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WSPÓ?PRACA 22 GMIN

Zw i?zek  Gm in Dorzecza Wis?ok i, k t óry zrzesza 22 gm iny z 
województ wa podkarpack iego i m a?opolsk iego, od 
ponad 20 lat  ak t ywnie dzia?a na rzecz poprawy st anu 
?rodow iska, w  przekonaniu, ?e czyst e ?rodow isko 
warunkuje rozwój regionu i przyczynia si? do poprawy 
jako?ci ?ycia jego m ieszka?ców. Do t ej pory Zw i?zek  
zrealizowa? projek t y o ??cznej war t o?ci ponad 511 
m il ionów z?ot ych.  

Zwi?zek dzia?a jak centrum us?ug wspólnych, staraj?c si? jak 
najbardziej odci??y? lokalne samorz?dy przyjmuj?c na siebie 
cz??? dzia?a? inwestycyjnych, pozyskiwanie funduszy, 
koordynacj? projektów i wspó?prac? z darczy?cami i partnerami 
(m.in. ministerstwa, organizacje pozarz?dowe, ambasady). Jest to 
mo?liwe dzi?k i solidarnej i  konsekwent nej wspó?pracy 22 
wójt ów  i burm ist rzów  oraz zaufaniu jak ie m aj? do zespo?u 
Zw i?zku wynikaj?cemu z ich wieloletniego do?wiadczenia w 
realizacji zarówno du?ych projektów inwestycyjnych, jak równie? 
mniejszych inicjatyw. Dzi?ki wieloletniej bliskiej wspó?pracy, do 
tej pory zrealizowano m.in. 700 kilometrów kanalizacji, 200 
kilometrów wodoci?gów, 17 oczyszczalni ?cieków, 9650 instalacji 
kolektorów s?onecznych na budynkach prywatnych, 103 
instalacje solarne w budynkach u?yteczno?ci publicznej, 49 
instalacji fotowoltaicznych na obiektach sportowych, szko?ach, 
urz?dach, oczyszczalniach ?cieków, termomodernizacj? wielu 
szkó?, domów kultury i urz?dów oraz liczne projekty z zakresu 
edukacji ekologicznej, turystyki i rozwoju winiarstwa.  2



Wis?oka

Rzeka Wis?oka przep?ywa przez malownicze tereny Beskidu Niskiego, a cz??? jej trasy znajduje si? w obr?bie Magurskiego 
Parku Narodowego. Turystów z najodleglejszych zak?tków Polski i Europy zachwycaj? kilkusethektarowe otwarte przestrzenie 
wzd?u? biegu Wis?oki, gdzie dominuj? ??ki i wrzosowiska, a krajobraz upi?kszaj? ?agodne grzbiety górskie i osuwiska skalne. 

"PO??CZY?A NAS WIS?OKA I DBA?O?? O CZYSTO?? JEJ NATURALNEGO ?RODOWISKA, ALE 
PRZEDE WSZYSTKIM TROSKA O ZDROWIE I KOMFORT ?YCIA MIESZKA? CÓW NASZYCH GMIN".

? ANDRZEJ CZERNECKI, PRZEWODNICZ?CY ZARZ?DU ZWI?ZKU GMIN DORZECZA WIS?OKI.  3



W 1998 roku, 13 gm in dorzecza Wis?ok i, l icz?cego 4 t ysi?ce km 2 i  zam ieszka?ego przez ponad 600 t ysi?cy 
m ieszka?ców, zdecydowa?o si? wspólnie rozpocz?? pierwszy kom pleksowy program  poprawy czyst o?ci zlewni.

