
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia 31 stycznia 2017 r.

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca” 
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mielcu
uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, 
zmienionej uchwałą nr XII/97/2015 z 8 października 2015 r. oraz uchwałą nr XIX/185/2016 
z dnia 18 marca 2016 r., wprowadza się następującą zmianę:

1) Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 3. 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Spraw 
Społecznych.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Marian Kokoszka
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Wykaz pojęć i skrótów użytych w opracowaniu 

 benzo(a)piren - B(a)P – jest przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą 
toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie. Jak inne 
WWA, jest kancerogenem chemicznym, a mechanizm jego działania jest genotoksyczny,  
co oznacza, że reaguje z DNA, przy czym działa po aktywacji metabolicznej 

 CAFE – Clean Air for Europe – program wprowadzony dyrektywą Parlamentu Europejskiego  
i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza 
dla Europy (w skrócie określanej mianem dyrektywy CAFE, od nazwy programu CAFE) 

 CORINAIR - CORe INventory of AIR emissions - jeden z programów realizowanych od 1995 r. 
przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska, obejmujący inwentaryzację emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery. Baza CORINAIR ma za zadanie zbierać, aktualizować, zarządzać 
i publikować informacje o emisji zanieczyszczeń do powietrza 

 EMEP - European Monitoring Environmental Program - opracowany przez Europejską 
Komisję Gospodarczą ONZ przy współpracy Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) 
program monitoringu, mający na celu uzyskanie informacji o udziale poszczególnych państw  
w zanieczyszczaniu środowiska innych państw, m.in. w celu kontroli wypełniania 
międzynarodowych ustaleń i porozumień w sprawie strategii zmniejszania zanieczyszczeń na 
obszarze Europy. EMEP posiada 70 pomiarowych stacji lądowych na terenie 21 krajów Europy 

 emisja substancji do powietrza - wprowadzane w sposób zorganizowany (poprzez emitory)  
lub niezorganizowany (z dróg, z hałd, składowisk, w wyniku pożarów lasów) substancje 
gazowe lub pyłowe do powietrza na skutek działalności człowieka lub ze źródeł naturalnych  

 emisja dopuszczalna do powietrza - dopuszczalne do wprowadzania do powietrza rodzaje  
i ilości substancji zanieczyszczających. Dopuszczalną emisję ustala się (poza określonymi 
w przepisach wyjątkami) dla każdego urządzenia, w którym zachodzą procesy technologiczne 
lub są prowadzone operacje techniczne powodujące powstawanie substancji 
zanieczyszczających (źródła substancji zanieczyszczających), emitora punktowego oraz 
instalacji każdej jednostki organizacyjnej 

 emisja wtórna - zanieczyszczenia pyłowe powstające w wyniku reakcji i procesów 
zachodzących podczas transportu na duże odległości gazów (SO2, NOx, NH3, oraz lotnych 
związków organicznych) oraz reemisja tj. unoszenie pyłu z podłoża (szczególnie na terenie 
miast) 

 emitor – miejsce wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza 

 emitor punktowy - miejsce wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza w sposób 
zorganizowany, potocznie komin 

 emitor liniowy – przyjęty do obliczeń zastępczy emitor dla źródeł liniowych  

 emitor powierzchniowy - przyjęty do obliczeń zastępczy emitor dla źródeł powierzchniowych 

 GUS - Główny Urząd Statystyczny 

 GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

 imisja substancji – ilość zanieczyszczeń pyłowych lub gazowych odbierana przez środowisko; 
jest miarą stopnia jego zanieczyszczenia definiowana, jako stężenie zanieczyszczeń  
w powietrzu (wyrażane w jednostkach masy danego zanieczyszczenia, na jednostkę objętości 
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powietrza lub w ppm, ppb) oraz jako depozycja zanieczyszczeń — ilość danego 
zanieczyszczenia osiadającego na powierzchni ziemi. 

 IPCC  - Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu 

 kanionowa zabudowa miejska – rodzaj zabudowy podobny do naturalnego kanionu, 
zazwyczaj przejawia się w przecinającej się sieci ulic gęsto zabudowanych wysokimi 
strukturami budynków, często położonych blisko ulicy, które tworzą antropogeniczny kanion 

 KASHUE - Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji 

 KE – Komisja Europejska 

 NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; od 1.01.2010 r. -
państwowa osoba prawna w rozumieniu art. 9 pkt. 14 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) 

 „niska emisja” - jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z domowych pieców 
grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się  
w nieefektywny sposób. Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to, że powodowana jest 
przez liczne źródła wprowadzające do powietrza niewielkie ilości zanieczyszczeń. Duża ilość 
kominów o niewielkiej wysokości powoduje, że wprowadzane do środowiska 
zanieczyszczenia są bardzo uciążliwe, gdyż gromadzą się wokół miejsca powstawania, a są to 
najczęściej obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej 

 OZE - odnawialne źródła energii 

 ozon - jedna z odmian alotropowych tlenu (O3), posiadająca silne własności aseptyczne  
i toksyczne. W wyższych warstwach atmosfery pełni ważną rolę w pochłanianiu części 
promieniowania ultrafioletowego dochodzącego ze Słońca do Ziemi, natomiast  
w przyziemnej warstwie atmosfery jest gazem drażniącym, powoduje uszkodzenie błon 
biologicznych przez reakcje rodnikowe z ich składnikami 

 PM10 - pył (PM- ang. particulate matter) jest zanieczyszczeniem powietrza składającym  
się z mieszaniny cząstek stałych, ciekłych lub obu naraz, zawieszonych w powietrzu  
i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może 
zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. 
benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Cząstki te różnią się wielkością, składem 
i pochodzeniem. PM10 to pyły o średnicy aerodynamicznej do 10 µm, które mogą docierać 
do górnych dróg oddechowych i płuc 

 PM2,5 – cząstki pyłu o średnicy aerodynamicznej do 2,5 µm, które mogą docierać  
do górnych dróg oddechowych i płuc oraz przenikać przez ściany naczyń krwionośnych. Jak 
wynika z raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), długotrwałe narażenie  
na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia. Szacuje 
się (2000 r.), że życie przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej jest krótsze z tego powodu  
o ponad 8 miesięcy. Krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia pyłu PM2,5 jest równie 
niebezpieczna, powodując wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego  
i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji 

 POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

 PONE – Program Ograniczania Niskiej Emisji, polegający na wymianie starych kotłów, pieców 
węglowych na nowoczesne kotły węglowe, retortowe, gazowe, ogrzewanie elektryczne, 
zastosowanie alternatywnych źródeł energii lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej; 
w ramach PONE likwidowane są również lokalne kotłownie węglowe 
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 POP – Program ochrony powietrza, dokument przygotowany w celu określenia działań 
zmierzających do przywrócenia odpowiedniej jakości powietrza na terenie, na którym 
zanotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń 

 Plan– Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Mielca 

 poziom celów długoterminowych - jest to poziom substancji, poniżej którego, zgodnie ze 
stanem współczesnej wiedzy, bezpośredni szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi lub środowisko 
jako całość jest mało prawdopodobny; poziom ten ma być osiągnięty w długim okresie czasu, 
z wyjątkiem sytuacji, gdy nie może być osiągnięty za pomocą ekonomicznie uzasadnionych 
działań technicznych i technologicznych 

 poziom dopuszczalny – poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym terminie  
i po tym terminie nie powinien być przekraczany; poziom dopuszczalny jest standardem 
jakości powietrza 

 poziom docelowy – poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania, zapobiegania  
lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie i środowisko jako całość, 
który ma być osiągnięty tam gdzie to możliwe w określonym czasie, za pomocą ekonomicznie 
uzasadnionych działań technicznych i technologicznych 

poziom substancji w powietrzu (imisja zanieczyszczeń) - ilość zanieczyszczeń pyłowych lub 
gazowych w środowisku; jest miarą stopnia jego zanieczyszczenia definiowaną jako stężenie 
zanieczyszczeń powietrzu (wyrażane w jednostkach masy danego zanieczyszczenia, np. 
dwutlenku siarki na jednostkę objętości powietrza lub w ppm, ppb) oraz jako opad 
(depozycja) zanieczyszczeń- ilość danego zanieczyszczenia osiadającego na powierzchni ziemi 

