieny

Corocznie

Zmiana miejsca

Inspektorzy
SanEpid-u

Inspekcja wizualna

Ka¿da seria

Odrzucanie do dalszego
odcinania lub mycia

Przedstawiciel
hurtowników

Wizualnie

Ka¿da seria

jw.

jw.

Ka¿da seria

Odrzucenie do dalszego
mycia
Odrzucenie do ponownego przetworzenia
Odrzucenie materia³ów do
pakowania oraz szkolenie

Nadzoruj¹cy
pakowanie
Przedstawiciel
SanEpid-u

Inspekcja wizualna

Brak

Kontrola serii produktów

Wyrywkowo

Czyste pojemniki.
higiena r¹k

Brak widocznych
zanieczyszczeñ ziemi¹

Inspekcja wizualna

Wszystkie
serie

Sprawdzanie wizualne

Wszystkie

Ponowne testowanie
i etykietowanie

Kontrolowanie produktów

Wyrywkowo

Odrzucenie

Identyfikacja serii

Inspektorat Sanitarny
(na poziomie Gminy)

Odrzucenie produktu

Wizualnie

100% produktów
z etykietami
Prawne limity
(do ustalenia)

Kompetentny
personel

Dzia³ania poprawkowe

Brak ziemi

Analiza chemiczna

7

Sprzeda¿
na otwartym
targowisku

Monitoring
Zagro¿enie

jw.
Miejscowy Inspektor

Wizualnie nieobecne

Inspekcja wizualna

Wszystkie

Odrzucenie i ponowne
przetworzenie

Przewonik

Odpowiedni transport

Wszystkie rodki
transportu

Sprawdzanie rejestrów

Wszystkie

Odrzucenie nie zarejestrowanych rodków
transportu

Hurtownik

Etykietowanie produktów

Wszystkie

Inspekcja targowiska

Wyrywkowo

Odrzucenie nieetykietowanych produktów

Serwis Inspekcji
Sanitarnej

ledzenie drogi produktu

100% drogi produktu

Przeprowadzenie kontroli
drogi produktu

Wszystkie

Przetestowanie
wszystkich produktów

Kierownik Zespo³u

Analiza chemiczna

Limity prawne

Sprawdzanie rejestrów

Wyrywkowo
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Przykrywanie produktów
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W myl Projektu Pilota¿owego PHARE restrukturyzacja rolnictwa w gminie Tarnowskie Góry (i w innych gminach województwa katowickiego, o podobnych uwarunkowaniach ekologicznych) zmierza w kierunku wprowadzenia polityki bezpiecznej
¿ywnoci. Ide¹ tej polityki jest pe³na odpowiedzialnoæ producentów rolnych za podejmowane dzia³ania. Z kolei zabezpieczeniem konsumentów przed kupowaniem
ska¿onej ¿ywnoci jest opracowany w szczegó³ach proceduralny system kontroli produkcji i marketingu ¿ywnoci, tzw. HACCP (tab. 7).
Rolnicy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Producentów ¯ywnoci, którzy bêd¹ mogli udokumentowaæ, ¿e ich produkty s¹ bezpieczne do spo¿ycia (Zielona Etykieta), bêd¹ znajdowali nabywców swoich towarów. Producenci, którzy nie bêd¹ mogli zaopatrzyæ swoich towarów w Zielon¹ Etykietê, nie bêd¹ znajdowali na nie nabywców, a w konsekwencji bêd¹ zmuszeni zrezygnowaæ z uprawy rolin spo¿ywczych. Bêd¹ tu dzia³a³y
mechanizmy rynkowe, które w sposób naturalny usun¹ tych producentów, którzy nie
bêd¹ w stanie pokryæ kosztów produkcji. Rozwi¹zania instytucjonalne obejmuj¹ w takiej sytuacji doradztwo dla rolników oraz kontrolê ¿ywnoci na etapie produkcji i marketingu. Dodatkowym zabezpieczeniem jest odpowiedzialnoæ cywilna producenta.
Autorzy niniejszego poradnika w nastêpuj¹cy sposób ocenili politykê bezpiecznej
¿ywnoci proponowan¹ w Projekcie pilota¿owym PHARE... 1997.
Mocne strony proponowanych rozwi¹zañ
l Prawa rynku bêd¹ decydowa³y o zaniechaniu przez rolników produkcji rolin konsumpcyjnych na terenach zanieczyszczonych;
l Zaproponowano wiele ró¿norodnych dzia³añ na etapach produkcji, sprzeda¿y i konsumpcji p³odów rolnych, maj¹cych na celu zmniejszenie poziomu zanieczyszczeñ
przedostaj¹cych siê do ³añcucha pokarmowego;
l Propozycje Projektu zosta³y zaakceptowane przez Sejmik Samorz¹dowy;
l Etykieta jakoci produktów rolnych, nadawana przez Stowarzyszenie Producentów ¯ywnoci Zielona Etykieta bêdzie stanowiæ podstawê przysz³ego eksportu.
S³abe strony proponowanych rozwi¹zañ
l Koszty rozbudowanej procedury kontrolnej HACCP musz¹ byæ wkalkulowane
w cenê produktów rolnych;
l Potrzeba d³ugiego okresu czasu i du¿ych nak³adów finansowych, aby produkty
rolne pochodz¹ce z terenów zanieczyszczonych sta³y siê konkurencyjne w stosunku
do produktów z terenów czystych. Wynika to z nastêpuj¹cych przes³anek:
 niezbêdne s¹ zmiany w wiadomoci konsumentów  zaufanie do jakoci produktów pochodz¹cych z terenów zanieczyszczonych, zaufanie do wyników kontroli;
 niezbêdna jest rozbudowa instytucji kontroluj¹cych zanieczyszczenie gleby
(OSCh-R), jakoæ produktów rolnych (SanEpid), doradztwa rolniczego (WODR),
administracji zaanga¿owanej w systemie HACCP,
 niezbêdne jest wzmocnienie instrumentów prawnych  odpowiedzialnoci cywilnej producentów ¿ywnoci i ochrony konsumentów.
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4.2.3. Cel d³ugookresowy
Cel 1: Realizacje polityki bezpiecznej ¿ywnoci w gminie Trzebinia.
Mimo ¿e polityka bezpiecznej ¿ywnoci ma s³abe strony, autorzy niniejszego projektu
optuj¹ za jej realizacj¹ w gminie Trzebinia. Zastosowanie wy¿ej proponowanego programu restrukturyzacji rolnictwa umo¿liwi eliminacjê niektórych s³abych stron tej polityki.

4.3. rodki pomocy na modernizacjê
i restrukturyzacjê gospodarstw rolnych
4.3.1. Instytucje wspieraj¹ce produkcjê roln¹
Instytucje finansuj¹ce i ród³a finansowania
Jeli rolnik potrzebuje dofinansowania modernizacji lub restrukturyzacji gospodarstwa,
winien opracowaæ dobry biznes plan, który jest warunkiem otrzymania wsparcia finansowego od Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa19 lub z banku komercyjnego.
W gestii banków pozostaje decyzja, czy dana inwestycja kapita³owa, maj¹ca na celu
polepszenie gospodarstwa i rozwój produkcji, powinna otrzymaæ wsparcie w postaci
kredytów. Tak¿e ARiMR udziela wsparcia finansowego po uprzednim przygotowaniu przez rolnika i potwierdzeniu przez WODR propozycji biznes planu.
Wród funduszów dostêpnych dla rolnictwa mo¿na wyró¿niæ fundusze centralne,
wojewódzkie, gminne oraz miêdzynarodowe (np. PHARE). Wa¿nym funduszem pañstwowym jest Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Mo¿e on byæ wykorzystany do
rekultywacji gruntów rolnych, których wartoæ u¿ytkowa zmniejszy³a siê w wyniku
dzia³alnoci nie ustalonych sprawców.
Fundusze wojewody, zgodnie z ustaw¹ z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów
rolnych i lenych mog¹ byæ wykorzystane na badanie poziomu zanieczyszczenia gruntów po³o¿onych na obszarach szczególnej ochrony rodowiska (parki krajobrazowe)
lub w obszarach ograniczonej u¿ytecznoci (dawne strefy ochronne wokó³ obiektów
uci¹¿liwych). Badania te mog¹ dostarczyæ informacji umo¿liwiaj¹cych identyfikacjê
sprawcy zanieczyszczenia, a wówczas ten sprawca ponosi koszty usuniêcia strat.
W przypadku, gdy sprawca zanieczyszczenia mo¿e byæ zidentyfikowany na podstawie cech charakterystycznych zanieczyszczeñ lub ich wielkoci, nale¿y podj¹æ dzia³ania w celu wyegzekwowania odszkodowania.