Ze wzgl?du na brak znacz?cych ?róde? finansowania w tym okresie (Polska nie nale?a?a jeszcze do Unii Europejskiej, a wi?c 
samorz?dy nie dysponowa?y ?rodkami unijnymi), kanalizacja by?a robiona odcinkami i okazjonalnie, stanowi?c du?e wyzwanie. 
Lokalne w?adze w ierzy?y jednak  w  si?? wspó?pracy i m aksym y ?Jeden za wszyst k ich, wszyscy za jednego? i postanowi?y 
rozpocz?? wspóln? budow?, rozbudow? i modernizacj? zbiorczych sieci kanalizacyjnych i komunalnych oczyszczalni ?cieków w 
regionie. Pocz?tkowo w sk?ad Zwi?zku wchodzi?o 13 gmin. Obecnie Zw i?zek  zrzesza 22 gm iny (Biecz, Brzostek, Brzyska, 
Czarna, Chorkówka, D?bica, miasto D?bica, D?bowiec, Jas?o, miasto Jas?o, Jedlicze, Jod?owa, Ko?aczyce, Krempna, Nowy 
?migród, Osiek Jasielski, Pilzno, S?kowa, Sko?yszyn, Szerzyny, Tarnowiec i ?yraków) obejmuj?c obszar  praw ie 2,000 km 2, 
zam ieszka?y przez 300,000 osób.     

POWSTANIE ZWI? ZKU
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511 000 000 PLN 
war t o?? zrealizowanych projek t ów

750 
kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej

(34 000 mieszka?ców pod??czonych do kanalizacji)

200 
kilometrów wodoci?gów

(41 500 mieszka?com zapewniono dostaw? wody pitnej)

17 
oczyszczalni ?cieków

9650 
instalacji kolektorów s?onecznych na budynkach prywatnych

(40 000 mieszka?ców korzysta z instalacji solarnych

900 
systemów fotowoltaicznych na budynkach prywatnych

(3 500 mieszka?ców korzysta z instalacji fotowoltaicznych)

103 
instalacje solarne w budynkach u?yteczno?ci publicznej

55 
instalacji fotowoltaicznych na obiektach sportowych, szko?ach, 

urz?dach, oczyszczalniach ?cieków

OSI? GNI?CIA
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Dzi?k i wspó?pracy 22 gm in, realizowane przez Zw i?zek  
projek t y m aj? konkret ny wp?yw na syt uacj? regionu, 
poprzez skoordynowane dzia?ania, spójne za?o?enia, 
jednakowe st andardy i bardziej efek t ywny syst em  
m onit orowania rezult at ów  i t rwa?o?ci n i? w  przypadku 
sam odzielnej realizacji projek t ów  przez poszczególne 
gm iny. Tak ie podej?cie zw i?ksza t e? oddzia?ywanie 
projek t ów , u?at w ia pozysk iwanie funduszy i t ym  
sam ym  przyspiesza rozwój regionu.  

Pierwszym zadaniem by?o wykonanie kompleksowego Programu 
poprawy czysto?ci zlewni rzeki Wis?oki. W 1999 roku, Program zosta? 
wysoko oceniony przez Sejmow? Komisj? Ochrony ?rodowiska 
Zasobów Naturalnych i Le?nictwa. By? to pierwszy spójny program  
dla ca?ej rzek i Wis?ok i, wdra?aj?cy zasad? zlewniowego syst em u 
zarz?dzania ? zgodnie z ide? zrównowa?onego rozwoju, 
uwzgl?dniaj?cy nat uraln? ci?g?o?? i ??czno?? zasobów wodnych. 
St anow i? si ln? podst aw? dzia?a? w  zakresie realizacji 
przedsi?wzi?? z udzia?em  funduszy pom ocowych. Kluczem do 
sukcesu by?a solidarna wspó?praca wszystkich beneficjentów. 

Kontynuuj?c partnerstwo, w ramach programu unijnego PHARE 
2001, wybudowano 65 kilometrów kanalizacji sanitarnej o warto?ci 3 
milionów euro. Nast?pnie, Zwi?zek pozyska? 48 milionów euro z 
Funduszu Spójno?ci na wybudowanie w latach 2006?2010 600 
kilometrów kanalizacji sanitarnej, 90 kilometrów sieci wodoci?gowej, 
10 oczyszczalni ?cieków, zmodernizowanie 4 oczyszczalni i 2 stacji 
uzdatniania wody (by? to jeden z najw i?kszych projek t ów  
grupowych w  Polsce).  