 stężenie – ilość substancji w jednostce objętości powietrza, wyrażona w µg/m3 

 stężenie pyłu zawieszonego PM10 – ilość pyłu o średnicy aerodynamicznej poniżej 10 µm  
w jednostce objętości powietrza, wyrażona µg/m3 

 termomodernizacja – przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania  
i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym. Termomodernizacja obejmuje 
zmiany zarówno w systemach ogrzewania i wentylacji, jak i strukturze budynku oraz 
instalacjach doprowadzających ciepło. Zakres termomodernizacji, podobnie jak jej parametry 
techniczne i ekonomiczne, określane są poprzez przeprowadzenie audytu energetycznego. 
Najczęściej przeprowadzane działania to: 
 docieplanie ścian zewnętrznych i stropów,  
 wymiana okien i drzwi,  
 wymiana lub modernizacja systemów grzewczych i wentylacyjnych. 
Zakres możliwych zmian jest ograniczony istniejącą bryłą, rozplanowaniem i konstrukcją 
budynków. Za możliwe i realne uznaje się średnie obniżenie zużycia energii o 35%-40%  
w stosunku do stanu aktualnego 

 unos – masa substancji powstającej w źródle i unoszonej z tego źródła przed jakimkolwiek 
urządzeniem oczyszczającym w określonym przedziale czasu, strumień substancji 
doprowadzony do urządzenia oczyszczającego 

 WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

 WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; od 1.01.2010 
r. -samorządowa osoba prawna w rozumieniu art. 9 pkt. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) 
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 zielone miejsca pracy - te, które w pewien sposób przyczyniają się do ochrony lub 
odtwarzania środowiska naturalnego. Pojęcie to obejmuje stanowiska pracy służące ochronie 
ekosystemów i różnorodności biologicznej, redukcji zużycia energii i surowców naturalnych 
lub minimalizacji produkcji odpadów czy zanieczyszczeń. 

 zielone zamówienia publiczne -(ang. green public procurement - GPP) proces, w ramach 
którego instytucje publiczne starają się uzyskać towary, usługi i roboty budowlane, których 
oddziaływanie na środowisko w trakcie ich cyklu życia jest mniejsze w porównaniu  
do towarów, usług i robót budowlanych o identycznym przeznaczeniu, jakie zostałyby 
zamówione w innym przypadku. Są instrumentem dobrowolnym, co oznacza,  
że poszczególne państwa członkowskie i organy publiczne mogą określić zakres, w jakim je 
wdrażają. Rozwiązanie to może być stosowane w odniesieniu do zamówień będących 
zarówno powyżej, jak i poniżej progu stosowania unijnych dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych1 

 źródła emisji liniowej - (zaliczone do powszechnego korzystania ze środowiska) to przede 
wszystkim główne trasy komunikacyjne przebiegające przez teren wyznaczonej strefy 

 źródła emisji powierzchniowej - (zaliczone do powszechnego korzystania ze środowiska)  
to źródła powodujące tzw. „niską emisję”. Zostały tu zaliczone obszary zwartej zabudowy 
mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej z indywidualnymi źródłami ciepła, małe zakłady 
rzemieślnicze bądź usługowe oraz obiekty użyteczności publicznej wraz z drogami lokalnymi 

 źródła emisji punktowej - (zaliczone do korzystania ze środowiska) to emitory jednostek 
organizacyjnych o znaczącej emisji zanieczyszczeń, oddziałujące na obszar objęty analizą. 
Wśród nich występują zarówno emitory zlokalizowane na tym obszarze, jak i emitory 
zlokalizowane poza wskazanym obszarem, a mające istotny wpływ na wielkość notowanych 
stężeń substancji w powietrzu 

wybrane skróty 

Klasyfikacja stref: 

A – poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej – działania niewymagane; 
B – poziom stężeń powyżej wartości dopuszczalnej, lecz nieprzekraczający wartości dopuszczalnej 
powiększonej o margines tolerancji – konieczne określenie obszarów  
i przyczyn oraz podjęcie działań; 
C – poziom stężeń powyżej wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji – konieczne 
opracowanie POP. 
Inne: 
As – arsen, 
Cd – kadm, 
CO – tlenek węgla, 
CO2 – dwutlenek węgla, 
Mg – megagram (1 Mg = 1 tona), 106 g, 
MW – mega Watt, 
ng – nanogram, 10-9 g, 
NH3 – amoniak, 
NH4+ – jon amonowy, 
Ni – nikiel, 
NO2 – dwutlenek azotu, 
                                                
1 „Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2013-2016”, Urząd Zamówień 
Publicznych, Warszawa, 2013 
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NOx – tlenki azotu, 
O3 – ozon, 
Pb – ołów, 
SO2 – dwutlenek siarki, 
WWA – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. B(a)P), 
µg – mikrogram, 10-6 g, 
ppm – 10-6, 
ppb – 10-9. 

 

  

Id: 31B244C0-9CB5-46E8-9F6F-04A93D4995F8. Projekt Strona 9



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Mielca 
 

 

10 | S t r o n a   

STRESZCZENIE PLANU GOSPODARKI 
NISKOEMISYJNEJ MIASTA MIELCA 
Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla miasta Mielec jest dokumentem strategicznym 
wyznaczającym główne cele i kierunki działań w zakresie poprawy ochrony powietrza, 
efektywności energetycznej, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym również gazów 
cieplarnianych. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest planem działań mającym na celu poprawę 
standardów jakości powietrza w perspektywie do 2020.  

Zakres tematyczny PGN odnosi się do działań zarówno inwestycyjnych jak i nie inwestycyjnych 
przede wszystkim w sektorze zarządzanym przez Urząd Miasta, ale również do mieszkalnictwa 
indywidualnego, budownictwa publicznego, gospodarki przestrzennej, zaopatrzenia w ciepło 
i energię, transportu prywatnego i publicznego. Zaproponowane działania powinny przynosić 
efekt ekologiczny w postaci ograniczenia emisji substancji do powietrza, redukcji zużycia energii 
finalnej oraz koncentrować się na: 

likwidacji lokalnych źródeł ciepła, których źródłem energii cieplnej są paliwa stałe, 
modernizacji transportu publicznego z wymianą taboru na niskoemisyjne pojazdy, 
kompleksowej termomodernizacji budynków zgodnie z zakresem wynikającym  
z audytu energetycznego w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną poprzez 
ograniczanie strat ciepła. 

Priorytetowymi celami niniejszego dokumentu jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz 
innych substancji zanieczyszczających powietrze. Jednym z celów jest uzyskanie efektywności 
energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE). PGN ma także na celu poprawę 
jakości powietrza atmosferycznego poprzez realizację zadań i celów określonych w  Programie 
ochrony powietrza.  

W związku z powyższym PGN zawiera w sobie między innymi opis celów strategicznych i głównych 
celów szczegółowych, posiada horyzont czasowy. Ze względu na formalne wymagania przyjęto rok 
2012 jako bazowy w przeprowadzeniu inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla (CO2). Z kolei 
analizując pozostałe substancje zanieczyszczające powietrze (pył zawieszony PM10, pył PM2,5 
oraz benzo(a)piren), rokiem bazowym określono rok 2013.  

W ramach opracowywania PGN przeanalizowano przepisy prawa, dokumenty strategiczne na 
poziomie globalnym, unijnym, krajowym i regionalnym oraz polskie akty prawne decydujące 
o zarządzaniu jakością powietrza. Powyższe materiały pozwoliły na precyzyjne i spójne 
wyselekcjonowanie celów szczegółowych i strategicznych oraz nakreśliły sposób ich osiągnięcia  
w perspektywie do 2020 roku.  

Podstawowym wymiarem PGN jest obszar miasta Mielec. Plan przedstawia i opisuje lokalizację  
i ukształtowanie badanego obszaru, opis demograficzny, czynniki klimatyczne oddziałujące na 
poziom substancji w powietrzu, charakterystykę użytkowania danych terenów, charakterystykę 
gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej. 

W dokumencie przedstawiono wyniki bazowej inwentaryzacji poszczególnych substancji 
zanieczyszczających powietrze ze względu na dany sektor gospodarki. 

