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Wykaz użytych skrótów 

ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

B(a)P Benzo(a)piren 

BEiŚ Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r. 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EOG Europejski Obszar Gospodarczy 

GIOŚ Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

IBL Instytut Badawczy Leśnictwa 

IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 

JCW jednolita część wód 

JCWP jednolita część wód powierzchniowych 

JCWPd jednolita część wód podziemnych 

KPOŚK Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

KW PSP Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 

KZGW Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

LAeq D równoważny poziom dźwięku a dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 

600 do godz. 2200) 

LAeq N równoważny poziom dźwięku a dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu 

od godz. 2200 do godz. 600) 

LDWN długookresowy średni poziom dźwięku a wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony 

w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział 

czasu od godz. 600 do godz. 1800), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu 

od godz. 1800 do godz. 2200) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 

2200 do godz. 600) 

LN długookresowy średni poziom dźwięku a wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony 

w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 2200 

do godz. 600) 

MPEC Sp z. o. o Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z. o. o w Mielcu 

MPGK Sp z. o. o Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z. o. o w Mielcu 

NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

OSCHR Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza 

OZE odnawialne źródła energii 

PEM pola elektromagnetyczne 

PGL LP Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

PMŚ Państwowy Monitoring Środowiska 

PM10 pyły o średnicy aerodynamicznej do 10 μm, 

PM2,5 pyły o średnicy aerodynamicznej do 2,5 μm, 

POIiŚ 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

PROW 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

PSZOK Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

RDLP Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie 

RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie 

RIPOK Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 

RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

SPA 2020 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 
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do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 

SSE Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO – PARK w Mielcu 

WFOŚiGW w Rzeszowie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

WIOŚ w Rzeszowie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

WSO Wojewódzki System Odpadowy 

Wytyczne Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

programów ochrony środowiska 

ZDR zakład dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej 

ZZR zakład zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej 

ZUOK Sp. z o. o Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o. o w Mielcu 
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Streszczenie 

Obowiązek opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Mielca na lata 2017-2020 

z perspektywą na lata 2021-2024” wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska1. 

Celem opracowania Programu jest przede wszystkim dążenie do poprawy stanu środowiska na terenie 

miasta Mielca, a także realizacja polityki ochrony środowiska, zbieżnej z założeniami głównych 

dokumentów strategicznych2. 

Struktura i zawartość dokumentu została opracowana zgodnie z Wytycznymi…3rekomendowanymi przez 

Ministerstwo Środowiska. 

Opracowanie obrazuje stan jakości środowiska w celu zdiagnozowania tendencji zmian w nim 

zachodzących. Prezentowane analizy oparto na najbardziej aktualnych danych, dostępnych 

w statystykach oraz opracowaniach środowiskowych (dane za lata 2013-2015, jeżeli były dostępne za 

rok 2016). 

Oceny stanu środowiska dokonano z uwzględnieniem dziesięciu obszarów interwencji, tj.: 

 Ochrona klimatu i jakość powietrza; 

 Zagrożenia hałasem; 

 Pola elektromagnetyczne; 

 Gospodarowanie wodami; 

 Gospodarka wodno-ściekowa; 

 Zasoby geologiczne; 

 Gleby; 

 Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów; 

 Zasoby przyrodnicze; 

 Zagrożenia poważnymi awariami przemysłowymi. 

W każdym z powyższych obszarów interwencji zdiagnozowane zostały główne zagrożenia i problemy, 

które opisane zostały zgodne z modelem przedstawionym w Wytycznych….: "siły sprawcze – presja – 

stan – wpływ – reakcja” (D-P-S-I-R). Uwzględniono również zagadnienia horyzontalne, m.in. adaptację  

do zmian klimatu. 

                                                           
1 Dz. U. z 2016 r. poz. 272 z późn. zm. 
2 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r., Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych 

na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 
3 „Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska” Ministerstwo Środowiska, Warszawa 

2015 r. 

Id: 6C3F0F41-A08F-4407-A91E-F84080BBC59E. Projekt



Program ochrony środowiska dla miasta Mielca na lata 2017 -2020 z perspektywą na lata 
2021-2024 

8 

W oparciu o przeprowadzoną diagnozę stanu środowiska, dokumentów programowych krajowych, 

wojewódzkich oraz miejskich, jak również ankietyzację przeprowadzoną wśród jednostek,  

które wykonują zadania związane z ochroną środowiska w regionie oraz na terenie miasta Mielca 

określono cele, kierunki działań oraz zadania na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024. Dla 

poszczególnych zadań wskazano jednostki realizujące dane działanie, potencjalne ryzyka, prognozowane 

koszty każdego przedsięwzięcia oraz źródła ich finansowania. 

Ponadto, w Programie określono zasady zarządzania oraz jego monitorowania. Zaproponowano również 

wykaz mierzalnych wskaźników dla wszystkich ujętych w Programie obszarów interwencji. Dla każdego 

wskaźnika określono: wielkość w roku bazowym, źródło danych do  określenia wskaźnika, oczekiwany 

trend zmian w wyniku realizacji Programu oraz podano szacowaną wartość docelową wskaźnika. 
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1. Wstęp 

1.1. Podstawa prawna i cel opracowania Programu 

Podstawą prawną do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Mielca na lata 2017-

2020 z perspektywą na lata 2021-2024” (zwanego dalej "Programem") jest art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.4 Przepisy ww. ustawy nakładają na organ wykonawczy 

gminy obowiązek opracowania programu ochrony środowiska dla danej jednostki terytorialnej. 

Głównym celem stworzenia Programu jest dążenie do poprawy stanu środowiska na terenie miasta 

Mielca, utrzymania cech i walorów środowiska, które wykazują dużą naturalność, ograniczenie 

negatywnego wpływu zanieczyszczeń na środowisko, a także racjonalne gospodarowanie jego zasobami. 

Program służy realizacji celów przyjętych w krajowych dokumentach strategicznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.,  

której założenia odnoszą się przede wszystkim do racjonalnego wykorzystania zasobów i zapewnienia 

bezpieczeństwa energetycznego kraju, przy jednoczesnym obniżeniu emisji zanieczyszczeń  

do środowiska. Istotne jest przedstawienie w niniejszym Programie problemów oraz propozycji poprawy 

stanu środowiska zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, a także z uwzględnieniem potrzeb 

mieszkańców i rozwoju gospodarczego, ale z myślą o przyszłych pokoleniach które będą korzystać  

z zasobów środowiska na terenie miasta. 

Oprócz kwestii ochrony środowiska Program porusza także problematykę postępujących zmian 

klimatycznych oraz wyznacza kierunki związane z ograniczaniem ich pogłębiania, a także wskazuje 

możliwe działania adaptacyjne. W tym zakresie Program implementuje zapisy Strategicznego planu 

adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 

2030 (SPA2020)5 , a także wdraża założenia wytycznych ministerialnych w zakresie opracowania 

programów ochrony środowiska. Ponadto dokument integruje zagadnienia związane z adaptacją do 

zmian klimatu poruszone w innych dokumentach opracowanych przez Urząd Miejski w Mielcu. 

1.2. Metodyka opracowania Programu 

Treść Programu oraz jego założenia zostały opracowane zgodnie z Wytycznymi…6 rekomendowanymi 

przez Ministerstwo Środowiska. Ramy czasowe Programu określono na lata 2017-2020 z perspektywą na 

kolejne cztery lata, tj. 2021-2024. Opracowanie obejmuje zasięgiem teren Gminy Miejskiej Mielec. 

                                                           
4 Dz. U. z 2016 r., poz. 272 z późn. zm. 
5 źródło: http://klimada.mos.gov.pl/dokument-spa-2020/ 
6 źródło: „Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska” Ministerstwo Środowiska, 

Warszawa 2015 r. 
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Prace nad niniejszym Programem prowadzono w kolejnych etapach: 

Etap I - Analiza danych wejściowych, identyfikacja problemów i zagrożeń 

Przystępując do opracowania projektu Programu dokonano analizy danych wejściowych w zakresie, 

obowiązujących wymagań prawnych, celów określonych w dokumentach strategicznych krajowych, 

wojewódzkich oraz miejskich, oceny aktualnego stanu środowiska, a także uwarunkowań 

środowiskowych - wewnętrznych i zewnętrznych. Na potrzeby sporządzenia Programu, do oceny stanu 

aktualnego środowiska przyjęto najbardziej aktualne i dostępne dane w zakresie poszczególnych 

obszarów interwencji (dane za lata 2013-2015, jeżeli były dostępne za rok 2016). Podstawowym źródłem 

danych były raporty o stanie środowiska oraz wyniki badań monitoringowych publikowane przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, dane statystyczne GUS, ankiety, 

sprawozdania z działalności poszczególnych jednostek, raporty z poszczególnych dziedzin publikowane 

przez jednostki rządowe i samorządowe. 

Główne zagrożenia środowiska w poszczególnych obszarach wsparcia zostały opisane zgodnie  

z modelem przedstawionym w Wytycznych….: "siły sprawcze – presja – stan – wpływ – reakcja” (D-P-S-I-

R), który został opracowany przez OECD i rozwinięty przez Europejską Agencję Środowiska (EEA). Polega 

on na opisaniu następujących elementów: 

 siły sprawcze (D, driving forces) np. warunki społeczno-gospodarcze, 

demograficzne, meteorologiczne, hydrologiczne, napływy transgraniczne; 

 presje (P, pressures) wywierane przez powyższe warunki, np. emisje 

zanieczyszczeń; 

 stan (S, state) czyli zastana jakość środowiska; 

 wpływ (I, impact) stanu środowiska np. na zdrowie, życie społeczne, 

gospodarcze; 

 reakcja/odpowiedź (R, response) poprzez tworzone polityki, programy, plany 

oraz podejmowane działania naprawcze lub zapobiegawcze. 

Etap II - Opracowanie celów strategicznych w zakresie ochrony środowiska 

Po dokonaniu analizy danych wejściowych oraz analizy problemów środowiskowych opracowane zostały 

cele strategiczne w zakresie ochrony środowiska z perspektywą do 2024 r. Określono także kierunki 

działań oraz zadania, które należy podjąć, aby efektywnie rozwiązywać zidentyfikowane problemy 

środowiskowe, jak również zapewnić poprawę stanu środowiska na terenie miasta lub utrzymać 

korzystne trendy panujące w danym obszarze interwencji. 

Cele oraz zadania zostały określone z uwzględnieniem kryteriów takich jak: 

 ocena aktualnego stanu środowiska; 
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 adaptacja do zmian klimatu; 

 obowiązujące przepisy prawa polskiego i wspólnotowego oraz ich planowane 

zmiany; 

 wymagania dokumentów strategicznych krajowych, wojewódzkich, miejskich 

oraz ich planowanych zmian; 

 możliwości finansowania zadań. 

Na podstawie wyznaczonych celów zdefiniowano zadania zaplanowane do realizacji na lata 2017-2020,  

a także uwzględniono horyzont czasowy na lata 2021–2024. Przedsięwzięcia zostały ujęte w planie 

operacyjnym Programu, który zawiera terminy ich realizacji, koszty, źródła finansowania oraz jednostki 

odpowiedzialne za wykonanie. 

Informacje na potrzeby stworzenia planu operacyjnego zostały zebrane od podmiotów w drodze 

ankietyzacji, a także na podstawie dokumentów strategicznych i programowych miasta,  

m.in. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2016-20207. 

Nakłady finansowe podane w planie operacyjnym należy traktować jako kwoty szacunkowe, ze względu 

na długą perspektywę obowiązywania Programu. 

Etap III - Opiniowanie oraz konsultacje społeczne 

Opracowany projekt dokumentu wraz prognozą oddziaływania na środowisko, został poddany 

procedurze opiniowania przez odpowiednie organy oraz konsultacjom społecznym, w celu umożliwienia 

złożenia uwag i wniosków. 

Etap IV - Uzupełnienie i korekta projektu Programu oraz prognozy oddziaływania na środowisko 

Projekt Programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostały uzupełnione o ustalenia 

dokonane w trakcie procesu konsultacji społecznych i opiniowania. 

Etap V - Uchwalenie Programu 

1.3. Udział interesariuszy w opracowaniu Programu oraz procedura opiniowania  

i konsultacji społecznych  

Konsultacje społeczne projektu Programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

przeprowadzono w terminie od 11.10.2016 r. do 02.11.2016 r. Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji 

społecznych projektu Programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostało zamieszczone: 

 na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Mielcu; 

                                                           
7 Uchwała nr XVI/139/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miejskiej Mielec na lata 2016–2020 
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 w prasie: w wydaniu tygodnika KORSO z dn. 11.10.2016 r.; 

 na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mielcu. 

Uwagi można było składać za pomocą: 

 aplikacji dostępnej na stronie internetowej: 

http://konsultacje.atmoterm.pl/pos_mielec/; 

 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mielcu; 

 pisemnie na adres: Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 23, 39-000 Mielec. 

W celu umożliwienia zapoznania się z treścią Programu oraz umożliwienia składania uwag i wniosków 

przeprowadzono spotkanie dla mieszkańców, które odbyło się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mielcu  

w dniu 24.10.2016 r. 
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2. Krajowe, wojewódzkie i lokalne dokumenty o charakterze strategicznym 

oraz programowym 

Zgodnie z art.14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska, polityka ochrony 

środowiska jest prowadzona za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 

środowiska opracowanych na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.8 Mając na 

uwadze powyższe zapisy, jak również Wytyczne… rekomendowane przez Ministerstwo Środowiska, 

niniejszy Program opracowano z uwzględnieniem celów i zapisów poszczególnych dokumentów 

strategicznych. 

Główne kierunki oraz zadania polityki ekologicznej miasta Mielca są powiązane z dokumentami 

krajowymi, które kształtują uwarunkowania zewnętrzne. Zapisy Programu zostały również skorelowane  

z dokumentami strategicznymi miasta, przede wszystkim Strategią Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 

Miasta Mielca na lata 2015-2020 z prognozą do roku 20309, która stanowi o uwarunkowaniach 

wewnętrznych. 

Kolejne podrozdziały wskazują na cele oraz priorytety poszczególnych dokumentów strategicznych  

i programowych, z którymi zgodne są zapisy celów i zadań przedstawionych w projekcie Programu. 

2.1. Dokumenty krajowe 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r. (BEIŚ)10 

Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska 

 gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody; 

 zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna 

gospodarka leśna; 

 uporządkowanie zarządzania przestrzenią. 

Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię 

 lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii; 

 poprawa efektywności energetycznej; 

                                                           
8 Dz. U. z 2014 r., poz.1649 
9 Uchwała nr XVII/154/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

Miasta Mielca na lata 2015 – 2020 z prognozą do roku 2025” 
10 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r. (BEiŚ), Warszawa, 2014 r. 
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 rozwój systemu zaopatrywania nowej generacji pojazdów wykorzystujących 

paliwa alternatywne. 

Cel 3. Poprawa stanu środowiska 

 zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki, 

racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele 

energetyczne; 

 ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki. 

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 

z perspektywą do roku 2030 (SPA2020) 

Celem głównym SPA2020 jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania 

gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. Cel główny Strategii będzie realizowany 

poprzez następujące cele szczegółowe: 

Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska; 

Cel 2. Skuteczną adaptację do zmian klimatu na obszarach wiejskich; 

Cel 3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu; 

Cel 4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu; 

Cel 5. Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu; 

Cel 6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu. 

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 

Główne cele polityki energetycznej w zakresie ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko, 

które zostały zawarte w Programie: 

 ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa energetycznego; 

 ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów 

wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych; 

 ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód 

powierzchniowych i podziemnych; 

 minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze wykorzystanie ich 

w gospodarce; 

 zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych. 
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Krajowy plan gospodarki odpadami 2022 

Główne cele strategiczne zawarte w KPGO 2022 to: 

 uniezależnienie wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu 

gospodarczego kraju; 

 zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, 

zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska; 

 zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska; 

 wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów; 

 utworzenie i uruchomienie bazy danych o produktach, opakowaniach 

i gospodarce odpadami (BDO). 

Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032 (POKA) 

W dokumencie zostały wyznaczone następujące cele dotyczące usuwania wyrobów zawierających 

azbest: 

 usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; 

 minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych, spowodowanych obecnością 

azbestu na terytorium kraju; 

 likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

Krajowy program ochrony powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030) 

Głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców kraju, szczególnie ochrona ich zdrowia  

i warunków życia, z uwzględnieniem ochrony środowiska i zachowaniem zasad zrównoważonego 

rozwoju. Cele szczegółowe to: 

 osiągnięcie w możliwie krótkim czasie poziomów dopuszczalnych i docelowych 

niektórych substancji, określonych w dyrektywie 2008/50/WE i 2004/107/WE, 

oraz utrzymanie ich na tych obszarach, na których są dotrzymywane,  

a w przypadku pyłu drobnego PM2,5 także pułapu stężenia ekspozycji oraz 

Krajowego Celu Redukcji Narażenia; 

 osiągnięcie w perspektywie do roku 2030 stężeń niektórych substancji  

w powietrzu na poziomach wskazanych przez WHO oraz nowych wymagań 

wynikających z regulacji prawnych projektowanych przepisami prawa unijnego. 

Narodowy program rozwoju gospodarki niskoemisyjnej (NPRGN) 

Celem głównym NPRGN jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego 

rozwoju kraju. 
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Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK)11 

Cele określone w PWŚK:  

 niepogarszanie stanu części wód; 

 osiągnięcie dobrego stanu wód; 

 spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych 

i polskim prawie, w odniesieniu do obszarów chronionych; 

 zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych 

do środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji. 

Aktualizacja programu wodno-środowiskowego kraju (listopad 2014) 

Celem aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju jest weryfikacja działań zaplanowanych  

w zatwierdzonym w 2010 r. PWŚK, pod kątem stopnia ich realizacji i skuteczności oraz wskazanie 

zaktualizowanych w wyniku tej analizy działań dla jednolitych części wód powierzchniowych, 

podziemnych oraz obszarów chronionych, których realizacja zapewni osiągnięcie założonych celów 

środowiskowych. Planowane działania zostały ukierunkowane na redukcję zidentyfikowanych wpływów 

presji oraz uzupełnione o działania zapewniające możliwość osiągnięcia ustalonych celów 

środowiskowych również dla obszarów chronionych. Nie wskazywano natomiast w nim działań, których 

realizacja została zakończona lub zostanie zakończona przed wejściem w życie aktualizacji PWŚK. 

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju jest jednym z dokumentów planistycznych 

opracowywanych w celu programowania i koordynowania działań zmierzających do realizacji celów 

środowiskowych wskazanych w artykule 4 RDW, tj.:  

 niepogarszanie stanu części wód; 

 osiągnięcie dobrego stanu wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla 

naturalnych części wód powierzchniowych, dobry potencjał ekologiczny i dobry 

stan chemiczny dla sztucznych i silnie zmienionych części wód oraz dobry stan 

chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych; 

 spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych 

i polskim prawie, w odniesieniu do obszarów chronionych, (w tym m. in. 

narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych, przeznaczonych do celów rekreacyjnych, do poboru wody dla 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, do ochrony siedlisk lub 

gatunków, dla których utrzymanie stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich 

ochronie); 

                                                           
11 źródło: http://kzgw.gov.pl/files/file/Programy/PWSK/Program_wodno-srodowiskowy_kraju.pdf 
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 zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych 

do środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji. 

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (2003) 

Program zawiera wykaz aglomeracji o RLM < 2 000, wraz z jednoczesnym wykazem niezbędnych 

przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz 

budowy i modernizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych, jakie należy zrealizować w tych 

aglomeracjach w terminie do końca 2015 r. KPOŚK opracowany w 2003 r. obejmował 1 378 aglomeracji  

i przewidywał : 

 budowę, rozbudowę i/lub modernizację 1 163 oczyszczalni ścieków 

komunalnych; 

 budowę około 21 tys. km sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach. 

Aktualizacja krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 2015- AKPOŚK2015 

Celem Programu, przez realizację ujętych w nim inwestycji, jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie 

oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie – ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi 

skutkami. KPOŚK jest dokumentem strategicznym, w którym oszacowano potrzeby i określono działania 

na rzecz wyposażenia aglomeracji, o RLM większej od 2 000, w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie 

ścieków komunalnych. 

2.2. Dokumenty wojewódzkie i powiatowe 

Kierunki działań w zakresie wszystkich obszarów interwencji zmierzają do spełnienia celów zapisanych 

w dokumentach strategicznych województwa podkarpackiego. Główne założenia dokumentów 

strategicznych, a także wynikające z nich priorytetowe działania, opisane zostały poniżej. 

Program Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2012-2015 z perspektywą  

do roku 2019 

Program jest zgodny z założeniami i wskazaniami wszystkich priorytetów programu wojewódzkiego. 

Program ten podaje następujące priorytety oraz cele, które są zawarte także w Programie: 

Priorytet 1 - Ochrona i efektywne wykorzystanie zasobów wodnych 

Cel nr 1 – Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych. 

Cel nr 2 – Zwiększenie zasobów dyspozycyjnych wody dla województwa. 

Priorytet 2 - Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 
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Cele średniookresowe: 

Cel nr 1 - Minimalizowanie skutków ekstremalnych zjawisk naturalnych, zapobieganie poważnym 

awariom, oraz dostęp do wiarygodnych informacji o stanie środowiska. 

Cele krótkookresowe: 

Cel nr 1 - Zwiększenie zasobów dyspozycyjnych wód i retencja (sukcesywnie). 

Cel nr 2 - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego (sukcesywnie). 

Cel nr 3 - Wdrażanie istniejących przepisów prawnych i skuteczne ich egzekwowanie oraz wspieranie 

inwestycji związanych z udoskonaleniem systemów wykrywania, alarmowania oraz wczesnego 

ostrzegania o zagrożeniach, a także zakup sprzętu ratowniczego. 

Priorytet 3 - Gospodarka odpadami 

Cel średniookresowy: 

Cel nr 1 – Ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów oraz poprawa gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

Priorytet 4 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. 

Cele średniookresowe  

Cel nr 1 - Osiągnięcie oraz utrzymanie wymaganej prawem jakości powietrza atmosferycznego. 

Cel nr 2 - Przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu poprzez sukcesywną redukcję emisji gazów 

cieplarnianych. 

Cele krótkookresowe  

Cel nr 1 - Poprawa stanu jakości powietrza w rejonach występowania stwierdzonych przekroczeń 

wartości kryterialnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu poprzez ograniczenie ich emisji. 

Priorytet 5 - Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych i energooszczędność. 

Cele średniookresowe  

Cel nr 1 - Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto  

w województwie (do 15% w 2020 roku). 

Cel nr 2 - Zmniejszanie energochłonności gospodarki, zarówno w zakresie procesów wytwórczych,  

jak i świadczenia usług oraz konsumpcji. 
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Cel krótkookresowy  

Cel nr 1 - Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto  

w województwie ( do 11,9% w roku 2015). 

Priorytet 6 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, oraz zrównoważony rozwój lasów. 

Cele średniookresowe: 

Cel nr 1 - Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej. 

Cel nr 2 – Przywracanie drożności lądowych i wodnych korytarzy ekologicznych umożliwiających 

przemieszczanie się zwierząt i funkcjonowanie populacji w regionie. 

Cel nr 3 - Podnoszenie wartości krajobrazu na szczeblu lokalnym i regionalnym poprzez działania 

skierowane na ochronę, zrównoważone gospodarowanie, planowanie i odtwarzanie krajobrazów oraz 

uaktywnianie społeczeństwa w decydowaniu o losie otaczającego krajobrazu. 

Cel nr 4 - Zachowanie korzystnego wpływu lasu na równowagę środowiska i warunki życia ludzi,  

w szczególności ochrona, zwiększanie, i przywracanie biologicznej różnorodności lasów na poziomie 

ekosystemowym, gatunkowym i genetycznym. 

Cel nr 5 - Utrzymanie zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, umożliwiających zachowanie i odtworzenie 

funkcji lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych zgodnie z warunkami ekologicznymi istniejącymi 

w planowanych obszarach nasadzeń. 

Cel nr 6 – Edukacja ekologiczna dotycząca racjonalnego użytkowania zasobów leśnych. 

Cele krótkookresowe: 

Cel nr 1 - Realizacja zobowiązań międzynarodowych w zakresie ochrony przyrody oraz zobowiązań 

wynikających z ustawy o ochronie przyrody. 

Cel nr 2 - Opracowanie planów ochrony parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków 

krajobrazowych, obszaru Natura 2000 Bieszczady, planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, 

a także metod ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które są zagrożone. 

Cel nr 3 - Ochrona terenów zieleni miejskiej, wiejskiej oraz krajobrazu. 

Cel nr 4 - Wdrażanie zasad ochrony i racjonalnego użytkowania zasobów leśnych odpowiadającym 

kryteriom ustalonym dla Europy, na podstawie konwencji i porozumień międzynarodowych. 

Cel nr 5 -Intensyfikacja działań ukierunkowanych na prowadzenie trwale zrównoważonej, 

wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. 

Id: 6C3F0F41-A08F-4407-A91E-F84080BBC59E. Projekt



Program ochrony środowiska dla miasta Mielca na lata 2017 -2020 z perspektywą na lata 
2021-2024 

20 

Cel nr 6 - Kształtowanie właściwej struktury gatunkowej i wiekowej lasów, z zachowaniem ich bogactwa 

biologicznego. 

Priorytet 7 - Ochrona przed hałasem 

Cele średniookresowe: 

Cel nr 1 – Zmniejszenie uciążliwości hałasu, poprzez obniżenie jego natężenia do poziomu 

obowiązujących standardów. 

Cele krótkookresowe: 

Cel nr 1 – Zmniejszenie zagrożenia ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza komunikacyjnym  

na obszarach o największym zagrożeniu. 

Priorytet 8 - Ochrona zasobów kopalin 

Cele średniookresowe: 

Cel nr 1 – Ochrona i zrównoważone wykorzystanie zasobów kopalin oraz ograniczanie presji na 

środowisko związanej z eksploatacją kopalin i prowadzeniem prac poszukiwawczych. 

Priorytet 9 - Ochrona powierzchni ziemi i przywrócenie wartości użytkowej gleb 

Cele średniookresowe: 

Cel nr 1 - Przywracanie funkcji użytkowych i przyrodniczych terenom zdegradowanym oraz ich 

rekultywacja i włączenie do obiegu gospodarczego. 

Cel nr 2 – Identyfikacja i likwidacja zagrożeń powierzchni ziemi. 

Cel nr 3 - Ochrona zasobów gleb nadających się do wykorzystania rolniczego i leśnego przed ich 

przeznaczeniem na inne cele. 

Cele krótkookresowe: 

Cel nr 1 - Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych, stwarzających największe 

zagrożenia dla środowiska i bezpieczeństwa ludzi. 

Cel nr 2 - Ograniczanie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na środowisko glebowe. 

Priorytet 10 - Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

Cele średniookresowe: 

Cel nr 1 – Ochrona mieszkańców i środowiska przed działaniem promieniowania elektromagnetycznego. 
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Cele krótkookresowe: 

Cel nr 1 – Kontynuacja monitoringu pól elektromagnetycznych, oraz uzupełnianie bazy danych 

dotyczących źródeł promieniowania. 

Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 202012 

Priorytety oraz cele, które będą realizowane w ramach Programu: 

Priorytet 4. Środowisko i energetyka 

4.1. Zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom oraz usuwanie ich negatywnych skutków. 

Cel: Zabezpieczenie mieszkańców województwa podkarpackiego przed negatywnymi skutkami zagrożeń 

wywołanych czynnikami naturalnymi oraz wynikającymi z działalności człowieka. 

Kierunki działań: 

4.1.1. Zapobieganie, przeciwdziałanie oraz usuwanie negatywnych skutków powodzi. 

4.1.3. Zapobieganie, przeciwdziałanie oraz usuwanie negatywnych skutków katastrof wynikających  

z działalności człowieka – katastrofy komunikacyjne, chemiczno – ekologiczne oraz pożary. 

4.1.4. Przeciwdziałanie oraz usuwanie skutków ekstremalnych zjawisk atmosferycznych – huragany, 

grad, susze oraz pożary. 

4.2. Ochrona środowiska 

Cel: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu środowiska oraz zachowanie bioróżnorodności poprzez 

zrównoważony rozwój województwa. 

Kierunki działań: 

4.2.1. Zapewnienie dobrego stanu środowiska w zakresie czystości powietrza i hałasu. 

4.2.2. Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami. 

4.2.3. Zapewnienie właściwej gospodarki wodno – ściekowej. 

4.2.4. Zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej. 

4.3. Bezpieczeństwo energetyczne i racjonalne wykorzystanie energii. 

Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i efektywności energetycznej województwa 

podkarpackiego poprzez racjonalne wykorzystanie paliw i energii z uwzględnieniem lokalnych zasobów, 

w tym odnawialnych źródeł energii. 

4.3.2. Racjonalne wykorzystanie energii oraz zwiększanie efektywności energetycznej. 

                                                           
12 Uchwała Nr XXXVII/697/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. 
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4.3.3. Wsparcie rozwoju energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii (OZE). 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-202013 

Cele RPO WP 2014-2020 wpisujące się w założenia Programu są następujące: 

Oś priorytetowa III - Czysta energia 

Cele szczegółowe: 

 Zwiększony poziom produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w generacji 

rozproszonej (PI 4a); 

 Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach 

użyteczności publicznej (PI 4c); 

 Obniżona emisyjność pyłów w ośrodkach miejskich województwa (PI 4e); 

 Lepsza jakość powietrza w ośrodkach miejskich województwa (PI 6e). 

Oś priorytetowa IV - Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego  

Cele szczegółowe: 

 Zwiększona odporność na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu występujące 

na terenie województwa podkarpackiego (PI 5b); 

 Zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie w województwie 

podkarpackim (PI 6a); 

 Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków  

(PI 6b). 

Oś priorytetowa V - Infrastruktura komunikacyjna  

Cele szczegółowe: 

 Lepsza dostępność transportowa województwa w ruchu drogowym (PI 7b); 

 Większe wykorzystanie transportu zbiorowego w miastach (PI 4e). 

Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego (projekt aktualizacji) 

Główne cele aktualizowanego Planu Gospodarki Odpadami wdrożone do Programu to: 

 Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu szkła, metali, tworzyw 

sztucznych oraz papieru i tektury, a także odzysk energii z odpadów; 

 Zmniejszenie masy odpadów składowanych na składowiskach; 

 Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 

                                                           
13  Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 3 marca 2015 r. w związku z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej 

nr C(2015) 910 z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującą Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
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Strategia Rozwoju Powiatu Mieleckiego na lata 2014-202014 

Obszar tematyczny 5. 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 

Cel szczegółowy 5.1.3 Poprawa struktury rolnictwa na terenie powiatu 

Przewidziane działania:  

 Projekty szkoleniowo-doradcze dla rolników z zakresu dobrych praktyk  

w rolnictwie; 

 Projekty polegające na przywracaniu gleb o najwyższych klasach do celów 

rolniczych; 

 Projekty związane z zalesianiem i wprowadzaniem łąk i traw na gruntach 

niewykorzystywanych rolniczo, charakteryzujących się słabymi glebami. 

Obszar tematyczny 5.3. Infrastruktura 

Cel szczegółowy 5.3.1.Wzmocnienie dostępności transportowej wewnątrz i na zewnątrz powiatu 

Przewidziane działania: 

 Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych; 

 Modernizacja i przebudowa dróg gminnych. 

Cel szczegółowy 3.2: Poprawa dostępności ludności powiatu do podstawowej infrastruktury publicznej  

i komunalnej. 

Przewidziane działania:  

 Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na obszarze gmin, wchodzących 

w skład powiatu; 

 Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na obszarze gmin wchodzących  

w skład powiatu; 

 Modernizacja i rozbudowa sieci gazowej na rzecz wykorzystywania jej przez 

firmy oraz osoby fizyczne. 

Obszar tematyczny 5.4. Środowisko naturalne i kulturowe 

Cel szczegółowy 5.4.1. Poprawa stanu zasobów środowiskowych i zmniejszanie zagrożeń naturalnych 

Przewidziane działania:  

 Realizacja projektów rolnośrodowiskowych, mających na celu ochronę 

różnorodności biologicznej oraz przywracanie pierwotnie żyjących gatunków 

roślin i zwierząt (zwłaszcza na zachodnich obszarach powiatu); 

                                                           
14 Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Powiatu Mieleckiego z dn. 14 maja 2015 r. 
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 Podjęcie działań na rzecz stałego monitoringu i poprawy stanu powietrza; 

 Realizacja projektów, związanych z ochroną i rewitalizacją gleb; 

 Rozbudowa i modernizacja systemu wałów przeciwpowodziowych; 

 Rozwój systemów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na obszarze 

powiatu, w tym rozbudowa i modernizacja systemów łączności, wspólnych 

systemów informatyczno-telekomunikacyjnych; 

 Modernizacja wyposażenia straży pożarnej z terenu powiatu, w tym zakup  

i wymiana sprzętu: gaśniczego, ratownictwa chemicznego, drogowego; 

 Projekty z zakresu termomodernizacji, wymiany źródeł energii i ciepła, 

wprowadzania OZE w budynkach publicznych; 

 Projekty z zakresu termomodernizacji, wymiany źródeł energii i ciepła, 

wprowadzania OZE w budownictwie mieszkaniowym (w tym wsparcie 

finansowe, doradztwo i promocja rozwiązań ekologicznych); 

 Projekty z zakresu termomodernizacji wymiany źródeł energii i ciepła, 

wprowadzania OZE w działalności gospodarczej, zwłaszcza wśród małych  

i średnich przedsiębiorców na terenie powiatu (w tym wsparcie finansowe, 

doradztwo i promocja rozwiązań ekologicznych); 

 Rozbudowa infrastruktury turystycznej (w tym na cele turystyki, rekreacji  

i sportów wodnych) w dolinie Wisły i Wisłoki na potrzeby innowacyjnych form 

turystyki biznesowej i weekendowej; 

 Rozbudowa infrastruktury turystycznej (szlaki piesze, rowerowe) na obszarach 

leśnych powiatu. 

2.3. Lokalne dokumenty o charakterze strategicznym oraz programowym 

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielca na lata 2015-2020 z prognozą do roku 

202515 

Priorytety cele i kierunki działań w obszarze „Ochrona środowiska” 

Priorytet strategiczny nr 3. Obniżenie poziomu zanieczyszczenia środowiska  

Cel strategiczny 3.1. Wyraźna poprawa czystości ekologicznej miasta  

Kierunki działań: 

1. Uruchomienie skuteczniejszego systemu monitoringu poziomu zanieczyszczeń środowiska; 

                                                           
15 Uchwała nr XVII/154/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 30 grudnia 2015 r. 
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2. Stymulowanie restrykcyjnego przestrzegania przez podmioty z terenu miasta norm zanieczyszczeń 

środowiska; 

3. Stymulowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego w szczególności dotyczących ograniczenia niskiej emisji  

(w tym: niskoemisyjnych kotłowni); 

4. Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na odnawialne źródła energii; 

5. Prowadzenie działań na rzecz wprowadzenia ekologicznego, miejskiego taboru komunikacyjnego; 

6. Prowadzenie akcji uświadamiających oraz kształtujących wrażliwość ekologiczną mieszkańców; 

7. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia ruchu samochodowego w ścisłym centrum miasta; 

8. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków składowania odpadów komunalnych; 

9. Rozwijanie infrastruktury służącej poprawie stanu środowiska naturalnego.  

Priorytety cele i kierunki działań w obszarze „Infrastruktura techniczna i komunikacja”  

Priorytet strategiczny nr 5. Dostosowanie infrastruktury technicznej do potrzeb miasta oraz 

usprawnienie systemu komunikacji. 

Cel strategiczny 5.1. Poprawa stanu infrastruktury technicznej. 

Kierunki działań: 

1. Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej, w tym budowa systemu zaopatrzenia w wodę ze źródeł 

podziemnych; 

2. Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego; 

3. Zapewnianie warunków rozwoju sieci teleinformatycznych. 

Cel strategiczny 5.2. Poprawa jakości transportu publicznego 

Kierunki działań:  

1. Poprawa jakości transportu publicznego poprzez zakup nowego niskoemisyjnego taboru 

autobusowego;  

2. Utworzenie zintegrowanego centrum przesiadkowego (dworca);  

3. Podejmowanie inicjatyw na rzecz przywrócenia komunikacji kolejowej (lobbing); 

4. Poprawa warunków podróżowania pasażerów poprzez budowę/przebudowę niezbędnej 

infrastruktury dotyczącej transportu publicznego (np. pętli, zatok, przystanków); 

Id: 6C3F0F41-A08F-4407-A91E-F84080BBC59E. Projekt



Program ochrony środowiska dla miasta Mielca na lata 2017 -2020 z perspektywą na lata 
2021-2024 

26 

5. Budowa / przebudowa infrastruktury dotyczącej transportu publicznego, niezbędnej do obsługi 

taboru autobusowego (np. zaplecze techniczne); 

6. Podejmowanie działań w celu redukcji ruchu samochodowego poprzez optymalizację oferty 

przewozowej komunikacji miejskiej; 

7. Wspieranie inicjatyw służących rozbudowie infrastruktury, pozwalającej na sprawniejsze 

skomunikowanie miasta z otoczeniem - rozbudowa sieci dróg zbiorczych lokalnych i dojazdowych;  

8. Podejmowanie działań inwestycyjnych skutkujących wdrożeniem nowych lub rozwojem istniejących 

Inteligentnych Systemów Transportowych (np. karta miejska, informacja pasażerska).  

Cel strategiczny 5.3. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa komunikacyjnego w mieście. 

Kierunki działań:  

1. Tworzenie spójnego i bezpiecznego układu komunikacyjnego w mieście powiązanego z drogami 

wyższego rzędu; 

2. Rozbudowa i racjonalizacja systemu ścieżek rowerowych oraz infrastruktury dla rowerzystów; 

3. Tworzenie warunków do skutecznej edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa drogowego; 

4. Wprowadzenie polityki parkingowej w mieście, umożliwiającej racjonalizację natężenia ruchu; 

5. Tworzenie spójnego systemu informacji miejskiej ułatwiającego korzystanie z infrastruktury miejskiej, 

w tym w szczególności transportu publicznego; 

6. Rozbudowa sieci połączeń zewnętrznych miasta; 

Priorytety cele i kierunki działań w obszarze „Zagospodarowanie przestrzenne”  

Priorytet strategiczny nr 6. Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w kontekście spełnianych przez nią 

funkcji  

Cel strategiczny 6.1. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju przestrzeni miasta 

Kierunki działań: 

1. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego miasta; 

2. Podejmowanie działań na rzecz zagospodarowania i rozwoju lotniska; 

3. Wydzielenie miejsc rekreacyjnych na osiedlach, gdzie dominuje budownictwo jednorodzinne;  

4. Zapewnienie integracji nowych osiedli z centrum;  

5. Wydzielenie i przygotowanie obszarów w mieście dla rozwoju usług;  

6. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych; 
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7. Egzekwowanie dyscypliny urbanistycznej w mieście; 

8. Podejmowanie działań na rzecz lepszego zagospodarowania parków miejskich. 

Priorytety cele i kierunki działań w obszarze „Sport i rekreacja” 

Priorytet strategiczny nr 7. Stworzenie warunków dla rozwijania aktywności fizycznej przez różne grupy 

mieszkańców  

Cel strategiczny 7.1. Zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z różnych form rozwoju fizycznego  

Kierunki działań:  

1. Poprawa stanu bazy sportowej szkół (w tym budowa i rozbudowa sal sportowych); 

2. Prowadzenie akcji dotyczących edukacji sportowej w szkołach; 

3. Wspieranie, organizowanie i promowanie imprez sportowych o różnym charakterze (rywalizacja 

międzyszkolna, ligi amatorskie, imprezy masowe. itp.); 

4. Oferowanie szerszego wyboru dyscyplin sportowych w szkołach; 

5. Rozbudowa obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w terenie; 

6. Budowa i rozbudowa placów zabaw; 

7. Udzielanie wsparcia finansowego dla sportu amatorskiego i profesjonalnego; 

8. Udzielanie wsparcia inicjatywom lokalnym oraz organizacjom pozarządowym funkcjonującym  

w obszarze sportu; 

9. Stymulowanie działań na rzecz wspierania sportu profesjonalnego przez podmioty funkcjonujące  

w strefie; 

10. Zagospodarowywanie terenów zielonych i lasów ukierunkowane na możliwości uprawiania 

masowego sportu amatorskiego i rekreacji; 

11. Poprawa walorów turystycznych miasta. 
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3. Ocena stanu środowiska z uwzględnieniem zagadnień horyzontalnych 

Dokonana w poniższych rozdziałach ocena stanu środowiska miasta Mielca uwzględnia wszystkie 

obszary wsparcia, na które wskazują Wytyczne…. Na podstawie analizy dostępnych danych 

zdiagnozowane zostały problemy oraz przedstawiono prognozy zmian jakie prawdopodobnie będą 

zachodziły w środowisku. 

Dane charakteryzujące obszary wsparcia pochodzą z najbardziej aktualnych źródeł, z uwzględnieniem 

danych z lat poprzednich, w celu oceny tendencji zmian zachodzących w środowisku. 

3.1. Ogólne informacje dotyczące obszaru objętego opracowaniem 

Miasto Mielec to gmina miejska i jednocześnie siedziba powiatu mieleckiego. Mielec zajmuje 

powierzchnię 47 km2 i jest położony w środkowej części Kotliny Sandomierskiej nad rzeką Wisłoką. 

 

Rysunek 1. Położenie administracyjne miasta Mielca. 

 

Id: 6C3F0F41-A08F-4407-A91E-F84080BBC59E. Projekt



Program ochrony środowiska dla miasta Mielca na lata 2017 -2020 z perspektywą na lata 
2021-2024 

29 

 

Rysunek 2. Miasto Mielec 

Miasto położone jest w województwie podkarpackim, podregionie tarnobrzeskim. Mielec graniczy: 

 od północy z gminą Tuszów Narodowy; 

 od wschodu i zachodu z gminą wiejską Mielec (miasto Mielec południkowo 

przedziela gminę wzdłuż osi Wisłoki); 

 od południa z gminą Przecław. 