KORZY?CI I SUKCESY
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PONAD 150 BUDYNKÓW U?YTECZNO?CI PUBLICZNEJ NA TERENIE ZWI?ZKU 

KORZYSTA Z ENERGII S?ONECZNEJ



W latach 2012-2017, Zwi?zek zrealizowa? bardzo innowacyjny projek t  o war t o?ci ponad 94 m il ionów z?ot ych dofinansowany ze 
?rodków Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó?pracy, w ramach którego zamontowano kolektory s?oneczne na 8250 domach 
prywatnych oraz 103 budynkach u?yteczno?ci publicznej (szko?y, przedszkola, o?rodki kultury, obiekty sportowe, domy opieki 
spo?ecznej i Szpital Specjalistyczny w Ja?le) oraz 49 instalacji fotowoltaicznych na budynkach u?yteczno?ci publicznej. Projekt mia? 
charakter pilota?owy, poniewa? wcze?niej nie zrealizowano w Polsce tak du?ych inwestycji w instalacj? kolektorów s?onecznych na 
prywatnych budynkach, koordynowanych przez samorz?dy i przy tak wysokim poziomie dofinansowania dla mieszka?ców (do 75%).  

  

Dzi?k i inst alacji ponad 8 t ysi?cy syst em ów solarnych na st osunkowo niew ielk im  obszarze oraz wdro?eniu syst em u 
m onit orowania efek t ów , projek t  wp?yn?? nie t ylko na st an pow iet rza w  regionie, ale t ak?e znacz?co podniós? 
zaint eresowanie m ieszka?ców energi? odnaw ialn?, docieraj?c do ok . 95 t ysi?cy osób. Pod koniec realizacji projektu 
zainteresowanie mieszka?ców by?o wci?? tak du?e, ?e w 2017 roku Zwi?zek pozyska? dodatkowe ?rodki z Regionalnego Programu 
Operacyjnego, aby kontynuowa? inwestycje. W wyniku obu projektów, ponad 10 500 gospodarst w  dom owych zm niejszy?o 
zu?ycie w?gla i gazu na rzecz energii odnawialnej.  

ENERGIA ODNAWIALNA
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PONAD 1000 UCZESTNIKÓW "S?ONECZNYCH DNI" CO ROKU UCZY SI? O OCHRONIE ?RODOWISKA
I ENERGII ODNAWIALNEJ PODCZAS WEEKENDOWYCH WYDARZE?  DLA M?ODZIE?Y



Edukacja ekologiczna jest jednym z priorytetów Zwi?zku Gmin Dorzecza Wis?oki. W ram ach unikalnej kam panii 
edukacyjnej prowadzonej we wspó?pracy z Uniwersyt et em  Jagiello?sk im  w Krakowie i lokalnymi szko?ami, podczas 
cyklu warsztatów i szkole?, lokalni nauczyciele i uczniowie ze szkó? ?rednich i wy?szych zostali przeszkoleni w zakresie 
ochrony ?rodowiska, zrównowa?onego rozwoju, energii odnawialnej i umiej?tno?ci komunikacyjnych. Do tej pory 
uczniow ie odw iedzil i  ponad 12 000 rodzin w  regionie, aby przekaza? wiedz? i przeprowadzi? badania dotycz?ce 
poziomu ?wiadomo?ci ekologicznej.

Zwi?zek organizuje tak?e co roku weekendowe ?S?oneczne Dni?, podczas których dzieci i m?odzie? poprzez sport, muzyk?, 
teatr, gry i konkursy ucz? si? jak oszcz?dza? energi? i jak wykorzystywa? jej odnawialne zasoby (w  wydarzeniach 
uczest niczy co roku oko?o 1000 osób).  

EDUKACJA EKOLOGICZNA
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Zw i?zek  ch?t nie dzieli si? swoim i do?w iadczeniam i z realizacji 
projek t ów  na p?aszczy?nie organizacyjnej, t echnicznej, f inansowej i 
prawnej, w  t ym  wdra?aniem  innowacyjnych rozw i?za? 
t echnologicznych , t ak ich jak  zast osowane w  grunt ownie 
zm odernizowanej St acji Uzdat niania Wody oraz nowoczesne inst alacje 
fot owolt aiczne na Kryt ej P?ywalni i  ?Zielonym  Rynku?.  