Ważnym punktem PGN jest harmonogram rzeczowo-finansowy działań naprawczych. 
Harmonogram zawiera rezultaty ekologiczne z przewidywanym wymiarem redukcji emisji 
substancji [Mg/rok]. Należy zaznaczyć, iż w sytuacji np. przeprowadzania zadań edukacyjnych 
spodziewany efekt będzie odczuwalny dopiero po kilku latach, gdy nastąpi postęp świadomości 
wśród mieszkańców i innych podmiotów. Kampanie edukacyjne mają na celu ukazanie korzyści 
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zdrowotnych i społecznych z redukcji niskiej emisji, poprawy efektywności energetycznej, 
odnawialnych źródeł energii oraz informacji o granicy czasowej wprowadzenia ograniczeń 
stosowania paliw stałych lub innych działalności systemowych gwarantujących utrzymanie 
poziomu stężeń zanieczyszczeń po finalizacji działań naprawczych.  

 

1. WSTĘP 
Strategia tematyczna Unii Europejskiej na rzecz środowiska miejskiego, a także inne polityki, 
strategie oraz inicjatywy podkreślają rolę samorządów lokalnych w aktywnym przeciwdziałaniu 
globalnym zmianom klimatu. Gospodarka niskoemisyjna to jeden z kluczowych elementów 
programów Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. 

Gospodarka niskoemisyjna to gospodarka rozwijająca się w sposób zintegrowany przy 
wykorzystaniu wszystkich dostępnych niskoemisyjnych technologii i praktyk. Wspólnym 
kierunkiem powinno być wdrażanie wydajnych rozwiązań energetycznych w poszukiwaniu 
możliwości zmniejszenia zużycia energii i materiałów, zwiększanie wykorzystania energii 
odnawialnej oraz wprowadzanie proekologicznych innowacji technologicznych. 

Gospodarka niskoemisyjna to gospodarka wykorzystująca energię i materiały w sposób efektywny, 
to znaczy zapewniający maksymalizację wzrostu gospodarczego przy jednoczesnej minimalizacji 
zużycia energii i materiałów. Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument o znaczeniu 
strategicznym. Wskazuje się w nim działania prowadzące do transformacji wszystkich sektorów 
gospodarki, której efektami będą: redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i redukcja zużycia energii finalnej poprzez 
podniesienie efektywności energetycznej. Cele PGN przyczyniają się do realizacji działań na rzecz 
pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, czyli tzw. 3X20. 

1.1. Cel i podstawa opracowania 
Celem Planu jest określenie, na podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie zużycia energii  
i emisji gazów cieplarnianych na obszarze Miasta Mielca, działań zmierzających do redukcji zużycia 
energii, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych wraz z ekonomiczno-ekologiczną oceną ich efektywności. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma na celu również wzmacnianie działań na rzecz poprawy jakości 
powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych 
substancji w powietrzu poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń (m.in. pyłów, dwutlenku siarki oraz 
tlenków azotu). 

Po przyjęciu PGN przez Radę Miasta będzie on miał charakter dokumentu obowiązującego, 
określającego cele strategiczne i szczegółowe oraz działania dla ich osiągnięcia w perspektywie 
krótko-, średnio- i długoterminowej wraz ze wskazaniem ich szacunkowych kosztów  
i przewidywanych źródeł finansowania. Ustalone zostaną również zasady monitorowania  
i raportowania wyników prowadzonej polityki ekologiczno-energetycznej. 

Przy opracowaniu Planu uwzględniono związane z tematyką dokumenty strategiczne  
(na poziomie międzynarodowym, UE, krajowym, regionalnym i lokalnym), polityki, konwencje, 
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przepisy prawne, a także dostępne wytyczne, w tym Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury 
planu gospodarki niskoemisyjnej2. 

1.2. Cel strategiczny i cele szczegółowe, horyzont 
czasowy, podstawa opracowania, zakres 

Ze względu na przekroczenia wartości dopuszczalnych zanieczyszczeń powietrza na obszarze 
Miasta Mielca – 21 270,89 Mg PM10e/rok (bezpośredni wpływ), 18 292,96 Mg PM2,5e/rok 
(bezpośredni wpływ) , B(a)P - 0,0017 Mg/rok, B(a)Pe (bezpośredni wpływ) – Plan gospodarki 
niskoemisyjnej dla Miasta Mielca zawiera cele strategiczne i szczegółowe oraz związane z nimi 
zaplanowane działania.  

Działania określone w Planie mają przede wszystkim na celu ograniczenie zanieczyszczeń  
do powietrza i poprawę jakości powietrza na terenie Miasta Mielca. Cel Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej został zdefiniowany poniżej. 

 

 

Wskazanie kierunków działań na rzecz poprawy jakości powietrza ukierunkowane ma być również 
na redukcję gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych, redukcję energii finalnej, co powinno zostać zrealizowane poprzez podniesienie 
efektywności energetycznej. 

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę możliwości pozyskania środków zewnętrznych na 
realizację działań naprawczych określonych w Planie, główne kierunki działań zmierzających do 
ograniczenia emisji i poprawy jakości powietrza powinny się koncentrować przede wszystkim na 
ograniczeniu emisji pochodzącej ze źródeł bytowo-komunalnych oraz z transportu. 
Zaproponowane działania powinny przynosić efekt ekologiczny w postaci ograniczenia emisji 
substancji do powietrza, redukcję zużycia energii finalnej, czyli powinny koncentrować się na: 

 likwidacji lokalnych źródeł ciepła, których źródłem energii cieplnej są paliwa stałe, 
 modernizacji transportu publicznego z wymianą taboru na niskoemisyjne pojazdy, 
 kompleksowej termomodernizacji budynków zgodnie z zakresem wynikającym  

z audytu energetycznego w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną 
poprzez ograniczanie strat ciepła, 

 poprawie efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację miejskiego 
systemu ciepłowniczego. 

Poprzez uwzględnienie uwarunkowań gospodarczych, ekonomicznych, społecznych w planie 
działań miasta, zostaną osiągnięte większe efekty w wymiarze społeczno – gospodarczym.  
W związku z tym, działania wskazane w tym dokumencie będą zintegrowane z istniejącymi 
planami, programami, strategiami, a tym samym będą wpisywać się w realizację celów 
regionalnych i lokalnych. 

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mielca obejmowało m.in.: 

opracowanie bazy emisji – w ramach tego zadania powinna być wykonana inwentaryzacja, emisji 
gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń z obszaru miasta, 
opracowanie PGN zawierającego mierzalne cele i projekt działań na lata 2014-2020. 

                                                
2 NFOŚiGW: Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 "Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej" 

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest wytyczenie kierunków działań na rzecz poprawy 
jakości powietrza oraz efektywnego zarządzania energią na terenie Miasta Mielca. 
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W kontekście Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz jego realizacji w najbliższych dziesięciu 
latach można nakreślić następującą wizję dla miasta, związaną z szeroko rozumianym 
zagadnieniem ochrony środowiska, jak również z realizacją zadań na wszystkich szczeblach 
zarządzania, jak i we wszystkich sektorach miasta: 

 
 
 
 

Zmiany klimatu wynikają z czynników zewnętrznych, takich jak ilość dochodzącego 
promieniowania słonecznego lub czynników wewnętrznych takich jak działalność człowieka 
(zmiany antropogeniczne) albo wpływ czynników naturalnych. Poprzez swoje działania  
w zakresie redukcji emisji gazów, oszczędności zużycia energii miasta i gminy, dają szansę nie tylko 
obecnym, ale również i przyszłym pokoleniom na życie w harmonii z przyrodą  
z poszanowaniem dóbr naturalnych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych  
w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 oraz realizacji narodowego programu 
rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. W kolejnej tabeli zestawiono cele strategiczne i szczegółowe 
Miasta Mielca. 

Miasto Mielec obszarem i liderem działań na rzecz poprawy jakości powietrza, w tym również 
racjonalnego zużycia energii, wykorzystania technologii niskoemisyjnych i  odnawialnych źródeł 

energii. 

Id: 31B244C0-9CB5-46E8-9F6F-04A93D4995F8. Projekt Strona 13



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Mielca 
 

 

14 | S t r o n a   

Tabela 1. Cele strategiczne i szczegółowe Miasta Mielca 

Cele strategiczne Cele szczegółowe 

1. Zmniejszenie emisyjności na terenie miasta 

1.1. Wsparcie działań na rzecz wymiany i modernizacji indywidualnych źródeł ogrzewania wraz 
z poprawą efektywności energetycznej przesyłu ciepła, poprzez modernizacje miejskiego 
systemu ciepłowniczego oraz poprawy jakości powietrza atmosferycznego. 