19

ARiMR zosta³a powo³ana ustaw¹ z dnia 29 grudnia 1993 r. Zakres jej dzia³ania obejmuje pomoc rolnikom
indywidualnym, osobom prawnym i firmom zwi¹zanym z produkcj¹ roln¹, przetwórstwem ¿ywnoci,
a tak¿e w zakresie us³ug wiadczonych w rolnictwie.
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Instytucje doradcze i kontroluj¹ce
WODR, który posiada swoich pracowników w urzêdach gminnych, jest powo³any
do udzielania porad indywidualnym rolnikom i organizacjom, np. Stowarzyszeniom
Producentów ¯ywnoci. Porady te dotycz¹ w³aciwych sposobów gospodarowania
w celu unikniêcia przedostania siê ska¿enia do produktów ¿ywnociowych. WODR
w Miko³owie zosta³ wyposa¿ony w wa¿ne narzêdzie zarz¹dzania, a mianowicie komputerowy model FERFARM. Umo¿liwia on przygotowanie biznes planów i wybór
dla danych warunków najbardziej op³acalnej uprawy sporód rolin niespo¿ywczych.
Do modelu mog¹ byæ wprowadzane dowolne dane, takie jak: wielkoæ gospodarstwa,
rodzaj uprawy, inwentarz, sprzêt, nak³ad pracy. Efektem koñcowym jest ocena ogólnego wyniku przedsiêbiorstwa w warunkach zmiany profilu produkcji z rolin spo¿ywczych na niespo¿ywcze.
SanEpid jest instytucj¹ powo³an¹ m.in. do kontroli ¿ywnoci. Uprawnienia te wynikaj¹ z ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych ¿ywnoci i ¿ywienia (Dz.U. Nr 29, poz. 245 z pó. zm.). SanEpid jest odpowiedzialny za przestrzeganie norm dotycz¹cych sprzedawanej ¿ywnoci z punktu widzenia ska¿enia bakteriologicznego i sk³adu tej ¿ywnoci. W przypadku producentów nie przestrzegaj¹cych norm odnonie jakoci produktów spo¿ywczych SanEpid jest uprawniony do
nak³adania kar.
Banki, oprócz finansowania inwestycji, pe³ni¹ wa¿n¹ rolê kontroln¹ w stosunku do
producentów.
Okrêgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza powo³ana jest do badania gleb i rolin uprawnych, m.in. na zawartoæ metali ciê¿kich. Posiada tak¿e pracowników terenowych,
którzy pe³ni¹ funkcjê doradcz¹ dla rolników. Us³ugi takie dla gminy Trzebinia pe³ni
OSCh-R w Gliwicach.

4.3.2. rodki pomocy na szczeblu centralnym i wojewódzkim
Pomoc na restrukturyzacjê i modernizacjê rolnictwa, udzielana z funduszy centralnych i wojewódzkich, powinna koncentrowaæ siê na finansowaniu prac badawczych
i rozwojowych oraz na doradztwie WODR w zakresie zarz¹dzania rolinami uprawnymi, metod przetwórstwa rolin konsumpcyjnych i niekosumpcyjnych oraz na samej produkcji.
Szczególnie wa¿na jest pomoc finansowa umo¿liwiaj¹ca sk³adowanie i przetwórstwo
rolin niekonsumpcyjnych. W zakresie produkcji ¿ywnoci rodki pomocy powinny
byæ skierowane na stosowanie systemu kontrolnego HACCP.

4.3.3. rodki pomocy na szczeblu gminnym
W stosunku do rolników gospodaruj¹cych na glebach o stopniu zanieczyszczenia IIII wg IUNG dzia³ania w³adz samorz¹dowych powinny byæ skierowane na wspomaganie takich organizacji jak Stowarzyszenie Producentów ¯ywnoci, promowanie
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zaufania spo³ecznego do produktów wytwarzanych lokalnie, promowanie dobrych
praktyk rolniczych.
W stosunku do rolników gospodaruj¹cych na glebach o stopniu zanieczyszczenia IV
i V, którzy chcieliby podj¹æ produkcjê rolin przemys³owych zadania gminy polegaj¹
na u³atwieniu dokonania wyboru roliny uprawnej, zainicjowania tworzenia grup producenckich, u³atwieniu kontaktów z WODR, SanEpid i OSCh-R, poszukiwania rynków zbytu, organizowaniu szkoleñ, rejestrowaniu w bazie danych zmian zachodz¹cych w rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Niezbêdna bêdzie tak¿e pomoc gminy w zorganizowaniu rodków na szczegó³owe
badanie gleb w gospodarstwach i dzia³kach rolnych oraz ogrodach dzia³kowych.
W stosunku do u¿ytkowników ogrodów dzia³kowych zadaniem gminy bêdzie zainicjowanie poprzez zarz¹dy tych ogrodów szkoleñ odnonie promocji metod ograniczenia ska¿enia produktów ¿ywnociowych. W przypadku ogrodów dzia³kowych,
których gleby oka¿¹ siê zanieczyszczone metalami ciê¿kimi w stopniu IV i V, nale¿y
rozwa¿yæ mo¿liwoæ zmiany ich lokalizacji.
W stosunku do wszystkich mieszkañców gminy Trzebinia obecnie niezbêdne jest przeprowadzenie akcji promuj¹cej metody zmniejszania zagro¿enia zdrowia spowodowanego konsumpcj¹ p³odów rolnych wytworzonych na terenie gminy (patrz Ulotka Informuj¹ca zamieszczona w niniejszym rozdziale). W fazie wprowadzania i realizacji
polityki bezpiecznej ¿ywnoci zadaniem gminy bêdzie informowanie mieszkañców
o wprowadzeniu procedury kontrolnej produktów rolnych i promowanie zaufania do
produktów opatrzonych Zielon¹ Etykiet¹, wytworzonych na terenie gminy.

Rozdzia³ 5

5

EKONOMICZNE SKUTKI
RESTRUKTURYZACJI
ROLNICTWA20
5.1. Metoda szczegó³owej analizy
gleby i materia³u rolinnego
W celu dok³adnego wyznaczenia granic stref o poszczególnych stopniach ska¿enia gleby pierwiastkami ladowymi nale¿y przeprowadziæ szczegó³owe badania zawartoci
metali ciê¿kich w glebach. W takim przypadku proponuje siê nastêpuj¹c¹ metodykê:
l ogródki dzia³kowe  1-2 próbki urednione na jeden ogród (1 na 5 ha), pobrane
z wierzchniej warstwy gleby, do g³êbokoci ok. 20 cm,
l ogródki przydomowe  1 próbka uredniona na 10-20 ogródków przydomowych
(1 na 5 ha),
l tereny rolne  zagêszczenie próbek ustaliæ na podstawie dotychczasowych badañ
pilota¿owych, w zale¿noci od stopnia ska¿enia gleby 0-V wg IUNG. W strefie
najmniej zanieczyszczonej (0-I) zagêszczenie ograniczyæ do 1 próbki na 40-50 ha,
w strefie o stopniach II i III  1 próbkê na 20-25 ha, natomiast na glebach o stopniach ska¿enia IV i V oraz w bliskim s¹siedztwie szlaków komunikacyjnych o du¿ym nasileniu ruchu zagêciæ pobieranie prób do 5-6 ha.
Pobierane próby powinny reprezentowaæ warstwê uprawn¹ gleby (do 20 cm ), ka¿da
z nich powinna stanowiæ redni¹ z 20-25 rdzeni, a wyniki analizy prób oprócz zawar20

Autorem niniejszego rozdzia³u jest mgr in¿. Stanis³aw Gardoñ z Wojewódzkiego Orodka Doradztwa
Rolniczego w Miko³owie, Rejonowy Zespó³ w Jaworznie.
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toci 1-3 metali ciê¿kich, powinny zawieraæ zawartoæ sk³adników pokarmowych,
odczyn gleby oraz zawartoæ frakcji sp³awialnej.
W rejonie Polski Po³udniowej analiz¹ gleby zajmuj¹ siê Okrêgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w Gliwicach i Krakowie. Ze wzglêdu na ograniczone mo¿liwoci przerobowe tych instytucji w zakresie analizy gleby na zawartoæ metali ladowych (np.
OSChR w Gliwicach  maks. 200 próbek/miesi¹c, OSChR w Krakowie zdecydowanie mniej) szczegó³owa analiza gleby, z koniecznoci musia³aby byæ rozci¹gniêta w czasie. Wspomniane stacje w ramach us³ug oferuj¹ dodatkowo pobranie tych prób, jak
równie¿ wycenê i komentarz do wyników badañ, którego cena w zale¿noci od iloci
pobranych prób mo¿e byæ negocjowana w przedziale 5-10% kosztów analizy. Obie
stacje oferuj¹ mo¿liwoæ badania od 3 do 8 pierwiastków ladowych w próbce w cenie od 143-205 z³ za 1 próbkê (OSChR Gliwice). Jak wskazuj¹ wyniki dotychczasowych badañ (Marchwiñska i in. 1987, Curzyd³o i in. 1996) najwiêksze przekroczenia
dopuszczalnych norm w glebie wykazuj¹ kadm, o³ów i cynk, dalsze uszczegó³owienie badañ nale¿y kontynuowaæ w zakresie tych w³anie pierwiastków.