Pod względem administracyjnym miasto zostało podzielone na jednostki pomocnicze (osiedla). Jednostki 

te zostały wyodrębnione w Statucie Gminy Miejskiej Mielec przyjętym Uchwałą Nr V/38/03 Rady 

Miejskiej w Mielcu w dniu 20 marca 2003 r. i funkcjonują pod nazwami: Borek, Cyranka, Dziubków, 

Kazimierza Wielkiego, Kilińskiego, Kopernika, Kościuszki, Kusocińskiego, Lotników, Mościska, 

Niepodległości, Rzochów, Smoczka, Smoczka I, Szafera, Wojsław, Wolności, Żeromskiego.16 

                                                           
16 źródło: Diagnoza strategiczna w ramach opracowania „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Mielca na lata 2015-2020 z prognozą 

do roku 2025” 
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Położenie geograficzne 

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym J. Kondrackiego, miasto położone jest w obrębie Prowincji 

Karpat Zachodnich z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym, w obrębie podprowincji Podkarpacie 

Północne, w makroregionie Kotlina Sandomierska. Obszar miasta leży w obrębie Niziny Nadwiślańskiej 

(512.41) oraz Doliny Dolnej Wisłoki (512.44), a część zachodnia gminy (część osiedla Rzochów – Łuże)  

w obrębie Płaskowyżu Tarnowsko - Kolbuszowskiego (512.48). 

Płaskowyż Kolbuszowski (512.48) - to mezoregion fizycznogeograficzny położony w południowo-

wschodniej Polsce. Zlokalizowany pomiędzy dolinami Wisłoki i Sanu. Zbudowany jest z piasków 

rzecznych, w obrębie których wykształciły się duże kompleksy wydmowe o wysokości do 25 m. 

Nizina Nadwiślańska (512.41) - to mezoregion fizycznogeograficzny położony w południowo-wschodniej 

Polsce. Obejmuje szeroką dolinę w górnym biegu Wisły. Obszar składa się z trzech terasów zalewowych 

Wisły z czego najwyższy pokryty jest lessem, a środkowy jest częściowo zawydmiony. 

Dolina Dolnej Wisłoki (512.44) to mezoregion fizycznogeograficzny położony w południowo-wschodniej 

Polsce. Obejmuje dolinę górnej Wisłoki, na terenie opracowania osiąga 10 km szerokości. W obrębie 

doliny zlokalizowane są dwa terasy zalewowe prawy piaszczysty (wyższy) oraz lewy łąkowy (niższy).17 

Demografia i charakterystyka ekonomiczna 

Miasto zamieszkiwało wg. stanu na dzień 31.12.2015 r. 60 644 osób, a gęstość zaludnienia wynosi  

1 293 os/km2. W latach 2005-2014 liczba mieszkańców miasta zmalała o 0,6%.18 

Pod względem gospodarczym miasto Mielec jest jednym z ważniejszych ośrodków przemysłowych 

południowo-wschodniej Polski, największym eksporterem w województwie oraz dobrze rozwijającym się 

regionalnym centrum kulturalnym i sportowym. Historycznie miasto związane jest z przemysłem 

ciężkim, głównie lotniczym. W tutejszej WSK Mielec produkowano, m.in. samoloty, samochody  

i urządzenia dla przemysłu motoryzacyjnego. Po kryzysie na początku lat 90, na terenie miasta powstała 

pierwsza w Polsce Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Mielec. W produkcji sprzedanej przemysłu 

Mielec jest zdecydowanym liderem na Podkarpaciu i drugim (po Krakowie) w południowo-wschodniej 

Polsce. Mielec jest zdecydowanym liderem przemysłu lotniczego w kraju, a Polskie Zakłady Lotnicze  

w Mielcu są jednym z większych tego typu zakładów w Europie.19 

                                                           
17 źródło: Kondracki J., 2002, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 
18 źródło: GUS, BDL, stan na dzień 31.12.2015 r. 
19 źródło: http://www.mielec.pl/ 
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3.2. Ochrona klimatu i jakości powietrza (OP) 

3.2.1. Klimat 

Miasto Mielec znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego, którego charakterystyczną cechą jest duża 

zmienność i nieregularność sytuacji meteorologicznych. Klimat panujący na terenie miasta wynika 

z centralnego położenia w Kotlinie Sandomierskiej i sąsiedztwa dużego kompleksu leśnego otaczającego 

miasto od wschodu. Teren Kotliny jest wyjątkowo nasłoneczniony. Jest to klimat nizinny 

charakteryzujący się dość długim i ciepłym latem, ciepłą zimą i stosunkowo niedużą ilością opadów.  

W ciągu roku przeważają wiatry zachodnie. Klimat Mielca charakteryzuje się następującymi 

parametrami: 

 przeciętna temperatura w ciągu roku wynosi od + 7 do -8 °C; 

 średnia temperatura latem kształtuje się na poziomie + 18 °C, w zimie wynosi  

-3 °C; 

 liczba dni mroźnych w ciągu roku wynosi od 40 do 55; 

 liczba dni z przymrozkami 90-110 dni; 

 przeciętna wysokość opadów wynosi 700 mm; 

 okres zalegania pokrywy śnieżnej wynosi 50-70 dni; 

 długość okresu wegetacyjnego 210-220 dni.20 

3.2.2. Powietrze 

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska21 oceny jakości 

powietrza są dokonywane w strefach, w tym w aglomeracjach. Miasto Mielec zlokalizowane jest  

w strefie podkarpackiej - kod strefy PL1802, która została wyznaczona w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza22. 

Oceny jakości powietrza w województwie podkarpackim dokonuje WIOŚ w Rzeszowie w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska oraz publikuje wyniki w rocznych ocenach jakości powietrza. 

Podstawę klasyfikacji stref zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska stanowią dopuszczalne 

poziomy substancji w powietrzu oraz poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji  

z dozwolonymi przypadkami przekroczeń, poziomy docelowe oraz poziomy celów długoterminowych,  

ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin, określone w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu23. Pod 

kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia ocena obejmuje: benzen, dwutlenek 

                                                           
20 źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Mielca, Mielec, 2016 r. 
21 Dz. U. 2016 poz. 672 z późn. zm. 
22 Dz. U. z 2012 r., poz. 914 
23 Dz. U. z 2012 r., poz. 1031 
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azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, ozon, pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, arsen, 

benzo(a)piren, ołów, kadm oraz nikiel. 

Dla wszystkich substancji podlegających ocenie, strefę podkarpacką zaliczono do jednej z poniższych 

klas: 

 klasa A - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały 

odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów 

celów długoterminowych; 

 klasa C - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy 

dopuszczalne lub docelowe, powiększone o margines tolerancji, w przypadku 

gdy ten margines jest określony; 

 klasa D1 - jeżeli stężenia ozonu w powietrzu na jej terenie nie przekraczały 

poziomu celu długoterminowego; 

 klasa D2 - jeżeli stężenia ozonu na jej terenie przekraczały poziom celu 

długoterminowego. 

Podsumowanie klasyfikacji strefy podkarpackiej, z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu 

ochrony zdrowia, zestawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 1. Klasyfikacja strefy podkarpackiej, w której położone jest miasto Mielec, z uwzględnieniem kryteriów określonych 
w celu ochrony zdrowia w 2015 r.24 

Nazwa 
strefy 

Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji 

NO2 SO2 CO C6H6 
pył 

PM2,5 
pył 

PM10 
B(a)P As Cd Ni Pb O3 

strefa 

podkarpacka 
A A A A C C C A A A A A/D2 

Jak wynika z powyższej tabeli, strefa podkarpacka została zakwalifikowana do klasy C: 

 ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2,5; 

 ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10; 

 ze względu na przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10. 

Strefa podkarpacka została również zakwalifikowana do klasy D2 ze względu na przekroczenia poziomu 

celu długoterminowego ozonu. 

Pył PM10 

Wyniki oceny według kryteriów odnoszących się do ochrony zdrowia w strefach, przedstawia się 

w oparciu o stężenia średnioroczne oraz częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu stężeń  

24-godzinnych pyłu PM10. 

                                                           
24 źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport za rok 2015, WIOŚ w Rzeszowie, kwiecień 2016 r. 
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Stężenie średnioroczne pyłu PM10 na terenie miasta Mielca mierzono na 3 stacjach pomiarowych.  

W 2015 r. nie zanotowano przekroczeń stężenia dopuszczalnego tej substancji. Przekroczenie 

dopuszczalnego stężenia średniorocznego pyłu PM10 odnotowano na stacji pomiarowej przy  

ul. Partyzantów w roku 2013. 

 

Rysunek 3. Stężenia średnioroczne pyłu PM10 na stacjach pomiarowych zlokalizowanych na terenie Mielca w latach  
2013-2015 r.25 

Na wszystkich stanowiskach pomiarowych liczba dni ze stężeniem pyłu PM10 wyższym od 50 µg/m3 

przekroczyła określoną w rozporządzeniu dopuszczoną wartość. Na stanowiskach pomiarowych 

przekroczenia normy dobowej pyłu PM10 notowane były głównie w okresie grzewczym. 

 

Rysunek 4. Przekroczenia dobowe pyłu PM10 na stacjach pomiarowych zlokalizowanych na terenie Mielca w latach  
2013-2015 r.26 

Przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w Mielcu dotyczą obszaru 1,5 km2, 

który jest zamieszkały przez 7 346 osób. Wyniki wykonanej przez WIOŚ w Rzeszowie analizy udziału 

źródeł emisji, w ramach modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10, w stwierdzonych 

stężeniach na obszarach przekroczeń wskazuje przeważający udział emisji powierzchniowej. 

 

                                                           
25 źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport za rok 2015, WIOŚ w Rzeszowie, kwiecień 2016 r. 
26 Ibidem 
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Pył PM2,5 

Ocenę jakości powietrza w zakresie zanieczyszczenia pyłem PM2,5 dokonuje się porównując wynik 

pomiaru z dopuszczalnym poziomem średniorocznym, powiększonym o margines tolerancji. 

W 2015 r. badania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 prowadzono na terenie 

miasta Mielca na jednym stanowisku pomiarowym. W mieście wystąpiło przekroczenie dopuszczalnego 

stężenia średniorocznego pyłu PM2,5. Średnioroczne stężenia PM2,5 wyniosło – 27 µg/m3 (108% 

normy). Maksymalne dobowe stężenie pyłu PM2,5 w Mielcu wyniosło 131 µg/m3. W rocznej serii 

pomiarowej zanotowano 130 dni ze stężeniem dobowym pyłu PM2,5 wyższym od 25 µg/m3.  

W poprzednich latach na stacji w Mielcu nie prowadzono pomiarów tego zanieczyszczenia. 

Wg danych WIOŚ w Rzeszowie sumaryczna powierzchnia obszarów przekroczeń w Mielcu wyniosła  

10,1 km2, a na przekroczenia narażonych było 37 513 osób. 

 

Rysunek 5.  Obszary przekroczeń w zakresie stężenia dobowego pyłu PM2.5 w Mielcu za rok 201527 

Analiza emisji na potrzeby modelowania rozkładu stężeń średniorocznych pyłu PM2,5 wykazała,  

że w przypadku tego zanieczyszczenia dominują dwa typy emisji - powierzchniowa i napływowa.  

Na większości obszarów miejskich i wiejskich w pobliżu miast dominowała emisja powierzchniowa.28 

                                                           
27 źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport za rok 2015, WIOŚ w Rzeszowie, kwiecień 2016 r. 
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Benzo(a)piren 

Badania benzo(a)pirenu prowadzone w wojewódzkiej sieci monitoringu jakości powietrza w 2015 r. 

wykazały przekroczenie wartości docelowej w Mielcu w punkcie pomiarowym przy Zarządzie Strefy. 

Średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu wynosiło 5,6 ng/m3, czyli 560 % wartości docelowej. Maksymalne 

stężenia tygodniowe B(a)P w Mielcu w 2015 r. mieściły się w przedziale 16-18 ng/m3 i występowały  

w sezonie grzewczym. 

Pomiary benzo(a)pirenu wykonywano również w punkcie pomiarowym przy ul. Partyzantów. 

Przekroczenie wartości docelowej stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu wynoszące 1 ng/m3 

notowane były w całym analizowanym okresie. 

 

Rysunek 6. Stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu na stacjach pomiarowych zlokalizowanych na terenie Mielca w latach 
2013-2015 r.29 

Ozon 

W 2015 r. na terenie miasta Mielca pomiary stężeń ozonu w powietrzu atmosferycznym, w kryterium 

ochrony zdrowia, prowadzone były na 1 stanowisku pomiarowym przy ulicy Solskiego. Liczba dni 

z maksymalnym stężeniem 8 godzinnym ozonu wyniosła - 29 dni. Dopuszczona ilość dni ze stężeniem 

wyższym od 120 μg/m3 wynosi 25 rocznie. Dotrzymanie poziomu docelowego ozonu w kryterium 

ochrony zdrowia określane jest na podstawie średniej z trzech lat. Prowadzone pomiary ozonu nie 

pozwalają na wyliczenie średniej liczby dni z przekroczeniami z lat 2013-2015. 

Dokumenty dotyczące ochrony powietrza 

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska dla stref, w których stwierdzono przekroczenia 

poziomów dopuszczalnych lub docelowych, powiększonych w stosownych przypadkach o margines 

tolerancji, choćby jednej substancji, spośród określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

                                                                                                                                                                                           
28 Ibidem 
29 źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport za rok 2015, WIOŚ, Rzeszów, kwiecień 2016 r.; Aktualizacja 

Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej, Rzeszów, 2016 r. 
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24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 30  wymagane jest 

przygotowanie i zrealizowanie programu ochrony powietrza. 

Na terenie strefy podkarpackiej obowiązuje przyjęty uchwałą Nr XXXIII/608/13 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. „Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi 

na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.” Obecnie zgodnie  

z art. 91 ust. 9c i 9d ustawy Prawo ochrony środowiska Zarząd Województwa Podkarpackiego 

opracowuje projekt aktualizacji programu. 

W 2015 r. opracowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Mielca oraz w roku 2016 - Program 

Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Mielca. Są to dokumenty strategiczne wyznaczające główne cele 

i kierunki działań w zakresie poprawy jakości powietrza, efektywności energetycznej, ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń, w tym również gazów cieplarnianych. 

Emisja powierzchniowa (emisja z sektora komunalno-bytowego) 

Źródłem emisji powierzchniowej z sektora komunalno-bytowego jest spalanie paliw konwencjonalnych 

w paleniskach domowych. Zaliczamy do niej również emisję z gromadzenia i utylizacji ścieków oraz 

odpadów komunalnych. Wyniki analiz i oszacowań WIOŚ w Rzeszowie wskazują, że w województwie 

podkarpackim emisja powierzchniowa jest podstawową przyczyną przekroczeń standardów jakości 

powietrza. 

W celu rozwiązania problemu na obszarach przekroczeń oraz utrzymanie dobrej jakości powietrza poza 

nimi, niezbędne jest wdrożenie działań z zakresu gospodarki niskoemisyjnej zawartych w dokumentach 

sektorowych: programie ochrony powietrza, planie gospodarki niskoemisyjnej i programie ograniczania 

niskiej emisji polegających na: 

 rozbudowie centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną; 

 zmiany paliwa ze stałego na mniej emisyjne (gaz, olej opałowy, energia 

elektryczna); 

 termomodernizacji budynków; 

 stosowania indywidualnych odnawialnych źródeł energii. 

Sieć ciepłownicza 

W 2015 r. łączna długość sieci ciepłowniczych wynosiła około 47 km, z czego blisko połowa to sieć 

preizolowana. Stosowanie technologii rur preizolowanych znacznie ograniczyła straty ciepła w trakcie 

przesyłu. Długość sieci cieplnej zmniejszyła się w stosunku do roku 2014. Zmniejszenie długości sieci 

                                                           
30 Dz.U. z 2012 r., poz. 1031 
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ciepłowniczej może wynikać z przeprowadzanych modernizacji. Systematycznie natomiast wzrasta liczba 

węzłów ciepłowniczych. 

Tabela 2. Łączna długość sieci ciepłowniczych na terenie miasta Mielca31 

Rok Długość sieci Straty 
przesyłowe 
ciepła [%] 

łącznie [m] w tym sieć 
preizolowana [m] 

w tym sieć 
tradycyjna [m] 

w tym sieć 
napowietrzna [m] 

2014 47 255,5 22 050,0 24 455,5 750,0 11,92 

2015 47 004,1 22 656,6 23 597,5 750,0 11,81 

 

Tabela 3. Liczba węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Mielca32 

Rok Liczba węzłów MPEC Liczba węzłów odbiorców 
indywidualnych [szt.] grupowych [szt.] indywidualnych [szt.] 

2014 27 244 161 

2015 26 250 171 

Sieć gazowa 

Długość czynnej sieci gazowej w mieście wynosi ponad 190 km. W 2014 r. ogrzewano gazem ponad  

3,5 tys. gospodarstw domowych. Zużyto blisko 8,9 tys. m3 gazu. 

Tabela 4. Stan infrastruktury oraz zużycie gazu w mieście Mielcu w 2014 r.33 

Długość czynnej 
sieci gazowej 

ogółem 
[km] 

Czynne podłączenia 
do budynków 
mieszkalnych i 

niemieszkalnych 
[szt.] 

Odbiorcy gazu 
[gosp. dom.] 

Odbiorcy gazu 
ogrzewający 
mieszkania 

gazem 
[gosp. dom.] 

Zużycia gazu 
[tys. m3] 

193,97 7 573 19 979 3 527 8 867,1 

Emisja punktowa 

Emisja punktowa to emisja ze źródeł energetycznych i technologicznych, odprowadzających substancje 

do powietrza emitorem (kominem) w sposób zorganizowany. Emisja ta uzależniona jest,  

m.in. od stosowanego procesu technologicznego, ilości, charakterystyki i stanu technicznego 

stosowanych urządzeń, ilości, jakości i rodzaju zużywanych paliw oraz lokalizacji instalacji będących 

źródłem emisji. W poniższej tabeli wymieniono zakłady o największej wielkości emisji punktowej. 

Tabela 5. Zestawienie jednostek organizacyjnych o największej wielkości emisji punktowej pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 
na obszarze miasta Mielca34 

Nazwa zakładu 
PM10 

[Mg/rok] 
PM2,5 

[Mg/rok] 
Kronospan Mielec Sp. z o.o. 270,90 199,46 

Elektrociepłownia Mielec Spółka z o.o. 58,60 46,88 

                                                           
31 źródło: Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Mielca, kwiecień 2016 r. - projekt 
32 Ibidem 
33 źródło: Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Mielca, kwiecień 2016 r. - projekt 
34 źródło: Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej, Rzeszów, 2016 r. - projekt 
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Tabela 6. Zestawienie jednostek organizacyjnych o największej wielkości emisji punktowej B(a)P w pyle zawieszonym  
na obszarze miasta Mielca35 

Nazwa zakładu 
B(a)P 

[Mg/rok] 
Elektrociepłownia Mielec Spółka z o.o. 0,023 

Największy udział pod względem emisji pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na obszarze miasta,  

ale również strefy podkarpackiej w 2015 r. miał Kronospan Mielec Sp. z o.o. W przypadku emisji B(a)P 

najbardziej emisyjną jednostką okazała się Elektrociepłownia Mielec Spółka z o.o. 

Emisja liniowa 

Układ komunikacyjny miasta został opisany w rozdziale poświęconym zagrożeniom hałasem. Udział 

emisji liniowej pochodzącej od dróg powiatowych i gminnych (przeważających w obszarze objętym 

Programem) w emisji całkowitej PM10 i PM2,5 w strefie podkarpackiej, do której należy miasto Mielec 

waha się w okolicach 5%. W przypadku benzo(a)pirenu udział ten jest znikomy i nie przekracza 0,1%.36 

Ze względu na wpływ układu komunikacyjnego i transportu publicznego na jakość powietrza w mieście 

należy podejmować działania naprawcze. Głównymi problemami w tym zakresie są niewystarczająca 

przepustowość dróg wojewódzkich, zła jakość nawierzchni drogowych. 

3.2.3. Odnawialne źródła energii 

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych 

Na terenie miasta Mielca funkcjonują od 2006 r. instalacje produkujące energię z odnawialnych źródeł. 

Turbiny i instalacje wiatrowe: 

 Elektrownia wiatrowa KOLMAX (typ HSW, moc 0,25 MW); 

 Mikroelektrownia wiatrowo – słoneczna ARR „MARR” (zasilanie terminalu 

ładowania samochodów, moc  0,004 MW); 

 Elektrownia wiatrowa EURO – ENERGETYKA (typ VETSES 75/17, moc 0,075 MW); 

 Przedszkole Miejskie nr 9 w Mielcu (turbina wiatrowa o mocy 3,0 kW). Energia 

wytwarzana przez turbinę jest przeznaczana bezpośrednio do wspomagania 

podgrzewania ciepłej wody użytkowej. 

Instalacje płytkiej geotermii (pompy ciepła): 

 Zespół Szkół Technicznych w Mielcu (moc instalacji 591 kW); 

 Zespół basenowo – rekreacyjny MOSiR w Mielcu (moc instalacji 198 kW). 

Biogazownie: 

                                                           
35 Ibidem 
36 Ibidem 
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 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Mielcu – Miejska 

Oczyszczalnia Ścieków; wielkość produkcji energii elektrycznej – 799,534 

MWh/rok; wielkość produkcji energii cieplnej 6 713 GJ/rok. 

Instalacje solarne: 

 Zespół basenowo – rekreacyjny MOSiR w Mielcu- łącznie kolektory słoneczne  

o pow. 243,84 m3 

Potencjał wykorzystania energii odnawialnej 

W mieście panują dobre warunki do pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego, z wiatru oraz  

z biomasy. Przeciętne nasłonecznienie w mieście Mielcu wynosi 1 160 kWh/m2, co daje możliwość 

uzyskania ekonomicznej efektywności instalacji solarnych. Na analizowanym terenie panują korzystne 

warunki do pozyskania energii z wiatru, czego przykładem są już funkcjonujące instalacje. Zaleca się, aby 

w granicach miasta w dalszym ciągu następował rozwój tego typu przedsięwzięć. Miasto posiada 

również potencjał energetyczny w wykorzystaniu biomasy. W celach energetycznych wykorzystuje się, 

m. in. pozostałości organiczne tj.: odpady leśne, z przemysłu drzewnego, odpady i pozostałości rolnicze,  

a także rośliny uprawiane wyłącznie dla ich potencjału energetycznego. Ze względu na miejski charakter 

analizowanego obszaru głównym źródłem biomasy będą przede wszystkim odpady z pielęgnacji terenów 

zielonych. 

Ograniczenia rozwoju OZE 

Ograniczenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii mogą mieć charakter prawny, finansowy, 

społeczny oraz infrastrukturalny. Należy zaznaczyć, że energia odnawialna powinna być rozwijana  

w sposób zrównoważony oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego. Decydujące dla jej rozwoju 

znaczenie ma obowiązujący system wsparcia. Istotnym ograniczeniem na terenie miasta Mielca jest brak 

dostępnych terenów na instalacje o dużej mocy ze względu na zagęszczenie zabudowy. Rozwiązaniem 

tej sytuacji może być lokalizacja instalacji na budynkach. Takie podejście wymaga z kolei zaangażowania 

zarządzających budynkami i świadomości ekologicznej obu stron (zarządzających i właścicieli bądź 

najemców). 

Ochrona powietrza i rozwój energetyki w kontekście zjawisk ekstremalnych 

W kontekście ochrony powietrza istotne jest zapewnienie ciągłego funkcjonowania scentralizowanych 

systemów elektroenergetycznych oraz OZE. Zakłócenie ich funkcjonowania lub całkowite wyłączenie  

z systemu, może skutkować zwiększeniem wykorzystania tradycyjnych źródeł energii. 

Zmiany klimatu wywierają istotny wpływ na dostawy energii, jak i na popyt na nią. Na ciągłość dostaw 

energii wpływ mają przede wszystkim mniejsze opady i fale upałów. Sytuacja ta związana jest 
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z procesem chłodzenia w elektrociepłowniach, która bezpośrednio przekłada się na ich wydajność. 

Ekstremalnie wysokie temperatury latem i związana z nimi potrzeba chłodzenia oddziałują również na 

popyt i dystrybucję energii elektrycznej. Znaczenie mają silne wiatry i oblodzenia ze względu na 

napowietrzną sieć przesyłową. Wraz ze wzrostem częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych 

rośnie ryzyko uszkodzenia linii przesyłowych. 

Ochrona powietrza i rozwój energetyki w kontekście adaptacji do zmian klimatu37 

Miasta charakteryzują się dużą gęstością zaludnienia i są bardzo wrażliwe na negatywne oddziaływanie 

zmian klimatu. Biorąc pod uwagę powyższe zagrożenia wynikające z nasilenia zjawisk ekstremalnych, 

należy wdrażać działania adaptacyjne, które zmniejszą ilość awarii oraz ułatwią ich usuwanie. Działania 

adaptacyjne powinny być skierowane na dywersyfikację źródeł energii, m.in. poprzez wykorzystanie OZE 

tak, aby zapewnić stabilność produkcji i dystrybucji energii. Rekomendowane kierunki działań 

adaptacyjnych dotyczące powietrza to również: 

 poprawa stanu sanitarnego powietrza; 

 uwzględnianie warunków klimatycznych (zmian temperatury, ulewnych 

opadów, oblodzenia i silnych wiatrów) w procesie projektowania 

i budowy  kluczowej infrastruktury komunikacyjnej oraz technicznej; 

 dodatkowo dla miast ważnymi aspektami są zmiana użytkowania terenu, plany 

zagrożenia i strategie z uwzględnieniem zmian klimatu oraz wzmacnianie 

infrastruktury i budynków.  

Pozytywny wpływ na warunki klimatyczne będzie miało ograniczenie emisji do atmosfery dwutlenku 

węgla, który jest jednym z gazów powstających w efekcie spalania paliw stałych i z transportu. Stopień 

zanieczyszczenia powietrza jest czynnikiem kształtującym klimat na danym obszarze. Dlatego też wraz 

z poprawą stanu powietrza poprawie ulegają warunki klimatyczne, jeśli inne czynniki nie wpływają zbyt 

negatywnie i znacząco. 

Analiza SWOT oraz główne zagrożenia i problemy 

Obliczenia i analiza stanu jakości powietrza w mieście wskazały na obszary występowania przekroczeń 

wartości dopuszczalnych pyłu PM10 i PM2,5 oraz wartości docelowej B(a)P. Wyniki analiz udziału grup 

źródeł emisji w stężeniu średniorocznym wykazały znaczący wpływ źródeł powierzchniowych na jakość 

powietrza w mieście. Z tego względu, działania naprawcze powinny skupiać się na ograniczeniu emisji ze 

źródeł pochodzących z sektora komunalno-bytowego, zgodnie z założeniami programu ochrony 

powietrza dla strefy podkarpackiej. 

                                                           
37 źródło: http://klimada.mos.gov.pl/blog/2013/04/25/wojewodztwo-podkarpackie/ 
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Tabela 7. Analiza SWOT oraz główne zagrożenia i problemy – ochrona klimatu i jakości powietrza 

MOCNE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY  
(czynniki wewnętrzne) 

 duży potencjał dla rozwoju instalacji OZE 

wykorzystujących energię słoneczną i biomasę; 

 dobrze rozwinięty system gazowniczy  

i ciepłowniczy; 

 opracowywanie i wdrażanie przez Urząd 

Miejski dokumentów sektorowych dotyczących 

ochrony powietrza (PGN, PONE) 

 systemy ogrzewania indywidualnego oparte  

na spalaniu paliw stałych w kotłach o niskiej 

efektywności; 

 emisja zanieczyszczeń z przemysłu 

energetycznego oraz przemysłu związanego  

z przetwórstwem drewna i tworzyw 

sztucznych; 

 przestarzały, niewydolny układ komunikacyjny 

SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

 możliwość pozyskania środków w ramach  

RPO WP 2014-2020 na cele związane 

z gospodarką niskoemisyjną 

 brak uregulowań prawnych w kwestii jakości 

paliw oraz standardów produkowanych kotłów 

(zdefiniowanych na obszarze całego kraju) 

Główne zagrożenia: 

Siły sprawcze Presje Stan Wpływ Reakcja/odpowiedź 

brak uregulowań 

prawnych w kwestii 

jakości paliw oraz 

standardów 

produkowanych 

kotłów 

(zdefiniowanych na 

obszarze całego 

kraju) 

spalanie paliw złej 

jakości w 

niskosprawnych 

kotłach, emisja 

pyłów  

i benzo(a)pirenu 

przekroczenia 

dopuszczalnych 

poziomów pyłów 

zawieszonych 

i poziomu 

docelowego 

benzo(a)pirenu 

ryzyko zwiększonej 

liczby zachorowań 

na schorzenia 

układu 

oddechowego, 

pogorszenie 

warunków życia, 

negatywny wpływ 

na środowisko 

opracowanie ustawy 

regulującej standardy 

produkcji kotłów  

i jakości stosowanych 

paliw przez organy 

administracji 

centralnej 

Problemy: 

Siły sprawcze Presje Stan Wpływ Reakcja/odpowiedź 

systemy ogrzewania 

indywidualnego 

oparte na spalaniu 

paliw stałych 

w kotłach o niskiej 

efektywności 

emisja 

zanieczyszczeń 

pyłowych 

i gazowych 

przekroczenia 

dopuszczalnych 

poziomów pyłów 

zawieszonych 

i benzo(a)pirenu 

ryzyko zwiększonej 

liczby zachorowań 

na schorzenia 

układu 

oddechowego, 

pogorszenie 

warunków życia, 

negatywny wpływ 

na środowisko 

opracowanie planów 

gospodarki 

niskoemisyjnej 

emisja 

zanieczyszczeń  

z przemysłu 

energetycznego 

oraz przemysłu 

związanego  

z przetwórstwem 

drewna i tworzyw 

- przekroczenia 

dopuszczalnych 

poziomów pyłów 

zawieszonych 

i poziomu 

docelowego 

benzo(a)pirenu 

ryzyko zwiększonej 

liczby zachorowań 

na schorzenia 

układu 

oddechowego, 

pogorszenie 

warunków życia, 

negatywny wpływ 

stosowanie rozwiązań 

technicznych  

w zakładach 

poprawiających 

efektywność procesu 

produkcji i/lub 

spalania, które 

pozwolą na 
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Siły sprawcze Presje Stan Wpływ Reakcja/odpowiedź 

sztucznych na środowisko osiągnięcie 

dopuszczalnych 

prawem norm emisji 

przestarzały, 

niewydolny układ 

komunikacyjny 

emisja 

zanieczyszczeń 

z komunikacji, zła 

jakość powietrza 

przekroczenia 

dopuszczalnych 

poziomów pyłów  

i poziomu 

docelowego 

benzo(a)pirenu 

ryzyko zwiększonej 

liczby zachorowań 

na schorzenia 

układu 

oddechowego, 

pogorszenie 

warunków życia, 

negatywny wpływ 

na środowisko 

opracowanie  

i wdrażanie planów 

gospodarki 

niskoemisyjnej, 

planów ograniczania 

niskiej emisji, a także 

wdrażanie rozwiązań 

opartych na 

Inteligentnych 

Systemach 

Transportowych 

Tendencje zmian stanu środowiska 

Wyniki pomiarów za lata 2013-2015 wskazują na przekroczenia poziomów normatywnych pyłów 

zawieszonych i benzo(a)pirenu. Nadal obserwuje się na terenie miasta wzrost stężenia pyłu PM10  

w sezonie jesienno-zimowym pokrywającym się z sezonem grzewczym. Podobna sytuacja występuje  

w przypadku pyłu PM2,5 i bezno(a)pirenu. W dalszym ciągu konieczne jest wprowadzanie działań 

naprawczych na obszarach występowania przekroczeń stężeń dopuszczalnych dla pyłu PM10 i PM2,5. 

Obszar przekroczeń stężeń B(a)P podlega wprowadzeniu działań naprawczych ekonomicznie 

i ekologicznie efektywnych, niewymagających poniesienia niewspółmiernych do efektów kosztów 

realizacji. 

3.3. Zagrożenia hałasem (KA) 

Hałas należy do jednych z głównych czynników degradujących środowisko oraz powodujących istotną 

uciążliwość dla ludzi. Głównymi skutkami psychosocjalnymi hałasu jest rozkojarzenie, widoczne 

pogorszenie percepcji, zakłócenia w komunikacji międzyludzkiej oraz zmiany w zachowaniu społecznym. 

Hałas oddziałuje również bezpośrednio na ucho i narząd słuchu. Szczególnie niekorzystne oddziaływanie 

hałasu obserwuje się w porze nocnej, która przeznaczona jest do odpoczynku. Nie wszystkie skutki 

hałasu są negatywne. Pewien poziom hałasu może powodować korzystne pobudzenie centralnego 

układu nerwowego. Podsumowując, szkodliwość lub uciążliwość hałasu zależy od jego natężenia, 

częstotliwości, charakteru zmian w czasie, długotrwałości działania oraz zawartości składowych 

niesłyszalnych, a także cech odbiorcy. 

Podstawą prawną oceny stanu akustycznego środowiska są wymogi dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i zarządzania poziomem 

hałasu w środowisku (Dz. Urz. WE L 189 z 18.07.2002, str. 12) wprowadzonych do ustawy – Prawo 
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ochrony środowiska. Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska, na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu, 

określonych wskaźnikami hałasu oraz z uwzględnieniem pozostałych danych, w szczególności 

demograficznych oraz dotyczących sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu. 

Główne źródła przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

Hałas ze względu na źródło pochodzenia dzielimy na hałas przemysłowy (instalacyjny), komunikacyjny  

(w tym: drogowy, lotniczy, kolejowy), komunalny (osiedlowy), domowy oraz hałas związany ze 

środowiskiem pracy. Hałasowi towarzyszą też inne rodzaje drgań fal mechanicznych, które mogą 

niekorzystnie oddziaływać na człowieka (np. infradźwięki czy ultradźwięki). Głównym źródłem 

przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jest hałas drogowy. Związany jest on 

przede wszystkim z ruchem samochodowym i stanowi główne zagrożenie na terenach zurbanizowanych. 

Presja transportu na stan klimatu akustycznego w mieście 

Stan klimatu akustycznego jest ściśle związany z rosnącą liczbą pojazdów na drogach. Wg danych GUS po 

drogach powiatu mieleckiego w 2014 r. poruszało się ponad 62 tys. samochodów osobowych oraz blisko 

9 tys. samochodów ciężarowych. W porównaniu z rokiem 2010 liczba samochodów osobowych  

na terenie powiatu wzrosła o ponad 15%, a samochodów ciężarowych o ponad 16%. Dodatkowo  

w 2010 r. w powiecie na 1 000 osób przypadało 397,4 samochodów osobowych, a w 2014 r. już 457,4 

samochodów osobowych. Dodatkowo stabilną tendencję spadkową wykazuje liczba pasażerów 

przewiezionych przez komunikację publiczną (MKS Sp. z o.o.). Z tego względu istnieje silna potrzeba 

modernizacji środków transportu zbiorowego oraz ich integracja. 

Hałas komunikacyjny 

Hałas komunikacyjny, a w szczególności drogowy stanowi w miastach największy problem. Wpływ  

na poziom hałasu drogowego ma przede wszystkim szybko wzrastająca liczba pojazdów, prędkość 

strumienia pojazdów, niewystarczająca ilość dróg szybkiego ruchu, a także zła jakość nawierzchni 

drogowych. 

Hałas drogowy 

Na układ drogowy Mielca składa się sieć dróg gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich wśród, 

których należy wyróżnić: 

 drogę nr 875, Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk (przebiegającą równoleżnikowo 

przez teren miasta); 

 drogę nr 984, Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec (kończącą swój bieg  

w zachodniej części miasta); 
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 drogę nr 985, Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica (główna oś 

komunikacji Mielca przebiegająca południkowo, łącznik z autostradą A4). 

Łączna długość dróg w mieście Mielcu wynosi 177,624 km, w tym 16,2 km dróg wojewódzkich i 22,7 km 

dróg powiatowych.38 

Ze względu na małe natężenie ruchu drogi gminne i powiatowe nie mają wpływu na klimat akustyczny  

w mieście. Istotne ciągi drogowe kształtujące klimat akustyczny miasta Mielca to drogi wojewódzkie. 

Pomiary hałasu drogowego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska były wykonywane przez 

WIOŚ w Rzeszowie w 2013 r. 

 

Rysunek 7. Rozmieszczenie punktów pomiarowo-kontrolnych hałasu komunikacyjnego i wartości wyznaczonych wskaźników 
na terenie miasta Mielca w 2013 r.39 

 

Pomiary hałasu drogowego wykonano w 7 punktach pomiarowo-kontrolnych: 

 6 wyznaczonych do pomiaru równoważnego poziomu hałasu (LAeqD, LAeqN); 

 1 wyznaczonym do pomiaru długookresowego średniego pomiaru dźwięku 

(LDWN, LN). 

Łącznie przebadano około 2,7 km dróg co stanowiło 1,5 % wszystkich dróg w mieście. 

                                                           
38 źródło: Diagnoza strategiczna w ramach opracowania Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Mielca na lata 2015-2020 z prognozą 

do roku 2025 
39 źródło: Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2013 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Rzeszów 2014 r. 
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Rysunek 8. Wartości wyników pomiarów hałasu komunikacyjnego na terenie miasta Mielca w 2013 r.40 

Dopuszczalne standardy akustyczne zostały dotrzymane jedynie w jednym z wytypowanych punktów 

pomiarowo-kontrolnych. Wyniki badań wskazują na dużą (63 ≤ LAeq ≤ 70 dB) uciążliwość hałasu 

komunikacyjnego panującą w rejonach analizowanych ciągów. 

Hałas kolejowy 

Sieć kolejowa miasta jest bardzo słabo rozwinięta. Przez Mielec przebiega jedna linia kolejowa  

nr 25 relacji Łódź Kaliska ─ Dębica. Z powodu systematycznie malejącej liczby pasażerów od 2009 roku 

ruch pasażerski na trasie Dębica – Mielec – Tarnobrzeg został zawieszony. 

Ze względu na brak ruchu kolejowego na terenie miasta nie zidentyfikowano obszarów podlegających 

ochronie akustycznej, w obrębie których zarejestrowano przekroczenia obowiązujących wartości 

dopuszczalnych w zakresie emisji hałasu komunikacyjnego, pochodzącego od linii kolejowych. 

Należy zaznaczyć, że przewozy kolejowe stanowią alternatywę dla indywidualnego ruchu 

samochodowego i jego funkcjonowanie miałoby pozytywny wpływ na klimat akustyczny miasta. Z tego 

względu należy poczynić wszelkie starania, których efektem będzie przywrócenie dobrego stanu 

technicznego infrastruktury kolejowej i przywrócenie połączeń kolejowych Mielca. 

Hałas lotniczy 

Na terenie miasta funkcjonuje Lotnisko Mielec, które oddalone jest od centrum o ok 5 km. Zasadniczym 

elementem kształtującym klimat akustyczny wokół lotniska są operacje startu, lądowania i przelotów 

samolotów. Lotnisko Mielec nie obsługuje ruchu pasażerskiego, a ruch jest związany ze świadczeniem 

                                                           
40 źródło: Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2013 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Rzeszów 2014 r. 
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usług lotniczych, szkoleniami lotniczymi i obsługą klientów biznesowych. Ze względu na bezpieczną 

odległość i charakter pełnionej funkcji, lotnisko nie stwarza zagrożenia dla klimatu akustycznego miasta. 

Należy zaznaczyć, że spółka zarządzająca lotniskiem systematycznie prowadzi jego modernizację,  

co skutkuje wzrostem przewozów w ruchu turystycznym i biznesowym oraz zwiększa dostępność 

zewnętrzną miasta. 

Hałas przemysłowy 

We współczesnym mieście powstaje wiele lokalnych źródeł ponadnormatywnej imisji, powodowanej 

przez instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne, odzysku ciepła i inne – lokowane zwykle na dachach 

wielkogabarytowych obiektów handlowo-usługowych, budynków przemysłowych oraz wielorodzinnych  

i użyteczności publicznej. Tereny zagrożone hałasem przemysłowym zlokalizowane są w bezpośrednim 

sąsiedztwie zakładów. Na przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach chronionych ma 

wpływ: czas pracy zakładu, instalacje, maszyny i urządzenia wykorzystywane na zewnątrz, organizacja 

pracy, transport wewnętrzny, organizacja dostaw i odbiorów, lokalizacja parkingów. 

W 2015 r. WIOŚ w Rzeszowie nie prowadził kontroli w zakresie hałasu przemysłowego z instalacji 

zlokalizowanych na terenie miasta Mielca. W ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Mielcu, 

przy rozpatrywaniu skarg i wniosków, w 2015 r. zanotowano jeden przypadek wykonania pomiarów 

hałasu od instalacji (w sąsiedztwie instalacji PPUH UNIMET w Mielcu, ul. Smoczka 17). Podczas 

pomiarów przeprowadzonych w dwóch punktach pomiarowych uzyskano następujące wyniki: pkt 1 − 

43,9 dB, pkt 2 − 40,7 dB − jako równoważny poziom dźwięku A, dla czasu odniesienia T = 8 h, wyrażony 

wskaźnikiem LAqD. 