1.2. Promowanie, rozwijanie i wdrażanie niskoemisyjnych rozwiązań w transporcie publicznym. 

1.3. Poprawa jakości infrastruktury drogowej ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia 
płynności i przepustowości dróg oraz poprawa jakości powietrza atmosferycznego. 

2. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii 

1.1 Wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii poprzez zwiększenie udziału energii 
produkowanej ze źródeł odnawialnych. 

1.2. Wsparcie wartości energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii  
m.in. poprzez redukcję gazów oraz energii finalnej. 
2.3. Podejmowanie zadań mających na celu poprawę stanu jakości środowiska na terenie 
miasta. 

3. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię finalną 3.1. Termomodernizacja obiektów o wysokim zapotrzebowaniu na energię oraz poprawa 
jakości powietrza atmosferycznego. 
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1.3. Przepisy prawa oraz dokumenty strategiczne 
Poniżej przedstawiono najważniejsze przepisy prawa oraz dokumenty strategiczne na poziomie 
globalnym, unijnym, krajowym i regionalnym, których zapisy przeanalizowano z punktu widzenia 
realizacji niniejszej pracy, dla zapewnienia spójności w zakresie formułowanych celów strategicznych, 
szczegółowych, jak również działań przyczyniających się do ich osiągnięcia.  
 
PRZEPISY PRAWA: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz.1232 z późn. 
zm.), 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. 
z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 - Prawo energetyczne (Dz.U. 2012, poz. 1059,  
z późn. zm.) oraz rozporządzeniami do Ustawy aktualnymi na dzień podpisania umowy  
i podczas jej trwania, 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), 
 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2011 r.  

Nr 94, poz. 551 z późn. zm.), 
 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów  

(Dz. U. z 2008 r., Nr 223 poz. 1459 z późn. zm.), 
 Ustawa z dnia 04 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej  

(Dz. U. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.), 
 Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii 

przez produkty wykorzystujące energię (Dz. U. z 2012 r. poz. 1203), 
 Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594  

z późn. zm.), 
 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U.  

z 2013 r., poz.595 z późn. zm.), 
 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r.,  

Nr 50. poz. 331 z późn. zm.). 
 
DOKUMENTY STRATEGICZNE: 
- na poziomie globalnym: 

 Dokument końcowy Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zrównoważonego 
rozwoju Rio+203 pn. Przyszłość jaką chcemy mieć, 

 Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu4,  
 Protokół z Kioto5 do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 
 Konwencja o różnorodności biologicznej6, 

                                                
3Report of the United Nations Conference on Sustainable Development (A/CONF.216/16), 2012  
http://www.uncsd2012.org/content/documents/814UNCSD%20REPORT%20final%20revs.pdf  
4Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960530238 
5http://www.nape.pl/upload/File/akty-prawne/Protokol_z_Kioto.pdf 
6Konwencja o różnorodności biologicznej http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021841532  
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 Europejska Konwencja Krajobrazowa7, 
 Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości 

(LRTAP)8, z jej protokółami dodatkowymi. 

Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zrównoważonego rozwoju Rio+20 przyjęła dokument 
końcowy9 pn. Przyszłość jaką chcemy mieć. Dokument ten zawiera deklaracje krajów uczestniczących 
w Konferencji do:  

 kontynuowania procesu realizacji celów zrównoważonego rozwoju, zapoczątkowanych na 
poprzednich konferencjach, wykorzystania koncepcji zielonej gospodarki jako narzędzia do 
osiągania zrównoważonego rozwoju, uwzględniając ważność przeciwdziałania zmianom 
klimatu i adaptacji do tych zmian,  

 opracowania strategii finansowania zrównoważonego rozwoju, 
 ustanowienia struktur służących sprostaniu wyzwaniom zrównoważonej konsumpcji 

i produkcji, stosowania zasady równości płci, zaakcentowania potrzeby zaangażowania się 
społeczeństwa obywatelskiego, włączenia nauki w politykę oraz uwzględniania wagi 
dobrowolnych zobowiązań w obszarze zrównoważonego rozwoju. 

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu10  

W ramach Konwencji, wszystkie jej strony, m.in. Polska i Wspólnota Europejska (obecnie Unia 
Europejska), zobowiązały się, biorąc pod uwagę swoje wspólne lecz zróżnicowane zasady 
odpowiedzialności oraz swoje specyficzne priorytety rozwoju narodowego i regionalnego, cele 
i okoliczności, do realizacji głównego celu konwencji, którym jest doprowadzenie, zgodnie 
z postanowieniami konwencji, do ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na 
poziomie, który zapobiegłby niebezpiecznej, antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny. Dla 
uniknięcia zagrożenia produkcji żywności i dla umożliwienia zrównoważonego rozwoju 
ekonomicznego, poziom taki powinien być osiągnięty w okresie wystarczającym do naturalnej 
adaptacji ekosystemów do zmian klimatu.  

Do Konwencji przyjęty został tzw. Protokół z Kioto11, w którym strony Protokołu zobowiązały się do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2012 r. o wynegocjowane wielkości, nie mniej niż 5% 
w stosunku do roku bazowego 1990 (UE o 8%, Polska o 6% w stosunku do 1989r.). Aktualnie trwają 
negocjacje nowego protokołu lub zawarcia nowego porozumienia na temat dalszej redukcji emisji 
gazów cieplarnianych. 

Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (LRTAP)12 

Strony Konwencji postanawiają chronić człowieka i jego środowisko przed zanieczyszczaniem 
powietrza oraz dążyć do ograniczenia i tak dalece, jak to jest możliwe do stopniowego zmniejszania 
i zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza, włączając w to transgraniczne zanieczyszczanie powietrza 
na dalekie odległości. Służyć temu mają ustalone zasady wymiany informacji, konsultacji, prowadzenia 
badań i monitoringu. Ponadto zobowiązują się rozwijać politykę i strategię, które będą służyć jako 
środki do zwalczania emisji zanieczyszczeń powietrza, biorąc pod uwagę podjęte już wysiłki w skali 

                                                
7 Europejska Konwencja Krajobrazowa http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060140098 
8 Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19850600311 
9 Report of the United Nations Conference on Sustainable Development (A/CONF.216/16), 2012  
http://www.uncsd2012.org/content/documents/814UNCSD%20REPORT%20final%20revs.pdf 
10 Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960530238 
11 http://www.nape.pl/upload/File/akty-prawne/Protokol_z_Kioto.pdf 
12 Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19850600311 
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krajowej i międzynarodowej. Priorytetami konwencji do 2020 r. są: ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
powietrza z punktu widzenia wpływu na zdrowie (szczególnie w zakres pyłów PM2,5), zwiększenia 
znaczenia monitoringu przy ocenie wywiązywania się państw z przyjętych zobowiązań w zakresie 
redukcji emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza oraz zwiększenie znaczenia ocen 
zintegrowanych z punktu widzenia wpływu na ekosystemy. Do konwencji podpisano szereg 
protokołów: 

 Protokół w sprawie długofalowego finansowania wspólnego programu monitoringu i oceny 
przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości w Europie, 

 Protokół dotyczący ograniczenia emisji siarki lub jej przepływów transgranicznych, 
 Protokół dotyczący kontroli emisji tlenków azotu lub ich transgranicznego przemieszczania, 
 Protokół w sprawie dalszego ograniczania emisji siarki, 
 Protokół dotyczący metali ciężkich, 
 Protokół w sprawie przeciwdziałania zakwaszaniu, eutrofizacji i ozonowi przyziemnemu 

(tzw. Protokół z Göteborga). 

Europejska Konwencja Krajobrazowa13 

Celami konwencji są: promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu, a także 
organizowanie współpracy europejskiej w zakresie zagadnień dotyczących krajobrazu. Strony 
konwencji zobowiązały się wdrożyć jej postanowienia zgodnie z ich zasadami konstytucyjnymi 
i organizacją administracyjną oraz poszanowaniem zasady subsydiarności, przy uwzględnieniu 
Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego oraz zharmonizować jej wdrażanie z polityką. Konwencja 
określa zasady ochrony krajobrazu, daje wytyczne odnośnie edukacji w zakresie ochrony krajobrazu 
oraz zakreśla ramy współpracy międzynarodowej dla jej realizacji. 