5.2. Uproszczona kalkulacja szczegó³owej analizy gleby
Teren gminy Trzebinia obejmuje ok. 3613 ha u¿ytków rolnych (Spis rolny 1996).
Obszar o najmniejszym ska¿eniu (I)  Dulowa, Bolêcin  oko³o 20% powierzchni UR
= 710 ha, gleby o stopniu ska¿enia II i III (Karniowice, Mylachowice, M³oszowa,
Pi³a Kocielecka, czêciowo Psary i Lgota)  ok. 60% powierzchni = 2200 ha, gleby
o IV i V stopniu ska¿enia  Trzebinia (rejony Wodnej i Starej Góry), Czy¿ówka, czêciowo Lgota i Psary  20% powierzchni = 710 ha. Powierzchnie te oszacowano
tylko w celu orientacyjnej kalkulacji kosztów badañ. Przy pobieraniu prób glebowych
do analizy nale¿y równie¿ uwzglêdniæ ok. 600 ha gruntów pozosta³ych (obejmuj¹cych m.in. ogródki dzia³kowe przydomowe) i nieu¿ytków.

Szacowana iloæ prób gleby do analizy

Tabela 8.

Szacowana powierzchnia
UR w ha

Iloæ prób
do pobrania

710

15

Stopieñ ska¿enia gleby II i III

2180

110

Stopieñ ska¿enia gleby IV i V

710

140

Ogródki dzia³kowe (4 ogródki)

18

5

Ogródki przydomowe

200

40

Strefy przy uci¹¿liwych szlakach
komunikacyjnych oraz nieu¿ytki

400

80

4218

390

Wyszczególnienie

Stopieñ ska¿enia gleby I

Razem analiza
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Na terenie gminy Trzebinia znajduj¹ siê 4 ogrody dzia³kowe: Trzebinia, Trzebionka,
M³oszowa i Gaj, które zajmuj¹ powierzchniê ok. 18 ha. Ogrodów przydomowych wg
spisu rolnego z 1996 r. jest 1508, z tego szacunkowo jakakolwiek rolinna produkcja
odbywa siê na 1/3 z nich. Przyjêto równie¿ za³o¿enie, ¿e zagêszczenie prób pobranych w ogródkach dzia³kowych i przydomowych, jak równie¿ na pasach UR przy
szlakach komunikacyjnych bêdzie takie samo jak w strefie o najwiêkszym stopniu
ska¿enia, czyli 1 próba glebowa na 5 ha.

Tabela 9.
Koszt analizy 1 próbki gleby na zawartoæ metali ciê¿kich
(³¹cznie z pobraniem komentarzem)
OSChR Gliwice 40-100
ul. Sowiñskiego 26
tel. (0-32) 312631

OSChR Kraków 30-134
ul. Ko³owa 3
tel. (0-12) 6375517

} 107,0 z³

} 73,5 z³

Analiza: P, K, Ca, odczyn pH

4,5 z³

3,5 z³

Okrelenie sk³adu
mechanicznego

33,0 z³



Okrelenie zawartoci
próchnicy

17,8 z³





115,5 z³

Pobranie prób (us³uga)

4,5 z³

5,2 z³

£¹cznie koszty analizy

166,8 z³

197,2 z³

Komentarz do wyników

ok. 10% (do 20%) 17,0 z³

ok.5% (do 10%) 10,0 z³

Razem koszt 1 próby

183,8 z³

207,7 z³

Wyszczególnienie

Analiza: o³ów (Pb)
kadm (Cd)
cynk (Zn)

Mineralizacja i zagêszczenie

Tak wiêc przy analizie oko³o 390 prób gleby nale¿y liczyæ siê z kosztami od 71680 
81000 z³ w zale¿noci od wybranego laboratorium i wynegocjowanych warunków.
Przy analizie gleby nale¿y równie¿ uwzglêdniæ analizê materia³u rolinnego, ograniczaj¹c siê do warzyw kumuluj¹cych najwiêksze iloci metali ciê¿kich (te, których
jadaln¹ czêci¹ jest korzeñ lub licie) oraz rolin okopowych (ziemniaki i buraki pastewne). Nale¿y w tym przypadku pomin¹æ obszary ze zdecydowan¹ przewag¹ gruntów ju¿ od³ogowanych oraz uwzglêdniæ (o ile jest to mo¿liwe) dotychczasowe punkty
poboru materia³u rolinnego do badañ i rozszerzyæ je na obszary nie analizowane.
Orientacyjna iloæ prób materia³u rolinnego  oko³o 50 szt. to dodatkowe koszty
rzêdu 8000 z³. Ca³kowity koszt wyznaczenia dok³adnych granic poszczególnych rejonów zanieczyszczenia gleb metalami ciê¿kimi bêdzie siê wiêc wahaæ w granicach
79680  89000 z³ dla ca³ej gminy Trzebinia.
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5.3. Aspekty ekonomiczne
wybranych metod rekultywacji gleby w gminie
Sporód wielu metod rekultywacji zanieczyszczonych i ska¿onych gleb wybrano i przedstawiono poni¿ej kilka, które mog¹ mieæ szczególn¹ przydatnoæ w gminie Trzebinia.

Tabela 10.
Zestawienie jednostkowe kosztów wybranych zabiegów rekultywacyjnych
Wyszczególnienie

wapnowanie

Koszt na jedn.
powierzchni

40-60 z³/ha

Obszar i celowoæ
stosowania metody

wszystkie u¿ytki rolne o
pH<6,0, ogródki dzia³kowe
i przydomowe

Uwagi

koszt wapna bez
rozsiewu,
dawka 2,0 - 3,0 t/ha

uprawa ró¿nych
odmian wierzby

1850-2100 z³/ha

1/.gleby o IV i V stopniu
ska¿enia, s³absze, nie
wykorzystane rolniczo,
o wiêkszym uwilgotnieniu
2/.obni¿enia terenu
spowodowane przez
przemys³ wydobywczy
3/.nieu¿ytki

roliny trawiaste,
byliny

550-750 z³/ha

u¿ytki rolne b. silnie ska¿one,
ha³dy, zwa³owiska i inne
nieu¿ytki

koszty uprawy na
u¿ytkach rolnych

ogródki dzia³kowe
i przydomowe

koszt brykietów, bez
wyceny pracy przy
ich umieszczaniu w
glebie i wydobywaniu
z gleby

u¿ytki rolne o IV i V stopniu
ska¿enia, na których nale¿y
utrzymaæ rolniczy charakter
produkcji

koszty obejmuj¹ce
zabiegi uprawowe
dotycz¹ce danej
roliny uprawnej

1/.ogródki dzia³kowe
i przydomowe
2/.uprawa warzyw
3/.uprawa ziemniaka do 10-15
arów 1000-1500 m 2

koszt zakupu os³ony

brykiety BAG

biooczyszczanie ró¿ne roliny
uprawne lub
roliny
przemys³owe

os³ony - wigofile,
agrow³ókniny itp.

2,2-2,5 z³/m2

550-2000 z³/ha

1,7-2,0 z³/m2

Wapnowanie nie zmniejsza ska¿enia gleby, ale jest najbardziej racjonalnym sposobem znacz¹cego obni¿enia zawartoci metali ciê¿kich w produkowanej na ska¿onych
glebach ¿ywnoci i paszy. Poziom wapnowania nale¿y dostosowaæ do odczynu oraz
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zwiêz³oci gleby. Jest to metoda maj¹ca zastosowanie praktycznie w ka¿dym przypadku i na du¿ej powierzchni (bez ograniczeñ natury ekonomicznej lub technologicznej) i stosunkowo szybko daj¹ca pozytywne rezultaty.
Na glebach o niskim odczynie nale¿y wapnowanie powtarzaæ systematycznie co 4-5
lat, a¿ do osi¹gniêcia ¿¹danego odczynu gleby.
Oferta najbli¿szych zak³adów wapienniczych:
1. P³aza  Wapiennik k/Chrzanowa, tel.(0-35) 6131205:
l wapno magnezowe  30% CaO + 15% MgO  18 z³/t
l wapno magnezowe  40% CaO + 8% MgO  18 z³/t
2. Zak³ad ¯elatowa Chrzanów, tel. (0-35) 6234275:
l wapno wêglanowe  14,5 z³/t
l wapno mieszane  34,5 z³/t
Rozpiêtoæ kosztów uprawy rolin na u¿ytkach rolnych nie od³ogowanych przedstawiono w tabeli 10. Wszystkie obliczenia tej grupy odnosz¹ siê do gospodarstw rolnych i nie uwzglêdniaj¹ wyceny pracy w³asnej. W przypadku zagospodarowania gruntów od³ogowanych przez kilka lat oraz nieu¿ytków, do powy¿szych wartoci nale¿y
dodaæ koszt wstêpnego przygotowania gleby pod dan¹ uprawê w wysokoci 200 
300 z³/ha. Rekultywacja ha³d lub zwa³owisk wymaga w ka¿dym przypadku indywidualnego podejcia.
Ewentualne zamówienia oraz szczegó³owe informacje na temat brykietów BAG i nawozu Demeter produkowanych na bazie zeolitów mo¿na uzyskaæ pod adresem:
Ekochemia  dr Feliks Gr¹dalski, ul. Bernardyñska 1A/55, 02-904 Warszawa,
tel./fax: (0-22) 405405
U¿ywane coraz czêciej w produkcji warzyw metody przypieszaj¹ce zbiór plonu,
takie jak ció³kowanie gleby s³om¹, przykrywanie czarn¹ foli¹, zosta³y wzbogacone
w ostatnich latach o ró¿nego rodzaju w³ókniny, pozwalaj¹ce dziêki swojej lekkoci
na wyd³u¿enie okresu przykrycia uprawianej roliny. Dostêpne w handlu agrow³ókniny o ró¿nej gruboci, produkowane s¹ w rozmiarach o szerokoci 1,5  3,0 m i d³ugoci 20  100 m.