Analiza SWOT oraz główne zagrożenia i problemy 

Tabela 8. Analiza SWOT – zagrożenia hałasem 

MOCNE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY  
(czynniki wewnętrzne) 

 kontynuowanie budowy i modernizacji dróg; 

 inwestycje w tabor autobusowy; 

 dobrze funkcjonujące lotnisko poprawiające 

dostępność komunikacyjną miasta 

 niewystarczająca przepustowość dróg 

wojewódzkich; 

 malejąca liczba przewożonych pasażerów przez 

komunikację publiczną (MKS Sp. z o.o.); 

 brak połączeń kolejowych z Mielcem; 

 zły stan techniczny infrastruktury kolejowej,  

w tym dworców i stacji kolejowych 

SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

 wsparcie dla innowacyjnych rozwiązań 

komunikacyjnych w mieście (Inteligentne 

Systemy Transportowe) 

 nadmierny przyrost liczby pojazdów 

poruszających się po ulicach miasta i powiatu; 

 brak inwestycji w infrastrukturę kolejową 
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Główne zagrożenia: 

Siły sprawcze Presje Stan Wpływ Reakcja/odpowiedź 

nadmierny przyrost 

liczby pojazdów 

powstający wzdłuż 

szlaków 

komunikacyjnych 

hałas 

przekroczenia 

poziomów 

dopuszczalnych 

hałasu 

negatywne 

oddziaływanie 

hałasu na człowieka 

i środowisko 

rozwój i promowanie 

transportu 

zbiorowego 

brak inwestycji  

w infrastrukturę 

kolejową 

brak możliwości 

przywrócenia ruchu 

kolejowego, 

konieczność 

korzystania  

z indywidualnego 

transportu 

samochodowego, 

emisja hałasu 

drogowego 

przekroczenia 

poziomów 

dopuszczalnych 

hałasu 

negatywne 

oddziaływanie 

hałasu na człowieka 

i środowisko 

rozwój i promowanie 

transportu 

zbiorowego, 

wykorzystywanie 

dostępnych źródeł 

finansowania 

inwestycji kolejowych 

 

Problemy: 

Siły sprawcze Presje Stan Wpływ Reakcja/odpowiedź 

niewystarczająca 

przepustowość dróg 

wojewódzkich 

łączenie ruchu 

tranzytowego  

z ruchem lokalnym, 

emisja hałasu 

wzdłuż szlaków 

komunikacyjnych 

przekroczenia 

poziomów 

dopuszczalnych 

hałasu 

negatywny wpływ 

na ludzi 

modernizacja  

i rozbudowa dróg 

lokalnych, łączenie 

węzłów 

drugorzędnych 

i trzeciorzędnych  

z infrastrukturą TEN-T 

malejąca liczba 

przewożonych 

pasażerów przez 

komunikację 

publiczną (MKS Sp.  

z o.o.) 

częstsze korzystanie 

z transportu 

indywidualnego 

przez mieszkańców, 

emisja hałasu 

drogowego 

przekroczenia 

poziomów 

dopuszczalnych 

hałasu 

negatywne 

oddziaływanie 

hałasu na człowieka 

i środowisko 

stworzenie 

konkurencyjnej (dla 

transportu 

indywidualnego) 

oferty transportu 

zbiorowego wraz  

z systemem zachęt 

dla mieszkańców 

brak dostępności 

kolejowej miasta 

konieczność 

korzystania  

z transportu 

drogowego, emisja 

hałasu drogowego 

przekroczenia 

poziomów 

dopuszczalnych 

hałasu 

negatywne 

oddziaływanie 

hałasu na człowieka 

i środowisko 

rozwój i promowanie 

transportu 

zbiorowego 

zły stan techniczny 

infrastruktury 

kolejowej, w tym 

dworców i stacji 

kolejowych 

konieczność 

korzystania  

z transportu 

drogowego, emisja 

hałasu drogowego 

przekroczenia 

poziomów 

dopuszczalnych 

hałasu 

negatywne 

oddziaływanie 

hałasu na człowieka 

i środowisko  

modernizacja 

i rewitalizacja linii 

kolejowej nr 25 wraz 

z infrastrukturą 

dworcową 

Tendencje zmian stanu środowiska 

Id: 6C3F0F41-A08F-4407-A91E-F84080BBC59E. Projekt



Program ochrony środowiska dla miasta Mielca na lata 2017 -2020 z perspektywą na lata 
2021-2024 

48 

Pomiary hałasu komunikacyjnego w mieście były prowadzone w latach 2008 i 2013. Lokalizacja punktów 

pomiarowo-kontrolnych w 2013 r. nawiązuje do siatki pomiarowej z 2008 r. Jednak w 2012 r. zostało 

zmienione rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Z tego względu 

brak jest możliwości porównania tych wartości. Biorąc jednak pod uwagę narastającą presję ze strony 

transportu drogowego stwierdza się, iż jakość klimatu akustycznego mogła ulec pogorszeniu. W dalszej 

perspektywie bez podejmowania strategicznych działań w tym zakresie trend ten może się nasilić. 

3.4. Pola elektromagnetyczne (PEM) 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed polami 

elektromagnetycznymi jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.41 Przepisem 

wykonawczym do ww. ustawy jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów42. Zgodnie z art. 121 ww. ustawy, ochrona przed polami 

elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska, poprzez utrzymanie 

poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych, lub co najmniej na tych poziomach oraz 

zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych, co najmniej do dopuszczalnych, gdy poziomy te nie 

są dotrzymane. 

Kolejnym dokumentem odnoszącym się do zagadnień związanych z oddziaływaniem pól 

elektromagnetycznych na człowieka i otaczające go środowisko jest Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 20133/35/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań  

w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia 

spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi), dwudziesta dyrektywa 

szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG i uchylająca dyrektywę 2004/40/WE. 

Główne źródła pól elektromagnetycznych 

Promieniowanie elektromagnetyczne wytwarzane jest zarówno w warunkach naturalnych, jak również  

w wyniku działalności człowieka. Pole elektromagnetyczne (PEM) o zróżnicowanych częstotliwościach 

emitowane jest podczas eksploatacji różnego rodzaju urządzeń wytwarzających energię 

elektromagnetyczną. Obserwowany w ostatnich latach wzrost poziomów pól elektromagnetycznych  

w środowisku w znacznej mierze związany jest z rozwojem telekomunikacji. 

Źródłami promieniowania elektromagnetycznego na terenie miasta Mielca są przede wszystkim 

nadajniki GSM/UMTS/LTE, stacje transformatorowe oraz linie elektroenergetyczne średniego i niskiego 

napięcia. 

                                                           
41 Dz. U. 2016 poz. 672 z późn. zm. 
42 Dz. U. z 2003 r., Nr 192, poz. 1883 
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organy Inspekcji Ochrony Środowiska upoważnione są do kontroli 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w ramach działań inspekcyjnych oraz prowadzą 

pomiary okresowe ujęte w programie Państwowego Monitoringu Środowiska. 

Badania poziomów pól elektromagnetycznych prowadzone są na podstawie dokonywanych pomiarów 

natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w przedziale częstotliwości co najmniej od 

3 MHz do 3000 MHz, w punktach pomiarowych i z częstotliwością wykonywania pomiarów określoną  

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 12 listopada 2007 r. 

Wyniki badań monitoringowych i kontrolnych pól elektromagnetycznych 

WIOŚ w Rzeszowie w ramach ,,Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa 

Podkarpackiego na lata 2013- 2015” prowadził okresowe badania poziomu pól elektromagnetycznych  

w środowisku realizowane w trzyletnim cyklu. 

Na terenie województwa badania zostały wykonane w 2015 r. w 45 punktach pomiarowych, 

zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności na następujących obszarach województwa: 

 w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców 

większej  niż 50 tys. (15 punktów pomiarowych); 

 w pozostałych miastach (15 punktów pomiarowych); 

 na terenach wiejskich (15 punktów pomiarowych). 

Średnie poziomy pól elektromagnetycznych na poszczególnych rodzajach obszarów w województwie 

wyniosły: 

 w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców większej od 

50 tys. (0,231 [V/m]); 

 w pozostałych miastach (0,218 [V/m]); 

 na terenach wiejskich (0,2 [V/m]). 

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na potrzeby obliczenia średnich 

poziomów pól elektromagnetycznych w danej kategorii obszarów, w przypadku wartości mniejszych  

od wartości progu czułości sondy pomiarowej (<0,4 [V/m]), jako wynik przyjęto połowę wartości progu 

czułości sondy, to jest wartość 0,2 [V/m]. 

W 2015 r. na terenie miasta Mielca punkty pomiarowe zlokalizowano: 

 ul. Akacjowa (os. Borek); 

 ul. Zwycięstwa (os. Wolności). 
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Rysunek 9. Lokalizacja punktów pomiarowych PEM w ramach PMŚ na terenie miasta Mielca w roku 201543 

Na podstawie przeprowadzonych w latach 2013-2015 na terenie miasta Mielca pomiarów poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnego natężenia 

składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w żadnym z badanych punktów pomiarowych. 

Tabela 9. Zestawienie wartości PEM uśrednionych dla miasta Mielca z wykonanych pomiarów w latach 2013-201544 

Wartości PEM w mieście Mielcu podobnie jak w całym województwie nie wykazują przekroczeń. 

  

                                                           
43 źródło: WIOŚ w Rzeszowie 
44 źródło: wyniki pomiarów PEM opublikowane na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie, http://www.wios.rzeszow.pl/ 

Rok Lokalizacja punktu pomiarowego 
Średnie natężenie pola 
elektromagnetycznego 

[V/m] 

2013 
Mielec osiedle Dziubków 

0,288 
Mielec osiedle Kazimierza Wielkiego 

2014 

Mielec osiedle Niepodległości 

0,297 
Mielec osiedle Lotników 

2015 

Mielec osiedle Borek, ul. Akacjowa 

0,231 

Mielec osiedle Wolności, ul. Zwycięstwa 
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Analiza SWOT oraz główne zagrożenia i problemy 

Tabela 10. Analiza SWOT – pola elektromagnetyczne (PEM) 

MOCNE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY  
(czynniki wewnętrzne) 

 brak przekroczeń wartości dopuszczalnej 

poziomu PEM; 

 stopniowo wzrastająca świadomość 

ekologiczna mieszkańców 

 rosnąca liczba źródeł PEM związana  

z rozwojem usług telekomunikacyjnych oraz 

infrastruktury elektroenergetycznej 

SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

 realizacja badań w zakresie Państwowego 

Monitoringu Środowiska (utrzymywanie dwóch 

punktów pomiarowych na terenie miasta 

Mielca) 

 lokowanie infrastruktury telekomunikacyjnej 

(stacje bazowe i przekaźniki telefonii 

komórkowej) w pobliżu terenów 

zabudowanych 

Główne zagrożenia: 

Siły sprawcze Presje Stan Wpływ Reakcja/odpowiedź 

wzrost liczby 

emitorów 

promieniowania PEM, 

związany z rozwojem 

usług telefonii 

komórkowej oraz 

rozbudowy sieci 

elektroenergetycznych 

emisja 

promieniowania 

elektromagnetycznego 

do środowiska 

ryzyko 

wystąpienia 

podwyższonych 

wartości PEM  

w środowisku 

negatywne 

oddziaływanie 

PEM na zdrowie 

mieszkańców 

zastępowanie sieci 

napowietrznych sieciami 

kablowymi; 

inwentaryzacja źródeł 

emisji pól 

elektromagnetycznych 

w środowisku; 

wdrażanie 

nowoczesnych technik 

ograniczających tego 

typu promieniowanie 

oraz wyznaczanie 

obszarów ograniczonego 

użytkowania od 

istniejących 

i projektowanych 

emitorów w celu 

wyeliminowania ich 

potencjalnej 

szkodliwości na zdrowie 

człowieka i środowisko 

3.5. Gospodarowanie wodami (ZW) 

Korzystanie z zasobów wodnych regulowane jest następującymi aktami prawnymi: Dyrektywą 

2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Ramowa Dyrektywa Wodna), ustawą z dnia 18 lipca  

2001 r. Prawo wodne45 oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska46. Narzędziami 

                                                           
45 Dz. U. z 2016 r. poz. 352 
46 Dz. U. z 2016 r. poz. 266 
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polityki wodnej są „Plany gospodarowania wodami dorzecza” oraz „Warunki korzystania z wód regionu 

wodnego” realizowane przez właściwe RZGW. 

Miasto Mielec położone jest w dorzeczu Wisły, dla którego obowiązuje „Plan gospodarowania wodami 

dorzecza Wisły” oraz w regionie wodnym Górnej Wisły administrowanym przez RZGW w Krakowie. 

3.5.1. Wody powierzchniowe 

Obszar miasta położony jest w obrębie regionu wodnego Górnej Wisły, na terenie dwóch zlewni Wisłoki  

i Babulówki. Mielec leży na prawym brzegu Wisłoki i jest w głównej mierze odwadniany przez ten ciek 

oraz jego dopływy. Jedynie północno-wschodnia część obszaru miasta należy do zlewni Babulówki, 

będącej prawobrzeżnym dopływem Wisły. Wisłoka jest zasilana z terenów większej części Mielca przez 

Rów Złotnicko-Berdechowski, Rów Złotnicko-Mielecki oraz wiele innych, drobniejszych cieków. Przez 

północno-wschodnią część miasta przepływają niewielkie cieki – dopływy Rowu Potok zasilające 

Babulówkę. W północno-wschodniej części miasta, na osiedlu Cyranka znajduje się kompleks stawów 

rybnych „Stawy Cyranowskie”. Na terenie osiedla Rzochów (w południowej części miasta) znajduje się 

zbiornik wodny w wyrobisku żwiru. 

Na terenie miasta znajdują się następujące jednolite części wód powierzchniowych47: 

Wisłoka od Rzeki do Potoku Kiełkowskiego (RW20001921895) - jest naturalną częścią wód, dla której 

ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona. Celem środowiskowym w zakresie 

stanu/potencjału ekologicznego jest utrzymanie dobrego stanu ekologicznego oraz możliwość migracji 

organizmów wodnych. 

Wisłoka od Potoku Kiełkowskiego do ujścia (RW20001921899) - jest silnie zmienioną częścią wód,  

dla której ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożona. Celem środowiskowym 

w zakresie stanu/potencjału jest utrzymanie dobrego potencjału ekologicznego oraz możliwość migracji 

organizmów wodnych. 

Kanał Białoborski (RW200017218949) - jest sztuczną częścią wód, dla której ocena ryzyka nieosiągnięcia 

celów środowiskowych jest niezagrożona. Celem środowiskowym w zakresie stanu/potencjału 

ekologicznego jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego. 

Kanał Chorzelowski (RW2000262191149) - jest sztuczną częścią wód, dla której ocena ryzyka 

nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożona. Celem środowiskowym w zakresie 

stanu/potencjału ekologicznego jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego. 

                                                           
47 źródło: Aktualizacja Planu Wodno-środowiskowego Kraju,  http://www.apgw.kzgw.gov.pl/ 
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Babulówka (RW200017219299) - jest naturalną częścią wód, dla której ocena ryzyka nieosiągnięcia 

celów środowiskowych jest niezagrożona. Celem środowiskowym w zakresie stanu/potencjału 

ekologicznego jest utrzymanie dobrego stanu ekologicznego. 

Tabela 11. Ocena jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) zlokalizowanych na terenie miasta Mielca48 

JCWP Elementy 
fizykochemiczne 

Elementy 
biologiczne 

Elementy 
hydromorfologiczne 

Stan/potencjał 
ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

Wisłoka od 

Rzeki do 

Potoku 

Kiełkowskiego 

II II II dobry i powyżej 

dobrego 

dobry 

Wisłoka od 

Potoku 

Kiełkowskiego 

do ujścia 

II II II dobry i powyżej 

dobrego 

dobry 

Kanał 

Białoborski 

II - - co najmniej dobry dobry 

Kanał 

Chorzelowski 

PSD - - poniżej dobrego dobry 

Babulówka II II II dobry i powyżej 

dobrego 

dobry 

Jakość wód powierzchniowych 

Klasyfikacja wód powierzchniowych została określona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.49 Rozporządzenie to definiuje 5 klas 

stanu ekologicznego: 

 klasa I (stan bardzo dobry ) - dla wód o niezmienionych warunkach 

przyrodniczych lub zmienionych tylko w bardzo niewielkim stopniu; 

 klasa II (stan dobry) - gdy zmiany warunków przyrodniczych w porównaniu do 

warunków niezakłóconych działalnością człowieka są niewielkie; 

 klasa III (stan umiarkowany) - obejmujący wody przekształcone w średnim 

stopniu; 

 klasa IV (stan słaby) - wody o znacznie zmienionych warunkach przyrodniczych - 

biologicznych, fizyko chemicznych, morfologicznych, gdzie gatunki roślin  

i zwierząt znacznie różnią się od tych, które zwykle towarzyszą danemu typowi 

jednolitej części wód; 

 klasa V (stan zły) - wody o poważnie zmienionych warunkach przyrodniczych, 

 w których nie występują typowe dla danego rodzaju wód gatunki. 

                                                           
48 Opracowanie własne na podstawie Aktualizacji Programu Wodno-Środowiskowego Kraju, APWŚK 2015. Uwzględniono zgodnie z aktualizacją 

programu ze względu na aktualizację ocena stanu dla JCWP przy zachowaniu spójnych nazw JCWP z obowiązującym Programem.  
49 Dz. U. nr 257, poz. 1545 
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Stan chemiczny określany jest na podstawie badań substancji z grupy wskaźników chemicznych 

charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Ocena 

wód powierzchniowych poprzez określenie ich stanu ekologicznego jest nowym podejściem zgodnym 

z założeniami Dyrektywy 2000/60/WE, zwanej Ramową Dyrektywą Wodną. Stan ekologiczny wód 

określany jest na podstawie elementów biologicznych (tj. fitoplankton, fitobentos, makrolity, 

makrobezkręgowce bentosowe i ryby) oraz parametrów wspomagających (elementy fizykochemiczne). 

System oceny jakości wód rzecznych w regionie realizowany jest poprzez badania i pomiary wykonane 

w ramach „Programu Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2013-2015”. 

Na terenie miasta Mielca jednolite części wód powierzchniowych nie zostały poddane monitoringowi 

wód powierzchniowych. Jednakże stan oraz potencjał ekologiczny, a także stan chemiczny rzeki JCWP 

był badany w 3 punktach pomiarowo-kontrolnych, objętych monitoringiem diagnostycznym lub 

operacyjnym w 2015 r. 

Tabela 12. Wyniki oceny jakości wód powierzchniowych wykonanych na terenie miasta Mielca dla JCWP w ppk50 

Nazwa JCWP Nazwa ppk 
Klasa 

elementów 
biologicznych 

Klasa elementów 
fizykochemicznych 

Stan/potencjał 
ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

Wisłoka od Potoku 

Kiełkowskiego do 

ujścia 

PLRW20001921899 

Wisłoka - 

Gawłuszowice 
II II DOBRY DOBRY 

Wisłoka - 

Wojsław 
I II DOBRY DOBRY 

Wisłoka od Rzeki do 

Potoku 

Kiełkowskiego 

PLRW20001921895 

Wisłoka - 

Przecław 
II I DOBRY DOBRY 

Kanał Chorzelowski 

Kanał 

Chrzelowski - 

Rożniaty 

III I UMIARKOWANY - 

Babulówka 

PLRW200017219299 

Babulówka-

Suchorzów 
III II UMIARKOWANY DOBRY 

Wszystkie wskazane w tabeli powyżej części wód, mimo wysokiej oceny elementów fizykochemicznych 

i biologicznych wykazały silnie zmieniony charakter. Wody Wisłoki wykazują stosunkowo wysoki 

potencjał ekologiczny (dobry). 

Monitoringiem obszarów chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną 

do spożycia objęte są jednolite części wód dostarczające wodę pitną, m.in. do miasta Mielca. Ocena 

stanu wód na tych obszarach obejmuje klasyfikację stanu lub potencjału ekologicznego, chemicznego 

oraz ocenę spełniania wymagań dodatkowych dla obszaru chronionego. Jest ona sporządzana na 

podstawie danych uzyskanych w punkcie monitorowania obszaru chronionego. 

                                                           
50 źródło: Zestawienie tabelaryczne danych do oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych, uwzględniającej ocenę stanu wód  

w obszarach chronionych oraz procedurę dziedziczenia oceny – ocena za 2015 r., WIOŚ w Rzeszowie 
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Jednolita część wód spełnia wymagania dla omawianego obszaru jeśli wyniki badań przeprowadzone 

w punkcie monitorowania obszaru chronionego wskazują co najmniej dobry stan i potencjał ekologiczny, 

dobry stan chemiczny oraz jeżeli spełnione są wymagania dodatkowe dla obszaru chronionego (stężenia 

zanieczyszczeń fizykochemicznych nie przekraczają wartości dopuszczalnych dla kategorii A1 lub A2, 

a poziom zanieczyszczeń bakteriologicznych nie przekracza wartości dopuszczalnych dla kategorii A3). 

Wymagania dla dobrego stanu chemicznego w obszarze chronionym są spełnione, jeżeli nie są 

przekroczone środowiskowe normy jakości wyrażone odpowiednio jako stężenia maksymalne  

i średnioroczne. 

W poniższej tabeli przedstawiono ocenę spełniania wymagań dodatkowych dla obszarów chronionych, 

będących jednolitymi częściami wód, przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia 

ludności w wodę do spożycia, w 3 punktach pomiarowych na Wisłoce, przepływającej przez miasto 

Mielec. 

Tabela 13. Ocena spełniania wymagań dodatkowych dla obszarów chronionych, będących jednolitymi częściami wód 
przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia w punktach pomiarowych na rzece 
Wisłoce w 2014 r.51 

Nazwa i kod 

jednolitej części wód 

powierzchniowych 

(JCWP) 

Nazwa i kod 

punktu 

pomiarowo-

kontrolnego 

Stan 

chemiczny 
Kategoria 

jakości 

wody 

Kategoria 

fizykochemicz

na 

Kategoria 

bakteriologicz

na 

Ocena 

spełniania 

wymagań dla 

obszaru 

chronionego 

(TAK/NIE) 

Stan 

JCWP 

w ppk 

MOC 

Wisłoka od Potoku 

Kiełkowskiego do 

ujścia PLRW 

200019211899 

Wisłoka – 

Wojsław 

PL01S1601_

1902 

DOBRY A3 A2 A3 TAK DOBR

Y 

W rozporządzeniu w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wody powierzchniowe 

wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia (2002) kategoria A3 

oznacza wodę wymagającą wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego w szczególności 

utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu aktywnym oraz dezynfekcji, 

natomiast kategoria A2 oznacza wodę wymagającą typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego. 

Na jakość wód monitorowanych w 2014 r. miały wpływ przede wszystkim zanieczyszczenia 

bakteriologiczne. 

Należy zaznaczyć, że rzeka Wisłoka stanowi odbiornik oczyszczonych ścieków komunalnych z aglomeracji 

Mielec (115 649 RLM), Dębica (101 500 RLM) oraz Jasło (74 556 RLM). Znaczna część miasta jest 

położona w obszarze presji ze źródeł rolniczych i rozproszonych źródeł komunalnych zanieczyszczeń. 

                                                           
51 źródło: Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2014r., WIOŚ w Rzeszowie, 2015 r. 
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3.5.2. Wody podziemne 

Wody podziemne na terenie miasta Mielca związane są z czwartorzędowym poziomem wodonośnym 

związanym z utworami dolinnymi. 

W obrębie miasta wyznaczono jeden główny zbiornik wód podziemnych nr 425 "Zbiornik Dębica-Stalowa 

Wola-Rzeszów", który jest największym tego typu zbiornikiem w regionie. Obejmuje on wody związane 

z czwartorzędowymi utworami dolin i dolin kopalnych i jest zlokalizowany na wschód od obecnej doliny 

Wisłoki. Średnia głębokość ujęć waha się pomiędzy 10 a 30 m. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne 

zbiornika wynoszą 140 tys.m3/dobę. 

Na terenie gminy miejskiej Mielec wyodrębniona została jedna jednolita części wód podziemnych 

(JCWPd):52 

JCWPD 134 - w piętrze czwartorzędowym występuje jeden - lokalnie dwa (Dolina Kopalna Kolbuszowej) 

poziomy wodonośne związane z utworami akumulacji rzecznej (piaski, żwiry). Miejscami mogą być one 

w łączności hydraulicznej. Wody porowe w utworach akumulacji rzecznej (piaski, żwiry).53 Ocena 

szczególna JCWPd (ilościowa, chemiczna): ilościowo – stan dobry, jakościowo – zadowalający, ocena 

nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona.54 Głębokość występowania wód słodkich 50 m  

(na podstawie rozpoznania regionalnego). 

Jakość wód podziemnych 

Wody podziemne na terenie miasta Mielca, dla których w 2015 r. dokonano klasyfikacji, charakteryzują 

się dobrym stanem i odpowiadają III klasie jakości (wody zadowalającej jakości). W porównaniu do 

wyników badań z 2014 r. klasyfikacja wód podziemnych w monitorowanym punkcie poprawiła się 

(zmiana z klasy IV na III). 

Tabela 14. Klasyfikacja wód podziemnych w mieście Mielcu w 2015 r., z uwzględnieniem wartości wskaźników stwierdzonych 
w granicach stężeń III, IV i V kasy jakości 

Nr  Miejscowość JCWPd  Wskaźnik  Jednostka  Oznaczona 
wartość  

Klasa 
jakości 
wody 

w punkcie 
SUROWA  

Klasa jakości 
wody 

w punkcie 
KOŃCOWA  

84  Mielec  126  odczyn  pH  6,40  IV  III  

żelazo  [mgFe/l]  5,83  

węgiel 

organiczny  

[mgC/l]  13  

                                                           
52 źródło: http://psh.gov.pl 
53 źródło: http://www.psh.gov.pl/plik/id,4986,v,artykul_6351.pdf 
54 W przypadku wód podziemnych przytoczono zgodnie z podziałem Polski na 161 JCWPd, w celu zachowania spójności z oceną WIOŚ 

przedstawioną poniżej. W aktualizacji Programu wodno-ściekowego Kraju obowiązuje nowy podział JCWPd, który nie jest spójny 
z obowiązującym. 
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O zmianie klasy jakości wody „surowej” na klasę jakości wody „końcową” zadecydowało geogeniczne 

pochodzenie wskaźników w IV klasie jakości, brak wskaźników w III klasie jakości, głębokość otworu 

16,3 m oraz brak izolacji z powierzchni terenu. 

3.5.3. Powodzie i podtopienia 

Zagrożenie powodziowe na terenie miasta Mielca 

Zagrożenie powodziowe na terenie Mielca dotyczyło jeszcze do niedawna południowej części miasta  

i było związane z brakiem obwałowań w korycie rzeki Wisłoki od końca ul. Rzecznej do ogródków 

działkowych Relax przy ul. Kilińskiego, a także na osiedlu Rzochów od południowej granicy miasta do 

cmentarza. W 2015 r. zakończona została budowa wału przeciwpowodziowego mającego na celu 

ochronę osiedla Rzochów. Obecnie miasto Mielec jest zabezpieczone na całej długości Wisłoki wałami 

przeciwpowodziowymi. 

Podtopienia 

Jednym z groźniejszych, coraz częściej występujących w Polsce rodzajów powodzi opadowej, jest  

tzw. powódź błyskawiczna (Flash Flood), określana także jako nagła powódź lokalna. Powoduje szybkie 

zalanie lub podtopienie terenu w wyniku wystąpienia intensywnego, krótkotrwałego opadu deszczu, 

najczęściej burzowego. W skali kraju najwięcej takich zjawisk odnotowano na terenach miejskich oraz  

na obszarach o większych deniwelacjach terenu.55 Należy zatem przyjąć, że Mielec również jest 

zagrożony tego typu zjawiskami. 

3.5.4. Gospodarowanie wodami w kontekście adaptacji do zmian klimatu  

Skutki zmian klimatu, zwłaszcza nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych, w ostatnich latach ulega 

pogłębieniu. Analiza danych klimatycznych z ostatniego 200-lecia wykazała następujące trendy:  

 dużą zmienność temperatury powietrza z roku na rok; 

 rosnący systematycznie od połowy XIX wieku trend temperatury – w ciągu 12 lat 

przyrost temperatury wyniósł 0,12°C; 

 wzrost liczby wystąpień zjawisk ekstremalnych tj.: fale upałów, nawałnice, susze, 

wiatry huraganowe i trąby powietrzne oraz grad; 

 tendencje spadkowe liczby dni mroźnych i bardzo mroźnych; 

 zmiana struktury opadów polegająca na zdecydowanym wzroście liczby dni  

z opadem dobowym o dużym natężeniu (przykładem jest lipiec 2011 roku,  

                                                           
55 źródło: Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, IMGW, 2012 r. 
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w którym miesięczne sumy opadów w całym kraju przekroczyły normy opadowe 

nawet o 400%).56 

Zmiany klimatu mają i będą miały duży wpływ na gospodarkę oraz ludzi poprzez oddziaływanie na 

fizyczne i biologiczne elementy ekosystemów. Należy spodziewać się, iż zmiany te będą wywierać wpływ 

na sektor energetyczny (jako bardzo wodochłonny), z jednoczesnym ograniczeniem produkcji  

w elektrowniach wodnych. Malejące zasoby i ograniczona dostępności do wody chłodniczej, może 

prowadzić do zakłóceń w dostawach energii elektrycznej. Ekstremalne zjawiska klimatyczne powodują 

znaczne straty społeczne i gospodarcze, w tym w następujących sektorach: budownictwie, transporcie, 

dostawach energii oraz wody. Niezwykle istotne z punktu widzenia uwarunkowań na terenie miasta 

będą zmiany w zakresie jakości i dostępności zasobów wodnych, wpływające na większość sektorów 

gospodarki (w tym energetykę oraz produkcję żywności). Należy oczekiwać zmian częstotliwości  

i intensywności powodzi i susz, które spowodują znaczne szkody finansowe.57 

W związku z powyższym Ministerstwo Środowiska zaproponowało następujące działania dla obszaru 

województwa podkarpackiego, które będą również istotne dla miasta Mielca:58 

 ochrona przeciwpowodziowa obszarów położonych na terenach zalewowych; 

 intensyfikacja ochrony gleb przed erozją, kontynuowanie i rozszerzanie 

programu małej retencji, retencji glebowej zwłaszcza w lasach i na użytkach 

zielonych; 

 uwzględnianie warunków klimatycznych (zmian temperatury, ulewnych 

opadów, oblodzenia i silnych wiatrów) w procesie projektowania i budowy 

kluczowej infrastruktury komunikacyjnej oraz technicznej. 

Analiza SWOT oraz główne zagrożenia i problemy 

Na jakość wód powierzchniowych i podziemnych na terenie miasta ma wpływ kilka czynników. 

Bezpośredni wpływ ma niepełna sieć kanalizacyjna obszarów położonych w obrębie miasta,  

ale w szczególności poza nim. W tabeli poniżej przedstawiono mocne i słabe strony oraz szanse  

i zagrożenia dotyczące gospodarowania wodami na terenie miasta Mielca. 

Tabela 15. Analiza SWOT – gospodarowanie wodami 

MOCNE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY  
(czynniki wewnętrzne) 

 zadowalająca jakość wód podziemnych 

 wpływ działalności antropogenicznej na jakość 

wód powierzchniowych i ich pogarszająca się 

jakość; 

 zagrożenie nieosiągnięcia celów 

                                                           
56 źródło: http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/tendencje-zmian-klimatu/  
57 źródło: http://klimada.mos.gov.pl/adaptacja-w-regionach  
58 źródło: http://klimada.mos.gov.pl/adaptacja-w-regionach  
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środowiskowych dla dwóch JCWP 

SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

 systematyczna poprawa jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych na terenie 

województwa 

 występowanie deszczy nawalnych 

powodujących wezbrania typu Flash Flood; 

 geogeniczne zanieczyszczenie wód 

podziemnych 

Główne zagrożenia: 

Siły sprawcze Presje Stan Wpływ Reakcja/odpowiedź 

występowanie 

deszczy nawalnych 

powodujących 

wezbrania typu 

Flash Flood 

podtopienia 

budynków, ulic 

straty w mieniu  zagrożenie dla ludzi 

oraz infrastruktury 

udrożnienie 

systemów kanalizacji 

deszczowej/burzowej 

projektowanie 

przestrzeni 

publicznych 

minimalizujących 

spływy 

powierzchniowe 

geogeniczne 

zanieczyszczenie 

wód podziemnych 

"surowa" klasa 

jakości 

odpowiadająca IV 

klasie jakości (wody 

niezadowalającej 

jakości) 

ponadnormatywne 

stężenia niektórych 

substancji w wodzie 

(odczyn, żelazo, 

węgiel organiczny) 

konieczność 

uzdatniania wody 

ograniczenie spływów 

powierzchniowych  

z pól rolnych; 

zaprzestanie 

odprowadzania 

nieoczyszczonych 

ścieków do gruntu 

i wód; 

kontrola 

bezodpływowych 

zbiorników na ścieki; 

ograniczenie 

stosowania w 

rolnictwie środków 

ochrony roślin  

i nawozów  

w szczególności na 

obszarach położonych 

poza granicami 

administracyjnymi 

miasta 

 

Problemy: 

Siły sprawcze Presje Stan Wpływ Reakcja/odpowiedź 

wpływ działalności 

antropogenicznej na 

jakość wód 

powierzchniowych 

niedostateczna 

jakość wód 

powierzchniowych 

ponadnormatywne 

stężenia substancji 

szkodliwych w 

wodach 

negatywny wpływ 

na ekosystemy od 

wód zależne 

ograniczenie spływów 

powierzchniowych  

z pól rolnych; 

zaprzestanie 

Id: 6C3F0F41-A08F-4407-A91E-F84080BBC59E. Projekt



Program ochrony środowiska dla miasta Mielca na lata 2017 -2020 z perspektywą na lata 
2021-2024 

60 

Siły sprawcze Presje Stan Wpływ Reakcja/odpowiedź 

powierzchniowych odprowadzania 

nieoczyszczonych 

ścieków do gruntu 

i wód; 

kontrola 

bezodpływowych 

zbiorników na ścieki; 

ograniczenie 

stosowania w 

rolnictwie środków 

ochrony roślin  

i nawozów 

zagrożenie 

nieosiągnięcia celów 

środowiskowych dla 

dwóch JCWP 

niedostateczna 

jakość wód 

powierzchniowych 

ponadnormatywne 

stężenia substancji 

szkodliwych w 

wodach 

powierzchniowych 

negatywny wpływ 

na organizmy żyjące 

w wodach 

ograniczenie spływów 

powierzchniowych  

z pól rolnych; 

zaprzestanie 

odprowadzania 

nieoczyszczonych 

ścieków do gruntu 

i wód; 

kontrola 

bezodpływowych 

zbiorników na ścieki; 

ograniczenie 

stosowania w 

rolnictwie środków 

ochrony roślin i 

nawozów 

Tendencje zmian stanu środowiska 

Zrównoważone gospodarowanie wodami pozwoli na realizację kierunków SPA 2020. Zaproponowane 

w dokumencie SPA 2020 działania dla regionu, zapewnią między innymi skuteczną ochronę przed 

zjawiskami ekstremalnymi (suszami i powodziami), ale także umożliwią lub ułatwią mieszkańcom dostęp 

do wody dobrej jakości. 

Ponadto zachowanie oraz przywrócenie naturalnych cech mniejszych cieków wodnych będzie 

pozytywnie wpływało na przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu. Ważną rolę odgrywać 

będzie zachowanie obszarów zalewowych w dolinach rzecznych (np. siedlisk leśnych związanych 

z cyklicznym zalewaniem, podmokłych łąk, mokradeł, polderów), co pozwala na zmniejszenie 

przepływów w korytach cieków, a w przypadku wystąpienia powodzi doprowadza do spłaszczenia fali 

powodziowej. 

Wody na terenie gminy miejskiej Mielec charakteryzują się dobrym lub umiarkowanym 

stanem/potencjałem ekologicznym. W ostatnich latach zauważalny jest wzrost udziału wód, których 
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stan/potencjał jest umiarkowany. W roku 2013 wszystkie badane JCWP charakteryzowały się dobrym 

stanem/potencjałem ekologicznym, w 2014 r. i w 2015 r. dwie JCWP charakteryzowały się 

umiarkowanym stanem/potencjałem ekologicznym, a dwie pozostałe dobrym. Oznacza to że stan wód 

powierzchniowych ulega pogorszeniu. Na stan wód powierzchniowych wpływ mają zanieczyszczenia 

pochodzenia rolniczego pochodzące w głównej mierze spoza terenu miasta. Pomimo zmniejszania się 

ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do cieków oraz w wyniku realizowanych inwestycji 

dotyczących ochrony wód powierzchniowych, wzrostu wskaźnika skanalizowania miasta i malejącej ilości 

ścieków komunalnych odprowadzanych do środowiska, nie notuje się poprawy jakości wód 

powierzchniowych, a wręcz przeciwnie - ich stan nieznacznie się pogarsza. Natomiast pozytywne efekty 

działań ochronnych widoczne są dla wód podziemnych, których jakość stopniowo ulega poprawie. 

Obecnie na terenie miasta występują wody zadowalającej jakości. 

3.6. Gospodarka wodno – ściekowa (GW) 

Funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy regulują następujące akty prawne: 

Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG), 

Dyrektywa Rady z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

(98/83/WE), ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków59oraz ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach.60 

3.6.1. Zaopatrzenie w wodę 

Głównym źródłem zaopatrzenia miasta Mielca w wodę są ujęcia powierzchniowe na rzece Wisłoce. 

Analiza danych za lata 2013-2015 pozwala stwierdzić, że na terenie Mielca systematycznie wzrasta 

długość czynnej sieci wodociągowej. W 2015 r. jej długość wynosiła 173,6 km, tj. o ok. 6 km więcej  

w porównaniu do 2013 r. (wzrost o ponad 3 %). Nad pełną kontrolą jakości wody czuwają akredytowane 

laboratoria. Woda dostarczana mieszkańcom musi spełniać wymagania jakościowe w zakresie 

bakteriologicznym i fizyko-chemicznym podanym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 

2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi61, które wdraża przepisy 

dyrektywy 98/83/EC z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi.62 

W 2015 r. na zaspokojenie potrzeb gospodarki i mieszkańców Mielca zużyto 2 898,0 dam3 wody, z czego 

2 704,0 dam3 zużyto w wyniku eksploatacji sieci wodociągowej. Znacznie mniejszą ilość wody pobrano 

                                                           
59 Dz.U. z 2015 r., poz. 139 
60 Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm. 
61 Dz. U. z 2015 r. poz. 1989 
62Dz. Urz. UE L 330 z 05.12.1998 r.  
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na cele przemysłowe - 194,0 dam3. Ilość wody dostarczonej gospodarstwom domowym w 2015 r. 

wynosiła 2106,5 dam3, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca dało 47,7 m3.63 Analiza danych dotyczących 

ilości zużytej wody ogółem w latach 2013-2015, pozwala stwierdzić, iż zużycie to wzrasta. W 2015 r., 

w porównaniu do 2013 r. na terenie miasta zużyto o 229,7 dam3 wody więcej (wzrost o ok. 8%).64  

W analizowanym okresie wzrósł również pobór wód na cele przemysłowe. W 2015 r. zużyto o 136,0 

dam3 (ok. 70%) wody więcej w porównaniu do 2013 r. W 2013 r. z sieci wodociągowej korzystało 60 191 

osób, natomiast w 2014 r. –59 937 osób. Z danych wynika, że na przestrzeni 2 lat nastąpił spadek o 0,4% 

liczby ludności korzystającej z sieci wodociągowej (spadek o 254 osoby). Fakt ten był powiązany ze 

spadkiem liczby mieszkańców Mielca. W 2014 r. 98,5% mieszkańców korzystało z sieci wodociągowej.  

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące poboru wody w latach 2013-2015 

na terenie Miasta Mielca. 

Tabela 16. Zużycie wody na terenie Miasta Mielca w latach 2013-201565 

Lp. Zużycie wody Jednostka 
Rok 

2013 2014 2015 

1. długość czynnej sieci rozdzielczej km 167,7 170,3 173,6 

2. ogółem dam3 2 668,3 2 800,7 2 898,0 

3. przemysł dam3 58,0 157,0 194,0 

4. rolnictwo i leśnictwo dam3 0 0 0 

5. eksploatacja sieci wodociągowej dam3 2 610,3 2 643,7 2 704,0 

6. 
eksploatacja sieci wodociągowej - gospodarstwa 

domowe 
dam3 2 093,1 2 113,8 2 106,5 

7. udział przemysłu w zużyciu wody ogółem % 2,2 5,6 6,7 

8. zużycie wody na 1 mieszkańca m3 43, 45,9 47,7 

9. ludność korzystająca z sieci wodociągowej os. 60 191 59 937 b.d. 

10. 
odsetek ludności korzystający z sieci wodociągowej 

w % ogółu ludności 
% 98,5 98,5 b.d. 

11. pobór wód powierzchniowych na cele przemysłowe dam3 0 0 0 

12. pobór wód podziemnych na cele przemysłowe dam3 9,0 88,0 125,0 

13. zużycie na potrzeby przemysłu dam3 58,0 157,0 194,0 

14. 
zużycie wody (na potrzeby przemysłu) 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
m3 34,3 34,7 34,7 

3.6.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

Analiza danych za lata 2013-2015 pozwala stwierdzić, iż na terenie miasta Mielca zmniejsza się liczba 

osób korzystających z sieci kanalizacyjnej. W 2014 r. z kanalizacji korzystały z niej 57 532 osoby,  

w porównaniu do 2012 r. zaobserwowano 0,5% spadek (tj. o 302 os. mniej). Podobnie jak w przypadku 

sieci wodociągowej, spadek ten związany był z ubytkiem liczby ludności w mieście. Odsetek 

mieszkańców korzystających z kanalizacji nieznacznie wzrósł i w 2014 r. korzystało z niej 94,6% 

                                                           
63 źródło: GUS, wg stanu na dzień 16.08.2016 r. 
64 źródło: GUS, wg stanu na dzień 16.08.2016 r. 
65 źródło: GUS, dane za lata 2013-2015, wg stanu na dzień 16.08.2016 r. 
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mieszkańców. Systematycznie zwiększa się natomiast długość czynnej sieci kanalizacyjnej. W 2015 r. 

długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 210,4 km i w stosunku do 2013 r. wzrosła o ponad 3% (wzrost o 6,9 

km). W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące odprowadzania i oczyszczania ścieków 

komunalnych z terenu miasta Mielca. 

Tabela 17. Dane dotyczące odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie miasta Mielca, w latach  
2013-201566 

Lp. Wskaźnik Jednostka 
Rok 

2013 2014 2015 
1. ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej os. 57 745 57 532 b.d. 

2. korzystający z sieci kanalizacyjnej w % ogółu ludności % 94,5 94,6 b.d.   

3. długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 203,5 206,1 210,4 

Oczyszczalnie komunalne 
4. mechaniczne szt. 0 0 0 

5. biologiczne szt. 0 0 0 

6. z podwyższonym usuwaniem biogenów szt. 1 1 1 

7. ludność korzystająca z oczyszczalni ogółem os. 60 801 60 800 60 644 

Ścieki komunalne 
8. ścieki komunalne oczyszczone razem dam3 3 050,0 3 028,0 2 975,0 

9. 
ścieki komunalne oczyszczane z podwyższonym 

usuwaniem biogenów 
dam3 3 050,0 3 028,0 2 975,0 

10. 
oczyszczane łącznie z wodami infiltracyjnymi i 

ściekami dowożonymi 
dam3 6 100,0 6 031,0 5 356,0 

11. 
oczyszczane biologicznie i z podwyższonym 

usuwaniem biogenów w % ścieków ogółem 
% 100 100 100 

12. ścieki komunalne odprowadzone ogółem dam3 3 050,0 3 028,0 2 975,0 

13. odprowadzane w czasie doby do kanalizacji dam3 8,4 8,3 8,2 

Komunalne osady ściekowe 
14. ogółem Mg 1 026,0 960,0 1 038,0 

15. stosowane w rolnictwie Mg 366,0 506,0 241,0 

16. 
stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów 

na cele rolne 
Mg 227,0 0 0 

17. 
stosowane do uprawy roślin przeznaczonych 

do produkcji kompostu 
Mg 0 454,0 797,0 

18. przekształcone termicznie Mg 0 0 0 

19. składowane razem Mg 0 0 0 

20. magazynowane czasowo Mg 0 0 0 

W 2015 r. na terenie miasta Mielca funkcjonowała jedna komunalna oczyszczalnia ścieków, 

oczyszczająca ścieki z podwyższonym usuwaniem biogenów. W tym samym roku z oczyszczalni 

korzystało 60 644 osób (tj. 99,9% mieszkańców). W 2015 r. na terenie miasta Mielca oczyszczono 2 975,0 

dam3 ścieków komunalnych, tj. o 75,0 dam3 mniej w porównaniu do 2013 r. (spadek o 2,5%). W procesie 

oczyszczania ścieków komunalnych wytworzono 1 038,0 Mg komunalnych osadów ściekowych,  

                                                           
66 źródło: GUS, dane za lata 2013-2015, wg stanu na dzień 16.08.2016 r. 
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tj. o 1,2% więcej w porównaniu do 2013 r. (wzrost o 12,0 Mg) i o 7,5% więcej w porównaniu do 2014 r. 

(wzrost o 78,0 Mg). W 2015 r. największą ilość tego typu osadów ściekowych wykorzystano do uprawy 

roślin przeznaczonych do produkcji kompostu (797,0 Mg). W tym samym roku w rolnictwie 

wykorzystano 241,0 Mg komunalnych osadów ściekowych. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe 

dane dotyczące odprowadzania i oczyszczania ścieków przemysłowych na terenie miasta Mielca. 

Tabela 18. Dane dotyczące odprowadzania i oczyszczania ścieków przemysłowych na terenie miasta Mielca, w latach 2013-
201567 

Lp. 
Wskaźnik Jednostka 

Rok 

2013 2014 2015 

Oczyszczalnie przemysłowe 
1. mechaniczne szt. 1 1 1 

2. chemiczne szt. 1 1 1 

3. biologiczne szt. 1 1 1 

4. z podwyższonym usuwaniem biogenów szt. 0 0 0 

Ścieki przemysłowe 
5. ścieki przemysłowe odprowadzone ogółem dam3 1 123,0 1 330,0 1 111,0 

6. ścieki odprowadzone do sieci kanalizacyjnej dam3 14,0 37,0 37,0 

7. 
ścieki przemysłowe odprowadzone 

bezpośrednio do wód lub do ziemi 
dam3 1 109,0 1 293,0 1 074,0 

8. 

ścieki przemysłowe odprowadzone 

bezpośrednio do wód lub do ziemi - wody 

chłodnicze (niewymagające oczyszczania) 

dam3 0 0 0 

9. 

ścieki przemysłowe odprowadzone 

bezpośrednio do wód lub do ziemi 

wymagające oczyszczania 

dam3 1 109,0 1 293,0 1 074,0 

10. ścieki oczyszczane razem dam3 1 109,0 1 293,0 1 074,0 

11. ścieki oczyszczane mechanicznie dam3 372,0 395,0 156,0 

12. ścieki oczyszczane chemicznie dam3 33,0 26,0 23,0 

13. ścieki oczyszczane biologicznie dam3 704,0 872,0 895,0 

osady z przemysłowych oczyszczalni ścieków 
14. ogółem Mg 162,0 204,0 190,0 

15. stosowane w rolnictwie Mg 0 0 0 

16. 
stosowane do rekultywacji terenów, w tym 

gruntów na cele rolne 
Mg 0 0 0 

17. 
stosowane do uprawy roślin przeznaczonych 

do produkcji kompostu 
Mg 0 0 0 

18. przekształcone termicznie Mg 0 0 0 

19. składowane razem Mg 0 0 0 

20. magazynowane czasowo Mg 0 0 0 

W 2015 r. na terenie miasta Mielca funkcjonowały 3 przemysłowe oczyszczalnie ścieków (w tym  

1 mechaniczna, 1 chemiczna i 1 biologiczna). W tym samym roku odprowadzono 1 111,0 dam3 ścieków 

przemysłowych, z czego 1 074,0 dam3 stanowiły ścieki przemysłowe odprowadzone bezpośrednio 

                                                           
67 źródło: GUS, dane za lata 2013-2015, wg stanu na dzień 16.08.2016 r. 
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do wód lub do ziemi, a zaledwie 37,0 dam3 ścieki odprowadzone do sieci kanalizacyjnej. W 2015 r. 

największą ilość ścieków oczyszczono w oczyszczalni biologicznej- 895,0 dam3, znacznie mniejszą ilość  

w oczyszczalni mechanicznej- 156,0 dam3, a najmniejszą w oczyszczalni chemicznej- 23,0 dam3. Analiza 

danych za lata 2013-2015 pozwala stwierdzić, że wzrasta ilość ścieków oczyszczanych biologicznie.  

W 2015 r. tą metodą oczyszczono o 191,0 dam3 (wzrost o 21%). 

W 2015 r. na terenie miasta Mielca w procesie oczyszczania ścieków wytworzono 190,0 Mg osadów  

z przemysłowych oczyszczalni ścieków, tj. o 28,0 Mg więcej w porównaniu do 2013 r. (wzrost o 17%)  

i o 14,0 Mg mniej w porównaniu do 2014 r. (spadek o ok.7%). 

Analiza SWOT oraz główne zagrożenia i problemy 

Zagrożenia i problemy związane z gospodarką wodno-ściekową wpływają bezpośrednio na jakość wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz na gleby. W tabeli poniżej przedstawiono mocne i słabe strony 

oraz szanse i  zagrożenia dotyczące gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta Mielca. 

Tabela 19. Analiza SWOT – gospodarka wodno - ściekowa 

MOCNE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY  
(czynniki wewnętrzne) 

 wysoki odsetek ludności korzystającej z sieci 

wodociągowej (98,5%) oraz ludności 

korzystającej z sieci kanalizacyjnej (94,6%); 

 wzrost długości czynnej sieci rozdzielczej  

i kanalizacyjnej 

 wzrost zużycia wody w przeliczeniu  

na 1 mieszkańca; 

 wzrost udział przemysłu w zużyciu wody 

ogółem 

SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

 rozwój nowych technologii w sektorze 

przemysłu w zakresie gospodarowania wodą 

(np. zamykanie obiegów wody) 

 zanieczyszczenie wód powierzchniowych 

substancjami ze spływów powierzchniowych 

w wyniku działalności rolniczej, a także 

pochodzącymi ze zbiorników bezodpływowych 

na ścieki 

Główne zagrożenia: 

Siły sprawcze Presje Stan Wpływ Reakcja/odpowiedź 

niedostateczna 

skłonność 

mieszkańców do 

oszczędzania wody, 

a także 

wodochłonność 

produkcji 

przemysłowej 

obniżenie jakości 

wody (z powodu 

mniejszego 

rozcieńczenia 

zanieczyszczeń) 

negatywny wpływ 

na ekosystem rzeki 

Wisłoki oraz inne 

wody 

powierzchniowe 

negatywne 

oddziaływanie 

na mieszkańców 

miasta i środowisko 

konieczność 

modernizacji 

istniejącej 

infrastruktury 

wodociągowej  

i kanalizacyjnej oraz 

dalszy jej rozwój; 

konieczność 

modernizacji 

zakładów 

przemysłowych,  

m.in. poprzez 
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Siły sprawcze Presje Stan Wpływ Reakcja/odpowiedź 

wprowadzanie 

obiegów 

zamkniętych, 

wykorzystanie 

nowoczesnych 

technologii 

wodooszczędnych 

Problemy: 

Siły sprawcze Presje Stan Wpływ Reakcja/odpowiedź 

wzrost udziału 

przemysłu w zużyciu 

wody 

obniżenie jakości 

wody 

negatywny wpływ 

na ekosystem rzeki 

Wisłoki oraz inne 

wody 

powierzchniowe 

negatywne 

oddziaływanie na 

mieszkańców i 

ekosystemy zależne 

od wód Wisłoki 

rozwój nowych 

technologii 

w sektorze przemysłu 

w zakresie 

gospodarowania 

wodą (np. zamykanie 

obiegów wody) 

Tendencje zmian stanu środowiska 

W ciągu ostatnich lat obserwuje się korzystne zmiany w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków 

komunalnych. W ramach realizacji zadań z zakresu rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej 

98,5% mieszkańców Mielca korzysta z sieci wodociągowej, 94,6% ludności korzysta z sieci kanalizacyjnej  

i prawie wszyscy mieszkańcy (99,72%) korzystają z oczyszczalni ścieków. Wzrasta długość czynnej sieci 

rozdzielczej oraz czynnej sieci kanalizacyjnej, co ma pozytywny wpływ na obserwowaną w ostatnich 

latach poprawę jakości wód podziemnych. Maleje ilość ścieków komunalnych odprowadzonych  

do środowiska. 

Zrównoważony rozwój gospodarki wodno-ściekowej pozwoli na realizację kierunków określonych  

w dokumencie SPA2020. Zaproponowane w nim działania zapewnią między innymi usprawnienie 

systemu gospodarowania wodami w Polsce i regionie, ułatwią dostęp do wody dobrej jakości oraz 

poprawią bezpieczeństwo i efektywność ekonomiczną gospodarki wodnej. Aby utrzymać dobre warunki 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków należy modernizować istniejącą infrastrukturę 

wodociągową i kanalizacyjną na terenie miasta oraz dbać o dalszy jej rozwój. 

3.7. Zasoby geologiczne (ZG) 

Miasto Mielec położone jest w obrębie Kotliny Sandomierskiej stanowiącej rozległe zapadlisko 

przedkarpackie, zbudowanej z utworów mioceńskich i czwartorzędowych. Wśród najliczniej 

występujących osadów w obrębie powiatu mieleckiego znajdują się iły, łupki, margle oraz piaski  

o znacznej miąższości. Na terenie miasta położone są jedynie 2 niewielkie obszarowo miejsca 
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występowania złóż: "Poręby Rzochowskie" oraz "Mielec". Według "Bilansu zasobów złóż kopalin  

w Polsce" za rok 2015 zasoby geologiczne złóż w Porębach Rzochowskich (I-III) wynoszą 3 367 tys. Mg, 

natomiast zasoby przemysłowe 776 tys. Mg. Złoże "Mielec" zostało oszacowane na 50 tys. Mg.  

W promieniu ok. 10 km od miasta, po stronie południowo-wschodniej, a także od strony północnej 

(znacznie mniejsze obszarowo) występują inne udokumentowane złoża surowców, do których należą 

 m. in.68: 

 kruszywa naturalne - Rzemień I, Kiełków, Kiełków I, Kiełków-Południe, Kiełków-

Blonie, Błonie, Dobrynin, Łuże, Łuże-1, Mielec-Szydłowiec, Smoczka I, Smoczka 

II, Niwiska II, Przyłęk, Przyłęk II, Przyłęk III, Ostrowy Tuszowskie, Chorzelów, 

Złotniki oraz Złotniki-Chrząstów; 

 gazy ziemne - Niwiska; 

 torfy - Wola Chorzelowska. 

Wg mapy geośrodowiskowej69 na terenie miasta, nie występują punkty niekoncesjonowanej eksploatacji 

kopalin. Jednakże bliskość rzeki Wisłoki może stwarzać ryzyko pozyskiwania piasków i żwirów 

wychodzącego poza tzw. powszechne korzystanie z wód. W przypadku zwiększonego pozyskiwania 

piasku i żwiru istnieje zagrożenie spowodowania zmian w obrębie koryta rzecznego, obniżania się 

zwierciadła wód gruntowych oraz degradacji siedlisk przyrodniczych. 

Analiza SWOT oraz główne zagrożenia i problemy 

W celu zachowania równowagi środowiska należy w sposób racjonalny gospodarować zasobami 

naturalnymi. Zrównoważona gospodarka surowcami powinna opierać się na oszczędności i właściwym 

pozyskiwaniu, a także właściwym ich przetwarzaniu i wykorzystaniu. W celu osiągnięcia wspomnianych 

założeń, należy wprowadzać nowoczesne techniki i narzędzia optymalizacji przeróbki, odpowiednio 

dobierać maszyny i urządzenia a także technologie. Określenie najważniejszych problemów, zagrożeń, 

ale także możliwości rozwoju jest istotne dla planowania działań związanych z wydobyciem surowców  

z jednej strony, a z drugiej z zachowaniem ich dobrego stanu. Wiąże się to także z działaniami 

ochronnymi w celu zachowania naturalnej równowagi środowiska oraz racjonalnego gospodarowania 

zasobami, ponieważ niewłaściwe prowadzenie działalności górniczej może skutkować niekorzystnymi 

zmianami klimatycznymi oraz postępującą presją na wody i gleby. Jednakże w przypadku miasta Mielca, 

ze względu na raczej ubogie zasoby i brak wydobycia w chwili obecnej działania związane z surowcami 

mineralnymi nie stanowią priorytetowej gałęzi rozwoju, a wymienione zagrożenia i problemy nie 

występują w dużej skali. 

                                                           
68 źródło: http://bazagis.pgi.gov.pl/website/ 
69 źródło: http://emgsp.pgi.gov.pl/emgsp/ 
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Tabela 20. Analiza SWOT - zasoby geologiczne 

MOCNE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY  
(czynniki wewnętrzne) 

 występowanie złóż surowców budowlanych, 

które mogą częściowo zaspokoić potrzeby 

mieszkańców miasta 

 ryzyko nadmiernego pozyskiwania piasków 

 i żwirów znajdujących się w dolinie Wisłoki  

i związana z tym degradacja koryta rzecznego; 

 prowadzenie wydobycia kruszyw i piasków 

metodą „na sucho” 

SZANSE 

(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 

(czynniki zewnętrzne) 

 poszukiwanie nowych złóż surowców 
 prowadzenie wydobycia kruszyw i piasków 

metodą „na sucho” (poza terenem miasta) 

Główne zagrożenia: 

Siły sprawcze Presje Stan Wpływ Reakcja/odpowiedź 

ryzyko nadmiernego 

pozyskiwania 

piasków i żwirów 

znajdujących się  

w dolinie Wisłoki 

ryzyko degradacji 

gleb i powierzchni 

terenu oraz zmian 

stosunków wodnych 

i morfologii koryta 

Wisłoki 

lokalne zaburzenia 

związane  

z morfologią koryta 

cieku, poziomem 

wód, zaburzenie 

funkcjonowania 

lokalnych 

ekosystemów 

zmiany  

w siedliskach lub ich 

zniszczenie 

zaostrzenie kar za 

nielegalne wydobycie, 

prowadzenia działań 

edukacyjno-

informacyjnych 

Tendencje zmian stanu środowiska 

Nie prognozuje się znaczących zmian dotyczących zasobów geologicznych na terenie miasta Mielca. 

3.8. Gleby (GL) 

3.8.1. Charakterystyka gleb 

Typy gleb 

Gleby z terenu Mielca i okolic wykazują duże zróżnicowanie pod względem typu genetycznego.  

W dolinie Wisłoki przeważają żyzne mady, a w części północno-wschodniej występują piaski.  

Na wschodnich terenach miasta występują też gleby błotne, w tym torfy eksploatowane do celów 

leczniczych.70 

Bonitacja 

Według Mapy Glebowo-Rolniczej na terenie miasta występują gleby różnych typów z kilku rzędów.  

Na terenie Mielca wg klasyfikacji bonitacyjnej gruntów, na obszarach rolniczych zaznacza się znaczny 

udział gleb wysokiej klasy, podlegających ochronie- II i III klasa bonitacyjna. Stanowią one 12% ogólnej 

                                                           
70 źródło: http://www.mielec.pl/mielec/polozenie-geograficzne 
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powierzchni miasta i 27,5% powierzchni użytków rolnych. Gleby IV klasy bonitacyjnej stanowią 16,8% 

powierzchni miasta, czyli 38,5% powierzchni użytków rolnych.71 

Użytkowanie gruntów 

Na terenie miasta dominują użytki rolne, stanowiące około 43% jego powierzchni, wśród których 

największy udział mają grunty orne (około 30%) oraz pastwiska (ponad 6%). Obserwowany jest spadek 

udziału gruntów użytkowanych rolniczo oraz gruntów leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych na rzecz 

powiększania powierzchni gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz terenów przeznaczonych  

na inne cele (określone przez GUS jako „tereny różne”). Podział gruntów rolnych w zależności  

od kierunków ich użytkowania zawarty został w poniższej tabeli. 

Tabela 21. Powierzchnia geodezyjna miasta Mielca według kierunków wykorzystania w latach 2012-201472 

Wyszczególnienie 

2012 2014 

Powierzchnia 
geodezyjna 

[ha] 

Powierzchnia 
[%] 

Powierzchnia 
geodezyjna 

[ha] 

Powierzchnia 
[%] 

Powierzchnia miasta 4 689,00 100,00 4 689,00 100,00 

Użytki 

rolne 

Grunty orne 1 390,00 29,64 1 371,00 29,24 

Sady 5,00 0,11 5,00 0,11 

Łąki 161,00 3,43 158,00 3,37 

Pastwiska 304,00 6,48 296,00 6,31 

Grunty rolne zabudowane 71,00 1,51 72,00 1,54 

Grunty rolne pod stawami 66,00 1,41 66,00 1,41 

Grunty rolne pod rowami 38,00 0,81 35,00 0,75 

Razem 2 035,00 43,40 2 003,00 42,72 

Lasy 695,00 14,82 689,00 14,69 

Grunty zadrzewione i zakrzewione 96,00 2,05 72,00 1,54 

Grunty pod wodami 38,00 0,81 38,00 0,81 

Grunty zabudowane i zurbanizowane 1 802,00 38,43 1 827,00 38,96 

Użytki ekologiczne 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nieużytki 4,00 0,09 4,00 0,09 

Tereny różne 19,00 0,41 56,00 1,19 

Rolnicza przydatność i rolnicze użytkowanie gruntów 

Obszar centrum miasta w znacznej mierze jest zabudowany i zurbanizowany. Gleby znacznie 

przekształcone przez nawożenie i uprawę występują głównie na terenie ogródków przydomowych oraz 

ogrodów działkowych. Użytki rolne są zlokalizowane głównie poza strefą zurbanizowaną, na obrzeżach 

                                                           
71 źródło: Opracowanie Ekofizjograficzne na potrzeby VI zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Mielec – Osiedle – 

Centrum”, czerwiec 2015 r. 
72 źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, Podział terytorialny 
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miasta. Tereny rolnicze na terenie Mielca związane są przede wszystkim z doliną Wisłoki i leżą  

w południowo-zachodniej i zachodniej części miasta. Na tych terenach, charakteryzujących się glebami 

dobrej jakości, prowadzona jest działalność rolnicza i ogrodnicza. W części wschodniej i północnej Mielca 

położone są gleby gorszej jakości, znajdują się na nich nieużytki oraz występuje sukcesja leśna.73 

3.8.2. Stan gleb 

Zanieczyszczenie 

Ochrona zasobów i jakości gleb, a w szczególności gleb użytkowanych rolniczo, stanowi istotny element 

działań w zakresie polityki środowiskowej oraz rolnej. Badanie jakości gleb ornych wykonywane jest  

w ramach monitoringu jakości gleby i ziemi (PMŚ). Celem badań jest ocena stanu zanieczyszczeń oraz 

śledzenie zmian właściwości gleb pod wpływem rolniczej i pozarolniczej działalności człowieka. Ponieważ 

monitoring chemizmu gleb prowadzony jest na terenie całego kraju od 1995 roku, w cyklach 5-letnich, 

poniżej przedstawiono wyniki badań wykonanych w latach 1995-2010. 

Na terenie miasta Mielca nie wyznaczono punktu pomiarowego, zatem w celu określenia stanu jakości 

gleb na omawianym obszarze, posłużono się badaniami prowadzonymi najbliżej miasta. W najmniejszej 

odległości położony był punkt pomiarowy zlokalizowany w miejscowości Józefów (powiat mielecki, 

gmina Tuszów Narodowy). Dane dotyczące jakości gleb pochodzą z „Monitoringu chemizmu gleb ornych 

Polski”, prowadzonego przez IUNG w Puławach na zlecenie GIOŚ. 

Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych w województwie podkarpackim przedstawiono  

na poniższym rysunku. 

                                                           
73źródło:  Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca (aktualizacja), Mielec 2011 r. 
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Rysunek 10. Rozmieszczenie punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu gleb w województwie podkarpackim74 

Wyniki wybranych pomiarów w miejscowości Józefów (punkt pomiarowo- kontrolny nr 377) przedstawia 

poniższa tabela. 

Tabela 22. Zestawienie wybranych wyników badań gleb w miejscowości Józefów (punkt pomiarowo- kontrolny nr 377)75 

Kompleks:2 (pszenny dobry) 
Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane) 

Gatunek gleby wg: 
BN-78/9180-11: gs (gina średnia) 

PTG 2008: gz (gliza zwykła) 
USDA: L (loam) 

Jednostka Rok 

1995 2000 2005 2010 

Oczyn  Odczyn "pH" w zawiesinie 

H2O 

 5,3 5,7 5,5 6,6 

Odczyn "pH" w zawiesinie 

KCl 

4,3 4,3 4,3 5,4 

Substancja 

organiczna gleby 

Próchnica % 2,97 3,34 2,92 2,69 

Węgiel organiczny 1,72 1,82 1,69 1,56 

Azot ogólny 0,120 0,145 0,130 0,158 

Zawartość 

pierwiastków 

przyswajalnych dla 

roślin 

Siarka przyswajalna mg S-

SO4/100g  

2,12 1,88 2,28 0,97 

Całkowita zawartość Mangan mg/kg 1150 1100 1077 421 

                                                           
74 źródło: Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2010-2012, Inspekcja ochrony Środowiska, Warszawa 2012 
75 Ibidem 
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Kompleks:2 (pszenny dobry) 
Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane) 

Gatunek gleby wg: 
BN-78/9180-11: gs (gina średnia) 

PTG 2008: gz (gliza zwykła) 
USDA: L (loam) 

Jednostka Rok 

1995 2000 2005 2010 

pierwiastków 

śladowych 

Kadm 0,43 0,34 0,32 0,29 

Miedź 11,8 12,2 12,8 10,4 

Chrom 20,2 21,5 20,7 18,9 

Nikiel 16,7 14,7 15,0 11,4 

Ołów 22,3 23,5 26,6 21,4 

Cynk 51,7 61,7 71,5 50,8 

Pozostałe 

właściwości 

Wielopierścieniowe 

węglowodory 

aromatyczne suma 

13 WWA 

µg/kg 

 

248 385 503 349 

Radioaktywość Bq/kg 592 514 612 413 

Zasolenie mg 

KCl/100g 

31,6 25,9 34,7 15,3 

Jak wynika z powyższej tabeli, stan jakości gleb na terenie miejscowości Józefów określa się jako dobry. 

Kompleks przydatności rolniczej określono na pszenny dobry. Klasa bonitacyjna to III b. Niepokojącym 

faktem jest sukcesywny spadek (od 2000 r.) zawartości próchnicy. Zadawalającym zjawiskiem jest 

natomiast sukcesywny spadek zwartości pierwiastków śladowych oraz wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych. Z uwagi na niewielką odległość punktu pomiarowego, zakłada się,  

iż na terenie miasta Mielca stan gleb jest zbliżony. 

Na zanieczyszczenie gleb wpływa również depozycja zanieczyszczeń z powietrza atmosferycznego.  

Ich źródłem są emisje ze środków transportu, tereny przemysłowe oraz składowisko odpadów. 

Zakwaszenie 

Wartość odczynu (pH) gleby określa stężenie jonów wodorowych w glebie. Głównymi ich źródłami są:  

procesy zachodzące między cząsteczkami gleby i korzeniami roślin podczas pobierania przez 

nie mineralnych składników odżywczych, mineralizacja substancji organicznej gleby, obecność kwasów 

organicznych, bezpośredni opad kwaśnych deszczy. 

W roku 2012 wykonano badania gleby w granicach administracyjnych miasta Mielca w zakresie 

kwasowości gleb w rolnictwie indywidualnym. Badania te uwzględniały właściwości agrochemiczne 

stanu gleby określające odczyn gleb. Wyniki badań odczynu gleb na terenie miasta Mielca przedstawia 

poniższy wykres. 
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Rysunek 11. Struktura odczynu gleb w mieście Mielcu w latach 2010-201276 

Na podstawie informacji opublikowanych przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie wynika, że na terenie 

Mielca przeważają gleby bardzo kwaśne (35%) i kwaśne (26%), co stanowi 61% powierzchni objętych 

badaniami. Pozostała część obszaru charakteryzuje się optymalnymi warunkami dla większości roślin 

uprawnych. 

Zakwaszenie gleb powoduje niekorzystne skutki dla rolnictwa oraz ochrony środowiska przyczyniając się, 

m.in. do obniżenia plonów i pogorszenia ich jakości. W glebach kwaśnych występuje większe 

wypłukiwanie pierwiastków i związków chemicznych, które trafiają do wód gruntowych, a dalej 

wgłębnych, a także powierzchniowych powodując ich zanieczyszczenie. Aktywacja metali ciężkich 

wzrasta więc wraz ze wzrostem zakwaszenia. Wobec powyższego, wskazane jest wapnowanie gleb. 

Wapno ma wszechstronny i korzystny wpływ na właściwości fizykochemiczne, chemiczne i biologiczne 

gleb. Wpływa na poprawę ich żyzności, umożliwia uzyskiwanie wysokich plonów oraz efektywne 

wykorzystanie składników mineralnych azotu, fosforu i potasu z nawozów. 

Zjawiska występujące w obrębie gleb 

Podstawowym źródłem przekształceń gleb na terenie Mielca jest działalność człowieka związana  

z rozbudową strefy zurbanizowanej, na cele mieszkalne oraz działalności gospodarczej. Powoduje to 

zmianę struktury gleb. Działania antropogeniczne powodują przechodzenie związków biogennych  

i innych zanieczyszczeń bezpośrednio do gleby, wód podziemnych i powierzchniowych. 

Jednym z głównych czynników zmian w strukturze chemicznej gleb jest rolnicze użytkowanie, w tym  

na terenach ogrodów działkowych. Może ono powodować nadmierne przechodzenie składników 

pokarmowych, takich jak fosfor, potas i magnez, do gleb a tym samym powodować powstawanie 

                                                           
76 źródło: Ochrona środowiska w województwie podkarpackim w latach 2010-2012, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2013 r. 
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braków w zawartości składników przyswajalnych (dostępnych dla roślin) w glebie. Natomiast 

przedostawanie się fosforu i azotu do wód powierzchniowych może powodować ich eutrofizację. 

Tereny zdegradowane i zdewastowane 

Gleby narażone są na degradację głównie w związku z rozwojem sieci osadniczej i komunikacyjnej. 

Ulegają one zarówno degradacji chemicznej, jak i fizycznej. Stan i jakość gleb są uzależnione  

od kompleksowego oddziaływania czynników naturalnych i antropogenicznych. 

Zgodnie ze stanem na rok 2016, na terenie miasta Mielca nie stwierdzono występowania gleb 

zdegradowanych i zdewastowanych wymagających rekultywacji. Niemniej jednak, zidentyfikowano 

obszary problemowe, do których można zaliczyć: 

 obszary użytkowane rolniczo, ogrody działkowe; 

 obszary zajmowane pod zabudowę; 

 obszary narażone na oddziaływanie odcinków dróg o dużym natężeniu ruchu; 

 składowisko odpadów komunalnych. 

Na terenie miasta zostały zakończone działania rekultywacyjne na zamkniętym składowisku odpadów 

komunalnych w Mielcu. Obecne prace dotyczą urządzenia terenów zielonych i rekreacyjnych na byłym 

składowisku oraz wokół niego.77 

Osuwiska 

Zgodnie z informacjami Państwowego Instytutu Geologicznego, na terenie powiatu mieleckiego 

występują osuwiska oraz obszary predysponowane do występowania ruchów masowych, niemniej 

jednak, na terenie miasta Mielca nie zidentyfikowano powyższych zagrożeń. Opisaną sytuację 

przedstawia poniższa mapa, zawierająca wykaz ww. obszarów na terenie województwa podkarpackiego. 

                                                           
77 źródło: http://www.mielec.pl/komunalna.php 
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Rysunek 12. Przeglądowa mapa osuwisk i obszarów predysponowanych do występowania ruchów masowych 
w województwie podkarpackim78 

3.8.3. Ochrona gleb w kontekście adaptacji do zmian klimatu i występowania 

zjawisk ekstremalnych 

Skutki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk ekstremalnych, 

wpływają bezpośrednio na jakość gleb. Dokument SPA 2020 wskazuje, iż przewidywane zmiany 

klimatyczne wpłyną w przyszłości niekorzystnie na strukturę gleb oraz ich zdolności produkcyjne. Będzie 

to przede wszystkim efekt wzrostu częstotliwości i intensywności zjawiska suszy, przez którą zmniejszy 

się zawartość materii organicznej w glebie.79 

Wspomniane zmiany klimatyczne i pogłębiające się ujemne bilanse wodne w sezonie wegetacyjnym, 

będą doprowadzać do wyłączania z produkcji rolniczej gleb. Z tego względu istotnym działaniem 

adaptacyjnym do zmian klimatycznych może być wprowadzanie małych zbiorników retencyjnych, oczek 

wodnych oraz rowów nawadniających poprawiających zdolności retencyjne gleb. Praktyki rolnicze 

                                                           
78 źródło: http://geoportal.pgi.gov.pl/css/sopo/mapy/woj_podkarpackie.jpg  
79 źródło: Adaptacja rolnictwa wobec zmiany klimatu, Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki, IUNG-PIB w Puławach 
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wspomagające ochronę gleb przed erozją dotyczą, m.in. niwelowania nadmiernego zakwaszenia poprzez 

wapnowanie gleb. 

Analiza SWOT oraz główne zagrożenia i problemy 

Tabela 23. Analiza SWOT - gleby 

MOCNE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY  
(czynniki wewnętrzne) 

 występowanie gleb II i III klasy bonitacyjnej; 

 niskie zanieczyszczenie chemiczne gleb; 

 brak terenów wymagających rekultywacji lub 

zdegradowanych; 

 brak zagrożenia ruchami masowymi; 

 poprawa jakości środowiska dzięki rekultywacji 

terenu składowiska odpadów w Mielcu 

 sukcesywny spadek zawartości próchnicy  

w glebie; 

 duże zakwaszenie gleb (61% powierzchni 

gruntów użytkowanych rolniczo); 

 wzrastająca presja urbanizacyjna na tereny 

biologicznie czynne 

SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

 możliwość korzystania rolników z programów 

wsparcia do produkcji rolniczej oraz doradztwa 

rolniczego 

 zmiany klimatyczne powodujące,  

m.in. przesuszanie gruntów 

Główne zagrożenia: 

Siły sprawcze Presje Stan Wpływ Reakcja/odpowiedź 

zmiany klimatyczne 

powodujące wzrost 

temperatury oraz 

zmniejszenie ilości 

opadów 

nasilające się 

przesuszanie 

gruntów 

degradacja gleb 

oraz utrata ich 

zdolności 

produkcyjnych 

utrata walorów 

przyrodniczych oraz 

możliwości do 

prowadzenia 

opłacalnej 

gospodarki rolnej 

zwiększanie retencji 

gleb przez 

wprowadzanie 

obiektów małej 

retencji, dobór 

odpowiednich upraw  

i zabiegów 

agrotechnicznych, 

utrzymywanie 

trwałych użytków 

zielonych 

Problemy: 

Siły sprawcze Presje Stan Wpływ Reakcja/odpowiedź 

sukcesywny spadek 

zawartości 

próchnicy oraz duże 

zakwaszenie gleb 

(61% powierzchni 

gruntów 

użytkowanych 

rolniczo) 

obniżona jakość 

gleb, która wymusza 

stosowanie 

nawozów 

sztucznych 

oraz wapnowanie 

niska towarowość 

produkcji 

ogrodniczej  

i rolniczej 

ryzyko zaprzestania 

produkcji roślinnej, 

co przyczyni się 

do utraty walorów 

glebowych 

i zmniejszy 

dochodowość 

upraw 

wsparcie dla rolnictwa 

stosującego techniki 

sprzyjające 

utrzymaniu i poprawie 

walorów gleb oraz 

działania edukacyjne 

dla rolników 

wzrastająca presja 

urbanizacyjna na 

tereny biologicznie 

zasklepianie gleb 

oraz ich 

przekształcenia 

utrata naturalnych 

cech środowiska 

glebowego 

zmniejszenie 

terenów 

powierzchni 

konieczność podjęcia 

uwzględnienia 

terenów o wysokich 
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Siły sprawcze Presje Stan Wpływ Reakcja/odpowiedź 

czynne zielonych, 

grunty, wyłączone  

z produkcji rolnej  

i leśnej 

walorach 

produkcyjnych 

i naturalnych gleb 

w dokumentach 

planistycznych 

Tendencje zmian stanu środowiska 

W ciągu ostatnich lat obserwowany jest trend związany z utrzymywaniem się jakości gleb na podobnym 

poziomie. Wyniki badań chemizmu gleb wykonanych w latach 1995-2010 wykazały, iż zawartość metali 

ciężkich jest niska. Analogicznie wskazuje na brak występowania zanieczyszczeń metalami ciężkimi  

w badanych glebach. Problemem dotyczącym jakości gleb, na terenie Mielca jest duże zakwaszenie gleb 

użytkowanych rolniczo (na obrzeżach miasta). Tym samym, występuje duży odsetek gleb wymagających 

wapnowania, co sprawia, że proces degradacji chemicznej gleby może się utrwalać. Nadmierna 

kwasowość gleb użytkowanych rolniczo, powoduje obniżenie ich produkcyjności, a także zwiększa 

mobilność pierwiastków metali ciężkich, które w kwaśnym środowisku są łatwiej pobierane przez 

rośliny. Pozytywne zjawisko dotyczy klasyfikacji bonitacyjnej gruntów. Na obszarach rolniczych miasta 

zaznacza się znaczny udział gleb wysokiej klasy (II i III klasa bonitacyjna). Województwo podkarpackie 

charakteryzuje się występowaniem zjawisk osuwiskowych. Pozytywną cechą jest brak występowania 

w granicach administracyjnych miasta Mielca terenów osuwiskowych oraz mała powierzchnia terenów 

wymagających rekultywacji. Mimo ww. pozytywnych zmian, postępująca degradacja terenu poprzez 

zwiększenie terenów zurbanizowanych doprowadzą do zmniejszenia terenów powierzchni zielonych na 

terenie miasta oraz wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, a zmiany klimatyczne doprowadzają 

do pogłębiającego się przesuszania gleb. 

3.9. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów (GO) 

3.9.1. Odpady komunalne, w tym odpady ulegające biodegradacji 

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie miasta Mielca jest prowadzona zgodnie z Planem 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego80, oraz Regulaminem utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec.81 

Od 1 lipca 2013 r. funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, który został 

wprowadzony poprzez ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz niektórych innych ustaw. Zasadniczym elementem zreformowanego systemu zbierania, 

                                                           
80 Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr XXIV/409/12 z dnia 27 sierpnia 2012r.  w sprawie przyjęcia projektu Planu 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 
81 Uchwała NR XXIX/245/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Miejskiej Mielec, ze zmianami - tekst obowiązujący (Dz. Urz. Woj. Podk.2016.2099) 
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odbierania i przetwarzania opadów komunalnych w gminach jest przeniesienie obowiązku 

zorganizowania odbierania, zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na gminy. Gmina 

pobiera od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

która uwzględnia koszty zbierania odpadów w PSZOK, odbierania (transportu), odzysku, w tym 

recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującą hierarchią sposobu 

postępowania z odpadami. Wg ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach82, za odpady uznaje się 

każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do których 

pozbycia jest zobowiązany. 

System gospodarki odpadami na terenie miasta Mielca 

W 2015 r. obowiązkiem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych objęte były wszystkie 

nieruchomości znajdujące się na terenie całego miasta - zarówno nieruchomości zamieszkałe,  

jak i nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne. Odpady komunalne 

wytworzone na terenie miasta Mielca były odbierane i zbierane od mieszkańców miasta oraz  

z nieruchomości niezamieszkałych w następujących systemach: 

1. Odbiór odpadów bezpośrednio z nieruchomości: 

 zmieszanych odpadów komunalnych; 

 odpadów segregowanych - papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, szkło bezbarwne i kolorowe, metal; 

 odpadów zielonych (z nieruchomości zamieszkałych); 

 odbiór w systemie „wystawki" odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon (z nieruchomości 

zamieszkałych). 

2. Selektywne zbieranie odpadów w tzw. Poletkach Ekologicznych – tj. papier i tektura, tworzywa 

sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło bezbarwne i kolorowe, metal z pojemników do segregacji 

ustawionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec. W 2015 r. na terenie całego miasta funkcjonowało  

17 poletek. 

3. Selektywne zbieranie odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  

w Mielcu przy ul. Wolności tj. - papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 

szkło bezbarwne i kolorowe, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego, zużytych opon oraz odpadów ulegających biodegradacji/zielone, tekstyliów, metali, 

komunalnych odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane leki, farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, 

zużyte baterie i akumulatory, środki ochrony roślin, kwasy, alkalia), odpady budowlane i rozbiórkowe. 

                                                           
82 Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm. 
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4. Zbieranie przeterminowanych leków w aptekach. 

5. Odbieranie selektywnie zebranych odpadów przy pomocy Mobilnych Punktów Zbiórki Odpadów 

Problemowych tj. - farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, zużyte baterie i akumulatory, środki ochrony 

roślin, kwasy, alkalia, środki chemiczne, termometry, przeterminowane leki. Zbiórka w tej formie 

funkcjonuje dwa razy do roku. Na każdym z osiedli miasta Mielca, w wyznaczonym miejscu, mieszkańcy 

mogą oddawać zgromadzone niebezpieczne odpady komunalne. 

6. Zbieranie Zużytych baterii w Punktach Selektywnego Zbierania Zużytych Baterii. 

 

Rysunek 13. Lokalizacja poletek ekologicznych oraz PSZOK na terenie miasta Mielca. 

Zagospodarowanie odpadów komunalnych 

Według podziału, który został wprowadzony Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Podkarpackiego, miasto Mielec należy do Regionu Zachodniego gospodarki odpadami. Zgodnie  
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z zapisami obowiązujących przepisów oraz powyższego Planu, podmioty odbierające zmieszane odpady 

komunalne oraz selektywnie zebrane odpady zielone są zobowiązane do przekazania ich bezpośrednio 

do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) lub w przypadku braku takich 

instalacji do wyznaczonych w Planie do instalacji przeznaczonej do zastępczej obsługi regionu. Odpady 

selektywnie zebrane, podmioty mogą przekazywać do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami bez ograniczeń związanych z podziałem województwa  

na regiony gospodarki odpadami. 

Na wypadek awarii lub braku możliwości przyjmowania odpadów z Regionu przez instalacje RIPOK 

wyznaczono instalacje zastępcze. Instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych  

z terenu miasta Mielca, w podziale na instalacje RIPOK i zastępcze przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 24. Instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu miasta Mielca83 

Rodzaj 
odpadów 

Status 
instalacji 

Instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z 
terenu miasta Mielca 

zmieszane 

odpady 

komunalne 

RIPOK Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy – Kozodrza, 39-103 Ostrów 

Instalacja 

zastępcza 

Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia, 

Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica 

Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów - Kozodrza, 39-103 

Ostrów 

Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów, ul. Wojska 

Polskiego 3, 39-300 Mielec 

Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, ul. Wolności 17, 39-

300 Mielec 

Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów, Malinie 317. 39-

331 Chorzelów 

odpady zielone 

oraz inne 

odpady 

ulegające 

biodegradacji 

RIPOK Kompostownia bębnowa (bioreaktor: komposter typ-16) Paszczyna 62B, 39-207 

Brzeźnica 

Instalacja 

zastępcza 

Kompostownia - ul. Białobrzeska, 38-400 Krosno 

Kompostownia osadów i biokomponentów KOMWITA/ ul. Siedlanka Boczna 2, 

37-300 Leżajsk 

Pozostałości z 

sortowania 

odpadów 

komunalnych 

przeznaczone 

do składowania 

RIPOK Składowisko Odpadów przy Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy 

– Kozodrza, 39-103 Ostrów 

Instalacja 

zastępcza 

Składowisko Odpadów Komunalnych w Mielcu, Zakład Utylizacji Odpadów 

Komunalnych Sp. z o. o. w Mielcu, ul. Wolności 171  

39-300 Mielec  

Składowisko Odpadów Komunalnych w m. Borowa, Gminny Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Borowej, 39-305 Borowa 223  

Składowisko odpadów komunalnych  Strzegocicach, Miejski Zakład Komunalny 

w Pilźnie, ul. Rynek 5 39-220 Pilzno 

Składowisko Odpadów Komunalnych w Jodłowej, Gminny Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Jodłowej, 39-225 Jodłowa 

Składowisko Odpadów Komunalnych w Krośnie, Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Fredry 12  

                                                           
83 źródło: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Mielec za rok 2015, Urząd Miejski w Mielcu,  

2016 r. 
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Rodzaj 
odpadów 

Status 
instalacji 

Instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z 
terenu miasta Mielca 

Składowisko Odpadów Innych Niż Niebezpieczne i Obojętne w Stalowej Woli, 

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1, 37-450 

Stalowa Wola  

Składowisko Odpadów Komunalnych w Sigiełkach, Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o., w Krzeszowie, 37-418 Krzeszów ul. Biłgorajska 16  

Składowisko Odpadów Komunalnych w Giedlarowej, „Stare Miasto – Park” Sp. z 

o.o., 37-300 Leżajsk, Wierzawice 874 

Składowisko Odpadów Innych Niż Niebezpieczne i Obojętne w Przemyślu, 

Zakład Usług Komunalnych, ul. Piastowska 22 , Przemyśl 

Składowisko Odpadów w m. Młyny, Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy 

Radymno z/s w Skołoszowie, Skołoszów 341  

Zgodnie z zawartą umową, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Miejskiej Mielec odpowiedzialne jest Konsorcjum Firm, którego liderem jest Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu. Według sprawozdań przedkładanych przez MPGK 

Sp. z. o. o. odpady odebrane od mieszkańców z terenu Gminy Miejskiej Mielec zostały w 2015 r. 

przekazane do instalacji zagospodarowania odpadów wymienionych w poniższej tabeli. 