W 2016 roku Zwi?zek wraz z partnerami (Gmin? Buskiem Zdrój, Miastem i Gmin? 
Niepo?omice, Powiatem Suskim i Gmin? Mszana Dolna) zorganizowa? konferencj? pn. 
?Inwest ycje w  odnaw ialne ?ród?a energii szans? zrównowa?onego rozwoju 
regionów Polsk i?, w której uczestniczyli przedstawiciele Urz?dów Marsza?kowskich, 
Wojewódzkich Funduszy Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej, wielu samorz?dów, 
Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa ?rodowiska, Ambasady Szwajcarii. Z kolei w 
ramach programu wspomagaj?cego proces reform decentralizacyjnych na Ukrainie, 
Zwi?zek go?ci? przedstawicieli ukrai?skich samorz?dów, urz?dników oraz liderów 
spo?eczno?ci lokalnych. Podczas ?Europejsk ich Dni Sam orz?dno?ci?, zorganizowanych 
przez Zwi?zek oraz FRDL Podkarpacki O?rodek Samorz?du Terytorialnego, 
przedstawiono zasady na jakich zbudowana zosta?a wspó?praca mi?dzy 22 
samorz?dami w ramach Zwi?zku, jak dzia?a i funkcjonuje Zwi?zek oraz jakie s? korzy?ci 
z ponad 20-letniej solidarnej wspó?pracy wszystkich gmin cz?onkowskich. Spotkania 
b?d? kontynuowane w kolejnych latach, a uczestnicy z obydwu krajów licz? na dalsz? 
wspó?prac? i wymian? dobrych praktyk oraz mo?liwo?? wspólnej realizacji projektów.  

Przedstawiciele Zwi?zku i reprezentanci gmin cz?onkowskich uczest niczyli m i?dzy 
innym i w  k ilku w izyt ach st udyjnych  w Szwajcarii, aby poszerzy? wiedz? nt. 
nowoczesnych technologii produkcji energii ze ?róde? odnawialnych, najlepszych 
praktyk w obszarze wykorzystania energii s?onecznej, edukacji ekologicznej oraz 
gminnych systemów produkcji i dystrybucji energii. Na zaproszenie Ambasady 
Szwajcarii, przedstawiciele Zwi?zku uczestniczyli tak?e w mi?dzynarodowej konferencji 
energetycznej w Bazylei (Global Energy Basel), po?wi?conej zrównowa?onem u 
rozwojow i m iast  i perspektywom rozwoju produkcji energii ze ?róde? odnawialnych.  

WYMIANA DO?WIADCZE?
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"NASZYM CELEM JEST NIE TYLKO 
INFORMOWANIE, ALE I KSZTA?TOWANIE 
POSTAW, BO ZAPOBIEGANIE DEGRADACJI 
?RODOWISKA WYMAGA ZMIANY NASZYCH 
ZACHOWA? . POWINNI?MY U?WIADOMI? 
SOBIE, ?E NP. ZAKUP INSTALACJI OGRZEWANIA 
DO DOMU JEST AKTEM MORALNYM, A NIE 
TYLKO EKONOMICZNYM". 

ANDRZEJ CZERNECKI, PRZEWODNICZ?CY ZARZ?DU 
ZWI?ZKU GMIN DORZECZA WIS?OKI.  
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NA ZDJ?CIU: OGNIWA FOTOWOLTAICZNE NA "ZIELONYM RYNKU" W JA?LE



 

Obecnie Zw i?zek  realizuje projek t y war t e oko?o 70 m il ionów z?ot ych , w tym m.in. kolejne etapy programu poprawy 
czysto?ci zlewni Wis?oki (dalsza rozbudowa kanalizacji i wodoci?gów), termomodernizacj? kolejnych szkó? i budynków 
u?yteczno?ci publicznej a tak?e tzw. projekty parasolowe, b?d?ce kontynuacj? prowadzonej przez Zwi?zek walki ze 
smogiem.  Trwaj? tak?e dzia?ania edukacyjne, w tym projekt dotycz?cy ochrony zasobów przyrodniczych rzeki Wis?oki 
oraz budowa pierwszego w  regionie Cent rum  Zrównowa?onego Rozwoju  w Ja?le. 