Rozdzia³ 6
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PROPOZYCJE WYKORZYSTANIA
GRUNTÓW ROLNYCH
DLA CELÓW NIEROLNICZYCH
Po szczegó³owej analizie materia³ów i na podstawie wizji w terenie na obszarze gminy Trzebinia wskazano 5 rejonów lokalizacji wykorzystania gruntów rolnych dla celów nierolniczych przedstawionych na mapie nr 3.

REJON 1
Zlokalizowany na granicy miasta Trzebinia (Gliniki) i wsi M³oszowa.
Wskazany do rozwoju us³ug turystycznych np. pole golfowe.

REJON 2
Zlokalizowany we wsi M³oszowa (Spacery).
Wskazany do rozwoju sportów konnych, szkó³ki jedzieckiej, zwierzyñca, placów
zabaw.

REJON 3
Zlokalizowany we wsi Psary.
Wskazany do rozwoju zabudowy rezydencjalnej.
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REJON 4
Zlokalizowany we wsi Mylachowice.
Wskazany do rozwoju szkó³karstwa przemys³owego.

REJON 5
Zlokalizowany w granicach administracyjnych miasta Trzebinia, w jej pó³nocno-zachodniej czêci zwanej Wygnanka, w s¹siedztwie gminy Chrzanów.
Wskazany do rozwoju sportów motorowych.
Dla wskazanych rejonów nale¿y opracowaæ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które okrel¹ szczegó³owo granice terenów do zainwestowania i zasady
ich zagospodarowania.
W wiêkszoci s¹ to tereny prywatne, o rozdrobnionej strukturze wymagaj¹cej scalenia. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami szczegó³owe warunki scalenia i podzia³u nieruchomoci pod wskazane funkcje (rejon 1, 2,
3 i 5) okreli plan miejscowy.
Rejon 4 nale¿y obj¹æ postêpowaniem scaleniowym na podstawie ustawy o scaleniu
i wymianie gruntów z 1982 r. z póniejszymi zmianami.
Lokalizacja wybranych rejonów zosta³a zaznaczona na mapach oraz zilustrowana
zdjêciami.
Poni¿ej przedstawiamy listê potencjalnych u¿ytkowañ terenu w postaci kart informacyjnych od I-XI, zawieraj¹cych wymogi lokalizacyjne, parametry techniczne i orientacyjny kosztorys przedsiêwziêcia. Lista zawiera nastêpuj¹ce sposoby u¿ytkowania
terenu: pole golfowe, wycigi konne, orodek hippiczny, place gier i boiska sportowe,
orodek painballu, sporty terenowe, kampingi i karawaningi, orodek aktywnoci,
szkó³karstwo, uprawa wierzby, sporty motorowe. Karty informacyjne zosta³y przygotowane na podstawie materia³ów opracowanych przez Llewelyn-Davies and Mott
MacDonald (Trzebinia Farmland... 1998).

KARTA INFORMACYJNA NR I
1.

Potencjalne u¿ytkowanie
POLE GOLFOWE

2.

Wymagana wielkoæ terenu
Do 60 hektarów.

3.

Szczegó³y budowy
Pole golfowe wraz z budynkiem klubowym.
Inne zwi¹zane z tym obiekty (wyszczególnione poni¿ej) mog¹ byæ wziête pod
uwagê przy zwiêkszaniu rentownoci.

4.

Wymogi lokalizacyjne
l bliskoæ do g³ównych konurbacji (30 minut jazdy samochodem),
l dobry dojazd, miejsce musi byæ ³atwo dostêpne,
l krajobraz: atrakcyjne rodowisko. Najlepiej jeli ma wyrane cechy krajobrazowe, o zró¿nicowanej rzebie,
l odpowiednia gleba i warunki gruntowe (dobre naturalne odwodnienie); najlepsza jest piaszczysta glina pylasta,
l dop³yw nieska¿onej wody do irygacji (pomiêdzy 15.000  75.000 m3 rocznie).

5.

Ewentualne ograniczenia
Trzebinia nie ma obecnie odpowiedniego wizerunku do wprowadzenia projektu tego typu w wietle silnego kryzysu w przemyle i rolnictwie na tym obszarze. Jednak¿e teren wschodniej czêci gminy jest atrakcyjny (szczególnie
wokó³ Jurajskiego Parku Krajobrazowego) i dobrze usytuowany, jeli chodzi
o dojazd z g³ównych miast w krótkim czasie. Zwi¹zanie obiektu z Jurajskim
Parkiem Krajobrazowym, bez nazwy Trzebini i zwi¹zanych z ni¹ skojarzeñ,
mo¿e byæ odpowiednim rozwi¹zaniem.
Bior¹c pod uwagê s³aby wizerunek Trzebini dla tego w miarê presti¿owego zadania, mog¹ byæ problemy z powstaniem samofinansuj¹cego siê kompleksu.
Mo¿na wówczas rozwa¿yæ inne mo¿liwoci zabudowy (park przedsiêbiorczoci,
wysokiej jakoci domy mieszkalne), które wype³ni³yby tê lukê w finansowaniu.
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Problemy z ruchem ko³owym stworzone przez pole golfowe mog¹ byæ znaczne. Maksymalny ruch pojazdów pojawia siê w miesi¹cach letnich, gdy pole
golfowe z 18 do³kami mo¿e pomieciæ do 24 dodatkowych golfistów na godzinê (czyli oko³o 260 dziennie). Zak³adaj¹c, ¿e 80% przyjedzie samochodami,
równa siê to ponad 200 pojazdom dziennie.

6.

Inne uwagi
Wyzwanie jakie tu stanie przed w³adzami gminy to zmiana postrzegania obszaru przez innych i tworzenie rynku dla tego rodzaju dzia³alnoci. Mo¿na to zrobiæ przez dzia³ania merketingowe wobec potencjalnych inwestorów w oparciu
o naturalne zalety terenu.
Po³o¿enie Trzebini pomiêdzy Górnym l¹skiem a Krakowem jest bardzo korzystne i sprawia, ¿e Trzebinia ma masê krytyczn¹ ludzi potencjalnie wspieraj¹cych tego typu przedsiêwziêcia.
Jeli chodzi o praktyczne wdro¿enie, budowa pola golfowego musi byæ zatwierdzona przez w³adze gminy i musi odpowiadaæ ustaleniom planu miejscowego. Zwykle jest tak, ¿e koszty budowy s¹ ponoszone przez konsorcjum developerów z sektora prywatnego, z których ka¿dy przyjmuje na siebie czêæ
ryzyka. W³adze gminy mog¹ byæ jednak proaktywne wprowadzaj¹c potencjalnych inwestorów w zagadnienie i zwracaj¹c siê do krajowych organizacji zajmuj¹cych siê golfem o odpowiednie wskazówki. W tym wypadku nale¿y tak¿e
pomyleæ o inwestorach zagranicznych poprzez zwrócenie siê do w³aciwej
agendy sportu krajowego jako do pierwszego punktu kontaktowego.

7.

Parametry finansowe
Koszty potrzebne do zbudowania pola golfowego ró¿ni¹ siê w zale¿noci od
obiektu. Poni¿sze ceny dotycz¹ terenu, gdzie wykonano prace ziemne, ale nie
budowano zaplecza.
Rodzaj pola golfowego

Koszt (USD)

40 ha 18 do³ków

400.000

60 ha 18 do³ków

560.000

25 ha 9 do³ków

240.000

35 ha 9 do³ków

320.000

Wiêkszoæ pól golfowych powstaje wraz z budynkami klubowymi, gdzie s¹
szatnie i obiekty socjalne. Typowy budynek klubowy mo¿e kosztowaæ oko³o
960.000 USD.

KARTA INFORMACYJNA NR II

1.

Potencjalne u¿ytkowanie
WYCIGI KONNE

2.

Wymagana wielkoæ terenu
18.8 ha.

3.

Szczegó³y budowy
Trawiasty tor o promieniu 1 mili (1609,34 m), wybieg dla koni, stajnie, obiekty
dla goci, trybuny (opcja), parking samochodowy.

4.

Wymogi lokalizacyjne
l p³aski, otwarty teren,
l dobre warunki gruntowe/glebowe (grunt stabilny, z naturalnym odwodnieniem),
l dogodny dojazd drogowy.

5.