Tabela 25. Instalacje, do których zostały przekazane odpady komunalne z terenu miasta Mielca w roku 2015 w celu ich 
zagospodarowania84 

Rodzaj 
odpadów 

Nazwa instalacji 

Zmieszane 

odpady 

komunalne 

EURO - EKO Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec 

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o. o., ul. Wolności 171, 39-300 Mielec 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Ostrowie; 39-103 Ostrów 225 

Selektywnie 

zebrane 

odpady 

komunalne 

PRT Radomsko Sp. z o. o., ul. Geodetów 8, 97-500 Radomsko 

Arcelor Mittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 92 

JUKO Sp. z o.o. ul. Topolowa 1, 97-300 Piotrków Trybunalski 

MB Recycling Sp. z o. o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. k. ul. Głowackiego 4a/15,  

25-368 Kielce 

Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych EURO - EKO Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 

Mielec 

Onduline Production Sp. z o. o.,ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec 

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica 

IMP POLOWAT ul. Konwojowa 96, 43-346 Bielsko-Biała 

OWENS - ILLINOIS ul. Morawska 1, 37 -500 Jarosław, Huta Szkła 

Firma Usługowo Handlowa EKO-TOP Sp. z o.o., ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów 

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wolności 171, 39-300 Mielec 

Remondis Elektrorecycling, ul. Pryncypalna 132/134, 93-373 Łódź 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Ostrowie; 39-103 Ostrów 225 

SINOMA, ul. Partyzantów 15, 39-300 Mielec, 

MONDI ŚWIECIE S.A. ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie, 

Hermes Recycling Sp. z o.o., Barszczówka 37, 18-106 Białystok, 

                                                           
84 źródło: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Mielec za rok 2015, Urząd Miejski w Mielcu,  

2016 r. 
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Rodzaj 
odpadów 

Nazwa instalacji 

DSS Recycling Sp. z o.o., ul. Magazynowa 1, 42-530 Dąbrowa Górnicza 

Masy odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie miasta Mielca 

Odpady odebrane bezpośrednio od mieszkańców 

Na terenie miasta Mielca w roku 2015 bezpośrednio z nieruchomości odebrano 19 585,2 Mg odpadów 

komunalnych, z czego 16 818,5 Mg (85,87 %) stanowiły odpady zmieszane, natomiast odpady 

selektywnie zebrane stanowiły 2 766,7 Mg (14,12 %). 

Tabela 26. Masa odpadów odebranych i zebranych z terenu miasta Mielca w latach 2013-201585 

Rodzaj odpadów komunalnych Masa odpadów komunalnych [Mg] 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 
Ogółem 19 028,305 19 169,59 19 585,2 

Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

17 176,38 16 893,33 16 818,5 

Odpady zebrane selektywnie 1 851,925 2 276,26 2 766,7 

Analiza powyższych danych pozwala stwierdzić, że na terenie miasta Mielca zauważalny jest wzrostowy 

trend masy odbieranych i zbieranych odpadów komunalnych ogółem. Należy wskazać,  

iż w analizowanym okresie znacznie wzrosła masa odpadów zbieranych selektywnie. Udział procentowy 

tego rodzaju odpadów w ogólnej masie odpadów komunalnych odebranych i zebranych  

od mieszkańców wzrósł w latach 2013 – 2015 z poziomu 9,73 % w 2013 r. do poziomu 14,12 % w 2015 r.  

Z pewnością przyczynia się do tego promocja i edukacja dotycząca selektywnego zbierania odpadów 

prowadzona na terenie miasta, jak również wprowadzane ułatwienia oraz oferta skierowana do 

mieszkańców (np. zbieranie odpadów problemowych w PSZOK i w punktach mobilnych). 

Szczegółowe dane dotyczące masy poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych (z wyłączeniem 

selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji) odebranych bezpośrednio z nieruchomości 

położonych na terenie miasta Mielca w latach 2013- 2015 przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 27. Masy poszczególnych rodzajów odpadów odebranych bezpośrednio z nieruchomości położonych na terenie 
miasta Mielca w latach 2013-201586 

Kod 
odpadu 

Nazwa Masa 
odpadów  

w 2013 r. [Mg] 

Masa 
odpadów  
w 2014 r. 

[Mg] 

Masa 
odpadów  
w 2015 r. 

[Mg] 
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 399,3 328,80 237,6 

15 01 04 Opakowanie z metali 0,1 0 0,7 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 0 0 1,2 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 44,2 0 0 

15 01 07 Opakowania ze szkła 248,71 212,03 450,7 

                                                           
85 źródło: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Mielec za rok 2015, Urząd Miejski w Mielcu,  

2016 r. 
86 Sprawozdania Prezydenta Miasta Mielca z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2013, 2014, 2015 
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Kod 
odpadu 

Nazwa Masa 
odpadów  

w 2013 r. [Mg] 

Masa 
odpadów  
w 2014 r. 

[Mg] 

Masa 
odpadów  
w 2015 r. 

[Mg] 
16 01 03 Zużyte opony 6,04 39,55 3,9 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowe z rozbiórki 

i remontów 
62,78 0 0 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych 
0 0 0 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu 
0 0 0 

19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) 1,28 0 0 

20 01 23 Urządzenia zawierające freony 0 1,095 0,1 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,91 0 0 

20 01 33* 

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane 

0,92 0 0 

20 01 35 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 200121 i 200123 

zawierające niebezpieczne składniki 

4,74 5,886 0,3 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21,20 01 23 i 20 

01 35 

1,86 1,336 12,6 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
17 176,38 16 893,33 16 818,5 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 147,32 141,56 198,7 

Odpady zebrane w sposób selektywny w wyznaczonych punktach zbierania 

W latach 2013 – 2015 selektywne zbieranie odpadów było prowadzone w PSZOK, poletkach 

ekologicznych, Mobilnych Punktach Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, punktach skupu oraz aptekach  

i punktach zbiórki baterii.  

Tabela 28. Masy poszczególnych rodzajów odpadów zebranych w punktach selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta 
Mielca w latach 2013-201587 

Nazwa punktów Kod 
zebranych 
odpadów 

komunalnych 

Rodzaj zebranych odpadów 
komunalnych 

Masa zebranych odpadów 
komunalnych [Mg] 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 

Apteki  20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,912  2,126  2,5 

Poletka ekologiczne 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 8,9 34,7 41,6 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 18,1 49,7 31,2 

15 01 04 Opakowania z metali - - 0,2 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe - - 0,2 

15 01 07 Opakowania ze szkła 15,1 31,7 83,9 

Punkty zbiórki baterii  20 01 33 Baterie - - 0,8 

                                                           
87 Sprawozdania Prezydenta Miasta Mielca z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2013, 2014, 2015; Roczna 

analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Mielec za rok 2015, Urząd Miejski w Mielcu, 2016 r.; Roczna 
analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Mielec za rok 2014, Urząd Miejski w Mielcu, 2015 r.; 
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Nazwa punktów Kod 
zebranych 
odpadów 

komunalnych 

Rodzaj zebranych odpadów 
komunalnych 

Masa zebranych odpadów 
komunalnych [Mg] 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 

Mobilne punkty zbiórki 

odpadów 

niebezpiecznych 

20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne 

- - 0,9 

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice inne niż wymienione 

w 20 01 27 

- - 1,0 

20 01 32 Leki - - 0,06 

20 01 33 Baterie i akumulatory łącznie  

z bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 

16 06 03 oraz niesortowane baterie  

i akumulatory zawierające te baterie 

- - 0,002 

Punkt selektywnej zbiórki 

odpadów 

Komunalnych,  

Mielec, ul. Wolności 171 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury - 7,24 14,4 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych - 12,68  8,4 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych - - 6,0 

15 01 04 Opakowania z metali 0,08 - - 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe -- - 0,005 

15 01 07 Opakowania ze szkła 0,72  10,9  

 

10,2 

15 01 09 Opakowania z tekstyliów  0,144    

16 01 03  Zużyte opony  0,078  2,44 1,4 

17 01 01  Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 

109,18  206,4 209,7 

20 01 10 Odzież - 1,31 1,6 

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć 

0,004 0,012 0,05 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony  - 0,403 1,4 

20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne  

0,071    

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice inne niż wymienione 

w 20 01 27  

0,273 0,582 0,5 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31  - 0,035 0,04 

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie  

z bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 

16 06 03 oraz niesortowane baterie  

i akumulatory zawierające te baterie 

0,008 0,332  0,04 

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

0,22  0,46  4,9 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji  9,58 117,51  282,1 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe  1,73  10,2 74,7 

Id: 6C3F0F41-A08F-4407-A91E-F84080BBC59E. Projekt



Program ochrony środowiska dla miasta Mielca na lata 2017 -2020 z perspektywą na lata 
2021-2024 

85 

Nazwa punktów Kod 
zebranych 
odpadów 

komunalnych 

Rodzaj zebranych odpadów 
komunalnych 

Masa zebranych odpadów 
komunalnych [Mg] 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 

20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35  

0,405 1,341 3,6 

20 01 38 Drewno inne niż wymienione  

w 20 01 37  

- 89,66 150,4 

SINOMA 

 ul. Partyzantów 15  

39-300 Mielec  

(punkt skupu) 

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury 173,07  417,765  364,8 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych  32,12  72,745 54,7 

15 01 04  Opakowania z metali  7,22  10,31  

15 01 07  Opakowania ze szkła  0,02  11,0 9,9 

20 01 23  Urządzenia zawierające freony 1,19  2,617 4,9 

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33 

- - 0,5 

20 01 35*  Zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne inne niż wymienione  

w 20 01 21 9 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

6,32  7,19 

 

17,4 

20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 20 01 35  

1,07  0,678 3,5 

Ponadto prowadzono selektywną zbiórkę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Tabela 

poniżej stanowi zestawienie masy odpadów biodegradowalnych zbieranych w sposób selektywny. 

Tabela 29. Odpady komunalne ulegające biodegradacji odebrane w sposób selektywny88 

Łączna masa 
selektywnie 

odebranych odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji [Mg] 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 

514,93 443,97 449,7 

Z powyższego zestawienia wynika, że w latach 2014-2015 masa selektywnie odebranych odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji wzrasta. W 2015 r., w porównaniu do 2014 r. odebrano  

o 5,73 Mg więcej tego typu odpadów. Była to znacznie wyższa masa selektywnie odebranych odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji niż w 2013 r. Wynika to z faktu, że nie funkcjonował wówczas na 

terenie Mielca PSZOK. W kolejnych latach 2014-2015 poza odpadami komunalnymi ulegającymi 

biodegradacji odebranymi w sposób selektywny, odpady zielone zbierane były również w PSZOK.  

W 2014 r. w PSZOK zebrano 459,71 Mg odpadów o kodzie 15 01 01 (tj. opakowania z papieru i tektury), 

90,24 Mg odpadów o kodzie 20 01 38 ( drewno inne niż wymienione w 20 01 37) oraz 11,51 Mg 

odpadów o kodzie 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji), natomiast w 2015 r. odpowiednio 420,80 

Mg odpadów o kodzie 15 01 01, 150,40 Mg odpadów o kodzie 20 01 38 oraz 282,1 Mg odpadów  

                                                           
88 Sprawozdania Prezydenta Miasta Mielca z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2013, 2014, 2015; 
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o kodzie 20 02 01. Wzrasta zatem masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych  

w sposób selektywny. 

Osiągnięte poziomy recyklingu i odzysku 

Na terenie miasta Mielca w latach 2013- 2015 zostały osiągnięte wymagane poziomy recyklingu  

i przygotowania do ponownego użycia odpadów takich jak papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, 

inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące uzyskanych poziomów 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia poszczególnych odpadów. 

Tabela 30. Informacja o osiągniętych przez miasto Mielec wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania w latach 2013- 201589 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] 
Papier, metal, 

tworzywa sztuczne, 

szkło 

2013 2014 2015 
wymagany osiągnięty wymagany osiągnięty wymagany osiągnięty 

12< 32,62 14< 38,70 16< 41,11 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] 

Inne niż 

niebezpieczne 

odpady budowlane  

i rozbiórkowe 

2013 2014 2015 

wymagany osiągnięty wymagany osiągnięty wymagany osiągnięty 

36< 100 38% < 100 40< 100 

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%] 

Odpady komunalne 

ulegające 

biodegradacji 

2013 2014 2015 
wymagany osiągnięty wymagany osiągnięty wymagany osiągnięty 

50 > 26,83 50> 24,13 50> 4,3 

3.9.2. Odpady zawierające azbest 

Postępowanie z wyrobami z azbestu lub zawierającymi azbest reguluje ustawa z dnia 19 czerwca 1997 

roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej dnia 

14 maja 2002 roku przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych 

na terytorium Polski”. Wymieniony Program stracił moc uchwałą nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia  

14 lipca 2009 roku, którą jednocześnie ustanowiono wieloletni program pn „Program Oczyszczania Kraju  

z Azbestu na lata 2009 -2032”. 

Wszystkie wytwarzane odpady zawierające azbest zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Azbest, 

który był stosowany na dużą skalę w budownictwie jest źródłem odpadów o kodach: 17 06 01, 17 06 08. 

Odpady zawierające azbest występują również w innych działach gospodarki, generując odpady  

                                                           
89 źródło: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Mielec za rok 2015, Urząd Miejski w Mielcu,  

2016 r. 
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o kodach 06 07 01, 06 13 04, 10 11 81, 10 13 09, 15 01 11, 16 01 11 (klocki hamulcowe), 16 02 10 

(urządzenia zawierający wolny azbest). 

Tabela 31. Masa odpadów zawierających azbest zinwentaryzowanych na terenie Gminy Miejskiej Mielec90 

Masa odpadów zawierających azbest [kg] 

zinwentaryzowane unieszkodliwione pozostałe do unieszkodliwienia 
razem os. 

fizyczne 

os. 

prawne 

Razem os. 

fizyczne 

os. 

prawne 

razem os. 

fizyczne 

os. 

prawne 

551 641 539 709 11 932 317 946 316 566 1 380 233 695 223 143 10 552 

Powyższe zestawienie wskazuje, iż większość odpadów zawierających azbest na terenie Mielca zostało 

zinwentaryzowane u osób fizycznych. Mimo wciąż pozostającej dużej masy odpadów azbestowych 

pozostających do unieszkodliwienia, należy zwrócić uwagę iż 57,64 % tych wyrobów zostało już 

unieszkodliwione. 

Tabela 32. Masa wyrobów zawierających azbest, w podziale na rodzaje91 

Masa wyrobów zawierających azbest [kg] 

kod wyrobu 
Zinwentaryzowane unieszkodliwione 

pozostałe do 
unieszkodliwienia 

razem 
os. 

fizyczne 
os. 

prawne 
razem 

os. 
fizyczne 

os. 
prawne 

razem 
os. 

fizyczne 
os. 

prawne 
W01 

Płyty 

azbestowo-

cementowe 

płaskie 

stosowane w 

budownictwie 

75 790 75 790 0 48 290 48 290 0 27 500 27 500 0 

W02 

Płyty 

azbestowo-

cementowe 

faliste dla 

budownictwa 

458 861 458 861 0 264 418 264 418 0 194 443 194 443 0 

W03.1 

rury i złącza 

azbestowo-

cementowe 

do usunięcia 

6 835 4 835 2000 3 635 3 635 0 3 200 1 200 2000 

W08 

Taśmy tkane i 

plecione, 

sznury i 

sznurki 

3 500 0 3 500 0 0 0 3 500 0 3 500 

W11.1 

Inne wyroby 
6 432 0 6 432 1 380 0 1 380 5 052 0 5 052 

                                                           
90 źródło: Baza azbestowa, https://www.bazaazbestowa.gov.pl/stats, stan na dzień 01.09.2016 r. 
91 Ibidem 
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Masa wyrobów zawierających azbest [kg] 

kod wyrobu 
Zinwentaryzowane unieszkodliwione 

pozostałe do 
unieszkodliwienia 

razem 
os. 

fizyczne 
os. 

prawne 
razem 

os. 
fizyczne 

os. 
prawne 

razem 
os. 

fizyczne 
os. 

prawne 
zawierające 

azbest, 

osobno nie 

wymienione 

W11.9 

Pozostałe 
223 223 0 223 223 0 0 0 0 

Dominującymi wyrobami azbestowymi, z których pochodzą odpady są materiały budowlane, tj. płyty 

azbestowo-cementowe płaskie oraz faliste. Udział tych wyrobów w całkowitej masie 

zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych na terenie miasta wynosi 96,92 %. Przede wszystkim ten 

rodzaj wyrobów azbestowych został poddany procesom unieszkodliwienia, a jego udział w masie 

wyrobów unieszkodliwionych wynosi 83,20 %. 

3.9.3. Odpady z sektora gospodarczego 

Na terenie miasta Mielca zlokalizowanych jest wiele zakładów przemysłowych, które prowadzą 

działalność w wielu gałęziach produkcji. Skala funkcjonujących w mieście przedsiębiorstw oraz 

prowadzonej produkcji, sprawia, iż wytwarzane są znaczne ilości odpadów. W poniższych tabelach 

przedstawiono podmioty, które stanowią największych wytwórców odpadów pochodzących z przemysłu 

oraz udział masy wytwarzanych przez nie odpadów w skali całego województwa. 

Tabela 33. Najwięksi wytwórcy odpadów z grup 01 - 19 (w tym odpadów niebezpiecznych) na obszarze województwa 
podkarpackiego w 2013 r. (WSO)92 

Lp. Podmiot Masa [Mg] Masa [%]* 

1. KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 

3, 39-300 Mielec  

67 702,842  2,05  

2. "EURO-EKO" Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3,  

39-300 Mielec 

67 335,399  2,04 

Suma 135 038,241 4,09 

* w stosunku do całkowitej masy odpadów z grup 01 - 19 wytworzonych w województwie podkarpackim 

Powyższe zestawienie pozwala stwierdzić, iż najwięcej odpadów z grup 01 - 19 pochodzi z branży 

motoryzacyjnej. Ponad 4 % udział w wytwarzaniu odpadów spoza sektora komunalnego przypadający 

tylko na miasto Mielec w województwie, stanowi znaczną masę w zestawieniu wojewódzkim. 

Przedsiębiorstwa z terenu miasta znajdują się również w czołówce zakładów, które poddały odzyskowi 

największą masę odpadów. Dominująca jest tu branża związana z przetwórstwem drewna. 

                                                           
92 źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego - projekt aktualizacji, 2016 r. 
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Tabela 34. Wykaz przedsiębiorstw, które poddały odzyskowi największą masę odpadów na terenie województwa 
podkarpackiego w 2013 roku (WSO)93 

Lp. Podmiot Masa [Mg] Masa [%]* 

1. KRONOSPAN Mielec Sp. z o.o., ul. Wojska 

Polskiego 3, 39-300 Mielec  

124 617,200  3,86  

2. Firma SILVA Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 39-

300 Mielec 

69 756,700  2,16  

 Suma 194 373,90 6,02 

*w stosunku do całkowitej masy odpadów z przemysłu poddanych odzyskowi w województwie podkarpackim 

Zgodnie z projektem aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego,  

na terenie miasta znajduje się jedno czynne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 

na którym nie są składowane odpady komunalne. Jest to składowisko odpadów przemysłowych  

w Mielcu 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3 składowisko ”EURO EKO Mielec” (pojemność pozostała - 

3 510,83 m3). 

Tabela 35 Analiza SWOT- gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

MOCNE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY  
(czynniki wewnętrzne) 

 wzrost udziału odpadów, selektywnie 

zebranych w ogólnym strumieniu odpadów 

komunalnych; 

 sprawnie funkcjonujący system selektywnej 

zbiórki odpadów z szeroką ofertą skierowaną 

do mieszkańców; 

 osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu 

i przygotowania do ponownego użycia 

odpadów takich jak papier, metale, tworzywa 

sztuczne, szkło, inne niż niebezpieczne odpady 

budowlane i rozbiórkowe oraz odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji 

 nielegalne pozbywanie się odpadów przez 

mieszkańców (dzikie wysypiska, spalanie 

odpadów w domowych kotłowniach); 

 wciąż niezadawalająca świadomość 

mieszkańców w zakresie zapobiegania 

powstawaniu odpadów oraz poprawnego 

segregowania odpadów; 

 niewystarczające warunki do funkcjonowania 

cyrkulacyjnej gospodarki 

SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

 uchwalenie Krajowego Programu Gospodarki 

Odpadami oraz Planu Gospodarki Odpadami 

dla Województwa Podkarpackiego wraz  

z Planem Inwestycyjnym (dokumenty te 

zwracają uwagę na potrzebę prowadzenia 

zintegrowanego zarządzania gospodarką 

surowcami i odpadami); 

 możliwość uzyskania dofinansowania na 

inwestycje w zakresie rozwoju systemu 

gospodarowania odpadami na terenie miasta 

ze środków zewnętrznych (np. RPO WP 2014-

2020) 

 niestabilność przepisów prawa, powodująca 

wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego  

w infrastrukturę gospodarowania odpadami 

                                                           
93 Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego - projekt aktualizacji, 2016 r. 
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Problemy: 

Siły sprawcze Presje Stan Wpływ Reakcja/odpowiedź 

nielegalne 

pozbywanie się 

odpadów m.in. 

w pasie drogowym 

(przydrożne rowy, 

przystanki), 

w lasach, na dzikich 

wysypiskach 

negatywny wpływ 

na ekosystemy 

wodne, rośliny, 

zwierzęta 

zanieczyszczenie 

gleb i powietrza 

negatywne 

oddziaływanie na 

człowieka  

i środowisko 

działania naprawcze 

(likwidacja 

nielegalnych miejsc 

składowania 

odpadów) i zaradcze 

(działania 

edukacyjne); 

spalanie odpadów 

w domowych 

kotłowniach 

zanieczyszczenie 

powietrza, gleb 

i wód 

ponadnormatywne 

stężenia 

zanieczyszczeń 

w powietrzu  

(w szczególności 

benzo(a)pirenu 

negatywne 

oddziaływanie 

na człowieka 

i środowisko 

działania naprawcze 

(wyeliminowanie 

spalania odpadów – 

kary administracyjne); 

zaradcze 

(prowadzenie kontroli 

domowych palenisk, 

dokumentowanie 

legalnego pozbywania 

się odpadów, działania 

edukacyjne w zakresie 

szkodliwości na 

zdrowie spalania 

odpadów) 

niewłaściwa 

segregacja 

odpadów (np. 

umieszczanie 

odpadów 

niebezpiecznych 

w pojemnikach 

do tego 

nieprzeznaczonych) 

zanieczyszczenie 

gleb, wód 

i powietrza 

ryzyko przenikania 

substancji 

niebezpiecznych do 

wód i gleb 

negatywne 

oddziaływanie 

na człowieka, 

krajobraz 

i środowisko 

działania naprawcze 

(właściwa segregacja 

odpadów) i zaradcze 

(prowadzenie kontroli 

segregowanych 

odpadów) 

Tendencje zmian stanu środowiska 

Analiza danych dotyczących ilości odpadów komunalnych pozwala stwierdzić, iż wzrasta strumień 

odpadów komunalnych, zarówno w zakresie ich wytwarzania, a także odbierania i zbierania. 

Jednocześnie na terenie miasta w latach 2013-2015 stale rósł udział odpadów, selektywnie zebranych 

w ogólnym strumieniu odpadów komunalnych. Istotnym pozytywnym faktem jest osiągnięcie wszystkich 

wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych  

do składowania. Poziomy te stale wzrastają, co należy uznać za pozytywną tendencję. W latach 

obowiązywania Programu należy wdrażać działania ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu 

odpadów, jak również rozwijać system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Istotne działania 
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będą dotyczyły podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców miasta w tym zakresie. Określone 

w Kpgo 2022 cele na lata 2025 i 2030, stawiają samorządy przed potrzebą opracowania konsekwentnie 

wdrażanej strategii gospodarki odpadami, gdyż ich osiągnięcie będzie wymagało zarówno zwiększenia 

efektywności selektywnego zbierania jak i prowadzenia właściwego nadzoru na dalszym 

gospodarowaniem odpadami. 

3.10. Zasoby przyrodnicze (ZP) 

3.10.1. Obszary i obiekty chronione 

Na obszarze miasta Mielca obszary cenne przyrodniczo zostały objęte prawnymi formami ochrony 

przyrody jako niewielkie fragmenty obszarów Natura 2000 oraz obszaru chronionego krajobrazu. Walory 

przyrodnicze są związane przede wszystkim z doliną rzeki Wisłoki oraz kompleksem leśnym zajmującym 

wschodnią część miasta należącym do Puszczy Sandomierskiej. Tereny te stanowią siedliska gatunków 

ptaków oraz cennych przyrodniczo drzewostanów. Wisłoka zapewnia siedliska dla wielu gatunków ryb. 

Tereny łąk oraz rozlewisk i podmokłych fragmentów lasu nad Wisłoką stanowią cenne ekosystemy.  

W granicach administracyjnych miasta Mielca znajdują się graniczne części obszarów objętych ochroną. 

Obszary Natura 2000 

Na terenie miasta znajdują się typy obszarów Natura 2000: 

 specjalnej ochrony ptaków (OSO), tzw. „obszary ptasie”; 

 mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW)94, tzw. „siedliskowe”. 

Puszcza Sandomierska PLB180005 (obszar specjalnej ochrony ptaków) 

Niewielki fragment obszaru położony jest we wschodniej części miasta. Ostoja leży w środkowej części 

Kotliny Sandomierskiej (widły Wisły i Sanu), między Rzeszowem a Tarnobrzegiem. Obejmuje tereny 

dawnej Puszczy Sandomierskiej – zwartego kompleksu leśnego porastającego Kotlinę, obecnie mocno 

pofragmentowanego przez zabudowę, tereny rolnicze i gęstą sieć drogową. Nadal jednak jest to jeden  

z największych obszarów leśnych w Polsce, o dużym zróżnicowaniu siedliskowym i bogactwie różnych 

typów ekosystemów. Lesistość w granicach Obszaru sięga 45%. Z uwagi na ubogie, piaszczyste gleby, 

przeważają bory sosnowe i bory mieszane, które na siedliskach żyźniejszych zastępowane są przez różne 

postacie grądów. Bezodpływowe obniżenia zajmują olsy lub bory bagienne, a doliny cieków – łęgi. 

Puszcza Sandomierska jest jedną z najważniejszych w Polsce ostoi kraski (15 par) i podgorzałki (do 20 

par) - ok. 20 % krajowej populacji. W skali lokalnej to obszar ważny dla lelka (do 200 par), dzięcioła 

średniego (do 100 par) i lerki (do 150 par).Liczna jest również populacja derkacza (do 300 par), a także 

                                                           
94 pojęcie „obszar mający znaczenie dla Wspólnoty” wprowadza art. 25 ustawy o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r., (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1651 z późn. zm.) 
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populacje gąsiorka, jarzębatki i ortolana. Istotnym gatunkiem jest także cietrzew – w latach 2008–2010, 

po zaniku naturalnej populacji, na terenie poligonu przeprowadzono jego reintrodukcję (60 samców,  

40 samic). Z rzadkich ptaków szponiastych gniazduje tu kilka par bielika i orlika krzykliwego, a z sów – 

puszczyk uralski. 95 

Dolna Wisłoka z Dopływami PLH180053 (obszar mający znaczenie dla Wspólnoty) 

Fragment obszaru zajmuje koryto rzeki Wisłoki na południowym krańcu miasta Mielca (przy granicy  

z gminą wiejską Mielec). Całkowita powierzchnia obszaru zajmuje 453,69 ha. Obejmuje on rzekę Wisłokę 

na odcinku od ujścia lewostronnego dopływu, potoku Chotowskiego do ujścia lewostronnego dopływu 

cieku w miejscowości Grabiny - Dębica oraz od ujścia rzeki Wielopolka w m. Pustków do rurociągu 

przechodzącego nad korytem rzeki w m. Głębokość jest również zmienna zależna od wielkości rzeki  

i waha się od 0,15 do 3,5 m. Brzegi cieków są gęsto porośnięte drzewami i krzewami. Dno rzeki Wisłoki 

jest głównie piaszczysto - żwirowe, a miejscami kamieniste z nielicznymi ukośnie do prądu 

występującymi naturalnymi progami z piaskowca, niekiedy z pojedynczymi głazami narzutowymi. Koryto 

jest również urozmaicone zwalonymi pniami drzew, z licznymi plosami, widoczne są przełamania spadku 

rzeki. Rzeka Wisłoka stanowi bardzo ważny korytarz ekologiczny łączący jej dopływy i rzekę Wisłę 

dlatego powinna w całości podlegać szczególnej ochronie. W Wisłoce w latach 2004 - 2008 stwierdzono 

występowanie 32 gatunków ryb oraz jeden gatunek minogów; w tym z rodziny łososiowatych  

(3 gatunki), karpiowatych (20 gatunków), głowaczowatych (2 gatunki), kozowatych (2 gatunki), 

szczupakowate (1 gatunek), okoniowate (2 gatunki), sumowate (1 gatunek) i wątłuszowatych  

(1 gatunek). 

Wody rzeki Wisłoki i jej dopływów są siedliskiem cennych gatunków ryb z Załącznika II Dyrektywy 

Siedliskowej. Dorzecze Wisłoki objęte jest krajowym programem restytucji ryb wędrownych (certy, troci 

wędrownej, łososia i jesiotra ostronosego), zaś jej dopływy na tym odcinku są wymieniane jako jedne  

z cieków dorzecza o walorach kwalifikujących je jako potencjalne tarliska anadromicznych ryb 

wędrownych co potwierdza obecność form młodocianych łososia (Salmo salar) i siedlisko ryb 

prądolubnych. Wytypowane dopływy rzeki Wisłoki są w najmniejszym stopniu przekształcone, a zarazem 

są siedliskami raka rzecznego (Astacus astacus). Odcinki doliny Wisłoki i wybranych dopływów 

charakteryzują się umiarkowanym stopniem przekształcenia siedlisk poza korytowych. Fragmenty 

zbliżone do naturalnych zachowały się zwłaszcza w dolinach potoków Tuszymka, Brzezinka, Czarna  

i Chotowski. Przeważają zbiorowiska lasów łęgowych (kod: 91E0). Zarówno nad Wisłoką jak i nad jej 

dopływami największe powierzchnie zajmują łęgi wierzbowe (91E0-1) zarówno w postaci dojrzałej 

Salicetum albo-fragilis jak i inicjalnej Salicetum triandro-viminalis. W szczególności terasy Wisłoki,  

                                                           
95 źródło: http://rzeszow.rdos.gov.pl/puszcza-sandomierska-plb180005 (Założenia do projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 Puszcza Sandomierska PLB180005)  
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w znacznym stopniu porośnięte są krzewiastymi formacjami wierzb wąskolistnych, pozostających  

w kompleksie przestrzennym z niżowymi ziołoroślami nadrzecznymi (kod: 6430-3) i pozostałościami, 

często w postaci szpalerów lub niewielkich kęp, łęgu topolowego Populetum albae (kod: 91E0-2), 

głównie z topolą czarną. Mniejsze powierzchnie zajmują inne zbiorowiska łęgowe. Łęgi w dolinach 

rzecznych mają podstawowe znaczenie siedliskotwórcze, także jako wyraźna zasłona i izolacja teras 

zalewowych i brzegów przed bezpośrednim oddziaływaniem antropogenicznym. W niektórych 

miejscach, na skraju doliny lub na wysokim brzegu, zwykle na niewielkich powierzchniach znajdują się 

wilgotniejsze postaci łąk świeżych (kod: 6510-1), będących zbiorowiskami zastępczymi łęgów.  

Na siedliskach tych prowadzony jest głównie wypas, rzadko gospodarka kośna. Odrębny, bardzo rzadki 

typ siedliska stanowią permanentnie inicjalne żwirowiska i kamieniste odsypy tworzące wyraźne wyspy 

w nurcie Wisłoki oraz plaże. Częściowo zajęte są one płatami wierzb wąskolistnych, ale pojawiają się na 

nich niewielkie fragmenty nietrwałych zbiorowisk ziołoroślowych i trawiastych.96 

Obszary Chronionego Krajobrazu 

Niewielka część miasta Mielca, stanowiąca enklawę pomiędzy gminą wiejską Mielec, a gminą Niwiska 

leży na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obszar ten 

zajmuje powierzchnię ogółem 49 706 ha i jest położony na Płaskowyżu Kolbuszowskim 

charakteryzującym się rolniczo-leśnym krajobrazem. Występuje tu duża różnorodność środowisk - od 

piaszczystych wydm do bagien torfowisk i wód. Obszar porastają bory sosnowe i mieszane, lasy 

mieszane, olsy, łęgi, kwaśne łąki, szuwary oczeretowe, mannowe, zbiorowiska wydmowe, ziołoroślowe, 

trzęślicowe, łąki ostrożeniowe i rajgrasowe.97 

Pomniki przyrody 

Na terenie miasta Mielca ustanowiono 53 pomniki przyrody, stanowiące pomnikowe okazy drzew lub 

grupy drzew. Są one zlokalizowane przede wszystkim w parku podworskim w Wojsławiu, na błoniach 

nad Wisłoką, a także na zieleńcach zlokalizowanych w centrum miasta. Wśród okazów pomnikowych 

znajdują się: topola biała – 12 szt., lipa drobnolistna – 9 szt, dąb szypułkowy – 8 szt., grab zwyczajny –  

6 szt., olsza czarna – 3 szt., topola kanadyjska – 2 szt, jesion wyniosły – 3 szt., topola szara – 2 szt, 

żywotnik zachodni – 2 szt oraz po jednym okazie z gatunków: klon srebrzysty, klon jawor, lipa 

szerokolistna, kasztanowiec zwyczajny, klon polny, bluszcz pospolity (okaz kwitnący). 

Rośliny i zwierzęta chronione 

Na terenie miasta zachowały się liczne ostoje dzikich zwierząt. Spośród nich najważniejsze są lasy, 

szczególnie w otoczeniu kompleksu stawów rybnych na osiedlu Cyranka, a także dolina Wisłoki.  

Na obszarach leśnych stwierdzono występowanie, m.in.: gatunków ptaków - bociana czarnego, 

                                                           
96 źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, http://geoserwis.gdos.gov.pl 
97 źródło: http://crfop.gdos.gov.pl/ 
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jastrzębia, myszołowa zwyczajnego, dzięcioła czarnego, kruka, puszczyka. Natomiast spośród gatunków 

ssaków są to m.in. jeż wschodni, gronostaj, łasica, ryjówka aksamitna. Najcenniejsze ostoje związane ze 

środowiskiem wodnym to doliny rzeczne: Wisłoki i jej dopływów; spośród ptaków stwierdzono 

występowanie m.in. zimorodka, strumieniówki, perkoza zausznika, łozówki. Wśród gatunków ptaków 

związanych z terenami nieleśnymi najcenniejsze są: skowronek polny, dzierlatka, pustułka, srokosz, 

dzieżba czarnoczelna, świergotek łąkowy, dzięcioł zielony. Na terenie miasta Mielca odnotowywane było 

także występowanie gadów - jaszczurki zwinki, jaszczurki żyworodnej, zaskrońca. Spośród płazów 

występują, m.in. ropucha szara, ropucha zielona i kumak nizinny. 

Wśród gatunków roślin występujących w granicach miasta wymienić można m.in.: barwinek pospolity, 

długosz królewski, mącznica lekarska, berberys zwyczajny, miodunka miękkowłosa, kalina koralowa, 

kruszyna pospolita. Na terenie Mielca stwierdzone zostały również stanowiska roślin uznanych  

za rzadkie, np. centurii pospolitej, miłka letniego oraz driakwi żółtawej.98 

3.10.2. Zieleń miejska 

Na obszarze miasta Mielca znajduje się stosunkowo dużo terenów niezabudowanych, a ich udział  

w strukturze zagospodarowania miasta wynosi ok. 59 %. Do terenów tych należą lasy, tereny otwarte 

obejmujące obszary użytkowane rolniczo, łąki, pastwiska oraz tereny zieleni urządzonej, tj. tereny  

z zielenią izolacyjną (pasy przydrożne), ogródki działkowe, zieleńce, parki. 

Tereny zielone w nomenklaturze GUS są definiowane jako parki spacerowo-wypoczynkowe, tereny 

zieleni osiedlowej oraz zieleńce. Powierzchnia terenów zieleni miejskiej w powierzchni ogółem miasta 

wynosi 2,7 %. 

Tabela 36. Struktura terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Mielca99 

Tereny zieleni Obiekty [szt.]  Powierzchnia [ha]  
Parki spacerowo - wypoczynkowe  7,0  39,2  

Zieleńce  13,0  11,9 (wzrost 0 0,3 ha)  

Zieleń uliczna  0,0  50,50 (wzrost o 1,4 ha) 

Parki, zieleńce i tereny zieleni 

osiedlowej  

0,0  126,93 (wzrost o 0,27) 

Cmentarze  5,0  31,5  

Lasy gminne  0,0  10,8  

W latach 2013-2015 powierzchnie poszczególnych typów terenów zieleni nie uległy większym zmianom, 

poza terenami zieleni ulicznej (przydrożnej), której powierzchnia wzrosła w podanym okresie o 1,4 ha. 

Zieleńce miejskie oraz osiedlowe zwiększyły swą powierzchnię o 0,3 ha dla każdego z nich. 

                                                           
98 źródło: Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby VI zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mielec – Osiedle – 

Centrum”, 2015 r. 
99 źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na dzień 31.12.2015 r. 
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Tereny zieleni urządzonej, tj. parki, lasy komunalne, zieleń na obiektach sportowych oraz ogródkach 

działkowych, to przede wszystkim: 

 park komunalny o charakterze leśnym w osiedlu Centrum (od ul. Wolności  

do al. Kwiatkowskiego); 

 park Oborskich wraz z pałacem położony na terenie Starego Miasta przy  

ul. Legionów; 

 parki i zieleńce w rejonie ulic: Staszica, Warszawskiej, Wolności, Grunwaldzkiej, 

Baczyńskiego i Staffa; 

 zieleń w ramach kompleksu sportowego w osiedlu Centrum między ul. Solskiego 

i Kusocińskiego; 

 boisko sportowe Gryf w obrębie Starego Miasta w rejonie ul. Warszawskiej; 

 tereny ogrodów działkowych „Metalowiec – przy ul. Przemysłowej, „Relaks”  

i „Solidarność”, przy ul. Kilińskiego, „Podlesie” – przy ul. Partyzantów, „Jubilat” 

w osiedlu Cyranka, „Lotnik” przy ul. Kosmonautów oraz w rejonie Wisłoki  

i ul. Witosa – „Poręby”.100 

Mając na uwadze, iż znaczną powierzchnię miasta zajmują osiedla zabudowy wielorodzinnej, a także 

jego przemysłowy charakter należy uznać, że miasto posiada stosunkowo wysoki potencjał jeśli chodzi  

o zieleń miejską. Stanowi ona walor pod względem przyrodniczym (duża ilość pomników przyrody),  

a także pełni funkcje rekreacyjne. Zieleń miejska pełni istotną rolę w kształtowaniu warunków 

aerosanitarnych na terenie miasta, a także klimatycznych. 

                                                           
100  źródło: Lokalny program rewitalizacji dla miasta Mielca (aktualizacja), 2011 r. 
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Rysunek 14. Zieleń miejska oraz tereny leśne na obszarze miasta Mielca. 

3.10.3. Lasy 

Obszary leśne na terenie Mielca położone są w jego wschodniej części, w części centralnej na terenie 

Parku Leśnego „Góra Cyranowska” oraz zajmują niewielkie fragmenty doliny Wisłoki. Lasy należą 

zgodnie z podziałem regionalizacji przyrodniczo – leśnej do krainy VI - Małopolski, dzielnicy 10 Niziny 

Sandomierskiej, mezoregionu Puszczy Sandomierskiej. Obszary leśne położone we wschodniej części 

miasta należą do jednej z puszcz polskich – Puszczy Sandomierskiej. 
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Tabela 37. Grunty leśne na terenie miasta Mielca (wg. rodzaju własności)101 

Rok Ogółem 
[ha] 

lesistość 
[%] 

grunty leśne 
publiczne 

ogółem [ha] 

grunty leśne 
publiczne 

Skarbu 
Państwa[ha] 

grunty leśne 
publiczne Skarbu 

Państwa w 
zarządzie Lasów 

Państwowych[ha] 

grunty 
leśne 

prywatne 
[ha] 

2013 679,28 14,13 520,28 509,48 509,48 159 

2014 674,57 14,02 520,57 509,77 509,77 154 

2015 672,95 13,98 518,95 508,15 508,15 154 

Lesistość na terenie miasta wynosi 13,98 % i w ciągu ostatnich lat powierzchnia lasów nieznacznie 

zmalała.  

Tabela 38. Powierzchnia lasów na terenie miasta Mielca (wg. rodzaju własności)102 

Rok 
lasy 

ogółem 
[ha] 

lasy 
publiczne 
ogółem 

[ha] 

lasy 
publiczne 

Skarbu 
Państwa 

[ha] 

lasy publiczne 
Skarbu Państwa 

w zarządzie 
Lasów 

Państwowych 
[ha] 

lasy 
publiczne 

gminne [ha] 

lasy 
prywatne 
ogółem 

[ha] 

2013 662,53 503,53 492,73 492,73 10,8 159 

2014 657,22 503,22 492,42 492,42 10,8 154 

2015 655,59 501,59 490,79 490,79 10,8 154 

W strukturze własnościowej lasów na terenie miasta Mielca, dominują lasy publiczne Skarbu Państwa  

w zarządzie PGL LP (74,86 %). Nadzór sprawują dwa nadleśnictwa PGL LP wchodzące w skład RDLP  

w Krośnie. W Nadleśnictwie Mielec znajdują się lasy położone na północ od ul. Wolności, 

administrowane przez leśnictwa: Mościska oraz Cyranka. W południowej części Mielca nadzór 

sprawowany jest przez Nadleśnictwo Tuszyma – leśnictwo Wojsław. 

Lasy prywatne zajmują 23,49 % powierzchni leśnej i położone są we wschodniej części miasta (Poręby 

Wojsławickie, Poręby Cyranowskie), a także niewielkie fragmenty znajdują się w dolinie Wisłoki. 