W przysz?o?ci, oprócz dalszych inwestycji w popraw? efektywno?ci energetycznej budynków u?yteczno?ci publicznej i 
domów prywatnych oraz w zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza, Zwi?zek planuje inwestycje w zielono-b??kitn? 
infrastruktur?, budow? sieci ?cie?ek rowerowych, wsparcie rozwoju ekoturystyki, wymian? o?wietlenia ulicznego, 
opracowanie strategii adaptacji do zmian klimatu dla regionu, a tak?e wzmocnienie wymiany do?wiadcze? i wspó?pracy 
z polskimi i zagranicznymi samorz?dami i organizacjami.   
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Y W?ród nagród, które wyró?niaj? Zw i?zek  Gm in Dorzecza Wis?ok i n ie t ylko w  ?rodow isku lokalnym , ale przede 
wszyst k im  na arenie k rajowej, s? mi?dzy innymi statuetka ?Lidera Polskiej Ekologii 2011? przyznawana przez 
Ministra ?rodowiska organizacjom przyczyniaj?cym si? do poprawy stanu ?rodowiska naturalnego oraz tytu? "Lidera 
Rozwoju Regionalnego 2016"  przyznany przez Kapitu?? Polskiej Agencji Przedsi?biorczo?ci. W 2017 roku Zwi?zek 
ot rzym a? t ak?e "?rodow iskowego Oscara" , czyli nagrod? g?ówn? Promotora Czystej Energii w kategorii inwestycja i 
edukacja ekologiczna, w uznaniu za zrealizowany projekt solarny oraz nagrod? "Ekosym bol 2017"  za szczególn? 
dba?o?? o ?rodowisko i zrównowa?ony rozwój, wr?czon? przez G?ównego Inspektora Ochrony ?rodowiska.  W roku 
2018, Zwi?zek zosta? ponownie nagrodzony  w konkursie "Ekosym bol 2018"   a w 2019 - zosta? uznany za "Najlepszy 
Ekozw i?zek  Podkarpacia" , za zrealizowanie dzia?a? maj?cych istotny wp?yw na popraw? stanu ?rodowiska 
naturalnego oraz ?wiadomo?ci ekologicznej Polaków. Równie? w 2019 r., Zwi?zek zosta? nagrodzony w konkursach 
?EKOJANOSIK ? Zielona Wst ?ga Polsk i 2019? oraz ?TOP INWESTYCJE 2019?, za zrealizowane w 2018 roku projekty 
przyczyniaj?ce si? do kompleksowej ochrony czysto?ci powietrza gmin Brzostek, Brzyska, Czarna, D?bowiec, Jod?owa, 
Ko?aczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Pilzno, Sko?yszyn oraz Tarnowiec (TOP INWESTYCJE nagradza tych, którzy dzi?ki 
odwa?nym prorozwojowym decyzjom inwestycyjnym staj? si? liderami  ?rodowiska, wyznaczaj?c trendy).14
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"MY?L?, ?E ZWI?ZEK POWINIEN POSZERZY? 
SWOJ? DZIA?ALNO?? O INNEGO TYPU DZIA?ANIA, 
ABY S?U?Y? MIESZKA? COM. MAM NADZIEJ?, ?E 
TO WKRÓTCE NAST?PI."

ANDRZEJ CZERNECKI, PRZEWODNICZ?CY ZARZ?DU ZWI?ZKU 
GMIN DORZECZA WIS?OKI.  

NA ZDJ?CIU: OGNIWA FOTOWOLTAICZNE ZINTEGROWANE Z BALUSTRAD? 
BALKONOW? NA URZ?DZIE MIEJSKIM W JA?LE
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Kont ak t :   

ul. Konopnickiej 82, 

38?200 Jas?o 

tel. +48 13 4437020 

http://www.wisloka.pl 

biuro@wisloka.pl  
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