Ewentualne ograniczenia
Zapewne nie bêdzie mo¿na zlokalizowaæ wycigów w tych czêciach gminy,
które s¹ pod dzia³aniem ska¿eñ.
Konstrukcja trybun jest wizualnie du¿ym naruszeniem krajobrazu. Nale¿y omijaæ
tak wra¿liwe obszary jak Jurajski Park Krajobrazowy.
Nale¿y dok³adnie ustaliæ skalê zapotrzebowania na takie wycigi w gminie.
Wiêkszoæ wycigów zwi¹zana jest z g³ównymi centrami hodowli, szkolenia
i jazdy konnej. Trzebinia nie ma takiej tradycji.
Wycigi konne s¹ stosunkowo du¿ym przedsiêwziêciem komercyjnym i musz¹
opieraæ siê na wyranie zdefiniowanym popycie rynkowym. Krajowa federacja wycigów konnych mog³aby udzieliæ porad co do skali i jakoci konkurencyjnych orodków i prawdopodobnego zapotrzebowania na ewentualne nowe
tory.
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Inne uwagi
Jest kilka form i koncepcji jakie gmina mo¿e tu rozwa¿yæ. Dla przyk³adu, zosta³y podane parametry techniczne potrzebne do zbudowania w miarê du¿ego
toru wycigów i obiektów towarzysz¹cych. Istniej¹ jednak inne mo¿liwoci
wycigów typu z punktu do punktu. Ten rodzaj wycigów przeprowadza siê
zwykle na torze (ogrodzonym) o obwodzie 1,6 km, ale s¹ one bardziej tymczasowe w charakterze i nie wymagaj¹ ¿adnych formalnych przygotowañ czy prac
ziemnych. St¹d koszty s¹ minimalne i nadaje siê do tego wiêkszoæ p³askich,
otwartych i trawiastych terenów.
Przy wycigach konnych na pewno wzronie ruch samochodowy i zapotrzebowanie na parkingi. Oczywicie skala ruchu samochodowego zale¿y od rozmiaru i charakteru obiektów i odbywanych zawodów. St¹d podstawowym zadaniem dla w³adz gminnych bêdzie sprawa parkingów i przepustowoæ miejscowych dróg tranzytowych.

7.

Parametry finansowe
Tory wycigowe stanowi¹ du¿¹ trudnoæ w obliczaniu ich kosztów. Ró¿nej wielkoci tory maj¹ ró¿nej wielkoci obiekty. Jednak wiêkszoæ torów ma podobne
charakterystyki: trybuny, 50-100 stanowisk w stajni, wybieg, obiekty administracyjne i funkcjonalne oraz parking.
Jako przyk³ad niech pos³u¿y obiekt Mallow w miecie Cork w Irlandii, gdzie
s¹ ju¿ zaawansowane plany przebudowy toru wycigowego. Na zadanie to przeznaczono ogó³em 11.2 mln USD. Mieci siê w tym nowa trybuna, budynki dla
publicznoci, nowy plac prezentacji koni, nowa brama wejciowa, parking i bie¿nia toru.

KARTA INFORMACYJNA NR III
1.

Potencjalne u¿ytkowanie
ORODEK HIPPICZNY

2.

Wymagana wielkoæ terenu
0.8  2.0 ha. Du¿y orodek z kryt¹ szko³¹ jazdy, otwarty teren treningowy i stajnie
potrzebowa³by 3.2  4.1 ha.

3.

Szczegó³y budowy
Otwarta powierzchnia mane¿u 70 m x 25 m, najlepiej z nawierzchni¹ na ka¿d¹
pogodê.
Jeli chcemy prowadziæ zajêcia w ka¿d¹ pogodê, mo¿na rozwa¿yæ mo¿liwoæ
krytej szko³y. Minimalna powierzchnia do je¿d¿enia powinna wynosiæ 24 m x
44 m, ale lepsza jest d³ugoæ 74 m.
Pasza i uprz¹¿ powinna byæ sk³adowana w osobnym pomieszczeniu.
Wymogiem s¹ tak¿e wybiegi i budynki administracyjne.

4.

Wymogi lokalizacyjne
l w miarê poziomy teren,
l dobry dojazd.

5.

Inne uwagi
Mane¿ o powierzchni 70 m x 25 m pozwoli stworzyæ miejsce do rozgrywania
miêdzynarodowych zawodów w skokach lub w uje¿d¿aniu. W ramach orodka hippicznego mo¿na te¿ zrobiæ konny tor przeszkód. W Wielkiej Brytanii tor
przeszkód ma oko³o 1 mili (1609,34 m) d³ugoci i oko³o 20 przeszkód. Wystarczy ok. 3.2-4.1 ha. Wa¿ne jest tak¿e, aby orodek mia³ dostêp do 10-16 km tras
wiod¹cych cie¿kami. Potrzebne tak¿e bêd¹ wybiegi o powierzchni 0.4-1.2 ha
ogrodzone do wysokoci 1,3 m.
Orodek hippiczny wymaga³ bêdzie pozwolenia na budowê od w³adz gminnych i z wyj¹tkiem toru przeszkód bêd¹ w nim budynki. Wszelka nowa zabu-
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dowa powinna byæ zlokalizowana rozs¹dnie, aby nie nara¿aæ uk³adu otoczenia,
np. Jurajskiego Parku Krajobrazowego.

6.

Parametry finansowe
Poni¿sze dane maj¹ s³u¿yæ jedynie jako ogólne wskazówki:
l Obszar zewnêtrzny z nawierzchni¹ na ka¿d¹ pogodê i ogrodzeniem,
20 x 40 m: 16.000-24.000 USD.
l Obszar w otwartym terenie z 20 przeszkodami: 4.000 USD.
l Zestaw do skoków (pe³ny): 4.800 USD.
l Kryta szko³a, o konstrukcji stalowej 24 x 54 m: 72.000 USD.
l Stajnie na 20 koni, z pomieszczeniem na uprz¹¿, paszê, fundamenty, elektrycznoæ, ci¹gi wodno-kanalizacyjne, itp. 40.000 USD.
l Konie szko³y jazdy 960  2.400 USD.
l Kucyki szko³y jazdy 480-960 USD.
W orodkach tego typu parking samochodowy i generowanie ruchu samochodowego nie ma wiêkszego znaczenia. Oko³o 20 koni wygeneruje maksymalnie
50 podró¿y samochodowych dziennie, a najpopularniejszym okresem bêdzie
weekend.

KARTA INFORMACYJNA NR IV
1.

Potencjalne u¿ytkowanie
PLACE GIER I BOISKA SPORTOWE

2.

Wymagana wielkoæ terenu
Zró¿nicowana, ale typowe boisko ma rozmiary pomiêdzy 115 x 70 m  135 x 60 m.
Wiêksze place zwykle mieszcz¹ w sobie jeszcze kilka boisk (i bez wzglêdu na
planowan¹ wielkoæ, koszt zosta³ obliczony z tej podstawowej wielkoci).

3.

Szczegó³y budowy
Place gier i boiska sportowe do u¿ytku rekreacyjnego.

4.

Wymogi lokalizacyjne
Stosunkowo du¿y p³aski i otwarty teren. Bliskoæ terenów mieszkalnych jest
bardzo wa¿na ze wzglêdu na koniecznoæ ³atwego dojcia piechot¹.

5.

Ewentualne ograniczenia
Place i boiska do gier s³u¿¹ce miejscowej ludnoci nie bêd¹ dawaæ zysków
porównywalnych z nak³adami kapita³owymi na zbudowanie tych obiektów.
Wiêksze obiekty dla celów regionalnych czy nawet krajowych dawa³yby wiêksze zyski, chocia¿ równie¿ koszty budowy by³yby wiêksze, a potrzebê na
tego rodzaju obiekt nale¿a³oby stworzyæ przed rozpoczêciem budowy. Z racji
zatem bardziej spo³ecznego ni¿ finansowego zysku z boisk do gry, obowi¹zek
inspiracji dzia³añ i ich prowadzenia nale¿y do w³adz gminnych. Nale¿y tak¿e
sprawdziæ mo¿liwoæ uzyskania pomocy finansowej od regionu i agend zarz¹dzaj¹cych sportem.

6.

Dalsze konieczne konsultacje
Budowa placów gier i boisk sportowych musi byæ poprzedzona dok³adn¹ ocen¹ miejscowych potrzeb. Mo¿e to dotyczyæ miejscowych klubów, stowarzyszeñ i szkó³. Dla zbudowania wiêkszych (nawet regionalnych) obiektów mo¿e
pojawiæ siê zainteresowanie ze strony du¿ych instytucji. Wtedy nale¿y zbadaæ
we wspó³dzia³aniu z krajowymi lub regionalnymi agendami zarz¹dzaj¹cymi
sportem.
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7.

Inne uwagi
Skala i funkcje planowanych boisk maj¹ wp³yw na zabudowê pomocnicz¹, jaka
mo¿e byæ potrzebna. Wchodziæ w to mo¿e równie¿ wymiana infrastruktury
i lepszy standard dróg dojazdowych.

8.