Lasy będące własnością gminy miejskiej Mielec stanowią 1,65 % powierzchni i zajmują Park Leśny „Góra 

Cyranowska”, Park Szpitalny oraz teren między ul. Wolności i Piaskową. Niewielkie wydzielenia znajdują 

się także w okolicach nieczynnego składowiska odpadów przy ul. Powstańców Warszawy. 

Struktura siedliskowa, gatunkowa oraz wiekowa drzewostanów 

Zgodnie z opisem taksacyjnym drzewostanów103 na terenach administrowanych przez nadleśnictwa  

PGL LP dominują nizinne siedliska borowe – bór mieszany świeży oraz bór mieszany wilgotny.104 

Dominujące gatunki lasotwórcze to sosna, brzoza, dąb. Występują także niewielki ilości dębu 

czerwonego, czeremchy, kruszyny. Struktura wiekowa jest korzystna, ponieważ dominują drzewostany 

                                                           
101 źródło: GUS, stan na dzień 31.12.12.2015 r. 
102 Ibidem 
103 źródło: Bank Danych o Lasach, http://www.bdl.lasy.gov.pl/ 
104 zgodnie z typologią siedlisk leśnych 
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w wyższych klasach wieku (80-100 lat). Większa część drzewostanów stanowi lasy ochronne, w tym 

podmiejskie, wodochronne i uszkodzone przez przemysł. 

W lasach prywatnych podobne jak w lasach pod zarządem PGL LP dominują siedliska borowe, jednak  

w dolinie Wisłoki położone są lasy łęgowe. Struktura gatunkowa jest uboższa i spośród gatunków 

lasotwórczych występują niemal wyłącznie sosna i brzoza. Struktura wiekowa jest mniej korzystna,  

a wiek drzewostanów mieści się w przedziale 20-40 lat. Mają one wyłącznie charakter gospodarczy,  

co determinuje pozyskiwanie surowca w niższych klasach wieku. 

W lasach gminnych poza siedliskiem boru mieszanego świeżego występują także siedliska lasu 

mieszanego świeżego. W strukturze gatunkowej występują także akacja i jawor. Wiek drzewostanów to 

40-55 lat. 

Szkody biotyczne i abiotyczne 

Zagrożenia dotyczące lasów położonych na terenie miasta to przede wszystkim: 

 czynniki biotyczne: uszkodzenia spowodowane przez grzyby korzeniowe,  

tj. korzeniowiec wieloletni, opieńki; szkody wyrządzane przez zwierzynę 

(zgryzanie i wydeptywanie upraw); 

 czynniki abiotyczne: wiatr, okiść śniegowa, pożary. 

Zapobieganie pożarom 

Nadleśnictwa prowadzą stały monitoring przeciwpożarowy. Na terenie leśnictwa Cyranka znajduje się 

telewizyjna dostrzegalnia pożarowa. Ponadto prowadzony jest także monitoring lotniczy terenów 

leśnych. Na infrastrukturę przeciwpożarową składają się również zbiorniki przeciwpożarowe oraz drogi 

dojazdowe. 

3.10.4. Zasoby przyrodnicze i leśne w kontekście adaptacji do zmian klimatu  

Strategia SPA 2020 wskazuje na spodziewane ocieplenie się klimatu, które dotyczyć będzie krajów 

europejskich, w tym także Polski. Dokument prognozuje, iż w kolejnych latach następować będzie wzrost 

temperatury na terenie całego kraju, w szczególności jednak na terenach miejskich. Zagrożenia jakie 

wiążą się z powyższymi zmianami, a dotyczące miasta Mielca, to z jednej strony zmiany wilgotnościowe 

na terenach leśnych i terenach zielonych (wysychanie), z drugiej jednak na skutek zwiększenia 

intensywności opadów, zwiększenie zagrożenia powodziowego ze strony rzeki Wisłoki oraz podtopień. 

W kontekście zasobów przyrodniczych i leśnych należy zwrócić uwagę na ich pozytywne oddziaływanie 

na minimalizowanie tego zjawiska. W związku z powyższym na terenach miejskich należy utrzymywać 

tereny zielone oraz wprowadzać elementy zazieleniające (tzw. „zielone dachy”, „zielone ściany” itp.), 

aby utrzymywać odpowiednie warunki wilgotnościowe oraz termiczne na terenach zurbanizowanych. 
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W procesie dotyczącym adaptacji do zmian klimatu istotne mogą okazać się funkcje regulacyjne 

ekosystemów, głównie amortyzacja wspomnianych ekstremalnych zjawisk pogodowych, a także 

regulacja mikroklimatu miasta (np. przez tereny leśne, zadrzewienia śródpolne, zieleń na terenach 

zabudowanych), zwiększanie naturalnej retencji. Ponadto na terenach leśnych ważna jest kontrola 

patogenów i szkodników. Utrzymanie właściwego stanu siedlisk na terenie miasta, w szczególności 

związanych z doliną Wisłoki oraz terenami leśnymi, pozwolą wspierać procesy adaptacyjne do zmian 

klimatu. Należy zwrócić uwagę, iż w dokumentach planistycznych powinien być również uwzględniany 

aspekt klimatyczny, aby projektowane w nich działania w pełni odpowiadały zagrożeniom 

oraz potrzebom ochrony gatunków i siedlisk. 

Analiza SWOT oraz główne zagrożenia i problemy 

Tabela 39. Analiza SWOT –zasoby przyrodnicze, zieleń miejska, lasy 

MOCNE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY  
(czynniki wewnętrzne) 

 duży udział powierzchni terenów otwartych  

i terenów zieleni miejskiej; 

 duży udział lasów w powierzchni miasta 

 niewielki udział obszarów chronionych  

w powierzchni ogółem; 

 zagrożenie siedlisk i gatunków w dolinie 

Wisłoki zanieczyszczeniem wód i zmianami 

reżimu hydrologicznego; 

 presja antropogeniczna na siedliska leśne 

(urbanizacja, zagrożenie pożarowe, 

synantropizacja) 

SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

 dostępność środków na czynną ochronę 

gatunków oraz siedlisk, a także rewitalizację 

terenów zieleni (POiŚ 2014-2020, RPO WP 

2014-2020, LIFE); 

 wsparcie dla projektów związanych ze 

zwiększaniem retencji (m.in. POiŚ 2014-2020); 

 wsparcie zrównoważonego rolnictwa (pakiety 

rolno- środowiskowo –klimatyczne) oraz 

zalesień w ramach PROW 2014-2020 

 zmiany klimatyczne powodujące 

nieodwracalne przekształcenia 

w ekosystemach (m.in. wysychanie) 

Główne zagrożenia: 

Siły sprawcze Presje Stan Wpływ Reakcja/odpowiedź 

zaburzenie reżimu 

hydrologicznego 

cieków oraz 

zmniejszenie 

zdolności 

retencyjnych  

w ekosystemach 

sukcesja naturalna, 

przesuszanie 

gruntów oraz 

narażenie na 

zwiększoną erozję 

gleb 

degradacja siedlisk 

przyrodniczych  

i siedlisk gatunków 

utrata 

różnorodności 

biologicznej 

opracowanie planu 

zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 

Dolna Wisłoka  

z Dopływami 

PLH180053 oraz 

wdrażanie ich 

zapisów; 

promocja rolnictwa 
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Siły sprawcze Presje Stan Wpływ Reakcja/odpowiedź 

ekologicznego oraz 

pakietów rolno – 

środowiskowo – 

klimatycznych 

ekspansja gatunków 

inwazyjnych  

i obcych 

geograficznie 

wypieranie 

gatunków 

rodzimych 

osłabienie 

ekosystemów oraz 

zmiany 

funkcjonalne 

utrata rodzimych 

walorów 

przyrodniczych 

identyfikacja 

występowania 

głównych skupisk 

gatunków 

inwazyjnych oraz ich 

eliminacja 

stale rosnące 

zagrożenie w lasach 

wszystkich form 

własności od 

uszkodzeń 

powodowanych 

przez zwierzęta 

straty materialne 

oraz szkody  

w drzewostanach  

i siedliskach 

nieleśnych 

potrzeba 

zwiększenia 

środków na 

odtwarzanie upraw 

leśnych oraz 

wypłaty 

odszkodowań 

zmniejszenie tempa 

zwiększania 

powierzchni lasów 

na terenie miasta 

wprowadzanie 

zabezpieczeń 

uniemożliwiających 

niszczenie młodych 

drzewostanów przez 

zwierzynę 

presja na tereny 

leśne 

zwiększone ryzyko 

pożarów 

- osłabienie kondycji 

lasów  

rozwój monitoringu 

lasów, infrastruktury 

przeciwpożarowej  

 

Problemy: 

Siły sprawcze Presje Stan Wpływ Reakcja/odpowiedź 

duża presja 

turystyczna oraz 

urbanizacyjna na 

tereny o wysokich 

walorach 

przyrodniczych oraz 

tereny leśne 

fragmentacja 

siedlisk 

przyrodniczych, 

degradacja siedlisk 

gatunków, 

płoszenie, 

zaśmiecanie  

i zanieczyszczanie 

wód oraz gleb 

utrata 

różnorodności 

biologicznej oraz 

osłabienie stanu 

zdrowotnego lasów 

zmniejszenie 

zdolności 

adaptacyjnych do 

zmian klimatu oraz 

odporności 

ekosystemów,  

a także 

najcenniejszych 

gatunków roślin  

i zwierząt 

uwzględnianie 

potrzeb terenów 

cennych przyrodniczo 

oraz terenów leśnych 

w dokumentach 

planistycznych 

zmiany klimatyczne nasilające się 

zjawiska 

ekstremalne,  

tj. huragany, 

powodzie, susze 

niszczenie siedlisk 

gatunków oraz 

siedlisk 

przyrodniczych 

utrata cennych 

walorów 

przyrodniczych oraz 

straty gospodarcze 

w drzewostanach 

monitoring 

wrażliwości 

ekosystemów na 

zmiany klimatyczne 

oraz wprowadzanie 

działań 

minimalizujących 

negatywny wpływ 

zmian klimatycznych 

w środowisku 

przyrodniczym 
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Tendencje zmian stanu środowiska 

Miasto Mielec cechuje się dużym udziałem powierzchni terenów zielonych, otwartych i lasów. Prawne 

formy ochrony przyrody występują na niewielkich powierzchniach i dotyczą głównie doliny Wisłoki.  

W związku z występowaniem najcenniejszych zasobów przyrodniczych w dolinie rzeki oraz wyzwań 

związanych z adaptacją do zmian klimatycznych, konieczne jest zapewnienie ochrony siedliskom 

związanym z rzeką Wisłoką, jak również zwiększanie retencji. 

Zagrożenia płynące ze strony nasilającej się presji urbanizacyjnej i turystycznej powinny być 

minimalizowane poprzez uwzględnianie potrzeb ochrony przyrody oraz terenów leśnych  

w dokumentach planistycznych na poziomie gminnym oraz wojewódzkim. 

Zmiany środowiskowe, które zachodzą oraz są prognozowane, nie będą także sprzyjać ekosystemom 

leśnym. Ze względu na szczególną rolę lasów w kształtowaniu klimatu oraz układów przyrodniczych, 

wyzwaniem w kolejnych latach będzie prowadzenie gospodarki leśnej zmierzającej do przebudowy 

drzewostanów oraz wspierania ich odporności, przeciwdziałania fragmentacji, oraz sukcesywnym 

powiększaniu powierzchni zalesionej na terenie miasta. 

Zarówno w kontekście zmian klimatycznych, jak również funkcjonowania przestrzeni miejskiej, niezwykle 

istotne jest utrzymanie i rewitalizacja oraz powiększanie powierzchni terenów zieleni miejskiej.  

Ze względu na funkcję regulacyjną jaką pełni zieleń miejska dla mikroklimatu miasta oraz estetyczną  

i poprawiającą warunki aerosanitarne, należy zapewnić właściwe utrzymanie terenów zielonych  

i pomników przyrody, a także wprowadzać elementy zazieleniające tkankę miejską, np. „zielone ściany”, 

„zielone dachy”. W celu utrzymania różnorodności biologicznej na terenie miasta, proponowana jest 

także ochrona i wprowadzanie populacji zapylaczy na tereny zielone. Stosunkowo proste zabiegi,  

tj. tworzenie niewielkich łąk, czy też ustawianie schronień w parkach, terenach zielonych pozwalają  

na utrzymanie różnorodności biologicznej na terenie miasta i strefie podmiejskiej. 

3.11. Zagrożenie poważnymi awariami przemysłowymi (PAP) 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed wystąpieniem 

poważnych awarii jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. 

w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami, związanymi z substancjami niebezpiecznymi. 

Kolejnym dokumentem regulującym zasady ochrony środowiska przed wystąpieniem poważnych awarii 

jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska.105  

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, w razie wystąpienia awarii, Wojewoda poprzez 

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

                                                           
105 Dz. U. 2016 poz. 672 z późn. zm. 
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Środowiska, podejmuje działania niezbędne do usunięcia awarii i jej skutków, a o podjętych działaniach 

informuje Marszałka Województwa. 

Poważne awarie stanowią powszechne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi, jak i dla całego 

środowiska przyrodniczego. Zagrożenie, spowodowane gwałtownym zdarzeniem, jakim są poważne 

awarie, może wywołać znaczne zniszczenie wszystkich elementów środowiska lub pogorszenie jego 

stanu. Ochrona środowiska przed skutkami wystąpienia poważnej awarii powinna w głównej mierze być 

oparta na zapobieganiu zaistnienia tego typu zdarzeń, a w przypadku wystąpienia awarii, na szybkim 

ograniczeniu jej skutków dla środowiska. W tym celu na podmioty stwarzające ryzyko wystąpienia 

poważnej awarii nakłada się obowiązek postępowania, w sposób umożliwiający przeciwdziałanie 

występowaniu jakichkolwiek awarii i sytuacji stwarzających zagrożenia. Zadania z zakresu zapobiegania 

występowania poważnych awarii przemysłowych realizuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

oraz Państwowa Straż Pożarna. Organy te prowadzą kontrolę podmiotów gospodarczych o dużym 

i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii. Dodatkowo przeprowadzają badania przyczyn wystąpienia 

awarii i sposobów likwidacji ich skutków oraz prowadzą szkolenia i instruktaże w tym zakresie. Inspekcja 

Ochrony Środowiska, w zakresie zapobiegania wystąpienia poważnych awarii, współpracuje także  

z organami administracji samorządowej. 

Oprócz awarii, które mogą mieć miejsce na terenie zakładów przemysłowych, możliwe są także 

zdarzenia podczas transportu różnego rodzaju substancji niebezpiecznych. Na terenie miasta nie 

znajdują się drogi tranzytowe o znaczeniu krajowym, czy też międzynarodowym, jednak obecność wielu 

zakładów przemysłowych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec sprawia,  

iż ze względu na zwiększony transport materiałów niebezpiecznych, które mogą być używane  

w przedsiębiorstwach, rośnie także ryzyko wystąpienia wystąpienia poważnych awarii.  

Transport drogowy towarów niebezpiecznych niesie ze sobą możliwość zagrożenia dla środowiska  

i bezpieczeństwa użytkowników dróg. Awarie występujące w transporcie drogowym substancji 

niebezpiecznych mogą skutkować: 

 utratą zdrowia lub życia dużej liczby osób znajdujących się w strefie zagrożenia; 

 koniecznością natychmiastowej ewakuacji ludności z zagrożonych terenów; 

 skażeniem powietrza, wody i gleby; 

 degradacją środowiska naturalnego; 

 poważnymi stratami materialnymi. 

W związku z możliwością pogorszenia się bezpieczeństwa na drogach istnieje silna potrzeba 

egzekwowania prawa w codziennej praktyce transportowej. 
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Głównym założeniem bezpiecznego transportu substancji niebezpiecznych jest stosowanie standardów 

zawartych w umowie ADR. Standardy te zakładają, że pojazd przewożący towary niebezpieczne jest 

uczestnikiem normalnego ruchu drogowego. Gdy zachodzi uzasadnione zagrożenie niedotrzymania 

wymaganego poziomu bezpieczeństwa przewozu, wydaje się zakaz jego realizacji. 

Kontrolę przewozu towarów niebezpiecznych na drogach i parkingach mogą prowadzić: inspektorzy 

Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusze Policji, funkcjonariusze Straży Granicznej oraz 

funkcjonariusze służby celnej. 

3.11.1. Zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku powstania awarii przemysłowych  

Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 

 na terenie miasta Mielca brak zakładów zgłoszonych do kategorii Zakładów Dużego Ryzyka, 

zlokalizowany jest natomiast jeden Zakład Zwiększonego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej, w rozumieniu art. 248 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

tj. Kronospan Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3. 

Na terenie miasta zlokalizowane są również cztery zakłady zaliczone do kategorii Potencjalnych 

Sprawców Poważnych Awarii tj.: 

 zakłady zlokalizowane w SSE Euro Park Mielec 

 Linde Gaz Polska Sp. z o.o. Skład Gazów Technicznych Nr 300, 39-300 Mielec,  

ul. Przemysłowa 24 (ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków); 

 ZIELONA BUDKA (MIELEC) Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3; 

 Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3; 

 oraz poza Strefą 

 Zakład Gazyfikacji Bezprzewodowej Tadeusz Turkot, 39-300 Mielec,  

ul. Piaskowa 6. 

Na terenie miasta Mielca, jak również województwa podkarpackiego w ostatnich latach nie odnotowano 

poważnych awarii w zakładach lub transporcie.106 

3.11.2. Poważne awarie przemysłowe w kontekście adaptacji do zmian klimatu  

Zmiany klimatu mogą powodować, zwiększenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii. Szczególnie 

wrażliwy na zmieniające się zjawiska klimatyczne jest sektor transportu. Największy wpływ na transport 

mają zjawiska takie jak: mgła i smog, które znacznie ograniczają widoczność. Ponadto dla transportu 

niebezpieczne są burze, silne wiatry, osuwiska i podtopienia, ulewy, opady śniegu, gołoledź i oblodzenia. 

Dodatkowo negatywny wpływ na transport ma zarówno niska jak i wysoka temperatura. Zmieniające się 

                                                           
106 Informacja WIOŚ w Rzeszowie, zgodnie ze stanem na dzień 29.08.2016 r. 
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warunki pogodowe mogą powodować utrudnienia w transporcie, a przez to zwiększyć ryzyko 

wypadków. 

Analiza SWOT oraz główne zagrożenia i problemy 

Tabela 40. Analiza SWOT – zagrożenie poważnymi awariami przemysłowymi 

MOCNE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

 brak zdarzeń o znamionach poważnej awarii  

na terenie miasta; 

 brak zakładów o statusie ZDR i tylko jeden 

zakład o statusie ZZR na terenie miasta (biorąc 

pod uwagę znaczną liczbę zakładów przemysłu, 

w tym ciężkiego, na terenie Mielca); 

 funkcjonowanie systemu informowania 

mieszkańców miasta o zagrożeniach (usługa 

sms) 

 zwiększenie ryzyka wystąpienia poważnej 

awarii w wyniku zwiększenia natężenia ruchu 

drogowego 

SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

 kreowanie właściwych zachowań 

społeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń 

środowiska i życia ludzi z tytułu wystąpienia 

awarii przemysłowych; 

 wzmocnienie współpracy jednostek 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludzi 

i środowiska 

 zagrożenie wystąpienia poważnej awarii 

na skutek rozwoju przemysłu oraz wzrastającej 

ilości zakładów przemysłowych na terenie 

miasta 

Główne zagrożenia: 

Siły sprawcze Presje Stan Wpływ Reakcja/odpowiedź 

rozwój przemysłu 

oraz transportu 

drogowego, w tym 

transportu 

materiałów 

niebezpiecznych 

oraz toksycznych 

środków 

przemysłowych 

ryzyko uwolnienia 

do środowiska 

niebezpiecznych 

substancji 

chemicznych 

ryzyko 

zanieczyszczenia 

powietrza, gleb, 

wód 

negatywny wpływ 

na zdrowie i życie 

ludzi oraz 

na środowisko 

działania kontrolne 

w obszarze 

transportu, 

wyprowadzenie 

transportu substancji 

niebezpiecznych poza 

obszary zamieszkałe 

i cenne przyrodniczo 

Tendencje zmian stanu środowiska 

Zintensyfikowanie monitoringu i kontroli zakładów ZZR i pozostałych na terenie miasta Mielca pod 

kątem spełniania przez nie wymogów bezpieczeństwa i prewencji, powinna skutkować zmniejszeniem 

zagrożenia wystąpienia poważnych awarii oraz zdarzeń o znamionach poważnych awarii na terenie 

miasta. 
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4. Plan operacyjny na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 

Treść poniższych tabel oraz układ jest zgodny z zaproponowanymi w Wytycznych... W każdym 

z obszarów interwencji określone zostały zadania odpowiadające na potrzeby adaptacji do zmian 

klimatu (A), zagrożeń nadzwyczajnymi zjawiskami środowiska (N), edukacji ekologicznej (E) oraz 

monitoringu środowiska (M). Cele, kierunki działań oraz zadania zostały określone na podstawie 

przeprowadzonej diagnozy stanu środowiska, dokumentów programowych krajowych, wojewódzkich 

oraz miejskich, jak również ankietyzacji przeprowadzonej wśród jednostek, które wykonują zadania 

związane z ochroną środowiska w regionie oraz na terenie miasta. 
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Tabela 41. Cele, kierunki interwencji oraz zadania na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 

Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 
Kierunek interwencji Zadania 

Typ zadania o 

charakterze 

horyzontalnym 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa 

O
C
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R
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N

A
 K
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M

A
TU

 I 
JA

K
O

ŚC
I P

O
W

IE
TR
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 O

P
) 

O
P

.I
. P

O
P

R
A

W
A

 J
A

K
O

ŚC
I P

O
W

IE
TR

ZA
 W
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IE

ŚC
IE

 W
 O

P
A

R
C

IU
 O

 S
TR

A
TE

G
IE

 N
IS

K
O

EM
IS

Y
JN

E 
I 

O
D

N
A

W
IA

LN
E 

ŹR
Ó

D
ŁA

 E
N

ER
G

II
 

sumaryczna 

powierzchnia 

obszarów 

przekroczeń 

poziomów 

dopuszczalnych pyłu 

PM2,5  

w Mielcu [km2] 

10,1 5,0 

OP.1.Poprawa 

efektywności 

energetycznej  

w mieście Mielcu 

OP.1.1. 

Termomodernizacja 

budynków 

mieszkalnych, 

publicznych 

 i usługowych 

- 

własne: Urząd 

Miejski w Mielcu, 

monitorowane: 

właściciele 

i zarządcy 

nieruchomości, 

przedsiębiorstwa 

brak środków 

finansowych, brak 

zgody konserwatora 

zabytków 

na prowadzenie prac 

obszar przekroczeń 

średniorocznego 

poziomu 

dopuszczalnego pyłu 

PM10  

w Mielcu [km2] 

1,5 0 
OP.1.2. Wymiana 

indywidualnych 

systemów grzewczych 

na niskoemisyjne kotły  

w budynkach 

- 

własne: Urząd 

Miejski w Mielcu, 

monitorowane: 

właściciele 

i zarządcy 

nieruchomości, 

przedsiębiorstwa, 

spółdzielnie 

i wspólnoty 

mieszkaniowe 

brak środków 

finansowych, brak 

obowiązku 

prawnego 

dla wymiany źródeł 

spalania paliw 

stężenie 

średnioroczne B(a)P  

w punkcie 

pomiarowym przy 

Zarządzie Strefy 

[ng/m3] 

5,6 1,0 

OP.1.3. Budowa sieci 

ciepłowniczej  

i przyłączy do 

budynków oraz  węzłów 

cieplnych wraz  

z monitoringiem 

- 

monitorowane: 

MPEC Sp. z o. o.  

w Mielcu 

brak środków 

finansowych, brak 

aktualnych map, 

brak infrastruktury 

przesyłowej 

OP.1.4. Modernizacja 

sieci ciepłowniczych  

i przyłączy 

- 

monitorowane: 

MPEC Sp. z o. o.  

w Mielcu 

brak środków 

finansowych 

OP.1.5. Wymiana 

tradycyjnego 

oświetlenia ulicznego 

na energooszczędne 

- 
własne: Urząd 

Miejski w Mielcu 

brak środków 

finansowych, 

jednorazowy wysoki 

wydatek 
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Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 
Kierunek interwencji Zadania 

Typ zadania o 

charakterze 

horyzontalnym 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa 

OP.2.Zmniejszenie 

emisyjności  

w transporcie oraz 

zwiększenie 

dostępności  

i atrakcyjności 

transportu publicznego 

OP.2.1. Zakup 

niskoemisyjnego taboru 

transportu publicznego 

- 

własne: Urząd 

Miejski w Mielcu, 

monitorowane: 

Miejska 

Komunikacja 

Samochodowa Sp. 

z o.o. w Mielcu 

wydłużone 

procedury 

przetargowe, brak 

środków 

finansowych 

OP.2.2.Odbudowa 

zaplecza technicznego 

niezbędnego do obsługi  

i konserwacji 

niskoemisyjnego 

taboru. 

- 

monitorowane: 

Miejska 

Komunikacja 

Samochodowa Sp. 

z o.o. w Mielcu 

- 

OP.3. Zwiększenie 

udziału produkcji 

energii ze źródeł 

odnawialnych (OZE) 

OP.3.1. Wytwarzanie 

 i dystrybucja energii 

elektrycznej i cieplnej 

pochodzącej ze 

wszystkich źródeł 

odnawialnych 

- 

własne: Urząd 

Miejski w Mielcu, 

monitorowane: 

osoby fizyczne, 

zarządcy 

budynków, 

przedsiębiorstwa 

brak zaangażowania 

wykonawców  

w realizację zadania 

OP.3.2. Promowanie 

stosowania 

odnawialnych źródeł 

energii 

E 

własne: Urząd 

Miejski w Mielcu, 

monitorowane: 

organizacje 

pożytku 

publicznego, 

placówki 

edukacyjne 

brak środków 

finansowych,  

brak kapitału 

ludzkiego 
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Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 
Kierunek interwencji Zadania 

Typ zadania o 

charakterze 

horyzontalnym 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa 

OP.4. Zarządzanie 

jakością powietrza  

w mieście 

OP.4.1. Aktualizacja 

i monitorowanie 

Programu ograniczania 

niskiej emisji  

i Programu Gospodarki 

Niskoemisyjnej 

M 
własne: Urząd 

Miejski w Mielcu 

brak kapitału 

ludzkiego 

    

OP.4.2. Uwzględnianie  

w planach 

zagospodarowania 

przestrzennego 

wymogów dotyczących 

zaopatrywania 

mieszkań  

w ciepło z nośników 

niskoemisyjnych 

- 
własne: Urząd 

Miejski w Mielcu 

niewystarczające 

ujęcie w krajowych 

uregulowaniach 

prawnych 

dotyczących 

planowania 

przestrzennego 

w zakresie jakości 

powietrza 

OP.4.3.Prowadzenie 

monitoringu powietrza 

na terenie miasta 

Mielca oraz na terenie 

strefy podkarpackiej 

M 

własne: Urząd 

Miejski w Mielcu 

monitorowane: 

WIOŚ w Rzeszowie 

brak środków 

finansowych 

OP.4.4. Promowanie 

rozwiązań 

przyczyniających się do 

redukcji emisji 

zanieczyszczeń  

(np. wymiana źródeł 

ciepła, 

termomodernizacja 

budynków ale także 

promowanie ruchu 

pieszego, jazdy na 

rowerze i korzystania z 

transportu publicznego) 

E 

monitorowane: 

organizacje 

pożytku 

publicznego, 

placówki 

edukacyjne 

brak środków 

finansowych 
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Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 
Kierunek interwencji Zadania 

Typ zadania o 

charakterze 

horyzontalnym 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa 

OP.5. Ograniczanie 

emisji ze źródeł 

przemysłowych 

i energochłonności 

gospodarki 

OP.5.1. Modernizacja 

instalacji 

technologicznych 

oraz instalacji spalania 

paliw do celów 

technologicznych 

- 
monitorowane: 

przedsiębiorstwa 

brak środków 

finansowych, 

nieotrzymanie 

dofinansowania 

OP.5.2. Budowa 

i modernizacja instalacji 

przechwytywania 

zanieczyszczeń 

powietrza, 

pochodzących z emisji 

punktowej 

- 
monitorowane: 

przedsiębiorstwa 

brak środków 

finansowych, 

nieotrzymanie 

dofinansowania 
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liczba pasażerów 

przewiezionych 

transportem 

zbiorowym w ciągu 

roku na terenie 

miasta Mielca 

[os./rok] 

3 018 4 000 

KA.1. Zmniejszenie 

liczby ludności 

narażonej na 

negatywne 

oddziaływanie hałasu 

KA.1.1. Zastosowanie 

elementów uspokojenia 

ruchu na terenie miasta 

(np. wyspy 

spowalniające, 

sygnalizacja świetlna) 

- 

monitorowane: 

zarządzający 

infrastrukturą 

drogową 

brak środków 

finansowych 

KA.1.2. Stosowanie 

rozwiązań technicznych 

zapobiegających 

powstawaniu i 

przenikaniu hałasu do 

środowiska oraz 

środków 

zmniejszających poziom 

hałasu (np. ekrany 

akustyczne, wały 

ziemne, przekrycia, 

nawierzchnie  

o obniżonej 

hałaśliwości) 

- 

monitorowane: 

zarządzający 

infrastrukturą 

drogową, 

właściciele 

i zarządcy 

nieruchomości, 

spółdzielnie  

i wspólnoty 

mieszkaniowe 

brak środków 

finansowych 
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Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 
Kierunek interwencji Zadania 

Typ zadania o 

charakterze 

horyzontalnym 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa 

KA.1.3. Monitoring 

klimatu akustycznego 

na terenie miasta 

Mielca 

M 
monitorowane: 

WIOŚ w Rzeszowie 
- 

KA.1.4. Promowanie 

transportu rowerowego  

i środków transportu 

zbiorowego 

E 

monitorowane: 

organizacje 

pozarządowe, 

placówki 

edukacyjne 

- 

KA.2. Rozwój  

i usprawnienie 

systemów transportu  

o obniżonej emisji 

hałasu 

KA.2.1. Przebudowa 

dworca 

zlokalizowanego na 

terenie Mielca wraz  

z jego budynkiem do 

pełnienia roli węzła 

przesiadkowego 

- 
własne: Urząd 

Miejski w Mielcu 
- 

KA.2.2. Zwiększenie 

dostępności i 

atrakcyjności 

transportu dzięki 

zmianie mobilności 

miejskiej poprzez 

budowę/przebudowę 

układu drogowego 

- 

własne: Urząd 

Miejski w Mielcu, 

monitorowane: 

Powiatowy Zarząd 

Dróg 

 

KA.2.3. Instalacja na 

przystankach w mieście 

elektronicznych tablic 

informacyjnych dla 

pasażerów wraz  

z oprogramowaniem do 

zarządzania 

komunikatami 

- 
własne: Urząd 

Miejski w Mielcu 
- 
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Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 
Kierunek interwencji Zadania 

Typ zadania o 

charakterze 

horyzontalnym 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa 

KA.2.4. Rozbudowa 

systemu biletu 

elektronicznego 

(doładowanie e-karty 

przez Internet) 

- 
własne: Urząd 

Miejski w Mielcu 
- 

KA.2.5. Wzrost 

dostępności 

zewnętrznej miasta 

poprzez modernizację  

i rewitalizację linii 

kolejowej nr 25 wraz  

z modernizacją 

obiektów dworcowych 

- 

monitorowane: 

zarządzający 

liniami kolejowymi 

brak środków 

finansowych, brak 

zaangażowania 

jednostek  

w realizację zadania 
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liczba osób 

narażonych na 

ponadnormatywne 

promieniowanie 

elektromagnetyczne 

[os.] 

0 0 

PEM.1. Ochrona przed 

polami 

elektromagnetycznymi 

PEM.1.1. Kontynuacja 

monitoringu poziomu 

pól 

elektromagnetycznych 

w środowisku 

M 

monitorowane: 

WIOŚ  

w Rzeszowie, 

przedsiębiorstwa 

brak środków 

finansowych 
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Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 
Kierunek interwencji Zadania 

Typ zadania o 

charakterze 

horyzontalnym 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa 
G

O
SP

O
D

A
R

O
W

A
N
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O
D

A
M
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G

W
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W
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O

D
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N

Y
C

H
 

udział JCWP o stanie/ 

potencjale dobrym 

i bardzo dobrym [%] 

50 60 

GW.1. Poprawa jakości 

wód powierzchniowych  

i podziemnych 

GW.1.1. Opracowanie 

i realizacja warunków 

korzystania z wód 

regionu wodnego i wód 

zlewni 

- 
monitorowane: 

RZGW 

brak środków 

finansowych 

udział JCWPd 

o dobrej 

lub zadowalającej 

jakości [szt.] 

1 1 

GW.1.2. Ustanowienie 

stref ochrony 

pośredniej dla ujęć wód 

oraz weryfikacja 

wyznaczenia wód 

wrażliwych 

- 
monitorowane: 

RZGW 

brak środków 

finansowych 

   

GW.1.3. Ograniczenie 

zużycia wody na terenie 

miasta 

oraz w przemyśle 

(np. recyrkulacja wody, 

zamykanie obiegu 

wody) 

A 

monitorowane: 

przedsiębiorstwa, 

mieszkańcy 

brak środków 

finansowych 

GW.1.4. Prowadzenie 

kontroli przestrzegania 

przez podmioty 

warunków 

wprowadzania ścieków 

do wód lub do ziemi 

M 

monitorowane: 

WIOŚ  

w Rzeszowie, 

RZGW, Starosta 

Powiatu 

Mieleckiego 

brak środków 

finansowych, brak 

kapitału ludzkiego 
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Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 
Kierunek interwencji Zadania 

Typ zadania o 

charakterze 

horyzontalnym 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa 

 

GW.1.5. Prowadzenie 

ewidencji i kontrola 

zbiorników 

bezodpływowych 

oraz przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

M 
własne: Urząd 

Miejski w Mielcu 

brak zasobów 

kadrowych 

GW.1.6. Poszukiwanie 

i dokumentowanie 

alternatywnych źródeł 

wody do spożycia 

A 
własne: Urząd 

Miejski w Mielcu 

brak środków 

finansowych, brak 

zasobów kadrowych 
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GW.2. Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

powodziowego 

GW.2.1. Uwzględnianie 

w miejscowych planach 

zagospodarowania 

przestrzennego map 

zagrożenia i ryzyka 

powodziowego 

oraz terenów 

zagrożonych 

podtopieniami 

A, N 
własne: Urząd 

Miejski w Mielcu 

brak środków 

finansowych, brak 

zasobów kadrowych 

GW.2.2. Zabezpieczenie 

przeciwfiltracyjne 

korpusu lokalnie  

i podłoża na całej 

długości na prawym 

wale rzeki Wisłoki  

w km rzeki 21+300 - 

27+900 na terenie 

miasta Mielca 

N 
monitorowane: 

PZMiUW 
- 
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Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 
Kierunek interwencji Zadania 

Typ zadania o 

charakterze 

horyzontalnym 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa 

 

GW.2.3. 

Przeciwdziałanie 

skutkom suszy 

oraz ulewnych deszczy 

na terenach najsilniej 

zurbanizowanych 

poprzez zastosowanie 

zielonej i niebieskiej 

infrastruktury 

N 
własne: Urząd 

Miejski w Mielcu 

brak środków 

finansowych 

 

GW.2.4. Prowadzenie 

systemów monitoringu, 

prognozowania 

i ostrzegania przed 

zjawiskiem suszy  

i powodzi 

M 
monitorowane: 

RZGW, IUNG 

brak środków 

finansowych 

 

GW.2.5. Promocja 

systemu informacyjno-

ostrzegawczego 

MielecSMSInfo 

oraz tworzenie 

programów 

edukacyjnych 

poprawiających 

świadomość i wiedzę 

na temat źródeł 

zagrożenia 

powodziowego i ryzyka 

powodziowego 

E 
własne: Urząd 

Miejski w Mielcu 

brak środków 

finansowych, brak 

zasobów kadrowych 
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Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 
Kierunek interwencji Zadania 

Typ zadania o 

charakterze 

horyzontalnym 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa 
G

O
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zużycie wody  

na potrzeby 

gospodarki 

narodowej i ludności 

ogółem (dam3) 

2 898,0 2 796,0 

GWS.1. Sprawny  

i funkcjonalny system 

wodociągowo-

kanalizacyjny 

GWS.1.1. Ograniczanie 

zużycia wody poprzez 

zmniejszenie strat na 

przesyle oraz 

optymalizacja 

wykorzystania 

istniejącej 

infrastruktury wodnej 

(systemy sterowania, 

monitoringu 

i przesyłania danych) 

A 

własne: Urząd 

Miejski w Mielcu 

monitorowane: 

MPGK Sp. z o.o. 

w Mielcu 

- 

GWS.1.2. 

Uporządkowanie 

systemu zbierania i 

oczyszczania ścieków z 

terenu miasta Mielca 

N 

monitorowane: 

MPGK Sp. z o.o. 

w Mielcu 

- 

długość sieci 

kanalizacji deszczowej 

(km) 

55 60 

GWS.1.3. 

Modernizacja 

gospodarki wodno - 

ściekowej w tym: 

modernizacja 

oczyszczalni ścieków 

oraz budowa 

kanalizacji 

deszczowej, 

rozdzielczej, budowy 

systemu 

zaopatrzenia w wodę 

- 

własne: Urząd 

Miejski w Mielcu 

monitorowane: 

MPGK Sp. z o.o. 

w Mielcu 

- 

długość czynnej sieci 

rozdzielczej (km) 
173,6 177,0 

długość sieci 

kanalizacyjnej (km) 
210,4 215,0 
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Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 
Kierunek interwencji Zadania 

Typ zadania o 

charakterze 

horyzontalnym 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa 

udział przemysłu  

w zużyciu wody 

ogółem (%) 

6,7 6,4 

GWS. 1.4. Ograniczanie 

ilości zużywanej wody 

poprzez recyrkulację 

wody w zakładach 

przemysłowych 

i zamykanie obiegów 

wody 

A 
monitorowane: 

przedsiębiorstwa 

brak środków 

finansowych 

GWS.1.5. Działania 

edukacyjne, 

promocyjne, 

propagujące 

i upowszechniające 

wiedzę o konieczności, 

celach, zasadach 

i sposobach 

oszczędnego 

użytkowania wody oraz 

najważniejszych 

sprawach związanych 

z odprowadzaniem 

i oczyszczaniem 

ścieków, 

w szczególności 

skierowane do dzieci 

i młodzieży 

E 
własne: Urząd 

Miejski w Mielcu 

brak 

zainteresowania 

mieszkańców 
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Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 
Kierunek interwencji Zadania 

Typ zadania o 

charakterze 

horyzontalnym 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa 
G
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B

Y
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G
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- - - 

GL.1. Zachowanie 

funkcji 

środowiskowych 

i gospodarczych gleb 

GL. 1.1.Uwzględnianie  

w dokumentach 

planistycznych miasta 

konieczności ochrony 

najbardziej 

wartościowych gleb 

oraz zapobieganie 

nadmiernego 

zasklepiania gleb na 

terenach 

zabudowanych 

- 
własne: Urząd 

Miejski w Mielcu 
- 

GL.1.2 Bieżąca 

likwidacja przekroczeń 

standardów gleby 

i ziemi (w przypadku 

wystąpienia) 

N 

monitorowane: 

podmioty 

odpowiedzialne 

brak środków 

finansowych 

GL.1.3 Projekty 

szkoleniowo-doradcze 

dla rolników z zakresu 

dobrych praktyk  

w rolnictwie 

E 

monitorowane: 

ARMIR,  

ODR w 

Boguchwale 

brak środków 

finansowych, brak 

zainteresowania 

rolników 

GL 2. Ochrona gleb 

przed degradacją 

GL.2.1 Realizacja zadań 

zaplanowanych 

w ramach projektu pn. 

"Rewitalizacja/ 

przebudowa 

zdegradowanych 

obiektów w celu 

nadania im nowych 

funkcji społecznych 

- 
własne: Urząd 

Miejski w Mielcu 

brak środków 

finansowych 
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Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 
Kierunek interwencji Zadania 

Typ zadania o 

charakterze 

horyzontalnym 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa 

- - - 

GL.2.2 Tworzenie 

nowych usług 

społecznych na 

obszarach 

zdegradowanych -   

Ułatwienie dostępu do 

usług społecznych na 

terenach 

rewitalizowanych 

- 
własne: Urząd 

Miejski w Mielcu 

brak środków 

finansowych 

GL.2.3 Realizacja 

projektów, związanych  

z ochroną i rewitalizacją 

gleb 

A 

monitorowane: 

ARiMR,  

ODR 

w Boguchwale 

brak środków 

finansowych 
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- - - 
GO.1.Racjonalna 

gospodarka odpadami 

GO.1.1.Uwzględnianie  

w zamówieniach 

publicznych, zakupów 

wyrobów zawierających 

materiały lub 

substancje pochodzące 

z recyklingu odpadów; 

włączanie do procedur 

zamówień publicznych 

kryteriów związanych  

z ochroną środowiska 

- 

własne: Urząd 

Miejski w Mielcu, 

monitorowane: 

administracja 

publiczna, 

instytucje 

publiczne 

- 

GO.1.2. Prowadzenie 

oraz wspieranie działań 

edukacyjno – 

informacyjnych 

promujących właściwe 

postępowanie  

z odpadami 

komunalnymi 

E 

własne: Urząd 

Miejski w Mielcu, 

monitorowane: 

placówki 

edukacyjne, 

organizacje 

pozarządowe 

brak środków 

finansowych, brak 

zasobów kadrowych 
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Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 
Kierunek interwencji Zadania 

Typ zadania o 

charakterze 

horyzontalnym 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa 

GO.1.3. Kampanie  

i akcje informacyjne 

dotyczące szkodliwości 

spalania odpadów  

w domowych 

paleniskach oraz 

nielegalnego 

pozbywania się 

odpadów 

E 

własne: Urząd 

Miejski w Mielcu, 

monitorowane: 

placówki 

edukacyjne, 

organizacje 

pozarządowe 

brak środków 

finansowych, brak 

zasobów kadrowych 

GO.1.4. Prowadzenie 

działań informacyjno - 

promocyjnych  

w zakresie ograniczenia 

powstawania odpadów 

(m.in. promowanie 

kompostowania, 

racjonalnych zakupów 

oraz ponownego 

wykorzystania  

i napraw) 

E 

własne: Urząd 

Miejski w Mielcu, 

monitorowane: 

placówki 

edukacyjne, 

organizacje 

pozarządowe 

brak środków 

finansowych,  

brak zasobów 

kadrowych 

GO.1.5.Wydawanie 

decyzji w sprawie 

usuwania odpadów  

z miejsc na ten cel 

nieprzeznaczonych  

(w celu sukcesywnego 

likwidowania dzikich 

wysypisk odpadów) 

- 
własne: Prezydent 

Miasta Mielca 
- 
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Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 
Kierunek interwencji Zadania 

Typ zadania o 

charakterze 

horyzontalnym 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa 

   

GO. 1.6. Zamykanie  

i rekultywacja 

składowiska odpadów 

innych niż 

niebezpieczne  

i obojętne w Mielcu 

 
monitorowane: 

ZUOK Sp. z o.o. 

brak środków 

finansowych 

GO.1.7.Monitoring 

składowiska odpadów 

innych niż 

niebezpieczne  

i obojętne w Mielcu 

 
monitorowane: 

ZUOK Sp. z o.o. 

brak środków 

finansowych 

GO.1.8. Wprowadzanie 

systemów zarządzania 

środowiskowego,  

w tym EMAS i ISO 

14001 

- 
monitorowane: 

przedsiębiorstwa 

brak środków 

finansowych 

masa 

unieszkodliwionych 

odpadów 

zawierających azbest 

[kg] 

317 946 333 843,3 

GO.1.10. Sukcesywne 

usuwanie 

i unieszkodliwianie 

odpadów zawierających 

azbest 

- 

własne: Urząd 

Miejski w Mielcu, 

monitorowane: 

właściciele 

nieruchomości 

brak środków 

finansowych 

   

GO.2. Doskonalenie 

systemu 

gospodarowania 

odpadami 

GO.2.1. Rozbudowa 

PSZOK przy ul. Wolności 

wraz z utworzeniem 

punktu przyjmowania 

rzeczy używanych 

niestanowiących 

odpadu, celem 

ponownego użycia 

- 

własne: Urząd 

Miejski w Mielcu, 

monitorowane: 

ZUOK Sp. z o.o. 

brak środków 

finansowych 
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Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 
Kierunek interwencji Zadania 

Typ zadania o 

charakterze 

horyzontalnym 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa 

liczba 

nowopowstałych 

PSZOK posiadających 

punkty napraw 

[szt.] 