 
- na poziomie Unii Europejskiej: 

 Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu (KOM(2010) 2020 wersja ostateczna)14, wraz  
z dokumentami powiązanymi, w tym Projekt przewodni: Europa efektywnie korzystająca 
z zasobów, 

 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie Europy efektywnie 
korzystającej z zasobów (2011/2068(INI))15 i związany z nią Plan działań na rzecz 
zasobooszczędnej Europy zawarty w komunikacie Komisji" (COM(2011)0571)16, 

 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie planu działania 
prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050r. 
(2011/2095(INI))17 i związana z nią  Mapa drogowa do niskoemisyjnej gospodarki do 2050r. 
przedstawiona w Komunikacie Komisji Europejskiej (COM(2011)0112)18,  

 Strategia UE adaptacji do zmiany klimatu (COM(2013) 216 wersja ostateczna)19, 
 VII ogólny, unijny program działań w zakresie środowiska do 2020r. Dobra jakość życia  

z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety.20” (7 EAP), 

                                                
13 Europejska Konwencja Krajobrazowa http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060140098 
14http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1395649624365&uri=CELEX:52010DC2020 
15http://www.lex.pl/akt/-/akt/dz-u-ue-c-2013-264e-59 
16http://www.lex.pl/akt/-/akt/dz-u-ue-c-2013-264e-59 
17http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0086+0+DOC+XML+V0//PL 
18http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0112_/com_com(2011)0112_pl.
pdf 
19http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1395730101764&uri=CELEX:52013DC0216  
20http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32013D1386 
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 Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny – unijna strategia ochrony różnorodności 
biologicznej na okres do 2020r. (KOM(2011) 244 wersja ostateczna)21,   

 Zrównoważona Europa dla lepszego świata: Strategia zrównoważonego rozwoju UE 
(KOM(2001)264 wersja ostateczna)22, 

 Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (KOM(2011)808 
wersja ostateczna)23. 

Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu (KOM(2010)2020 wersja ostateczna)24.  

Strategia obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety: 

 rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, 
 rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej 

przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, 
 rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie 

zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 

Wśród celów nadrzędnych Strategii jest osiągnięcie celów „20/20/20” (ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych o 20%, a jeżeli warunki na to pozwolą 30%, uzyskanie 20% udziału odnawialnych źródeł 
energii, uzyskanie 20% oszczędności energii do 2020r. w stosunku do 1990 r.). 

Jednym z siedmiu najważniejszych projektów wiodących jest Projekt przewodni: Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów. Celem projektu jest wsparcie zmian w kierunku niskoemisyjnej i efektywniej 
korzystającej z zasobów gospodarki, uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania 
zasobów i energii, ograniczenia emisji CO2, zwiększenia konkurencyjności, zwiększenia bezpieczeństwa 
energetycznego. 

Państwa członkowskie mają w zakresie tego projektu: 

 stopniowo wycofywać dotacje szkodliwe dla środowiska, stosując wyjątki jedynie w przypadku 
osób w trudnej sytuacji społecznej, 

 stosować instrumenty rynkowe, takie jak zachęty fiskalne i zamówienia publiczne, w celu 
zmiany metod produkcji i konsumpcji, 

 stworzyć inteligentne, zmodernizowane i w pełni wzajemnie połączone infrastruktury 
transportowe i energetyczne oraz korzystać w pełni z potencjału technologii ICT, 

 zapewnić skoordynowaną realizację projektów infrastrukturalnych w ramach sieci bazowej UE, 
które będą miały ogromne znaczenie dla efektywności całego systemu transportowego UE, 

 skierować uwagę na transport w miastach, który jest źródłem dużego zagęszczenia ruchu 
i emisji zanieczyszczeń, 

 wykorzystywać przepisy, normy w zakresie efektywności energetycznej budynków 
i instrumenty rynkowe takie jak podatki, dotacje i zamówienia publiczne w celu ograniczenia 
zużycia energii i zasobów, a także stosować fundusze strukturalne na potrzeby inwestycji 
w efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej i bardziej skuteczny 
recykling, 

 propagować instrumenty służące oszczędzaniu energii, które mogłyby podnieść efektywność 
sektorów energochłonnych. 

                                                
21http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1395735508994&uri=CELEX:52011DC0244  
22http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1397033290596&uri=CELEX:52001DC0264 
23http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1395736887409&uri=CELEX:52011DC080 
24http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1395649624365&uri=CELEX:52010DC2020 
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Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie Europy efektywnie 
korzystającej z zasobów(2011/2068(INI))25 wzywa do realizacji działań w zakresie efektywności 
zasobowej Europy, zgodnie z ustaleniami Strategii Europa 2020, oraz jej projektu wiodącego 
(przedstawionego wyżej), jak również opracowanego na tej podstawie Planu działań na rzecz 
zasobooszczędnej Europy zawartego w komunikacie Komisji” (COM(2011)0571)26. 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie Planu działania 
prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. 
(2011/2095(INI))27 wzywa do realizacji działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
określonych w Strategii Europa 2020, jak również w Mapie drogowej do niskoemisyjnej gospodarki do 
2050r. przedstawionej w Komunikacie Komisji Europejskiej (COM(2011)0112)28, zgodnie z przyjętymi 
przez Radę Europejską celami redukcji emisji gazów cieplarnianych o 80 do 95% do 2050 r. w stosunku 
do 1990r. Przewidywane redukcje emisji gazów cieplarnianych w poszczególnych sektorach 
przedstawione są na niżej zamieszczonym wykresie. 

 
Rysunek 1. Redukcje emisji gazów cieplarnianych w poszczególnych sektorach29  

Strategia UE adaptacji do zmiany klimatu (COM(2013)216 wersja ostateczna)30. Strategia określa 
działania w celu poprawy odporności Europy na zmiany klimatu. Zwiększenie gotowości i zdolności do 
reagowania na skutki zmian klimatu na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym, 
opracowanie spójnego podejścia i poprawa koordynacji działań. 

VII Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2020r. Dobra jakość życia 
z uwzględnieniem ograniczeń naszej Planety31. Celami priorytetowymi Programu są: 

 ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii, 
 przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną, 
 ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem presjami i zagrożeniami dla 

zdrowia i dobrostanu, 

                                                
25 http://www.lex.pl/akt/-/akt/dz-u-ue-c-2013-264e-59 
26 http://www.lex.pl/akt/-/akt/dz-u-ue-c-2013-264e-59 
27 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0086+0+DOC+XML+V0//PL 
28 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0112_/com_com 
(2011)0112_pl.pdf 
29 źródło: KOM (2011) 112 
30http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1395730101764&uri=CELEX:52013DC0216 
31http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32013D1386 
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 maksymalizacja korzyści płynących z prawodawstwa Unii w zakresie środowiska poprzez 
lepsze wdrażanie tego prawodawstwa, 

 doskonalenie bazy wiedzy i bazy dowodowej unijnej polityki w zakresie środowiska,  
 zabezpieczenie inwestycji na rzecz polityki w zakresie środowiska i klimatu oraz podjęcie 

kwestii ekologicznych efektów zewnętrznych, 
 lepsze uwzględnianie problematyki środowiska i większa spójność polityki, 
 wspieranie zrównoważonego charakteru miast Unii, 
 zwiększenie efektywności Unii w podejmowaniu międzynarodowych wyzwań związanych ze 

środowiskiem i klimatem.  

Zrównoważona Europa dla lepszego świata: Strategia zrównoważonego rozwoju UE (KOM(2001)264 
wersja ostateczna)32. Strategia ta została przyjęta w 2001 r. i była aktualizowana w 2005 r. Wiele 
dokumentów strategicznych UE aktualizowało i uściślało jej kierunki działań od czasu jej opracowania, 
jednak warto przytoczyć jej cele długoterminowe: 

 działania przekrojowe obejmujące wiele polityk, 
 ograniczenie zmian klimatycznych oraz wzrostu zużycia czystej energii, 
 uwzględnienie zagrożeń dla zdrowia publicznego, 
 bardziej odpowiedzialne zarządzanie zasobami przyrodniczymi, 
 usprawnienie systemu transportowego i zagospodarowania przestrzennego. 

Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (KOM(2011)808 wersja 
ostateczna)33. Nadrzędnym celem programu jest zrównoważony wzrost. Program skupia się na 
następujących wyzwaniach:  

 zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan,  
 bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i gospodarka 

ekologiczna, 
 bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia, 
 inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport, 
 działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami, 
 integracyjne, innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa. 

 

- na poziomie kraju: 

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Polska 2030, Trzecia fala nowoczesności (MAiC 
styczeń 2013 r.)34, 

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK)35, 
  Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (ŚSRK) – Strategia Rozwoju Kraju 202036, 
 Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020 - Umowa Partnerstwa (MIR 

21.05.2014r.)37, 
 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, perspektywa do 2020r. (BEiŚ), Warszawa 

2014r.38, 

                                                
32http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1397033290596&uri=CELEX:52001DC0264 
33http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1395736887409&uri=CELEX:52011DC080 
34https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2013/02/Strategia-DSRK-PL2030-RM.pdf 
35http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/KPZK/Aktualnosci/Documents/KPZK2030.pdf 
36http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK_2020/Documents/SRK_2020_112012_1.pdf 
37https://www.mir.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie/Documents/Umowa_Partnerstwa_21_05_2014.pdf  
38http://bip.mg.gov.pl/files/upload/21165/SBEIS.pdf 
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 Polityka Energetyczną Polski do 2030 r. Ministerstwo Gospodarki, listopad 2009r.39 , 
 Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej40,  
 Krajowy Plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych41,  
 Drugi Krajowy Plan Działań Dotyczący Efektywności Energetycznej42, 
 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020)43, 
 Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 (załącznik do uchwały nr 217 RM z dnia 24.12.2010 

r.)44,  
 IV Aktualizacja krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych - AKPOŚK 2013, 

(projekt roboczy) Ministerstwo Środowiska, KZGW, 201345, 
  Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 r.)46. 

W opracowaniu Planu przeanalizowano także pod kątem aspektów środowiskowych oraz 
zrównoważonego rozwoju zgodność celów Planu z założeniami dokumentów na szczeblu krajowym. 
Tabela poniżej przedstawia wyniki oceny. 

 

Rysunek 2. Powiązanie dokumentów strategicznych Polski i UE47 

Przeanalizowane, podstawowe dokumenty strategiczne Polski wraz z ich najważniejszymi celami 
i kierunkami, związanymi z Planem przedstawiono poniżej. 

                                                
39http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka/Polityka+energetyczna 
40http://www.mg.gov.pl/files/upload/10460/NPRGN.pdf 
41http://www.mg.gov.pl/files/upload/12326/KPD_RM.pdf 
42http://bip.mg.gov.pl/files/upload/15923/Drugi%20Krajowy%20Plan%20PL%20_Ver0.4%20final%202.04.2012_FINAL.pdf 
43http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_03/e436258f57966ff3703b84123f642e81.pdf 
44http://dokumenty.rcl.gov.pl/M2010101118301.pdf 
45http://www.kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html 
46http://www.transport.gov.pl/files/0/1795904/130122SRTnaRM.pdf 
47 Źródło: Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020 - Umowa Partnerstwa, MIR 21.05.2014r. 

Id: 31B244C0-9CB5-46E8-9F6F-04A93D4995F8. Projekt Strona 21



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Mielca 
 

 

22 | S t r o n a   

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030 - Trzecia fala nowoczesności (MAiC styczeń 
2013 r.)48 

Wśród celów Strategia wymienia, m.in.: wspieranie prorozwojowej alokacji zasobów w gospodarce, 
poprawę dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie konkurencyjności 
nauki, wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego 
oraz ochronę i poprawę stanu środowiska, wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia 
rozwoju dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych, zwiększenie dostępności 
terytorialnej Polski poprzez utworzenie zrównoważonego, spójnego i przyjaznego użytkownikom 
systemu transportowego i wzrost społecznego kapitału rozwoju. Wśród wskaźników Strategia 
wymienia m.in.: energochłonność gospodarki, - udział energii ze źródeł odnawialnych w finalnym 
zużyciu energii, emisję CO2, wskaźnik czystości wód,  wskaźnik odpadów nierecyklingowanych, indeks 
liczebności pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego (FBI). 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK)49 

Koncepcja przewiduje efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych 
potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów rozwojowych - konkurencyjności, zwiększenia 
zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz spójności w wymiarze społecznym, 
gospodarczym i terytorialnym. Wybrane mierniki osiągania celów KPZK 2030 odnoszą się m.in. do 
jakości środowiska, w tym wód i powietrza oraz odpadów. 

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (ŚSRK) – Strategia Rozwoju Kraju 202050 

Cele rozwojowe obejmują m. in.: przejście od administracji do zarządzania rozwojem, wzmocnienie 
stabilności makroekonomicznej, wzrost wydajności gospodarki, zwiększenie innowacyjności 
gospodarki, bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, racjonalne gospodarowanie zasobami, 
poprawę efektywności energetycznej, zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii, poprawę 
stanu środowiska, adaptację do zmian klimatu, zwiększenie efektywności transportu, wzmocnienie 
mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integrację przestrzenną dla rozwijania 
i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych. Wybrane wskaźniki szczegółowe odnoszące się do 
poszczególnych celów, a w tym do: efektywności energetycznej, udziału energii ze źródeł 
odnawialnych, emisji gazów cieplarnianych, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji, wskaźnika czystości wód (%). 

Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020 - Umowa Partnerstwa (MIR 21.05.2014r.)51 

Umowa Partnerstwa (UP) jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy europejskich 
w ramach trzech polityk unijnych (spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa). 
Instrumentem jej realizacji są krajowe i regionalne programy operacyjne. Wśród ustalonych celów 
tematycznych do wsparcia znajdują się m. in. następujące cele tematyczne:  
(CT4) Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach,52  
(CT5) Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem,  
(CT6) Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania 
zasobami,  
(CT7) Promowanie zrównoważonego transportu.  

                                                
48 https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2013/02/Strategia-DSRK-PL2030-RM.pdf 
49 http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/KPZK/Aktualnosci/Documents/KPZK2030.pdf 
50 http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK_2020/Documents/SRK_2020_112012_1.pdf 
51 https://www.mir.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie/Documents/Umowa_Partnerstwa_21_05_2014.pdf 
52 Trzeba dodać, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, (Dz. U. UE 2013 L 347/320) 
państwa członkowskie powinny wspierać realizację celów klimatycznych przeznaczając na nie przynajmniej 20 % budżetu UE. 
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Warto zwrócić uwagę na zalecenia dotyczące zrównoważonego rozwoju w zakresie zasad realizacji 
zadań horyzontalnych obejmujących: zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów, postrzegania 
odpadów jako źródła zasobów, maksymalizacji oszczędności zużycia zasobów (w tym wody i energii), 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń (w tym do powietrza), zwiększenia efektywności energetycznej 
(w tym budownictwa), niskoemisyjnego transportu. 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, perspektywa do 2020r. (BEiŚ) 

BEiŚ stanowi jedną z dziewięciu podstawowych strategii zintegrowanych łącząc zagadnienia rozwoju 
energetyki i środowiska. Celem głównym Strategii jest zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych 
i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do 
zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce 
bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną energetycznie gospodarkę. Cele 
szczegółowe zawierają: zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska, zapewnienie 
gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię, poprawę stanu 
środowiska. Strategia określa kierunki działań obejmujące poprawę m. in. następujących wskaźników: 
zużycia wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności, efektywności energetycznej, udział energii 
ze źródeł odnawialnych, poprawy jakości wód, odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków, 
poziom recyklingu i ponownego użycia niektórych odpadów, stopienia redukcji odpadów 
komunalnych, technologii środowiskowych.  

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej53 

Celem głównym jest: rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju 
kraju.  
Cele szczegółowe dotyczą: rozwoju niskoemisyjnych  źródeł energii, poprawy efektywności 
energetycznej, poprawy efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, rozwoju 
i wykorzystania technologii niskoemisyjnych, zapobiegania powstawaniu oraz poprawy efektywności 
gospodarowania odpadami, promocji nowych wzorców konsumpcji. Narodowy Program będzie 
elementem dostosowania gospodarki do wyzwań globalnych i w ramach UE odnośnie przeciwdziałania 
zmianom klimatu, wykorzystując szanse rozwojowe.  