Parametry finansowe
Koszt zwi¹zany z budow¹ miejscowych boisk i placów gier ró¿ni siê w zale¿noci od rodzaju i standardu, jakiego wymaga dane boisko. Jako przyk³ad podajemy nastêpuj¹ce koszty:
Rodzaj placu gier/boiska

Koszt (USD)

Pi³ka no¿na dla juniorów (115 x 75 m)

3.000

Boisko do rugby (135 x 60 m)

4.000

Koszty te dotycz¹ samych boisk, a tak¿e placów maj¹cych pomieciæ boiska
o przyzwoitym standardzie. Nie zosta³y uwzglêdnione koszty oczyszczenia
miejsca, niwelacji i odprowadzenia wody. Zosta³y uwzglêdnione natomiast
wszystkie inne koszty, jak pielêgnacja nawierzchni, nawo¿enie i sianie trawy.

KARTA INFORMACYJNA NR V
1.

Potencjalne u¿ytkowanie
ORODEK PAINTBALLU (strzelanie kulami z farby).

2.

Wymagana wielkoæ terenu
12  16 ha.

3.

Szczegó³y budowy
Wymagane s¹ tylko minimalne obiekty. Przenone toalety i generatory pr¹du to
minimum potrzebnego sprzêtu.

4.

Wymogi lokalizacyjne
l zró¿nicowany obszar leny (du¿e otwarte przestrzenie tak¿e nadaj¹ siê do
tego u¿ytku po drobnych przestrzennych przebudowaniach, np. wykopanie
bunkrów, itp.),
l bezpieczne otoczenie (teren nie mo¿e stwarzaæ zagro¿enia),
l dogodny dojazd szosami dla du¿ych grup ludzi,
l obszary o znaczeniu przyrodniczym nie nadaj¹ siê do tego u¿ytkowania.

5.

Ewentualne ograniczenia
Do orodka musi byæ bardzo dobry dojazd, a równoczenie powinien on byæ
w miarê oddalony od terenów zamieszkanych. Mog¹ siê zdarzaæ ograniczone
przypadki niszczenia krajobrazu, zatem w³adze gminy powinny zapewniæ sytuacjê, w której wszelkie strzelania kulami z farby odbywaj¹ siê cile wed³ug
planu zarz¹dzania zapewniaj¹cego konserwacjê i ochronê istniej¹cej rolinnoci. Wiêkszoæ uczestników zawodów paintballowych przyje¿d¿a swoimi samochodami. Zatem rozs¹dnie nale¿y gospodarowaæ parkingami (bior¹c pod
uwagê, ¿e orodki paintballu lokowane s¹ zwykle na stosunkowo oddalonych
i naturalnych terenach).

6.

Inne uwagi
Paintballing staje siê ostatnio coraz popularniejszy i ma wielu zwolenników
w Polsce. Sport ten koncentruje siê na dwu g³ównych rynkach:
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l wypoczynek (st¹d wymogi lokalizacyjne dla du¿ej populacji mieszkañców

miast),
l czynny wypoczynek dla wiata biznesu  st¹d lokalizacja w pobli¿u centrów przemys³owych i handlowych jest zalet¹.
Oczywicie nale¿y przeprowadziæ dalsze badania nad ustaleniem, jaki by³by
zasiêg popytu na ten rodzaj u¿ytkowania w Trzebini. Jednak ju¿ na pierwszy
rzut oka widzimy pewne zachêcaj¹ce sygna³y:
l wydaje siê, ¿e gmina jest odpowiednia do tego rodzaju u¿ytkowania  rozleg³e tereny nie tylko w sensie krajobrazu, lecz tak¿e lokalizacyjnie  bliskoæ du¿ych orodków mieszkalnych i blisko po³o¿onych centrów przemys³owych,
l istnieje ju¿ orodek paintballu niedaleko Warszawy, co oznacza, ¿e mo¿na
stworzyæ rynek na tak¹ rozrywkê.
Jeli chodzi o praktyczne wdro¿enie, to wa¿na bêdzie rola gminy w wypromowaniu orodka paintballu.
7.

Parametry finansowe
Orodek Paintballu jest rekreacj¹ na du¿ych przestrzeniach wymagaj¹cych bardzo niskich inwestycji pocz¹tkowych (w zale¿noci od dostêpnoci odpowiedniego terenu)  koszty czy sprzêt do rozruchu mieszcz¹ siê w granicach 4.800
USD. Poza tym zysk finansowy mo¿e byæ znacz¹cy i daæ szybki zwrot inwestycji.
Mo¿na wyranie powiedzieæ, ¿e wiele zale¿y od lokalnej struktury cen. Ceny
kszta³tuj¹ siê obecnie w granicach 55 USD na dzieñ. Typowy du¿y orodek
mo¿e przyj¹æ tygodniowo do 500 osób.

KARTA INFORMACYJNA NR VI
1.

Potencjalne u¿ytkowanie
SPORTY TERENOWE (strzelanie do rzutków)

2.

Wymagana wielkoæ terenu
Zró¿nicowana, choæ dla takich sportów jak strzelanie do rzutków wiêkszoæ
strza³ów siêga 300 m w kierunku ognia. St¹d podstawow¹ spraw¹ jest bezpieczny dystans 300 m ze wszystkich stron.

3.

Szczegó³y budowy
Polowanie nie wymaga towarzysz¹cych obiektów. Strzelanie do rzutków wymaga minimalnej infrastruktury, na ka¿d¹ sk³ada siê wie¿a strzelnicza (zwykle
drewniana) i kilka pu³apek (ma³ych bunkrów). W Trzebini mo¿na tak¿e pomyleæ o wiêkszych obiektach strzeleckich. Olimpijska strzelnica do trapu musia³aby mieæ nasyp przed stanowiskami strzelniczymi do ukrycia 15 tarcz.

4.

Wymogi lokalizacyjne
Stosunkowo du¿y p³aski i otwarty teren. Bliskoæ terenów mieszkalnych jest
bardzo wa¿na ze wzglêdu na koniecznoæ ³atwego dojcia piechot¹.

5.

Ewentualne ograniczenia
l nie w pobli¿u dzielnic mieszkalnych czy terenów dostêpnych publicznie,
l dobry dojazd jest wa¿ny, jednak teren musi le¿eæ co najmniej 300-500 m od
najbli¿szej drogi z powodów bezpieczeñstwa,
l stosunkowo otwarty lub oczyszczony teren (przy strzelaniu do rzutków,
otwarta czysta przestrzeñ jest niezbêdna),
l miejsca o du¿ej wartoci krajobrazowej (popularnie uczêszczane) lub wa¿ne ekologicznie nie nadaj¹ siê do tego u¿ytkowania.

6.

Dalsze konieczne konsultacje
Sporty terenowe jak strzelanie do rzutków s¹ organizowane i prowadzone przez
w³acicieli gruntów/dzia³ek. Jednak w promowaniu takich zajêæ, gmina mo¿e
rozpowszechniæ je lokalnie, aby zebraæ zainteresowane strony (tworzy³yby one
miejscowe kluby strzeleckie)  zwykle oko³o 50-100 osób. Miejscowi rolnicy
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mogliby wówczas zaoferowaæ tym klubom odpowiednie mo¿liwoci strzeleckie (za op³at¹).
W odniesieniu do wiêkszego olimpijskiego obiektu w³adze gminy musz¹ odegraæ bardziej proaktywn¹ rolê w wyznaczeniu takiego terenu (pamiêtaj¹c ci¹gle o czynnikach przyrodniczych, dobrym dojedzie) i o w³aciwym rozwi¹zaniu (zw³aszcza w odniesieniu do krajobrazu) ograniczonej iloci miejsc parkingowych. Na przyk³ad krajowa organizacja strzelecka mog³aby dostarczyæ gminie przybli¿onych danych na temat prawdopodobnego popytu na taki obiekt.

7.

Inne uwagi
Zwykle system planowania nie reguluje u¿ywania terenu do takich sportów
terenowych jak strzelanie do rzutków: jest raczej pomocniczy w odniesieniu
do innych u¿ytkowañ, np. rolnictwo. Sporty terenowe tego typu nadaj¹ siê raczej na obszary wiejskie pod warunkiem, ¿e nie nast¹pi zak³ócenie wa¿nych
zasobów przyrodniczych.
Do rozwa¿añ nad olimpijskim obiektem nale¿y jednak podchodziæ odmiennie. W tym wypadku wchodz¹ w grê zmiany przestrzenne (nasypy) w krajobrazie, a obiekt ma bardziej sta³y charakter. Trzeba wtedy pomyleæ o obiektach parkingowych (choæ potrzeby bêd¹ minimalne: 15-20 pojazdów) dla zapewnienia codziennego funkcjonowania. Trzeba wzi¹æ wtedy tak¿e pod uwagê
koniecznoæ rozgrywania mistrzostw, chocia¿ wp³yw takiej imprezy na wzrost
ruchu ko³owego zale¿y od wielu czynników i nie ogranicza siê jedynie do skali
znaczenia danych zawodów w polskim kalendarzu zawodów strzeleckich. Poza
tym nigdy nie buduje siê ¿adnych trybun dla widzów.

8.

Parametry finansowe
Strzelanie do rzutków jest dzia³aniem komercyjnym mog¹cym generowaæ zysk.
Finansowe korzyci w³acicieli gruntów nie s¹ zbyt du¿e, natomiast nak³ady na
infrastrukturê s¹ minimalne i na dodatek w wiêkszoci wypadków teren mo¿e
byæ u¿ywany do innych celów rekreacyjnych (rowery górskie, szlaki piesze),
gdy nie jest zajêty na sporty terenowe. Sporty te same w sobie s¹ imprezami
raczej okresowymi, najczêciej organizowane s¹ w weekendy.