- 2 

GO.2.2. Budowa 2 

PSZOK wraz  

z utworzeniem 

punktów napraw 

przygotowania do 

ponownego użycia dla 

wybranych odpadów 

- 

własne: Urząd 

Miejski w Mielcu, 

monitorowane: 

ZUOK Sp. z o.o. 

brak środków 

finansowych 

GO.2.3. Budowa 

instalacji do 

demontażu, 

rozdrabniania odpadów 

wielkogabarytowych 

- 

własne: Urząd 

Miejski w Mielcu, 

monitorowane: 

ZUOK Sp. z o.o. 

brak środków 

finansowych 

GO.2.4.Budowa 

instalacji do 

rozdrabniania  

i przesiewania 

odpadów budowlanych 

- 

własne: Urząd 

Miejski w Mielcu, 

monitorowane: 

ZUOK Sp. z o.o. 

brak środków 

finansowych 

masa odpadów 

zebranych 

selektywnie [Mg] 

2 766,7 3 320,04  

GO.2.5. Udoskonalenie  

i rozwinięcie systemu 

zbierania baterii  

i akumulatorów 

małogabarytowych, 

leków oraz 

przeterminowanych 

środków ochrony roślin 

ze źródeł 

rozproszonych 

- 

własne: Urząd 

Miejski w Mielcu, 

monitorowane: 

ZUOK Sp. z o.o., 

przedsiębiorstwa 

brak środków 

finansowych 
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Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 
Kierunek interwencji Zadania 

Typ zadania o 

charakterze 

horyzontalnym 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa 

    

GO.2.6. Prowadzenie 

działań informacyjnych  

i edukacyjnych 

dotyczących 

właściwego 

segregowania odpadów 

komunalnych 

E 

własne: Urząd 

Miejski w Mielcu, 

monitorowane: 

placówki 

edukacyjne, 

organizacje 

pozarządowe 

brak środków 

finansowych 

ZA
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A
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B
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A
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W
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- - - 

ZP.1. Zachowanie lub 

przywrócenie 

właściwego stanu 

walorów 

przyrodniczych 

ZP.1.1. Zapewnienie 

właściwej ochrony dla 

różnorodności 

biologicznej oraz 

walorów 

krajobrazowych 

w planowaniu 

przestrzennym,  

ze szczególnym 

uwzględnieniem 

korytarzy ekologicznych 

poprzez adekwatne 

zapisy w planach 

zagospodarowania 

przestrzennego lub/i 

decyzjach o warunkach 

zabudowy 

A 
własne: Urząd 

Miejski w Mielcu 
- 

ZP.1.2. Identyfikacja 

miejsc występowania 

oraz eliminacja 

gatunków inwazyjnych 

A 

własne: Urząd 

Miejski w Mielcu, 

monitorowane: 

PGL LP, 

organizacje 

pozarządowe, 

zarządcy 

nieruchomości 

brak środków 

finansowych, 

niewielka 

skuteczność 

wdrażanych metod 
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Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 
Kierunek interwencji Zadania 

Typ zadania o 

charakterze 

horyzontalnym 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa 

ZP.1.3. Zachowanie 

różnorodności 

biologicznej na 

terenach użytkowanych 

rolniczo 

z wykorzystaniem 

pakietów w ramach 

programów rolno-

środowiskowo-

klimatycznych 

A 

monitorowane: 

właściciele 

gruntów, ARiMR 

brak 

zainteresowania 

właścicieli gruntów 

przystępowaniem do 

programu 

ZP.1.4. Zachowanie 

siedlisk przyrodniczych 

oraz siedlisk gatunków 

na terenach 

podmokłych,  

w dolinach rzecznych, 

zbiornikach wodnych 

oraz na terenach 

zmeliorowanych  

w stanie 

niepogorszonym 

A, N 

monitorowane: 

PZMiUW, PGL LP, 

RZGW, RDOŚ 

potencjalne konflikty  

w związku  

z planowanymi 

inwestycjami  

w zakresie ochrony 

przeciwpowodziowej  

i gospodarki 

ZP.1.5. Likwidacja 

barier migracyjnych dla 

organizmów wodnych 

na rzece Wisłoce i jej 

dopływach - budowa 

przepławki dla ryb na 

terenie miasta Mielca 

A 
monitorowane: 

RZGW w Krakowie 

brak dofinansowania 

dla działania 

ZP.1.6. Zachowanie 

zadrzewień  

i zakrzewień 

śródpolnych 

A, N 
własne: Urząd 

Miejski w Mielcu 
- 
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Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 
Kierunek interwencji Zadania 

Typ zadania o 

charakterze 

horyzontalnym 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa 
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powierzchnia 

terenów zieleni 

miejskiej [ha] 

346,66 350 

ZP.2.Ochrona walorów 

przyrodniczych 

terenów miejskich oraz 

zieleni miejskiej 

ZP.2.1. Tworzenie oraz 

modernizacja terenów 

zieleni, prace 

arborystyczne, 

rewitalizacja 

zabytkowych obiektów 

parkowych 

A 

własne: Urząd 

Miejski w Mielcu, 

monitorowane: 

zarządcy 

nieruchomości 

brak środków 

finansowych 

ZP.2.2. Wprowadzanie 

infrastruktury 

zazieleniającej  

(np. "zielone ściany", 

"zielone dachy") oraz 

schronień dla zapylaczy  

na terenie miasta 

A 

własne: Urząd 

Miejski w Mielcu, 

monitorowane: 

organizacje 

pozarządowe 

 

ZP.2.3. Konserwacja 

pomników przyrody 
- 

własne: Urząd 

Miejski w Mielcu, 

monitorowane: 

zarządcy 

nieruchomości 

brak środków 

finansowych 

ZP.2.4. Uwzględnienie 

w dokumentach 

planistycznych 

zachowania 

i powiększania terenów 

zielonych na terenie 

miasta 

A 
własne: Urząd 

Miejski w Mielcu 
- 

ZP.2.5. Wsparcie 

zaplecza dydaktycznego 

oraz infrastruktury 

służącej edukacji 

ekologicznej oraz 

ochronie walorów 

przyrodniczych 

E 

własne: Urząd 

Miejski w Mielcu, 

monitorowane: 

powiat mielecki, 

PGL LP, 

organizacje 

pozarządowe 

brak środków 

finansowych 
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Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 
Kierunek interwencji Zadania 

Typ zadania o 

charakterze 

horyzontalnym 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa 

ZP.2.6. Prowadzenie 

działań o charakterze 

edukacyjnym 

i informacyjnym  

w zakresie ochrony 

przyrody 

E 

własne: Urząd 

Miejski w Mielcu 

monitorowane: 

PGL LP, 

organizacje 

pozarządowe 

brak środków 

finansowych oraz 

zasobów kadrowych 
ZP
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- - - 

ZP.3. Racjonalne 

użytkowanie zasobów 

leśnych 

ZP.3.1. Uwzględnianie 

w planach urządzenia 

lasu przebudowy 

drzewostanów 

monokulturowych lub 

niezgodnych 

 z siedliskiem 

A, N 

monitorowane: 

PGL LP, Starosta 

Powiatu 

Mieleckiego 

- 

ZP.3.2. Aktualizacja 

uproszczonych planów 

urządzenia lasu dla 

lasów niestanowiących 

własności Skarbu 

Państwa 

- 

monitorowane: 

Starosta Powiatu 

Mieleckiego 

brak środków 

finansowych oraz 

zasobów kadrowych, 

brak zaangażowania 

właścicieli 

nieruchomości 

ZP.3.3.Monitoring 

lasów oraz badania 

reakcji drzewostanów 

na zmiany klimatyczne 

A, M 
monitorowane: 

PGL LP, GIOŚ, IBL 

brak środków 

finansowych oraz 

zasobów kadrowych 

ZP.3.4. Realizacja 

inwestycji związanych  

z ochroną 

przeciwpożarową lasu, 

m.in. rozwój systemów 

monitorowania 

zagrożenia pożarowego 

oraz infrastruktury 

przeciwpożarowej 

N 
monitorowane: 

PGL LP 
- 
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Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 
Kierunek interwencji Zadania 

Typ zadania o 

charakterze 

horyzontalnym 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa 

   

ZP.3.5. Działania 

zmierzające do 

uregulowania stanu 

populacji zwierzyny 

powodującej szkody 

gospodarcze w lasach 

- 
monitorowane: 

PZŁ, PGL LP 
- 

ZP
.I

V
. U

TR
ZY

M
A

N
IE

 L
ES

IS
TO

ŚC
I 

lesistość [%] 13,98 13,98 

ZP.4. Zwiększenie 

powierzchni lasów  

na terenie miasta 

ZP.4.1. Zalesianie 

gruntów 

z uwzględnieniem 

warunków 

siedliskowych i potrzeb 

różnorodności 

biologicznej 

A 

monitorowane: 

właściciele 

gruntów, PGL LP 

brak 

zainteresowania 

właścicieli gruntów 

do przystępowania 

do programów 

zalesieniowych 

ZP.4.2. Zmiana 

klasyfikacji gruntów 

zalesionych oraz na 

których postępuje 

sukcesja naturalna 

- 

monitorowane: 

powiat mielecki, 

właściciele 

gruntów 

brak 

zainteresowania 

właścicieli gruntów 

ZP.4.3. Promowanie 

zalesień jako 

alternatywnego 

sposobu 

zagospodarowania 

nieużytków i gruntów 

nieprzydatnych rolniczo 

E 

monitorowane: 

ODR w 

Boguchwale, 

ARiMR, powiat 

mielecki 

- 
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Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 
Kierunek interwencji Zadania 

Typ zadania o 

charakterze 

horyzontalnym 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa 
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liczba przypadków 

wystąpienia 

poważnych awarii 

[szt.]107 

0 0 

PAP.1. Zmniejszenie 

zagrożenia wystąpienia 

poważnej awarii 

oraz minimalizacja 

skutków w przypadku 

jej wystąpienia 

PAP.1.1. 

Przeciwdziałanie 

wystąpieniu poważnych 

awarii w procesach 

przemysłowych  

i w transporcie 

materiałów 

niebezpiecznych 

N 

monitorowane: 

KW PSP, WIOŚ, 

przedsiębiorstwa 

- 

Objaśnienia: 

Typy zada o charakterze horyzontalnym: 

A – związany z adaptacją do zmian klimatu, E- edukacyjny, M – monitoringowy, N – zapobiegający nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska 

 

 

 

                                                           
107 odpowiadających definicji zawartej w art. 3 pkt. 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
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Tabela 42 . Harmonogram realizacji zadań własnych Urzędu Miejskiego w Mielcu 

Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 

Źródła 

finansowania 

Dodatkowe 

informacje  

o zadaniu 
2017 2018 2019 2020 

2021-

2024 
RAZEM 

O
C

H
R

O
N

A
 K

LI
M

A
TU

 I 
JA

K
O

ŚC
I P

O
W

IE
TR

ZA
 (

O
P

) 

OP.1.1. 

Termomodernizacja 

budynków 

mieszkalnych, 

publicznych i 

usługowych 

Urząd Miejski  

w Mielcu 
1 070 860 10 10 - 1 950 

środki własne, 

środki 

zewnętrzne 

Zaleca się pełną 

termomodernizację 

obiektów 

OP.1.2. Wymiana 

indywidualnych 

systemów grzewczych 

na niskoemisyjne kotły 

w budynkach 

Urząd Miejski  

w Mielcu 
5 146 5 396 5 146 5 296 - 20 984 

środki własne, 

środki 

zewnętrzne 

- 

OP.1.5. Wymiana 

tradycyjnego 

oświetlenia ulicznego 

na energooszczędne 

Urząd Miejski  

w Mielcu 
950 850 - - - 1 800 

środki własne, 

środki 

zewnętrzne 

- 

OP.2.1. Zakup 

niskoemisyjnego taboru 

transportu publicznego 

Urząd Miejski  

w Mielcu 

(Miejska 

Komunikacja 

Samochodowa 

Sp. z o. o.) 

8 229 7 560 - - - 15 789 
EFRR, środki 

własne 
- 
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Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 

Źródła 

finansowania 

Dodatkowe 

informacje  

o zadaniu 
2017 2018 2019 2020 

2021-

2024 
RAZEM 

OP.3.1. Wytwarzanie 

 i dystrybucja energii 

elektrycznej i cieplnej 

pochodzącej ze 

wszystkich źródeł 

odnawialnych  

Urząd Miejski  

w Mielcu 
6 000 1 800 - - - 7 800 

środki własne, 

środki 

zewnętrzne 

- 

OP.3.2. Promowanie 

stosowania 

odnawialnych źródeł 

energii 

Urząd Miejski  

w Mielcu 
- - - - - - - 

w ramach zadań 

własnych 

OP.4.1. Aktualizacja 

i monitorowanie 

Programu ograniczania 

niskiej emisji i Programu 

Gospodarki 

Niskoemisyjnej 

Urząd Miejski  

w Mielcu 
- - - 10 - 10  - 

OP.4.2. Uwzględnianie 

w planach 

zagospodarowania 

przestrzennego 

wymogów dotyczących 

zaopatrywania 

mieszkań  

w ciepło z nośników 

niskoemisyjnych 

Urząd Miejski  

w Mielcu 
- - - - - - - 

zadanie 

realizowane w 

ramach 

opracowania i 

aktualizacji 

miejscowych 

planów 

zagospodarowania 

przestrzennego 
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Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 

Źródła 

finansowania 

Dodatkowe 

informacje  

o zadaniu 
2017 2018 2019 2020 

2021-

2024 
RAZEM 

OP.4.3.Prowadzenie 

monitoringu powietrza 

na terenie miasta 

Mielca oraz na terenie 

strefy podkarpackiej 

Urząd Miejski  

w Mielcu 
50 50 50 50 150 350 

środki własne, 

środki 

zewnętrzne 

- 

ZA
G

R
O

ŻE
N

IE
 H

A
ŁA

SE
M

 (
K

A
) 

KA.2.1.Przebudowa 

dworca 

zlokalizowanego na 

terenie Mielca wraz z 

jego budynkiem do 

pełnienia roli węzła 

przesiadkowego 

Urząd Miejski  

w Mielcu 
3 500 3 068 - - - 6 568 

środki własne, 

środki 

zewnętrzne 

- 

KA.2.2.Zwiększenie 

dostępności i 

atrakcyjności transportu 

dzięki zmianie 

mobilności miejskiej 

poprzez 

budowę/przebudowę 

układu drogowego  

Urząd Miejski  

w Mielcu 
2 000 1 514 - - - 3 514 

środki własne, 

środki 

zewnętrzne 

Realizowane także 

jako projekty z tzw. 

„niebieskiej  

i zielonej 

infrastruktury” 

KA.2.3.Instalacja na 

przystankach w mieście 

elektronicznych tablic 

informacyjnych dla 

pasażerów wraz z 

oprogramowaniem do 

zarządzania 

komunikatami  

Urząd Miejski  

w Mielcu 
222 - - - - 222 

środki własne, 

środki 

zewnętrzne 

- 
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Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 

Źródła 

finansowania 

Dodatkowe 

informacje  

o zadaniu 
2017 2018 2019 2020 

2021-

2024 
RAZEM 

KA.2.4.Rozbudowa 

systemu biletu 

elektronicznego 

(doładowanie e-karty 

przez Internet) 

Urząd Miejski  

w Mielcu 
269 - - - - 269 

środki własne, 

środki 

zewnętrzne 

- 

G
O

SP
O

D
A

R
O

W
A

N
IE

 W
O

D
A

M
I(

G
W

) 

GW.1.5. Prowadzenie 

ewidencji i kontrola 

zbiorników 

bezodpływowych 

oraz przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

Urząd Miejski  

w Mielcu 
- - - - - - 

w ramach 

zadań własnych 
- 

GW.1.6. Poszukiwanie 

i dokumentowanie 

alternatywnych źródeł 

wody do spożycia 

Urząd Miejski  

w Mielcu 
- - - - - - 

w ramach 

zadań własnych 
- 

GW.2.1. Uwzględnianie  

w miejscowych planach 

zagospodarowania 

przestrzennego map 

zagrożenia i ryzyka 

powodziowego 

oraz terenów 

zagrożonych 

podtopieniami 

Urząd Miejski  

w Mielcu 
- - - - - - 

W ramach 

zadań własnych 

zadanie 

realizowane w 

ramach 

opracowania  

i aktualizacji 

miejscowych 

planów 

zagospodarowania 

przestrzennego  
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Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 

Źródła 

finansowania 

Dodatkowe 

informacje  

o zadaniu 
2017 2018 2019 2020 

2021-

2024 
RAZEM 

GW.2.3. 

Przeciwdziałanie 

skutkom suszy 

oraz ulewnych deszczy 

na terenach najsilniej 

zurbanizowanych 

poprzez zastosowanie 

zielonej i niebieskiej 

infrastruktury 

Urząd Miejski  

w Mielcu 
- - - - - - - 

Zadanie powinno 

być realizowane w 

ramach zadania 

KA.2.2.Zwiększenie 

dostępności 

i atrakcyjności 

transportu 

publicznego dzięki 

zmianie mobilności 

miejskiej poprzez 

budowę/przebudo

wę układu 

drogowego  

GW.2.5. Promocja 

systemu informacyjno-

ostrzegawczego 

MielecSMSInfo 

oraz tworzenie 

programów 

edukacyjnych 

poprawiających 

świadomość i wiedzę 

na temat źródeł 

zagrożenia 

powodziowego i ryzyka 

powodziowego 

Urząd Miejski  

w Mielcu  
- - - - - - 

W ramach 

zadań własnych 
- 
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Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 

Źródła 

finansowania 

Dodatkowe 

informacje  

o zadaniu 
2017 2018 2019 2020 

2021-

2024 
RAZEM 

G
O

SP
O

D
A

R
K

A
 W

O
D

N
O

-Ś
C

IE
K

O
W

A
 (

G
W

S)
 

GWS.1.1. Ograniczanie 

zużycia wody poprzez 

zmniejszenie strat  

na przesyle oraz 

optymalizację 

wykorzystania 

istniejącej 

infrastruktury wodnej 

(systemy sterowania, 

monitoringu 

i przesyłania danych) 

Urząd Miejski  

w Mielcu 
- - - - - - 

środki własne, 

fundusze 

krajowe 

 

GWS.1.3. Modernizacja 

gospodarki wodno - 

ściekowej w tym: 

modernizacja 

oczyszczalni ścieków 

oraz  budowa kanalizacji 

deszczowej, 

rozdzielczej, budowy 

systemu zaopatrzenia  

w wodę 

Urząd Miejski  

w Mielcu 
200 200  - - 400 

POIiŚ 2014-

2020, środki 

własne, 

pożyczka 

NFOŚiGW 
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Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 

Źródła 

finansowania 

Dodatkowe 

informacje  

o zadaniu 
2017 2018 2019 2020 

2021-

2024 
RAZEM 

GWS.1.5. Działania 

edukacyjne, 

promocyjne, 

propagujące 

i upowszechniające 

wiedzę o konieczności, 

celach, zasadach 

i sposobach 

oszczędnego 

użytkowania wody oraz 

najważniejszych 

sprawach związanych 

z odprowadzaniem 

i oczyszczaniem 

ścieków, 

w szczególności 

skierowane do dzieci 

i młodzieży 

Urząd Miejski  

w Mielcu 
5 5 5 5 5 25 

środki własne, 

środki 

zewnętrzne 
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Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 

Źródła 

finansowania 

Dodatkowe 

informacje  

o zadaniu 
2017 2018 2019 2020 

2021-

2024 
RAZEM 

G
LE

B
Y

 (
G

L)
 

GL. 1.1.Uwzględnianie  

w dokumentach 

planistycznych miasta 

konieczności ochrony 

najbardziej 

wartościowych gleb 

oraz zapobieganie 

nadmiernego 

zasklepiania gleb na 

terenach 

zabudowanych 

Urząd Miejski  

w Mielcu 
- - - - - - 

W ramach 

zadań własnych 

zadanie 

realizowane w 

ramach 

opracowania  

i aktualizacji 

miejscowych 

planów 

zagospodarowania 

przestrzennego 

GL.2.1. Realizacja zadań 

zaplanowanych  

w ramach projektu pn. 

"Rewitalizacja/ 

przebudowa 

zdegradowanych 

obiektów w celu 

nadania im nowych 

funkcji społecznych 

Urząd Miejski 

w Mielcu 
4 900 4 800 0 0 0 9 700 

środki własne, 

RPO WP 2014-

2020 

Regionalna 

Inwestycja 

Terytorialna 

Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

Mielca(MOF) 
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Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 

Źródła 

finansowania 

Dodatkowe 

informacje  

o zadaniu 
2017 2018 2019 2020 

2021-

2024 
RAZEM 

GL.2.2 Tworzenie 

nowych usług 

społecznych na 

obszarach 

zdegradowanych -   

Ułatwienie dostępu do 

usług społecznych na 

terenach 

rewitalizowanych 

Urząd Miejski 

w Mielcu 
0 1750 1750 1800 0 5 300 

środki własne, 

RPO WP 2014-

2020 

Zadanie planowane 

do realizacji jako 

Regionalna 

Inwestycja 

Terytorialna 

Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

Mielca (MOF) przy 

współfinansowaniu  

w ramach RPO WP 

2014-2020 

G
O

SP
O

D
A

R
K

A
 O

D
P

A
D

A
M

I I
 

ZA
P

O
B

IE
G

A
N

IE
 P

O
W

ST
A

W
A

N
IU

 

O
D

P
A

D
Ó

W
 (

G
O

) 

GO.1.1.Uwzględnianie  

w zamówieniach 

publicznych, zakupów 

wyrobów zawierających 

materiały lub 

substancje pochodzące 

z recyklingu odpadów; 

włączanie do procedur 

zamówień publicznych 

kryteriów związanych z 

ochroną środowiska 

Urząd Miejski 

w Mielcu 
- - - - - - 

W ramach 

zadań własnych 
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Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 

Źródła 

finansowania 

Dodatkowe 

informacje  

o zadaniu 
2017 2018 2019 2020 

2021-

2024 
RAZEM 

GO.1.2. Prowadzenie 

oraz wspieranie działań 

edukacyjno – 

informacyjnych 

promujących właściwe 

postępowanie  

z odpadami 

komunalnymi 

Urząd Miejski 

w Mielcu 
5 5 5 5 15 35 

środki własne, 

RPO WP 2014-

2020, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

- 

GO.1.3. Kampanie  

i akcje informacyjne 

dotyczące szkodliwości 

spalania odpadów  

w domowych 

paleniskach oraz 

nielegalnego 

pozbywania się 

odpadów 

Urząd Miejski 

w Mielcu 
5 5 5 5 15 35 

środki własne, 

RPO WP 2014-

2020, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

- 

GO.1.4. Prowadzenie 

działań informacyjno - 

promocyjnych  

w zakresie ograniczenia 

powstawania odpadów  

(m.in. promowanie 

kompostowania, 

racjonalnych zakupów 

oraz ponownego 

wykorzystania i napraw) 

Urząd Miejski 

w Mielcu 
5 5 5 5 15 35 

środki własne, 

RPO WP 2014-

2020, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

- 
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Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 

Źródła 

finansowania 

Dodatkowe 

informacje  

o zadaniu 
2017 2018 2019 2020 

2021-

2024 
RAZEM 

GO.1.5.Wydawanie 

decyzji w sprawie 

usuwania odpadów  

z miejsc na ten cel 

nieprzeznaczonych  

(w celu sukcesywnego 

likwidowania dzikich 

wysypisk odpadów) 

Prezydent Miasta 

Mielca 
- - - - - - -  

GO.1.10. Sukcesywne 

usuwanie 

i unieszkodliwianie 

odpadów zawierających 

azbest 

Urząd Miejski 

w Mielcu 
50 50 50 50 150 350 

środki własne, 

RPO WP 2014-

2020, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

 

GO.2.1. Rozbudowa 

PSZOK przy ul. Wolności 

wraz z utworzeniem 

punktu przyjmowania 

rzeczy używanych 

niestanowiących 

odpadu, celem 

ponownego użycia 

Urząd Miejski 

w Mielcu  

(ZUOK Sp. z o. o) 

50 - - - - 50 

środki własne, 

RPO WP 2014-

2020, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

 

GO.2.2. Budowa 2 

PSZOK wraz  

z utworzeniem punktów 

napraw przygotowania 

do ponownego użycia 

dla wybranych 

odpadów 

Urząd Miejski 

w Mielcu  

(ZUOK Sp. z o. o) 

350  - - 800 - 1 150 

środki własne, 

RPO WP 2014-

2020, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 
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Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 

Źródła 

finansowania 

Dodatkowe 

informacje  

o zadaniu 
2017 2018 2019 2020 

2021-

2024 
RAZEM 

GO.2.3. Budowa 

instalacji do 

demontażu, 

rozdrabniania odpadów 

wielkogabarytowych 

Urząd Miejski 

w Mielcu  

(ZUOK Sp. z o. o) 

- - - 200  200 

środki własne, 

RPO WP 2014-

2020, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

 

GO.2.4.Budowa 

instalacji do 

rozdrabniania i 

przesiewania odpadów 

budowlanych 

Urząd Miejski 

w Mielcu  

(ZUOK Sp. z o. o) 

- - - 250 - 250 

środki własne, 

RPO WP 2014-

2020, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

 

GO.2.5. Udoskonalenie  

i rozwinięcie systemu 

zbierania baterii i 

akumulatorów 

małogabarytowych, 

leków oraz 

przeterminowanych 

środków ochrony roślin 

ze źródeł rozproszonych 

Urząd Miejski 

w Mielcu  

(ZUOK Sp. z o. o) 

- - - - - - 

środki własne, 

RPO WP 2014-

2020, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

 

GO.2.6. Prowadzenie 

działań informacyjnych  

i edukacyjnych 

dotyczących właściwego 

segregowania odpadów 

komunalnych 

Urząd Miejski 

w Mielcu 
5 5 5 5 15 35 

środki własne, 

RPO WP 2014-

2020, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 
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Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 

Źródła 

finansowania 

Dodatkowe 

informacje  

o zadaniu 
2017 2018 2019 2020 

2021-

2024 
RAZEM 

ZA
SO

B
Y 

P
R

ZY
R

O
D

N
IC

ZE
 (

ZP
) 

ZP.1.1. Zapewnienie 

właściwej ochrony dla 

różnorodności 

biologicznej oraz 

walorów 

krajobrazowych 

w planowaniu 

przestrzennym, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

korytarzy ekologicznych 

poprzez adekwatne 

zapisy w planach 

zagospodarowania 

przestrzennego lub/i 

decyzjach o warunkach 

zabudowy 

Urząd Miejski 

w Mielcu 
- - - - - - - 

zadanie 

realizowane w 

ramach 

opracowania  

i aktualizacji 

miejscowych 

planów 

zagospodarowania 

przestrzennego 

ZP.1.2. Identyfikacja 

miejsc występowania 

oraz eliminacja 

gatunków inwazyjnych 

Urząd Miejski 

w Mielcu 
10 10 10 10 10 50 

środki własne, 

POIiŚ 2014-

2020,  

RPO WP 2014-

2020, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

*w szczególności 

zadanie dotyczy 

eliminacji gatunków 

barszczy kaukaskich 
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Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 

Źródła 

finansowania 

Dodatkowe 

informacje  

o zadaniu 
2017 2018 2019 2020 

2021-

2024 
RAZEM 

ZP.1.6. Zachowanie 

zadrzewień i zakrzewień 

śródpolnych 

Urząd Miejski 

w Mielcu 
-- - - - - - - 

w  ramach 

wydawanych 

decyzji 

administracyjnych 

ZP.2.1. Tworzenie oraz 

modernizacja terenów 

zieleni, prace 

arborystyczne, 

rewitalizacja 

zabytkowych obiektów 

parkowych 

Urząd Miejski 

w Mielcu 
50 50 50 50 150 350 

środki własne, 

POIiŚ 2014-

2020,  

RPO WP 2014-

2020, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

 

ZP.2.2. Wprowadzanie 

infrastruktury 

zazieleniającej (np. 

"zielone ściany", 

"zielone dachy") oraz 

schronień dla zapylaczy 

na terenie miasta 

Urząd Miejski 

w Mielcu 
20 20 20 20 60 140 

środki własne, 

POIiŚ 2014-

2020,  

RPO WP 2014-

2020, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

 

ZP.2.3. Konserwacja 

pomników przyrody 

Urząd Miejski 

w Mielcu 
10 10 10 10 30 70 

środki własne, 

POIiŚ 2014-

2020,  

RPO WP 2014-

2020, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 
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Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację (+ 

jednostki 

włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 

Źródła 

finansowania 

Dodatkowe 

informacje  

o zadaniu 
2017 2018 2019 2020 

2021-

2024 
RAZEM 

ZP.2.4. Uwzględnienie 

w dokumentach 

planistycznych 

zachowania 

i powiększania terenów 

zielonych na terenie 

miasta 

Urząd Miejski 

w Mielcu 
- - - - - - - 

zadanie 

realizowane w 

ramach 

opracowania  

i aktualizacji 

miejscowych 

planów 

zagospodarowania 

przestrzennego 

ZP.2.5. Wsparcie 

zaplecza dydaktycznego 

oraz infrastruktury 

służącej edukacji 

ekologicznej oraz 

ochronie walorów 

przyrodniczych 

Urząd Miejski 

w Mielcu 
- - - - - - 

środki własne, 

POIiŚ 2014-

2020,  

RPO WP 2014-

2020, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

- 

ZP.2.6. Prowadzenie 

działań o charakterze 

edukacyjnym 

i informacyjnym  

w zakresie ochrony 

przyrody 

Urząd Miejski 

w Mielcu 
- - - - - - 

środki własne, 

POIiŚ 2014-

2020,  

RPO WP 2014-

2020, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 
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Tabela 43. Harmonogram realizacji zadań monitorowanych przez Urząd Miasta 

Obszar 
interwencji 

Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 
(+ jednostki 
włączone) 

Szacunkowe 
koszty 

realizacji 
zadania 

(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
 o zadaniu 

OCHRONA 

KLIMATU I JAKOŚCI 

POWIETRZA (OP) 

OP.1.1. Termomodernizacja budynków mieszkalnych, 

publicznych i usługowych 

właściciele 

i zarządcy 

nieruchomości, 

przedsiębiorstwa 

8 000 
środki własne, środki 

zewnętrzne 

Zaleca się pełną 

termomodernizację 

obiektów 

OP.1.2. Wymiana indywidualnych systemów grzewczych na 

niskoemisyjne kotły w budynkach 

właściciele 

i zarządcy 

nieruchomości, 

przedsiębiorstwa, 

spółdzielnie 

i wspólnoty 

mieszkaniowe 

22 000 
środki własne, środki 

zewnętrzne 
- 

OP.1.3. Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy do 

budynków oraz  węzłów cieplnych wraz z monitoringiem 
MPEC Sp. z o.o. 8 428 

dotacja z RPO WP 2014-

2020,i środki własne 
- 

OP.1.4. Modernizacja sieci ciepłowniczych i przyłączy MPEC Sp. z o.o. ok. 500/ROK środki własne - 

OP.2.2.Odbudowa zaplecza technicznego niezbędnego do 

obsługi i konserwacji niskoemisyjnego taboru. 

Miejska 

Komunikacja 

Samochodowa 

Sp. z o. o. 

 

11 087 EFRR, środki własne - 

OP.3.1. Wytwarzanie 

 i dystrybucja energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze 

wszystkich źródeł odnawialnych 

osoby fizyczne, 

zarządcy 

budynków, 

przedsiębiorstwa 

6 000 
środki własne, środki 

zewnętrzne 
- 

OP.3.2. Promowanie stosowania odnawialnych źródeł 

energii 

organizacje 

pożytku 

publicznego, 

- 
środki własne, środki 

zewnętrzne 
- 
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Obszar 
interwencji 

Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 
(+ jednostki 
włączone) 

Szacunkowe 
koszty 

realizacji 
zadania 

(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
 o zadaniu 

placówki 

edukacyjne 

OP.4.3.Prowadzenie monitoringu powietrza WIOŚ w Rzeszowie - środki własne - 

OP.4.4. Promowanie rozwiązań przyczyniających się do 

redukcji emisji zanieczyszczeń (np. wymiana źródeł ciepła, 

termomodernizacja budynków ale także promowanie 

ruchu pieszego, jazdy na rowerze i transportu publicznego) 

organizacje 

pożytku 

publicznego, 

placówki 

edukacyjne 

- 
środki własne, środki 

zewnętrzne 
- 

OP.5.1. Modernizacja instalacji technologicznych 

oraz instalacji spalania paliw do celów technologicznych 
przedsiębiorstwa - 

środki własne, środki 

zewnętrzne 
- 

OP.5.2. Budowa i modernizacja instalacji przechwytywania 

zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z emisji 

punktowej 

przedsiębiorstwa - 
środki własne, środki 

zewnętrzne 
- 

ZAGROŻENIA 

HAŁASEM (KA) 
KA.1.1. Zastosowanie elementów uspokojenia ruchu  

(np. wyspa spowalniających, sygnalizacji świetlnej) 

zarządzający 

infrastrukturą 

drogową 

- 
środki własne, środki 

zewnętrzne 
- 

KA.1.2. Stosowanie rozwiązań technicznych 

zapobiegających powstawaniu i przenikaniu hałasu do 

środowiska oraz środków zmniejszających poziom hałasu 

(np. ekrany akustyczne, wały ziemne, przekrycia, 

nawierzchnie o obniżonej hałaśliwości) 

zarządzający 

infrastrukturą 

drogową, 

właściciele 

i zarządcy 

nieruchomości, 

spółdzielnie  

i wspólnoty 

mieszkaniowe 

- 
środki własne, środki 

zewnętrzne 
- 

KA.1.3. Monitoring klimatu akustycznego w mieście WIOŚ w Rzeszowie - środki własne - 

KA.1.4. Promowanie transportu rowerowego i środków organizacje - środki własne, środki - 
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Obszar 
interwencji 

Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 
(+ jednostki 
włączone) 

Szacunkowe 
koszty 

realizacji 
zadania 

(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
 o zadaniu 

transportu zbiorowego pozarządowe, 

jednostki 

edukacyjne   

zewnętrzne 

KA.2.2.Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu 

dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez 

budowę/przebudowę układu drogowego  

Powiatowy Zarząd 

Dróg 
- zgodnie z kosztorysami  

KA.2.5. Wzrost dostępności zewnętrznej miasta poprzez 

modernizację i rewitalizację linii kolejowej nr 25 wraz z 

modernizacją obiektów dworcowych 

zarządzający liniami 

kolejowymi 
- 

środki własne, środki 

zewnętrzne 
 

PEM 

PEM.1.1. Kontynuacja monitoringu poziomu pól 

elektromagnetycznych w środowisku 

WIOŚ w Rzeszowie, 

przedsiębiorstwa 
- środki własne  

GOSPODAROWANIE 

WODAMI GW.1.1. Opracowanie i realizacja warunków korzystania 

z wód regionu wodnego i wód zlewni 
RZGW - W ramach zadań własnych - 

GW.1.2. Ustanowienie stref ochrony pośredniej dla ujęć 

wód oraz weryfikacja wyznaczenia wód wrażliwych 
RZGW - W ramach zadań własnych  

GW.1.3. Ograniczenie zużycia wody w obrębie terenów 

miejskich oraz w przemyśle (np. recyrkulacja wody, 

zamykanie obiegu wody) 

przedsiębiorstwa - W ramach zadań własnych - 
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Obszar 
interwencji 

Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 
(+ jednostki 
włączone) 

Szacunkowe 
koszty 

realizacji 
zadania 

(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
 o zadaniu 

GW.1.4. Prowadzenie kontroli przestrzegania przez 

podmioty warunków wprowadzania ścieków do wód 

lub do ziemi 

WIOŚ, RZGW, 

powiat mielecki 
- W ramach zadań własnych - 

GW.2.2. Zabezpieczenie przeciwfiltracyjne korpusu lokalnie  

i podłoża na całej długości na prawym wale rzeki Wisłoki w 

km rzeki 21+300 - 27+900 na terenie miasta Mielca 

PZMiUW 16 500 środki krajowe - 

GW.2.4. Prowadzenie systemów monitoringu, 

prognozowania i ostrzegania przed zjawiskiem suszy i 

powodzi 

RZGW, IUNG - W ramach zadań własnych - 

GOSPODARKA 

WODNO-ŚCIEKOWA 

(GWS) 

GWS.1.1. Ograniczanie zużycia wody poprzez zmniejszenie 

strat  

na przesyle oraz optymalizację wykorzystania istniejącej 

infrastruktury wodnej (systemy sterowania, monitoringu 

i przesyłania danych) 

MPGK Sp. z o.o. 

w Mielcu 
- 

środki własne, fundusze 

krajowe 
- 

GWS.1.2. Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania 

ścieków z terenu miasta Mielca 
MPGK Sp. z o.o. 

w Mielcu 
9 483 środki własne - 

GWS.1.3. Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej  

w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków oraz  budowa 

kanalizacji deszczowej, rozdzielczej, budowy systemu 

zaopatrzenia w wodę 

MPGK Sp. z o.o. 

w Mielcu 
68 624 

POIiŚ 2014-2020, środki 

własne, pożyczka NFOŚiGW 
- 

GWS.1.4. Ograniczanie ilości zużywanej wody poprzez 

recyrkulację wody w zakładach przemysłowych i zamykanie 

obiegów wody 

przedsiębiorstwa - środki własne - 
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Obszar 
interwencji 

Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 
(+ jednostki 
włączone) 

Szacunkowe 
koszty 

realizacji 
zadania 

(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
 o zadaniu 

GLEBY (GL) 

GL.1.2 Bieżąca likwidacja przekroczeń standardów gleby 

i ziemi (w przypadku wystąpienia) 

podmioty 

odpowiedzialne 
- 

środki własne 

przedsiębiorstw,  

środki UE  

- 

GL.1.3 Projekty szkoleniowo-doradcze dla rolników z 

zakresu dobrych praktyk w rolnictwie 

ARMIR, ODR  

w Boguchwale 
- 

środki własne, PROW 2014-

2020 
- 

GL.2.3 Realizacja projektów, związanych 

z ochroną i rewitalizacją gleb 

ARiMR, ODR 

w Boguchwale 
- 

środki własne, NFOŚiGW, 

WFOŚiGW 
- 

GOSPODARKA 

ODPADAMI  

I ZAPOBIEGANIE 

POWASTAWANIU 

ODPADÓW (GO) 

GO.1.1.Uwzględnianie w zamówieniach publicznych, 

zakupów wyrobów zawierających materiały lub substancje 

pochodzące  

z recyklingu odpadów; włączanie do procedur zamówień 

publicznych kryteriów związanych z ochroną środowiska 

administracja 

publiczna, 

instytucje 

publiczne  

- W ramach zadań własnych - 

GO.1.2. Prowadzenie oraz wspieranie działań edukacyjno – 

informacyjnych promujących właściwe postępowanie  

z odpadami komunalnymi 

placówki 

edukacyjne, 

organizacje 

pozarządowe 

- - - 

GO.1.3. Kampanie i akcje informacyjne dotyczące 

szkodliwości spalania odpadów w domowych paleniskach 

oraz nielegalnego pozbywania się odpadów 

placówki 

edukacyjne, 

organizacje 

pozarządowe 

- - - 

GO.1.4. Prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych  

w zakresie ograniczenia powstawania odpadów (m.in. 

promowanie kompostowania, racjonalnych zakupów oraz 

ponownego wykorzystania i napraw) 

placówki 

edukacyjne, 

organizacje 

pozarządowe 

- - - 
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Obszar 
interwencji 

Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 
(+ jednostki 
włączone) 

Szacunkowe 
koszty 

realizacji 
zadania 

(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
 o zadaniu 

GO.1.9. Wprowadzanie systemów zarządzania 

środowiskowego, w tym EMAS i ISO 14001 
przedsiębiorstwa - - - 

GO.1.10. Sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie 

odpadów zawierających azbest 

właściciele 

nieruchomości 
- - - 

GO.2.5. Udoskonalenie i rozwinięcie systemu zbierania 

baterii i akumulatorów małogabarytowych, leków oraz 

przeterminowanych środków ochrony roślin ze źródeł 

rozproszonych 

przedsiębiorstwa - -  

ZASOBY 

PRZYRODNICZE (ZP) 

ZP.1.2. Identyfikacja miejsc występowania oraz eliminacja 

gatunków inwazyjnych 

PGL LP, organizacje 

pozarządowe, 

zarządcy 

nieruchomości 

50 

środki własne, POIiŚ 2014-

2020,  

RPO WP 2014-2020, 

WFOŚiGW, NFOŚiGW 

- 

ZP.1.3. Zachowanie różnorodności biologicznej na terenach 

użytkowanych rolniczo z wykorzystaniem pakietów 

w ramach programów rolno-środowiskowo-klimatycznych 

właściciele 

gruntów, ARiMR 
- PROW2014-2020 - 

ZP.1.4. Zachowanie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk 

gatunków na terenach podmokłych, w dolinach rzecznych, 

zbiornikach wodnych oraz na terenach zmeliorowanych  

w stanie niepogorszonym 

WZMiUW, PGL LP, 

RZGW, RDOŚ 
- 

środki własne, POIiŚ 2014-

2020,  

RPO WP 2014-2020, 

WFOŚiGW, NFOŚiGW, 

PROW2014-2020 

- 

ZP.1.5. Likwidacja barier migracyjnych dla organizmów 

wodnych na rzece Wisłoce i jej dopływach - budowa 

przepławki dla ryb na terenie miasta Mielca 

RZGW w Krakowie 4 924 POIiŚ 2014-2020 - 

ZP.2.1. Tworzenie oraz modernizacja terenów zieleni, prace 

arborystyczne, rewitalizacja zabytkowych obiektów 

parkowych 

zarządcy 

nieruchomości 
- 

środki własne, POIiŚ 2014-

2020,  

RPO WP 2014-2020, 

- 
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Obszar 
interwencji 

Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 
(+ jednostki 
włączone) 

Szacunkowe 
koszty 

realizacji 
zadania 

(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
 o zadaniu 

WFOŚiGW, NFOŚiGW 

ZP.2.2. Wprowadzanie infrastruktury zazieleniającej (np. 

"zielone ściany", "zielone dachy") oraz schronień dla 

zapylaczy na terenie miasta 

organizacje 

pozarządowe 
- 

środki własne, POIiŚ 2014-

2020,  

RPO WP 2014-2020, 

WFOŚiGW, NFOŚiGW 

- 

ZP.2.3. Konserwacja pomników przyrody 
zarządcy 

nieruchomości 
- 

środki własne, POIiŚ 2014-

2020,  

RPO WP 2014-2020, 

WFOŚiGW, NFOŚiGW 

- 

ZP.2.5. Wsparcie zaplecza dydaktycznego oraz 

infrastruktury służącej edukacji ekologicznej oraz ochronie 

walorów przyrodniczych 

powiat mielecki, 

PGL LP, organizacje 

pozarządowe 

- 

środki własne, POIiŚ 2014-

2020,  

RPO WP 2014-2020, 

WFOŚiGW, NFOŚiGW 

- 

ZP.2.6. Prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym 

i informacyjnym w zakresie ochrony przyrody 

PGL LP, organizacje 

pozarządowe 
150 

środki własne, POIiŚ 2014-

2020,  

RPO WP 2014-2020, 

WFOŚiGW, NFOŚiGW 

- 

ZP.3.1. Uwzględnianie w planach urządzenia lasu 

przebudowy drzewostanów monokulturowych lub 

niezgodnych z siedliskiem 

PGL LP, powiat 

mielecki 
- - - 

ZP.3.2. Aktualizacja uproszczonych planów urządzenia lasu 

dla lasów prywatnych oraz komunalnych 
powiat mielecki 100 środki własne, WFOŚiGW - 

ZP.3.3.Monitoring lasów oraz badania reakcji 

drzewostanów na zmiany klimatyczne 
PGL LP, GIOŚ, IBL - środki własne - 
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Obszar 
interwencji 

Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 
(+ jednostki 
włączone) 

Szacunkowe 
koszty 

realizacji 
zadania 

(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
 o zadaniu 

ZP.3.4. Realizacja inwestycji związanych z ochroną 

przeciwpożarową lasu, m.in. rozwój systemów 

monitorowania zagrożenia pożarowego oraz infrastruktury 

przeciwpożarowej 

PGL LP 500 

środki własne, POIiŚ 2014-

2020,  

RPO WP 2014-2020, 

WFOŚiGW, NFOŚiGW 

- 

ZP.3.5. Działania zmierzające do uregulowania stanu 

populacji zwierzyny powodującej szkody gospodarcze  

w lasach 

PZŁ, PGL LP - - 

w ramach 

wykonania 

planów 

łowieckich 

ZP.4.1. Zalesianie gruntów z uwzględnieniem warunków 

siedliskowych i potrzeb różnorodności biologicznej 

właściciele 

gruntów, PGL LP 
1 000 

środki własne, PROW 2014-

2020 
- 

ZP.4.2. Zmiana klasyfikacji gruntów zalesionych oraz na 

których postępuje sukcesja naturalna 

powiat mielecki, 

właściciele gruntów 
- - 

zadanie 

realizowane na 

wniosek 

właścicieli 

gruntów 

ZP.4.3. Promowanie zalesień jako alternatywnego sposobu 

zagospodarowania nieużytków i gruntów nieprzydatnych 

rolniczo 

ODR w 

Boguchwale, 

ARiMR, powiat 

mielecki 

- 
środki własne, PROW 2014-

2020 
 

ZAGROŻENIE 

POWAŻNYMI 

AWARIAMI 

PRZEMYSŁOWYMI 

(PAP) 

PAP.1.1. Przeciwdziałanie wystąpieniu poważnych awarii  

w procesach przemysłowych i w transporcie materiałów 

niebezpiecznych 

KW PSP, WIOŚ, 

przedsiębiorstwa 
- - - 

. 
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5. Wdrażanie, zarządzanie i monitoring realizacji założeń Programu 

5.1. Cykl zarządzania 

Zarządzanie Programem, a także zadania związane ze sprawozdawczością i monitoringiem leżą  

w obowiązku Prezydenta Miasta. Urząd Miejski jest także wykonawcą części zadań wynikających 

z Programu, a obowiązek ten spoczywa także na innych podmiotach i jednostkach włączonych (np. spółki 

miejskie). 

W ramach prowadzonego monitoringu, co 2 lata sporządza się raporty z wykonania Programu, które 

przyjmowane są przez Radę Miasta. 

Zgodnie z Wytycznymi… na realizację Programu składają się elementy, tj.: współpraca z interesariuszami, 

opracowanie treści Programu, realizacja, monitoring i okresowa sprawozdawczość oraz ewaluacja 

i aktualizacja. Elementy te można podzielić na 4 etapy (w oparciu o cykl Deminga108), do których należą:  

 aktualizacja – w tym opracowanie dokumentu Programu na kolejne 4 lata; 

następuje w oparciu o wyniki ewaluacji oraz doświadczenia i efekty uzyskane 

dzięki działaniom korygującym; 

 wdrażanie – czyli realizacja zadań zawartych w Programie, a przez to osiąganie 

zamierzonych celów; 

 ewaluacja – częścią której jest monitoring prowadzony przez odpowiednie 

jednostki, a także sprawozdawczość, czyli opracowywanie co 2 lata raportów 

z realizacji programu ochrony środowiska (zgodnie z art. 18 ustawy Prawo 

ochrony środowiska109); jest to bardzo istotny etap, pokazujący ewentualne 

rozbieżności pomiędzy celami zawartymi w Programie, a stanem rzeczywistym 

oraz konieczność podjęcia działań korygujących; raporty ukazują także 

dotychczasową efektywność prac w powiązaniu z nakładami finansowymi 

i faktycznymi efektami środowiskowymi (wskaźniki środowiskowe); 

 działania korygujące – w wyniku ewaluacji (po okresie 2 lat) możliwa jest 

korekta niektórych zadań, tak aby udało się osiągnąć zaplanowane w Programie 

cele. 

Cykl zarządzania Programem jest ściśle powiązany z koniecznością pozyskiwania danych, które są 

niezbędne do oceny stanu jakości środowiska i stanu realizacji działań w cyklu dwuletnim. 

                                                           
108 źródło: Zarządzanie jakości: teoria i praktyka. Hamrol A., Mantura W. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008. 
109 Dz. U. Z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm. 
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5.2. Podmioty zaangażowane w realizację programu 

Program ochrony środowiska pełni szczególną rolę w procesie realizacji zrównoważonego rozwoju. 

Stanowi on narzędzie koordynacji działań podejmowanych w sferze ochrony środowiska przez służby 

administracji publicznej oraz instytucje i przedsiębiorstwa. Poniższy rysunek przedstawia obowiązujące  

i umocowane prawnie etapy aktualizacji i zarządzania Programem. 

 

Rysunek 15 Etapy aktualizacji i zarządzania Programem ochrony środowiska.110 

Podstawową zasadą realizacji Programu jest ustalenie systemu zarządzania. Dobra organizacja 

zarządzania Programem umożliwi jego sprawne wdrożenie oraz monitorowanie. Na jego realizację będą 

miały wpływ również opisane wyżej instrumenty. 

Uczestnikami wdrażania Programu są: 

 podmioty odpowiedzialne za organizację i zarządzanie Programem; 

 podmioty realizujące zadania Programu; 

 podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty Programu; 

 społeczność jako główny podmiot odbierający wyniki działań Programu. 

Bezpośrednią odpowiedzialność za wdrożenie Programu ponosi Prezydent Miasta Mielca i działający  

z jego upoważnienia naczelnicy wydziałów oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych Miasta. Realizacja 

szeregu zadań wymaga udziału administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego oraz 

                                                           
110 Opracowanie własne- ATMOTERM S.A. 

1. Przyjęcie 
Programu uchwałą 

Rady Miasta

2.  Realizacja i 
zarządzanie 

Programem przez 
Prezydenta Miasta

3.  Monitoring i 
przygotowanie Raportu 

(co 2 lata) przez 
Prezydenta Miasta

4.  Przyjęcie Raportu 
przez Radę Miasta

5.  Realizacja Programu

6.  Aktualizacja Programu po 
4 latach 
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przedsiębiorców. Wymaga także szerokiego wsparcia społecznego, w tym pozarządowych organizacji 

ekologicznych.  

Realizatorem zadań określonych w Programie w przeważającej części jest Urząd Miejski w Mielcu jako 

jednostka samorządu terytorialnego wraz z podległymi jej jednostkami organizacyjnymi, a także 

przedsiębiorcy, inspekcje, straż oraz mieszkańcy miasta. 

Do podmiotów kontrolujących przebieg realizacji i efekty wdrażania Programu zaliczyć należy przede 

wszystkim służby ochrony środowiska (administracja rządowa, samorządowa oraz specjalna) 

w dyspozycji, których znajdują się instrumenty kontroli i monitoringu. Podmioty te kontrolują 

respektowanie prawa, prowadzą monitoring stanu środowiska. Ostatecznymi beneficjentami 

przedsięwzięć podejmowanych w ramach Programu będą mieszkańcy Mielca. 

5.3. Instrumenty i środki realizacji polityki ochrony środowiska na poziomie miasta 

5.3.1. Regulacje ogólnoprawne 

Regulacje ogólnoprawne tworzą podstawy systemu zarządzania środowiskiem i można je podzielić  

na dwie grupy: 

 ustrojowe, w tym konstytucja – określają ogólne zasady relacji pomiędzy 

gospodarką a środowiskiem, ustanawiają też odpowiedzialność cywilną, karną  

i administracyjną; 

 problemowe – ustanawiają i zapewniają funkcjonowanie systemu zarządzania 

środowiskiem; należą do nich m. in. ustawy, dyrektywy, porozumienia, traktaty  

i konwencje. 

5.3.2. Instrumenty prawno-administracyjne 

Do instrumentów prawno-administracyjnych należą, m.in.: zakazy i nakazy, standardy (normy), 

pozwolenia administracyjne oraz proekologiczne procedury administracyjne. 

Zakazy i nakazy  

Zakazy i nakazy stanowią najbardziej rygorystyczny instrument. Zakazy dotyczą m.in.: emisji związków 

niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia ludzi (np. dioksyn, arsenu), stosowania technologii 

niebezpiecznych dla środowiska, stosowania pierwiastków/związków/materiałów niebezpiecznych dla 

środowiska i zdrowia ludzi (np. rtęci, azbestu), uruchamiania zakładów bez odpowiednich urządzeń 

ochronnych, wstępu na teren ścisłego środowiska (OOŚ). 
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Standardy  

Wśród standardów wyróżniamy m.in.: standardy emisyjne, standardy jakości środowiska oraz inne  

np. normy produktowe, normy techniczno-technologiczne, normy właściwego postępowania. Standardy 

emisyjne dopuszczalne wielkości emisji, które mogą być określone indywidualnie dla danej instalacji lub 

ogólnie dla poszczególnych typów instalacji w rozporządzeniach. Standardy jakości środowiska czyli 

wymagania, które muszą być spełnione w określonym czasie przez środowisko jako całość lub jego 

poszczególne elementy przyrodnicze. Określają one maksymalne, dopuszczalne stężenie substancji  

w powietrzu, w wodzie, w glebie i ziemi oraz dopuszczalne poziomy hałasu lub promieniowania, mogą 

być zróżnicowane w zależności od obszarów. Inne, w tym m.in.: normy produktowe (np. dopuszczalne 

stężenie ołowiu w benzynie), normy techniczno-technologiczne (określają rodzaj i ilość zanieczyszczeń), 

które mogą powstawać w danym procesie produkcyjnym lub podczas użytkowania danego urządzenia, 

normy właściwego postępowania (np. przewóz substancji niebezpiecznych). 

Pozwolenia 

Pozwolenie emisyjne np. na emisję pyłów i gazów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub 

powierzchni ziemi, wytwarzanie odpadów, emitowanie hałasu, emitowanie pól elektromagnetycznych, 

zintegrowane oddziaływanie na środowisko. Pozwolenie eksploatacyjne np. koncesje na poszukiwanie 

lub rozpoznanie złóż, koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesje na bezzbiornikowe 

magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, pozwolenie wodnoprawne  

w zakresie wykonania urządzeń wodnych, poboru wód podziemnych, rolniczego wykorzystania ścieków, 

decyzje o wyłączeniu gruntów rolnych i leśnych z produkcji. 

Proekologiczne procedury administracyjne 

W tym np. procedury postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 

procedury postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar 

Natura 2000, procedury postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

procedury dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku, procedury zapewnienia udziału 

społeczeństwa w ochronie środowiska. 

5.3.3. Instrumenty ekonomiczne 

Do instrumentów finansowych należą: instrumenty o charakterze opłat i podatków, instrumenty oparte 

na transakcjach rynkowych, zachęty finansowe, administracyjne kary pieniężne i inne instrumenty 

dobrowolnego stosowania. 
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Instrumenty o charakterze opłat i podatków 

Instrumenty o charakterze opłat i podatków np. opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które 

ponoszą podmioty korzystające ze środowiska. 

Zachęty finansowe 

Zachęty finansowe, czyli pomoc finansowa udzielana przez państwo skierowana do podmiotów 

gospodarczych. Zadaniem zachęt finansowych jest wspieranie inwestycji proekologicznych. Pochodzą  

z budżetu państwa lub samorządów lokalnych, funduszy ekologicznych, pomocy zagranicznej. Mogą 

mieć one formę dotacji, kredytów i pożyczek udzielanych na preferencyjnych warunkach.  

Administracyjne kary pieniężne 

Administracyjne kary pieniężne, czyli przymusowe bezzwrotne świadczenie ponoszone za przekroczenie 

lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska ustalonych przepisami prawnymi. 

5.3.4. Instrumenty społeczne 

Celem instrumentów oddziaływania społecznego jest ukierunkowanie proekologicznego zachowania 

społeczeństwa w tym przestrzegania zakazów i nakazów. Oparte są one na założeniu, że zachowanie 

podmiotów i grup następuje w wyniku pozyskiwania informacji. 

Edukacja ekologiczna 

Edukacja ekologiczna, czyli działania mające na celu usprawnienie działań samorządów poprzez 

profesjonalne dokształcanie i systemy szkoleń, wdrożenie interdyscyplinarnego modelu pracy, 

współpraca i partnerstwo między instytucjami, a także budowanie powiązań między władzami 

samorządowymi a społeczeństwem. Działania edukacyjne oraz szkolenia powinny być organizowane dla:  

 pracowników administracji; 

 samorządów mieszkańców; 

 nauczycieli szkół wszystkich szczebli; 

 członków organizacji pozarządowych; 

 dyrekcji i kadry zakładów produkcyjnych; 

 mieszkańców – dzieci, młodzieży, dorosłych. 

Dostęp społeczeństwa do informacji 

Dostęp społeczeństwa do informacji poprzez udział społeczeństwa w zarządzaniu należy zapewnić przy 

użyciu narzędzi takich jak konsultacje społeczne, debaty publiczne czy uzgodnienia. 
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Instrumenty dobrowolnego stosowania 

Instrumenty dobrowolnego stosowania to, m.in. umowy, porozumienia oraz dobrowolne procedury. 

Wynikają z różnych dokumentów o nieobligatoryjnym charakterze. Przykładem mogą być procedury 

technologiczne, procedury określone w normach zarządzania środowiskowego. 

Zalecenia ekologiczne 

Zalecenia ekologiczne wskazują określone działania lub rozwiązania technologiczne, techniczne 

i organizacyjne, które jednostka może wdrożyć w celu uzyskania wyższej ekologiczno-ekonomicznej 

efektywności funkcjonowania. Przykładem może być zbiór zaleceń w zakresie oszczędzania energii 

w jednostkach administracji publicznej. 

5.3.5. Instrumenty strukturalne 

Instrumentami strukturalnymi są: 

 strategiczne i operacyjne dokumenty o zasięgu lokalnym, interdyscyplinarne 

i sektorowe, wytyczające cele i określające zadana do realizacji (strategie 

rozwoju, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, programy i strategie 

sektorowe, raporty oceny oddziaływania na środowisko itp.); 

 spójny system monitoringu oraz zintegrowana baza danych o środowisku 

pozwalająca na cykliczną weryfikację stopnia osiągania wymaganych  

i założonych w Programie wskaźników. 

5.4. Źródła finansowania inwestycji środowiskowych 

5.4.1. Potrzeby finansowe na realizację Programu 

Poniższa tabela prezentuje zestawienie szacunkowych kosztów realizacji działań zapisanych w planie 

operacyjnym Programu dla poszczególnych obszarów interwencji wraz z zestawieniem kosztów 

związanych z wdrażaniem i monitorowaniem realizacji Programu w latach 2017-2020 oraz  

w perspektywie lat 2021-2024. 

Tabela 44.Koszty realizacji planu operacyjnego Programu w latach 2014-2017 z perspektywą na lata 2021-2024 

L.p. Obszar interwencji 
Koszt 

[tys. zł] 

1. Ochrona klimatu i jakości powietrza (OP) 104 448 

2. Zagrożenie hałasem (KA) 10 573 

3. Gospodarowanie wodami (GW) 16 500 
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L.p. Obszar interwencji 
Koszt 

[tys. zł] 

4. Gospodarka wodno – ściekowa (GWS) 78 532 

5. Gleby (GL) 15 000 

6. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów (GO) 2 140 

7. Zasoby przyrodnicze (ZP) 7 280 

SUMA 234 473 

Wszystkie wyznaczone do realizacji zadania w Programie mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia 

poprawy stanu środowiska na terenie miasta Mielca. Przewiduje się, że nakłady na realizację inwestycji  

w zakresie ochrony środowiska w długofalowej perspektywie będą wzrastały. Pogarsza się bowiem stan 

środowiska, a wzrasta świadomość społeczeństwa, które wymaga od władz lokalnych efektywnej realnej 

jego poprawy. 

5.4.2. Analiza zagranicznych źródeł finansowania zadań 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ)111 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy program finansowany z Funduszy Europejskich. 

Dokument realizuje założenia strategii Europa 2020, z którą powiązany jest jego cel główny - wsparcie 

gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności 

terytorialnej i społecznej. W okresie 2014-2020 projekty przyczyniające się do poprawy stanu środowiska 

będą mogły być realizowane głównie w ramach poniższych osi priorytetowych: 

 Zmniejszenie emisyjności gospodarki (oś I); 

 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (oś II); 

 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach (oś VI); 

 Poprawa bezpieczeństwa energetycznego (oś VII). 

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie refundacji lub zaliczki. 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR) 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój ma na celu, m. in. pobudzenie popytu przedsiębiorstw 

na innowacje i prace badawczo-rozwojowe. W dokumencie nie ma wprost określonych priorytetów 

odnoszących się do środowiska, natomiast projekty w tym zakresie będą mogły uzyskać wsparcie jeśli 

spełnią wymagania PO IR i wpiszą się w innowacyjność i rozwój technologii. 

Jego beneficjenci (głównie przedsiębiorstwa, jednostki naukowe i IOB) mogą realizować projekty 

samodzielnie lub we współpracy z sektorem nauki. Pomoc jest przekazywana w formie refundacji 

lub zaliczki. 

                                                           
111 źródło: https://www.pois.gov.pl/ 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (RPO WP) 

Projekty w zakresie środowiska będą mogły być realizowane przede wszystkim w ramach osi: 

Oś priorytetowa III – Czysta Energia 

Priorytet inwestycyjny: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych (PI 4a)  

Typy projektów:  

 wytwarzanie energii pochodzącej z OZE wraz z podłączeniem do sieci 

elektroenergetycznej, w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, 

biogazu i biomasy. Wielkość mocy instalowanej elektrowni/jednostki w oparciu  

o zapisy Linii demarkacyjnej; 

 projekty mające na celu efektywną dystrybucję ciepła z OZE; 

 inwestycje mające na celu wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji z OZE  

w jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła; 

 rozwój sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej (jako element kompleksowy 

projektu). 

Priorytet inwestycyjny: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią  

i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach 

publicznych i w sektorze mieszkaniowym (PI 4c) 

Typy projektów:  

 głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz  

z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (min. ocieplenie 

budynku, wymiana pokrycia dachowego, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, 

wprowadzenie oświetlenia energooszczędnego, modernizacja systemów 

chłodzenia, wentylacji, ogrzewania, montaż termostatów); 

 głęboka modernizacja energetyczna budynków mieszkaniowych 

(wielorodzinnych budynków mieszkalnych) wraz z wymianą wyposażenia tych 

obiektów na energooszczędne min. ocieplenie budynku, wymiana pokrycia 

dachowego, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wprowadzenie oświetlenia 

energooszczędnego, modernizacja systemów chłodzenia, wentylacji, 

ogrzewania, montaż termostatów); 

 wprowadzenie systemów zarządzania energią (np. smart metering) jako element 

kompleksowy projektu głębokiej termomodernizacji. 
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Priorytet inwestycyjny: Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów,  

w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności 

miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu (PI 4e) 

Typy projektów: 

 wymiana lub modernizacja źródeł ciepła (kryterium wsparcia – przekroczenia 

pyłu PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu); 

 zmniejszenie strat energii w dystrybucji ciepła w tym z OZE; 

 rozwój sieci ciepłowniczej; 

 realizacja zintegrowanych strategii zrównoważenia energetycznego dla 

obszarów miejskich, w tym publicznych systemów oświetleniowych; 

 wsparcie dla projektów mogących wynikać z planów gospodarki niskoemisyjnej/ 

programów ograniczenia niskiej emisji dla poszczególnych typów obszarów 

miast i niekwalifikujących się do dofinansowania w ramach innego PI  

np. działania dotyczące oszczędności energii, inwestycje w zakresie 

budownictwa pasywnego. 

Priorytet inwestycyjny: Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości 

środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych 

(w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań 

służących zmniejszeniu hałasu (PI 6e) 

Typy projektów:  

 wymiana lub modernizacja źródeł ciepła. 

Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego 

Priorytet inwestycyjny: Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy 

jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami 

i katastrofami (PI 5b)  

Typy projektów:  

 rozwój form małej retencji (w tym m.in.: zbiorników retencyjnych, zbiorników 

wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych, zbiorników 

przeciwpowodziowych, polderów przeciwpowodziowych, odtwarzanie 

naturalnych obszarów zalewowych); 

 wprowadzenie i doskonalenie regionalnego systemu wczesnego ostrzegania  

i prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi; 
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 wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych 

na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii, w tym 

wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych, przede wszystkim poprzez 

zakupy sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof 

(w zależności od beneficjenta - na poziomie regionalnym – Ochotnicza Straż 

Pożarna); 

 budowa, rozbudowa lub modernizacja urządzeń dla celów ochrony przed 

pożarami lasów; 

 inwestycje mające na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem 

powodziowym (zgodnie z mapami ryzyka powodziowego): 

 realizacja inwestycji związanych z oceną ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem; 

 wykonanie zabezpieczeń budowli przeciwpowodziowych już istniejących (kompleksowe 

remonty, dostosowanie do obowiązujących standardów - w tym m.in.: inwestycje dotyczące 

wałów przeciwpowodziowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą); 

 rozbiórki obiektów budowlanych (w tym budowli przeciwpowodziowych), których 

technologiczna żywotność dobiegła końca bądź zagrażają bezpieczeństwu ekologicznemu lub 

społecznemu. 

Priorytet inwestycyjny: Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań 

określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te 

zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie (PI 6a)  

Typy projektów:  

 kompleksowe działania skierowane na poprawę gospodarowania odpadami 

komunalnymi zgodnie z planem inwestycyjnym, o którym mowa w Umowie 

Partnerstwa; 

 kompleksowe działania skierowane na poprawę gospodarowania odpadami 

innymi niż komunalne, w tym wsparcie infrastruktury zbierania i przetwarzania 

odpadów innych niż komunalne; 

 zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów. 

Priorytet inwestycyjny: Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań 

określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te 

zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie (PI 6b) 

Typy projektów:  
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 inwestycje dotyczące oczyszczalni ścieków celem spełnienia wymagań 

dyrektywy ściekowej dotyczącej jakości oczyszczonych ścieków dla aglomeracji  

z przedziału 2-10 tys. RLM; 

 budowa kanalizacji ściekowej dla aglomeracji z przedziału 2 - 10 tys. RLM; 

 realizacja inwestycji dotyczących budowy, rozbudowy i modernizacji systemów 

zaopatrzenia w wodę (ujęcia, stacje uzdatniania wody, sieci wodociągowe)  

w ramach kompleksowych projektów (razem z kanalizacją albo gdy zapewniona 

jest już gospodarka ściekowa zgodna z przepisami krajowymi i unijnymi); 

 zakup urządzeń i aparatury pomiarowej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

(np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe). 

Priorytet inwestycyjny: Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby 

oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę 

(PI 6d)  

Typy projektów: 

 ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na 

obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na 

obszarach Natura 2000); 

 tworzenie i wyposażenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na 

obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime np. banki 

genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne, ekoparki; 

 budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, 

przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (również 

na terenach chronionych); 

 projekty dotyczące waloryzacji istniejących form ochrony przyrody  

(w szczególności obszarów chronionego krajobrazu) oraz zadań wynikających  

z potrzeby ochrony krajobrazu, w tym opracowywanie planów/programów 

ochrony i zarządzania oraz innych dokumentów dla obszarów cennych 

przyrodniczo i krajobrazowo; 

 inwestycje dotyczące infrastruktury mającej na celu ograniczanie negatywnego 

oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo oraz promowanie form 

ochrony przyrody219 - jako element projektów dotyczących w podstawowym 

zakresie różnorodności biologicznej; 

 wsparcie ośrodków prowadzących działalność bezpośrednio związaną  

z edukacją ekologiczną (m.in. w parkach krajobrazowych). 
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Oś priorytetowa V – Infrastruktura Komunikacyjna 

Priorytet inwestycyjny: Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów,  

w szczególności obszarach dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu (PI 

4e) 

Typy projektów:  

 inwestycje dotyczące niskoemisyjnego taboru oraz infrastruktury transportu 

publicznego na terenie miast lub miast i obszarów powiązanych z nimi 

funkcjonalnie - uzupełnienie projektów realizowanych z poziomu krajowego; 

 rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się 

pojazdów komunikacji zbiorowej (np. budowa, remont, przebudowa pętli, zatok, 

dworców lub wydzielenie pasów ruchu dla autobusów komunikacji zbiorowej). 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW)112  

Głównym celem PROW 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie 

zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów 

wiejskich. Pomoc finansowa skierowana jest zwłaszcza do sektora rolnego. Nowe działanie Rolnictwo 

ekologiczne ma na celu wzrost rynkowej produkcji ekologicznej. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony 

środowiska (w tym wody, gleb, krajobrazu) i zachowania bioróżnorodności będą finansowane w ramach 

działań rolnośrodowiskowo-klimatycznych i zalesień. Ponadto wsparcie inwestycyjne w związku 

z realizacją celów środowiskowych mogą otrzymać gospodarstwa położone na obszarach Natura 2000 

i na obszarach narażonych na zanieczyszczenie wód azotanami pochodzenia rolniczego. 

Pomoc na realizacji projektów środowiskowych można uzyskać w ramach działań tj.: 

 gospodarka wodno-ściekowa; 

 inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów; 

 działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne; 

 rolnictwo ekologiczne; 

 wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader, w tym realizacji 

celów przekrojowych w zakresie ochrony środowiska i klimatu oraz inwestycje 

na obszarach Natura 2000. 

 

 

                                                           
112 źródło: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/PROW-2014-2020 
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Program LIFE - program działań na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020)113 

Program LIFE jest jedynym instrument finansowym Unii Europejskiej dedykowanym wyłącznie projektom 

z dziedziny ochrony i poprawy jakości środowiska oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się 

do jego zmian. Głównymi celami są: wspieranie wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, 

realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań 

dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.  

W okresie 2014-2020 będzie on realizowany w podziale na dwa podprogramy: 

 podprogram na rzecz środowiska, w ramach którego można realizować działania 

związane z ochroną środowiska i efektywnym gospodarowaniem zasobami, 

z przyrodą i różnorodnością biologiczną oraz zarządzaniem i informacją 

w zakresie środowiska; 

 podprogram na rzecz klimatu – projekty dotyczące ograniczenia wpływu 

człowieka na klimat, dostosowania się do skutków zmian klimatu 

oraz zarządzania i informacji w zakresie klimatu. 

Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorcy, administracja publiczna i organizacje pozarządowe. 

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

(EOG)114 

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest 

formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym 

członkom UE. Głównymi celami funduszy norweskich i funduszy EOG są: przyczynianie się 

do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków 

dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. 

W zakresie ochrony środowiska mogą być finansowane projekty w obszarach tj.: 

 bioróżnorodność i monitoring środowiska; 

 oszczędzanie energii, odnawialne źródła; 

 innowacje w zakresie zielonych technologii.  

Beneficjenci mogą się ubiegać o dofinansowanie projektów do 85 proc. kosztów kwalifikowanych 

projektu, a w niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie 90% lub 100% finansowania.  

 

 

                                                           
113źródło: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/ 
114 źródło: https://www.eog.gov.pl/ 
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Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (Fundusz Szwajcarski)115 

Program umożliwia uzyskanie dofinansowania dla działań z zakresu ochrony środowiska i infrastruktury, 

w tym:  

 odbudowy, przebudowy i rozbudowy infrastruktury środowiskowej 

oraz poprawy stanu środowiska (m.in. zarządzanie odpadami stałymi, systemy 

energii odnawialnej, poprawa wydajności energetycznej, poprawa publicznych 

systemów transportowych); 

 bioróżnorodności i ochrony ekosystemów oraz wsparcia transgranicznych 

inicjatyw środowiskowych. 

Beneficjentami są przede wszystkim instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje 

pozarządowe. Poziom dofinansowania jest różny i wynosi od 60% do 100% całkowitych kosztów 

projektu. 

Program dla Europy Środkowej (PEŚ)116 

Tematyka programu obejmuje innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, 

zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe. Głównym celem programu jest 

wzmocnienie spójności terytorialnej, promowanie wewnętrznej integracji oraz poprawa 

konkurencyjności obszaru Europy Środkowej.  

Projekty w zakresie środowiska mogą być realizowane w osiach: 

 Współpraca w dziedzinie innowacyjności dla podniesienia konkurencyjności; 

 Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w Europie Środkowej; 

 Współpraca w dziedzinie zasobów naturalnych i kulturowych. 

Poziom dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych projektu. 

Program PolSEFF2117 

PolSEFF2 jest drugą edycją Polskiego Programu Finansowania Zrównoważonej Energii opracowanego 

przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Jest on wdrażany w ramach Programu Priorytetowego 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Programu NF) i przy wsparciu Unii 

Europejskiej. 

Wsparcie (do 100% kosztów) jest udzielane za pośrednictwem banków w formie kredytów małym 

i średnim przedsiębiorstwom na finansowanie inwestycji poprawiających ich efektywność energetyczną. 

Inwestycje muszą charakteryzować się wskaźnikiem oszczędności energii minimum 30%. 
                                                           
115 źródło: https://www.programszwajcarski.gov.pl/ 
116 źródło: https://europasrodkowa.gov.pl/interregce/ 
117 źródło: http://www.polseff2.org/pl/o-polseff2 
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Projekty kwalifikujące się do programu można podzielić na dotyczące: 

 poprawy efektywności energetycznej; 

 termomodernizacji budynków. 

5.4.3. Analiza krajowych źródeł finansowania zadań 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)118 

NFOŚiGW oferuje dofinansowania w formie oprocentowanej pożyczki, w tym pożyczki przeznaczonej  

na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej; 

w formie dotacji oraz poprzez inne formy wsparcia określone w Ustawie POŚ. Szczegółowe zasady 

dofinansowania określają regulaminy/procedury naborów lub przepisy wprowadzające dany program 

priorytetowy. 

W ramach funduszu podstawowego finansowane są działania w podziale na programy tj.: 

 ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi; 

 racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi; 

 ochrona atmosfery; 

 ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów; 

 międzydziedzinowe (m. in. w zakresie monitoringu, przeciwdziałania 

zagrożeniom środowiska, edukacji ekologicznej, współfinansowania projektów 

LIFE oraz WFOŚ, innowacyjnych technologii). 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (WFOŚiGW) 

W ramach Funduszu można ubiegać się o pomoc dotyczącą głównie: 

 gospodarki wodnej; 

 ochrony wód; 

 ochrony ziemi; 

 ochrony atmosfery; 

 ochrony przyrody; 

 edukacji ekologicznej; 

 zapobieganiu zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwania ich 

skutków. 

Pomoc udzielana jest w formie pożyczek na preferencyjnym oprocentowaniu do 100% kosztów, dotacji 

od 50 do 100% kosztów, przekazań środków państwowym jednostkom budżetowym, dopłat 

                                                           
118 źródło: https://www.nfosigw.gov.pl/ 
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do oprocentowania kredytów bankowych, częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych oraz dopłat 

do oprocentowania lub ceny obligacji. 

Bank Ochrony Środowiska S.A (BOŚ)119 

Bank, dzięki współpracy z WFOŚiGW oferuje preferencyjne kredyty na inwestycje proekologiczne, w tym 

inwestycje w nowe technologie i urządzenia obniżające zużycie energii z listy LEME, projekty z obszaru 

efektywności energetycznej, energii odnawialnej oraz termomodernizacji budynków. W ramach kredytu 

można uzyskać dopłatę do kredytu w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych.  

PODSUMOWANIE 

Poniższa tabela przedstawia możliwości finansowania zadań i projektów w poszczególnych obszarach 

interwencji Programu ze źródeł krajowych i europejskich. Tabela ma charakter poglądowy, wskazuje 

główne źródła finansowania, ale nie wyklucza realizacji działań także z innych źródeł. 

Tabela 45. Źródła finansowania dla zadań z poszczególnych obszarów interwencji w Programie 

Źródło finansowania 
OBSZARY INTERWENCJI 

OP KA PEM GW GWS ZG GL GO ZP PAP 

POIiŚ           

RPO WP 2014-2020           

PROW 2014-2020           

LIFE           

EOG           

Fundusz Szwajcarski           

PolSEFF2           

NFOŚiGW           

WFOŚiGW           

BOŚ           

 

                                                           
119 źródło: https://www.bosbank.pl/ 
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6. Monitoring realizacji Programu 

Proponowana koncepcja monitoringu wdrażania niniejszego Programu i zaproponowanej w nim polityki 

środowiskowej zakłada określenie mierzalnych wskaźników dla ujętych w dokumencie kierunków 

interwencji. Dla każdego wskaźnika określone zostanie zależnie od obszaru interwencji jego wartość 

w roku bazowym oraz źródło danych o wskaźniku. 

Okresowej ocenie i analizie w ramach działań monitoringowych należy poddawać: 

 stopień realizacji przedsięwzięć i zadań; 

 poziom wykonania przyjętych celów; 

 rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich realizacją; 

 przyczyny ww. rozbieżności. 

Jednym z najważniejszych problemów w skutecznej realizacji Programu, a zarazem w zarządzaniu 

jakością środowiska jest niespójność danych pochodzących z różnych źródeł oraz często brak 

ujednoliconej metodyki pozyskiwania danych środowiskowych. Opierając się na powyższych założeniach 

w Programie zaproponowano następujące wskaźniki monitorowania. 

Tabela 46. Wskaźniki monitorowania realizacji Programu - przykłady 

Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość 
bazowa 

wskaźnika 

Źródło danych 
 do określenia 

wskaźnika 

Oczekiwany 
trend zmian 

w wyniku 
realizacji 
POŚ do 
2020 r. 

Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA (OP) 

1. 

sumaryczna powierzchnia 

obszarów przekroczeń 

poziomów 

dopuszczalnych pyłu 

PM2,5 w Mielcu 

km2 10,1 
WIOŚ w 

Rzeszowie 
- 5,0 

2. 

obszar przekroczeń 

średniorocznego poziomu 

dopuszczalnego pyłu 

PM10 w Mielcu 

km2 1,5 
WIOŚ w 

Rzeszowie 
- 0 

3. 

stężenie średnioroczne 

B(a)P w punkcie 

pomiarowym przy 

Zarządzie Strefy 

ng/m3 5,6 
WIOŚ w 

Rzeszowie 
- 1,0 

ZAGROŻENIA HAŁASEM (KA) 

4. 

liczba pasażerów 

przewiezionych 

transportem zbiorowym 

w roku na terenie miasta 

osoby 3 018 MKS Sp. z o.o. + 4 000 
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Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość 
bazowa 

wskaźnika 

Źródło danych 
 do określenia 

wskaźnika 

Oczekiwany 
trend zmian 

w wyniku 
realizacji 
POŚ do 
2020 r. 

Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

Mielca 

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) 

5. 

liczba osób narażonych  

na ponadnormatywne 

promieniowanie 

elektromagnetyczne  

os. 0 
WIOŚ w 

Rzeszowie 
bez zmian 0 

GOSPODAROWANIE WODAMI (GW) 

6. 

udział JCWP o stanie/ 

potencjale dobrym 

i bardzo dobrym 

% 50 
WIOŚ w 

Rzeszowie 
+ 60 

7. 
udział JCWPd o dobrej 

lub zadowalającej jakości  
szt. 1 

WIOŚ w 

Rzeszowie 
bez zmian 1 

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA (GWS) 

9. 

zużycie wody  

na potrzeby gospodarki 

narodowej i ludności 

ogółem  

dam3 
2 898 

(2015 r.) 
GUS - 2 796,0 

10. 
długość sieci kanalizacji 

deszczowej  
km 

55 

(2015 r.) 
GUS + 60 

11. 
długość czynnej sieci 

rozdzielczej 
km 

173,6 

(2015 r.) 
GUS + 177,0 

12. 
długość sieci 

kanalizacyjnej  
km 

210,4 

(2015 r.) 
GUS + 215,0 

13. 
udział przemysłu  

w zużyciu wody ogółem  
% 

6,7 

(2015 r.) 
GUS - 6,4 

GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW (GO) 

16. 

masa unieszkodliwionych 

odpadów zawierających 

azbest  

kg 
317 946 

(2016 r.) 
Baza azbestowa + 333 843,3 

18. 

liczba nowopowstałych 

PSZOK posiadających 

punkty napraw 

szt. 0 
Urząd Miejski w 

Mielcu 
+ 2 

19. 
masa odpadów zebranych 

selektywnie  
Mg 

2 766,7 

(2015 r.) 

sprawozdanie 

gminne 
+ 3 320,04 

ZASOBY PRZYRODNICZE (ZP) 

20. 
powierzchnia terenów 

zieleni miejskiej  
ha 

346,66 

(2015 r.) 
GUS + 350 

21. lesistość  % 
13,98 

(2015 r.) 
GUS 0 13,98 

ZAGROŻENIE POWAŻNYMI AWARIAMI PRZEMYSŁOWYMI PAP) 

22. 
liczba przypadków 

wystąpienia poważnych 
szt. 0 

WIOŚ w 

Rzeszowie 
bez zmian 0 
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Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość 
bazowa 

wskaźnika 

Źródło danych 
 do określenia 

wskaźnika 

Oczekiwany 
trend zmian 

w wyniku 
realizacji 
POŚ do 
2020 r. 

Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

awarii 
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7. Ustalenia wynikające z prognozy oddziaływania na środowisko projektu 

Programu 

Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko projektu Programu pozwoliła na stwierdzenie,  

że dokument wdraża założenia większości dokumentów wyższego szczebla oraz regionalnych i lokalnych 

dotyczących ochrony środowiska. Realizacja projektowanego dokumentu powinna przynieść pozytywne 

efekty w postaci poprawy jakości powietrza, ograniczenia emisji hałasu drogowego, jak również poprawę 

jakości wód oraz ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych miasta Mielca. 

Dokument uwzględnia w swych priorytetach oraz działaniach zasadę zrównoważonego rozwoju. 

Zaplanowane działania powinny przynieść pozytywne efekty, pod warunkiem spełniania zasad ochrony 

środowiska na każdym etapie realizacji inwestycji, natomiast możliwe negatywne oddziaływania będą 

miały w wielu przypadkach charakter chwilowy (w trakcie realizacji inwestycji). W prognozie 

zaproponowano działania minimalizujące negatywny wpływ, a ich wdrożenie przy etapie inwestycyjnym 

realizacji Programu powinno ograniczyć niekorzystne oddziaływania. 

Realizacja Programu będzie służyć także adaptacji do zmian klimatu oraz pomoże wspierać działania 

minimalizujące negatywne zmiany klimatyczne. 
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