KARTA INFORMACYJNA NR VII
1.

Potencjalne u¿ytkowanie
KEMPING I KARAWANING

2.

Wymagana wielkoæ terenu
Zró¿nicowana (w zale¿noci od potrzeby), ale typowa wielkoæ to oko³o 1.6 ha.

3.

Szczegó³y budowy
Miejsca kempingowe znacznie siê ró¿ni¹ od zwyk³ych miejsc na otwartym polu,
s¹ wyposa¿one w umywalnie, prysznice i sklepy. Czêsto dostêpne s¹ jeszcze
dalsze obiekty rozrywkowo-rekreacyjne.

4.

Wymogi lokalizacyjne
P³aski, pofa³dowany teren, daj¹cy nieco schronienia przed w wiêkszoci zachodnimi wiatrami. Os³ona przed wiatrem to przewa¿nie rolinnoæ i pasy drzew.
Wa¿nym czynnikiem jest dobry dojazd.

5.

Dalsze konieczne konsultacje
Ocena rynku bêdzie wa¿nym wstêpnym sk³adnikiem zachêcenia do kempingów i karawaningu. Nale¿y okreliæ rolê i wzglêdn¹ atrakcyjnoæ gminy jako
terenu turystycznego. Naszym zdaniem obszary w pobli¿u Jurajskiego Parku
Krajobrazowego by³yby najbardziej odpowiednie (jeli chodzi o zapotrzebowanie) na kempingi. Nale¿y jednak wzi¹æ pod uwagê dwa czynniki:
l Czy odpowiednie miejsca le¿¹ na obszarach nie ska¿onych?
l Czy s¹ jakie miejsca ograniczone wzglêdami ekologicznymi czy krajobrazowymi, co sprawia, ¿e nie nadaj¹ siê one na kempingi?

6.

Inne uwagi
Jeli chodzi o praktyczne wdro¿enie, rola w³adz gminy ogranicza siê do:
l stworzenia (jeli jest to w³aciwe) strategii krajobrazowej dla wybranych
miejsc, aby zapewniæ ochronê jakoci krajobrazu,
l inicjatyw marketingowych i reklamowych na obszarze lokalnym (a potem
dalszym)  opieraj¹c siê na atrakcyjnoci krajobrazowej Jurajskiego Parku
Krajobrazowego.

66

GOSPODAROWANIE GRUNTAMI ROLNYMI ...
Zwykle miejsca kempingowe i karawaningowe s¹ finansowane i prowadzone
przez miejscowych w³acicieli gruntów jako:
a) alternatywa dla rolnictwa,
b) rotacyjna odmiana w stosunku do g³ównego zajêcia jakim jest rolnictwo.

7.

Parametry finansowe
W oczywisty sposób finansowe implikacje wynikaj¹ce z kempingów i karawaningu bêd¹ siê znacznie ró¿niæ w zale¿noci od skali operacji. Przy rozruchu
miejsca na kemping (gdyby to mia³ byæ tylko kawa³ek otwartego pola), przy
minimalnym poziomie us³ug zaanga¿owane by³yby ma³e koszty kapita³owe.
Natomiast typowy zestaw z prysznicem, toaletami i umywalniami kosztowa³by w granicach 16.000 USD, zak³adaj¹c osobne pomieszczenia dla kobiet i mê¿czyzn i po oko³o 4 prysznice i toalety w ka¿dym zestawie. Dodanie niewielkiego sklepu (powiedzmy 30 m x 5 m) powiêkszy³oby sumê o dalsze 8.300 USD.
Do kempingu trzeba tak¿e dojechaæ samochodem, st¹d te¿ dobudowanie drogi
(gruntowej) kosztuj¹cej oko³o 180 USD za metr.
W przypadku przyczep turystycznych dostarcza siê czasami jeszcze elektryczne przy³¹cza. Ka¿dy punkt mo¿e kosztowaæ oko³o 250 USD i bêdzie musia³
byæ pod³¹czony do najbli¿szej sieci elektrycznej.

KARTA INFORMACYJNA NR VIII

1.

Potencjalne u¿ytkowanie
ORODEK AKTYWNOCI

2.

Wymagana wielkoæ terenu
Zró¿nicowany, min. ok. 1.2  2.0 ha.

3.

Szczegó³y budowy
Orodek aktywnoci, którego wielkoæ jest elastyczna. Wymogi zakwaterowania spe³nia forma domków kempingowych. Typowy orodek mieci 60-80 ³ó¿ek, chocia¿ zdarzaj¹ siê orodki do 200 ³ó¿ek.
Typowy orodek aktywnoci ma restauracjê i zaplecze do posi³ków, kilka pomieszczeñ publicznych i pomieszczenia dla personelu.
Zwyczajowy rozk³ad mieci du¿y budynek sypialny z oko³o 10 dwuosobowymi pokojami. Umieszczony jest wokó³ obiektów restauracyjnych i centrum szkolenia menad¿erskiego.
Czêsto jest tak¿e basen do trenowania kajakarstwa i nurkowania.

4.

Wymogi lokalizacyjne
l obszar blisko terenów o du¿ej populacji,
l dobre po³¹czenie z infrastruktur¹ komunikacyjn¹, po¿¹dana bliskoæ stacji
kolejowej,
l blisko centrum przemys³owego (w zasiêgu 150-200 km), szczególnie jeli
orodek ma organizowaæ szkolenia menad¿erskie,
l po¿¹dana lokalizacja w pobli¿u lasów z powodu cie¿ek linowych na drzewach,
l dostêp do jeziora czy wody,
l ska³ki (jeli dostêpne) dla (bezpiecznej) wspinaczki.
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Mo¿liwoci
Pojêcie centrum aktywnoci jest niezbyt znane w Polsce. St¹d istnieje potencjalnie du¿y rynek na to u¿ytkowanie. W gminie jest zró¿nicowany i zmienny
krajobraz, który wietnie nadaje siê do wielu dzia³añ w ramach orodka aktywnoci. Na przyk³ad, rowery górskie, bieg na orientacjê i chodzenie po górach.
Wybrane miejsce powinno mieæ ³atwy dojazd drogowy i komunikacj¹ publiczn¹. W tym wypadku gmina Trzebinia jest wietnie po³o¿ona pomiêdzy Krakowem a Katowicami.
Wa¿ny bêdzie tak¿e dojazd kolej¹. Transport pomiêdzy orodkami aktywnoci
a stacj¹ kolejow¹ odbywa siê mikrobusami.
Silnie zalesione otoczenie gminy daje mo¿liwoci zbudowania z drewna wielu
obiektów (budynków) orodka aktywnoci. Ma to dodatkow¹ wartoæ zachowania naturalnej atmosfery terenu.

6.

Inne uwagi
S¹ dwa g³ówne rodzaje orodków aktywnoci:
l daj¹ce zajêcie podczas weekendów,
l zajmuj¹ce siê szkoleniem w zarz¹dzaniu (dla doros³ych i m³odzie¿y) oraz
szkolnymi czy edukacyjnymi wycieczkami terenowymi.
Te dwa rodzaje orodków maj¹ odmienne wymogi lokalizacyjne. Dla otwartych orodków edukacyjnych wa¿ne bêdzie bliskie po³o¿enie w stosunku do
szkó³ i uniwersytetów. W Wielkiej Brytanii, lokalne w³adze szkolne wprowadzi³y wymóg w swoich planach edukacyjnych zgodnie z którym uczniowie
odbywaj¹ co najmniej jedn¹ wizytê w orodku aktywnoci.
Orodki organizuj¹ce szkolenia dla menad¿erów bêd¹ tworzyæ siê w pobli¿u
przemys³owych centrów miast. Gmina ma w tym wzglêdzie dobre po³o¿enie,
obserwuje siê wzrost miejscowej gospodarki przemys³owej, s¹ dobre po³¹czenia z Krakowem i Katowicami.
Jeli chodzi o obsadê personelu, typowy orodek przyjmuj¹cy 60-80 goci bêdzie potrzebowa³ oko³o 30-40 osób personelu (czêæ osób zatrudniona bêdzie
w niepe³nym wymiarze) do nadzorowania i prowadzenia orodka.
Wymogi terenowe znacznie siê ró¿ni¹ w zale¿noci od orodka. W wiêkszoci
przypadków samo g³ówne centrum sk³ada siê z budynków sypialnych i urz¹dzeñ socjalnych. Na jego bazie korzysta siê z szerokiego dostêpu do otaczaj¹cego obszaru do spacerów, biegów i innych aktywnoci.

Rozdzia³ 6. Propozycje wykorzystania gruntów rolnych ...
7.
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Parametry finansowe
Koszty wznoszenia budynków w oczywisty sposób bêd¹ siê ró¿niæ w zale¿noci od zastosowania materia³ów. Zak³adaj¹c, ¿e przy budowie bêdzie u¿ywane
drewno koszty bêd¹ nastêpuj¹ce:
Du¿e budynki sypialne

80.000 USD

Domki dwuosobowe

32.000 USD

Restauracje/zaplecze do posi³ków
Centrum szkolenia menad¿erskiego
Basen

120.000 USD
40.000 USD

Koszty wyposa¿enia s¹ ró¿ne, ale wiêkszoæ zbudowana jest bardzo prosto, np.
cie¿ki linowe na drzewach, itp.
Dla umo¿liwienia spacerów, je¿d¿enia na rowerach górskich itp. bêd¹ potrzebne cie¿ki i dostêp do wiêkszych obszarów. Du¿a czêæ takich cie¿ek tworzy
siê samoistnie przez czêste chodzenie (i nie wymaga to nak³adów kapita³owych  jedynie pewnego oczyszczenia z chaszczy i zaroli). Jeli potrzebne
by³yby cie¿ki ¿wirowe na pewnych obszarach, to ich koszt wynosi³by 28 USD
za metr (zak³adaj¹c, ¿e cie¿ka ma 1 m szerokoci).

KARTA INFORMACYJNA NR IX

1.

Potencjalne u¿ytkowanie
SZKÓ£KI DRZEW/OGRODNICZE

2.

Wymagana wielkoæ terenu
5  10 ha.

3.

Szczegó³y budowy
Sadzenie, otoczenie dróg, p³oty zabezpieczaj¹ce, os³ony przed wiatrem. Obszar bêdzie ogrodzony, z ograniczon¹ liczb¹ budynków na sk³adowanie narzêdzi i sprzêtu.

4.

Wymogi lokalizacyjne
l stosunkowo p³aski, otwarty teren,
l nale¿y unikaæ obszarów bardzo ska¿onych.

5.

Ewentualne ograniczenia
Nie nale¿y oczekiwaæ ¿adnych dochodów przez pierwsze trzy lata, a wiêkszych
dochodów dopiero w roku pi¹tym do siódmego.

6.

Inne uwagi
Szkó³ki drzewek zaopatrywaæ bêd¹ g³ównie rynek hurtowy, przy ma³ym detalicznym przeznaczeniu na miejscowy rynek. Prawdopodobny obszar (co bardzo uzale¿nione jest od zbytu) nie bêdzie pocz¹tkowo wiêkszy ni¿ 5 do 10
hektarów. Jeli bêdzie istnia³ i rozwija³ siê rynek zbytu, to podobne przedsiêwziêcia rozwin¹ siê w sposób naturalny.
Czêæ dostaw rolin lenych na skalê przemys³ow¹ bêdzie przeznaczona zapewne dla lokalnych w³adz i rz¹dowych systemów lenych, a czêæ dla w³acicieli prywatnych. Pozosta³a produkcja sk³adaæ siê bêdzie g³ównie z drzew ozdobnych i ogrodowych i bêdzie sprzedawana do centrów ogrodnictwa i bezporednio do detalu.
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Parametry finansowe
Przybli¿ony koszt stworzenia szkó³ki drzewek / ogrodniczej bêdzie zawiera³
budowê dróg, ogrodzenia i os³ony przed wiatrem. Roliny bêd¹ lokalnymi gatunkami maj¹cymi szansê na ekonomiczne przetrwanie oraz ozdobnymi drzewami ogrodowymi i krzewami do sprzeda¿y centrom ogrodniczym i do detalu.
Szacunkowy koszt bêdzie trzy razy wy¿szy od kosztu za³o¿enia plantacji drzew
twardych. Wynika to z mniejszej skali, dro¿szych rolin do nasadzenia, budowy ogrodzenia i budynków.
Koszt kszta³tuje siê w granicach 11.500 USD/ha.

KARTA INFORMACYJNA NR X

1.

Potencjalne u¿ytkowanie
UPRAWA WIERZBY

2.

Wymagana wielkoæ terenu
10  15 ha.

3.

Szczegó³y budowy
Utworzone zagajniki powinny byæ ma³e i rozproszone, aby dawaæ urozmaicony krajobraz. Np. bloki najwy¿ej po cztery-piêæ hektarów.

4.

Wymogi lokalizacyjne
l stosunkowo p³aski, otwarty teren,
l powinny byæ wybierane wilgotne, s³abo odwodnione tereny.

5.

Ewentualne ograniczenia
Wartoæ plantacji, poza przeznaczeniem na opa³, bêdzie ograniczona, jeli nie
bêdzie czêsto wycinana na produkcjê koszyków.

6.

Dalsze konieczne konsultacje
Jeli oka¿e siê, ¿e wierzba pobiera ma³o kadmu i mo¿e byæ stosowana jako
opa³ z biomasy, obszar uprawy powinno siê znacznie rozszerzyæ dopóki mo¿na
by j¹ wykorzystywaæ na opa³. Dostêpne dane sugeruj¹, ¿e mo¿na wyproduktowaæ z hektara co trzy lata 42 tony suchego materia³u.

7.

Inne uwagi
Obszar tych zasadzeñ móg³by byæ wiêkszy przy ma³ym koszcie utworzenia
upraw. Mog¹ one byæ przyrodniczo atrakcyjne, jeli nie by³yby wycinane przez
stosunkowo d³ugie okresy.
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Parametry finansowe
Koszt utworzenia upraw by³by prawdopodobnie niski, jeli niepotrzebne by³oby ogrodzenie. Roliny mog³yby byæ przycinane na patyki i chrust. W wiêkszoci przypadków ³atwo siê rozwijaj¹ i rosn¹.
Szacunkowy koszt za³o¿enia zagajników mieci³by siê w granicach 1500 USD
za hektar. Dochód z wikliny na koszyki bêdzie prawdopodobnie mo¿liwy do
uzyskania dopiero po trzech latach.

KARTA INFORMACYJNA NR XI

1.

Potencjalne u¿ytkowanie
SPORTY MOTOROWE

2.

Wymagana wielkoæ terenu
Oko³o 8.0 ha.

3.

Szczegó³y budowy
W zasadzie s¹ dwa rodzaje sportów motorowych:
l Motocross,
l Rajd.
Generalnie motocross polega na ciganiu siê na motocyklach po trawiastym
torze o d³ugoci 1.3 km. Rajd potrzebuje 1 mili (1.6 km), z czego oko³o po³owa
trasy biegnie po utwardzonej nawierzchni.

4.

Wymogi lokalizacyjne
l oddalony od obszarów mieszkalnych,
l urozmaicone ukszta³towanie terenu,
l odsuniêty od obszarów o znaczeniu ekologicznym czy krajobrazowym,
l dostêpny dojazd drogami.

5.

Ewentualne ograniczenia
Sporty motorowe nios¹ pewne zniszczenia w krajobrazie. W wyniku tego takie
sporty jak motocross (nie wymagaj¹cy sta³ego toru) maj¹ sezonowy charakter
i regularnie zmieniaj¹ miejsca odbywania zawodów. Obszary wra¿liwe ekologicznie zdecydowanie nie nadaj¹ siê do tego rodzaju zawodów.

6.

Dalsze konsultacje
Jeli chodzi o rajdy, wymóg utwardzonej nawierzchni na czêci toru dyktuje
sta³¹ lokalizacjê. W zwi¹zku z tym gmina bêdzie musia³a podj¹æ siê dok³adnej
oceny takiego miejsca i jego otoczenia, aby:
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a) zapewniæ ochronê zasobów rodowiska naturalnego,
b) zapewniæ, ¿e zostanie przygotowany plan zagospodarowania, w ramach którego ci¹g³emu u¿ywaniu tego terenu do zawodów bêdzie towarzyszy³ program monitorowania tak, aby ka¿de zniszczenie krajobrazu by³o natychmiast naprawiane.

7.

Inne uwagi
Rola w³adz gminnych w promowaniu sportów motorowych bêdzie g³ównie
prawna. Wa¿ne bêdzie przeprowadzenie inwentaryzacji i opracowañ dotycz¹cych krajobrazu i rodowiska przyrodniczego dla znalezienia odpowiednich
miejsc. Trzeba bêdzie równie¿ stworzyæ plan zarz¹dzania takim miejscem dla
regulowania jego w³aciwego u¿ywania.

8.

Parametry finansowe
Motocross nie wymaga szczegó³owych obiektów z wyj¹tkiem zró¿nicowanego terenu. St¹d problemem nie jest koszt pocz¹tkowy przedsiêwziêcia. Ogólnie
rzecz bior¹c, zawody s¹ organizowane na podstawie umowy z w³acicielem
terenu, a na czas trwania imprezy instaluje siê czasowo na miejscu przenone
toalety itp.
W wypadku rajdów potrzebne s¹ sta³e obiekty przeznaczone do ca³orocznego
u¿ytku. Szacunkowy koszt budowy 800 m nawierzchni utwardzonej wynosi³by oko³o 230.000 USD.
Orientacyjny koszt odnosi siê do turu o parametrach: szerokoæ 7,3 m, d³ugoæ
750 m.
W zale¿noci od formy krajobrazu mo¿e byæ tak¿e potrzebne pewne wyprofilowanie terenu kosztuj¹ce 1600 USD za milê kwadratow¹ (1,6 x 1,6 km).
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