Krajowy Plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych54 

Dokument określa ogólny cel krajowy w zakresie udziału energii z OZE w ostatecznym zużyciu energii 
brutto w 2020 r. na 15%. Przewidywana wielkość energii z OZE odpowiadająca celowi na 2020 r. - 
10 380,5 ktoe. 

Drugi Krajowy Plan Działań Dotyczący Efektywności Energetycznej55 

Określa krajowy cel w zakresie oszczędności gospodarowania energią: uzyskanie do 2016 roku 
oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9% średniego krajowego zużycia tej energii 
w ciągu roku - 53 452 GWh. 

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 
z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020)56 

Celem głównym dokumentu jest: zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego 
funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. Cele szczegółowe to: 
zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska, skuteczna adaptacja do 
zmian klimatu na obszarach wiejskich, rozwój transportu w warunkach zmian klimatu, zapewnienie 

                                                
53 http://www.mg.gov.pl/files/upload/10460/NPRGN.pdf 
54 http://www.mg.gov.pl/files/upload/12326/KPD_RM.pdf 
55 http://bip.mg.gov.pl/files/upload/15923/Drugi%20Krajowy%20Plan%20PL%20_Ver0.4%20final%202.04.2012_FINAL.pdf 
56 http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_03/e436258f57966ff3703b84123f642e81.pdf 
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zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu, stymulowanie 
innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu, kształtowanie postaw społecznych sprzyjających 
adaptacji do zmian klimatu. 

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 (załącznik do uchwały nr 217 RM z dnia 24.12.2010 r.)57 

Celem dalekosiężnym jest: dojście do systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, w którym w pełni realizowane są zasady gospodarki odpadami, 
a w szczególności zasada postępowania z odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania 
z odpadami, czyli po pierwsze zapobieganie powstawaniu odpadów, a następnie przygotowanie do 
ponownego użycia, recykling, inne metody odzysku (czyli wykorzystanie odpadów), unieszkodliwienie, 
przy czym najmniej pożądanym sposobem ich zagospodarowania jest składowanie. Cele główne: 
utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego, 
zwiększenie udziału odzysku, zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów, 
wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów, utworzenie i uruchomienie bazy danych 
o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami (BDO). 

IV Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) 

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych jest dokumentem strategicznym opracowanym 
w celu wdrożenia postanowień dyrektywy 91/271/EWG. Aktualizacja KPOŚK wynika z art. 43 ust. 4c 
Prawa wodnego, zgodnie z którym kolejne aktualizacje Programu są dokonywane co najmniej raz na 4 
lata. Najważniejszą przesłanką przeprowadzenia niniejszej IV aktualizacji jest konieczność 
dostosowania KPOŚK do wymogów art. 5.2 dyrektywy 91/271/EWG oraz konieczność weryfikacji 
zapisów Programu w oparciu o prace prowadzone w gminach i województwach w zakresie 
wyznaczania obszarów i granic aglomeracji. Nadrzędnym celem, sformułowanym w Programie jest 
ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie ochrona środowiska 
wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. W Aktualizacji KPOŚK oszacowano potrzeby i określono 
działania na rzecz wyposażenia aglomeracji miejskich i wiejskich, o RLM większej od 2 000, w systemy 
kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych. 

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 r.)58 

Cele strategiczne: stworzenie zintegrowanego systemu transportowego i warunków dla sprawnego 
funkcjonowania rynków transportowych i rozwoju efektywnych systemów przewozowych. 
Cele szczegółowe: stworzenie nowoczesnej, spójnej infrastruktury transportowej, poprawa sposobu 
organizacji i zarządzania systemem transportowym, bezpieczeństwo i niezawodność, ograniczenie 
negatywnego wpływu transportu na środowisko, zbudowanie racjonalnego modelu finansowania 
inwestycji infrastrukturalnych. 

Podsumowanie 

Z analizy strategicznych dokumentów krajowych można wciągnąć następujące wnioski: 
 należy stwierdzić, że Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wspiera realizację celów analizowanych 

dokumentów na poziomie krajowym, 
 z uwagi na charakter Planu, nie odnosi się on do wszystkich szczegółowych zagadnień 

przedstawianych w krajowych dokumentach strategicznych. Plan wspiera realizację wybranych, 
kluczowych zadań istotnych dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz jednocześnie 
ochrony środowiska,  

 nie zidentyfikowano obszarów sprzecznych z celami analizowanych dokumentów 
strategicznych.  

 
                                                
57 http://dokumenty.rcl.gov.pl/M2010101118301.pdf 
58 http://www.transport.gov.pl/files/0/1795904/130122SRTnaRM.pdf 
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-na poziomie Województwa podkarpackiego i powiatu mieleckiego: 

 Strategia Rozwoju Województwa- Podkarpackie 202059 ( Uchwała Nr XXXVII/697/13 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 sierpnia 2013 r.), 

 Program ochrony środowiska województwa podkarpackiego na lata 2012-2015  
z perspektywą do 2019 r.60 (Uchwała Nr XL/803/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2013 r.), 

 Plan gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego61 (Uchwała Nr XXIV/409/12 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r.), 

 Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej62 (Uchwała nr XXXIII/608/13 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 29 kwietnia 2013r. ), 

 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu mieleckiego – 
projekt. 

Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020 

Dokumenty strategiczne na poziomie regionalnym powinny być zgodne z planowaniem polityki 
rozwoju, w tym polityki regionalnej, na poziomie kraju. Zaproponowane w Strategii działania 
w zakresie ochrony środowiska mają na celu przede wszystkim osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu 
środowiska oraz zachowanie bioróżnorodności postępując przy tym zgodnie z  zasadami 
zrównoważonego rozwoju województwa. 

Cel główny strategii został sformułowany jako: ,,Efektywne wykorzystanie zasobów wewnętrznych 
i zewnętrznych dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju społeczno-gospodarczego drogą do 
poprawy jakości życia mieszkańców”. W zakresie środowiska i energetyki zamierzonym do osiągnięcia 
celem jest racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów z poszanowaniem środowiska naturalnego 
sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa i dobrych warunków życia mieszkańców oraz rozwoju 
gospodarczego województwa. W związku z tym konieczne jest zapobieganie i przeciwdziałanie 
zagrożeniom oraz usuwanie ich negatywnych skutków poprzez zabezpieczenie mieszkańców 
województwa podkarpackiego przed negatywnymi skutkami zagrożeń wywołanych czynnikami 
naturalnymi oraz wynikającymi z działalności człowieka. Z kolei w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego oraz racjonalnego wykorzystania energii konieczne jest 
uwzględnienie lokalnych zasobów, w tym OZE. 

Program Ochrony Środowiska dla województwa podkarpackiego na lata 2012-2015 

Program Ochrony Środowiska dla województwa podkarpackiego na lata 2012-2015 jest dokumentem 
strategicznym, który integruje wszystkie działania zmierzające do zachowania i poprawy stanu 
środowiska województwa oraz może stanowić podstawę wyboru priorytetów, o znaczeniu 
wojewódzkim. Nadrzędny cel Programu został sformułowany następująco: „Zapewnienie 
bezpieczeństwa ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury 
społecznej) i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego”. Strategia 
działań w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska przyrodniczego formułuje cele średnio-
i krótkookresowe: 

 

 

                                                
59http://strateg.stat.gov.pl/strategie_pliki/podkarpackie_2013.pdf 
60http://www.bip.podkarpackie.pl/attachments/article/527/PO%C5%9A%20WP%202012-2015.pdf 
61http://www.bip.podkarpackie.pl/attachments/article/653/4.wpgo_2012.pdf 
62http://www.bip.podkarpackie.pl/attachments/article/179/POP_str_podkarpacka_PM10%20PM2,5%20BaP_kwiecie%C5%
842013.pdf 
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W zakresie gospodarki odpadami: 
Cel średniookresowy 
 Cel nr 1 – Ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów oraz poprawa gospodarowania odpadami 

komunalnymi.  

W zakresie ochrony 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.  

W zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i energooszczędności - budowa oraz 
modernizacja istniejących sieci elektroenergetycznych:  
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.  
Cel krótkookresowy  
 Cel nr 1 - Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto 

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

W zakresie ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz zrównoważonego rozwoju 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.  
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• Cel nr 5 - Intensyfikacja działań ukierunkowanych na prowadzenie trwale zrównoważonej, 
wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.  

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

W zakresie ochrony 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.  

W zakresie ochrony 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.  
Cele krótkookresowe  
• Cel nr 1 - Racjonalne gospodarowanie zasobami surowców mineralnych wraz z minimalizacją 

wpływu eksploatacji na środowisko, prowadzenie prac rozpoznawczych i dokumentacyjnych oraz 
optymalizacja i wzmocnienie ochrony zasobów kopalin.  

W zakresie ochrony powierzchni ziemi i przywrócenia 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. 

W zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym: 
Cele średniookresowe  
• Cel nr 1 – Ochrona mieszkańców i środowiska przed działaniem promieniowania 

elektromagnetycznego.  
Cele krótkookresowe  
• Cel nr 1 – Kontynuacja monitoringu pól elektromagnetycznych, oraz uzupełnianie bazy danych 

dotyczących źródeł promieniowania.  

Plan Gospodarki Opadami Województwa Podkarpackiego 

Plan gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego, zgodnie z Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. 
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, dotyczy 
zarówno odpadów, które zostały wytworzone na obszarze całego województwa jak i tych, które są 
dowożone na jego obszar. WPGO zawiera cele oraz wskazuje kierunki działań w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi, biodegradowalnymi, odpadami opakowaniowymi oraz niebezpiecznymi.  
W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi sformułowano następujące cele główne: 
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 Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz 
papieru i tektury, a także odzysk energii z odpadów. 

 Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów 
niebezpiecznych, wielkogabarytowych i budowlanych wszystkich mieszkańców województwa. 

 Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 
 

Cele szczegółowe dla poszczególnych grup odpadów niebezpiecznych przedstawiono poniżej: 
dla odpadów zawierających PCB celem szczegółowym jest: 

 sukcesywna likwidacja odpadów zawierających PCB o stężeniu poniżej 50 ppm,  
dla olejów odpadowych sformułowano 2 cele szczegółowe: 

 utrzymanie poziomu odzysku na poziomie co najmniej 50%, a recyklingu rozumianego jako 
regeneracja na poziomie co najmniej 35% oraz 

 dążenie do pełnego wykorzystania mocy przerobowych instalacji do regeneracji olejów 
odpadowych,  

dla odpadów medycznych i weterynaryjnych: 
 podniesienie do roku 2023 efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych 

i weterynaryjnych,  
dla gospodarki zużytymi bateriami i akumulatorami to:  

 rozbudowana systemu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów, który 
pozwoli do 2016 r. zbierać tego typu odpady na poziomie równym  45% oraz osiągnięcie 
poziomów wydajności recyklingu - co najmniej 65% ich masy,  

dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: 
 osiągnięcie określonych w WPGO poziomów odzysku i recyklingu  oraz poziomu selektywnego 

zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  pochodzących z gospodarstw 
domowych  w wysokości co najmniej 4 kg/mieszkańca/rok  

dla pojazdów wycofanych eksploatacji: 
 osiągnięcie poziomu odzysku i recyklingu odniesione do masy pojazdów przyjętych do stacji 

demontażu w skali roku 95 % i 85% od dnia 1 stycznia 2015 r., 
dla zużytych opon podstawowym celem jest: 

 utrzymanie dotychczasowego poziomu odzysku na poziomie co najmniej 75%, a recyklingu na 
poziomie co najmniej 15%, 

dla odpadów z budowy, remontów demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej:  
 uzyskanie do 2020 r. poziomu przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz innych 

form odzysku materiałów budowlanych i rozbiórkowych minimum 70% wagowo, 
dla komunalnych osadów ściekowych: 

 od 1 stycznia 2013r. zagospodarowanie osadów ściekowych metodami innymi niż 
składowanie, 

 zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przekształcanych metodami termicznymi 
oraz 

 maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy 
jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego, 
chemicznego oraz środowiskowego, 

dla odpadów ulegających biodegradacji, innych niż komunalne: 
 do roku 2023 konieczność zmniejszenia masy składowanych odpadów do poziomu nie więcej 

niż 40% masy wytworzonych odpadów. 
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Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego - Perspektywa 2030 - 
projekt zmian planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
 
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) w planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa określono: 
• podstawowe elementy sieci osadniczej województwa i ich powiązań komunikacyjnych oraz 

infrastrukturalnych, w tym kierunki powiązań trans granicznych, 
• system obszarów chronionych, w tym obszary ochrony środowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej, 

• rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, 
• obszary problemowe wraz z zasadami ich zagospodarowania oraz obszary metropolitalne, 
• obszary wsparcia, 
• obszary szczególnego zagrożenia powodzią, 
• granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych oraz 
• obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin. 

Polityka przestrzenna w zakresie ochrony i efektywnego wykorzystania zasobów przyrodniczych oraz 
zapewnienia dobrego stanu środowiska określa następujące cele: 
• ochronę i racjonalna gospodarkę zasobami kopalin, 
• ochronę zasobów wodnych, 
• zachowanie i zwiększenie skuteczności ochrony terenów o najwyższych walorach przyrodniczych 

i krajobrazowych oraz kształtowanie spójnego systemu obszarów chronionych i powiązań 
ekologicznych, 

• ochronę zasobów leśnych oraz rozwój trwałej, zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, 
• ochronę walorów przyrodniczych i klimatycznych miejscowości uzdrowiskowych, 
• zapewnienie wysokiej jakości powietrza i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz 
• zmniejszenie uciążliwości hałasu. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 

Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 
2020 jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych i społecznych potencjałów regionu 
dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju województwa. Cel główny będzie realizowany poprzez 
następujące cele tematyczne: 

 Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, 
 Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-

komunikacyjnych, 
 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, 
 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, 
 Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, 
 Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, 
 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu 

najważniejszej infrastruktury sieciowej, 
 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, 
 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, 
 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie. 
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Program Ochrony Powietrza dla Strefy Podkarpackiej wraz z Planem Działań Krótkoterminowych 
(POP) 

Program Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej wraz z Planem Działań Krótkoterminowych został 
opracowany w związku z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 i PM2,5 oraz 
docelowego benzo(a)pirenu (w pyle zawieszonym PM10 w 2011 r.) w powietrzu. Dokument ten 
koncentruje się na istotnych powodach występowania przekroczeń wyżej wymienionych 
zanieczyszczeń powietrza oraz na znalezieniu skutecznych i możliwych do zrealizowania działań, 
których wdrożenie spowoduje obniżenie poziomu zanieczyszczeń co najmniej do poziomów 
odpowiednio dopuszczalnych i docelowego. Głównym celem Programu Ochrony Powietrza jest 
przywrócenie naruszonych standardów jakości powietrza, a przez to poprawa warunków życia 
mieszkańców, podwyższenie standardów cywilizacyjnych oraz lepsza jakość życia w strefie.  

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu mieleckiego - 
projekt 

Celem planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu mieleckiego 
jest zaplanowanie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez powiat mielecki tak, aby 
rozwój tego transportu przebiegał zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu.  
Zgodnie z niniejszym dokumentem rozwój publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez 
powiat mielecki ma uwzględniać oczekiwania społeczne mieszkańców powiatu dotyczące publicznego 
transportu zbiorowego. W procesie rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w sposób szczególny, 
uwzględnione mają być aspekty wynikające z potrzeb ochrony środowiska naturalnego oraz aspekty 
wynikające z potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej. 

Podsumowanie 

Analiza wyżej wymienionych dokumentów wykazała zgodność celów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla miasta Mielca z celami dokumentów strategicznych na poziomie województwa i powiatu. Należy 
jednak zauważyć, że nie wszystkie cele tych dokumentów o charakterze dużo szerszym niż oceniany 
Plan mogły być w tym dokumencie uwzględnione. 
 

- na poziomie miasta: 

 Program ochrony środowiska dla miasta Mielca63 (Uchwała Nr XXIII/204/05 Rady Miejskiej 
w Mielcu z dnia 17 marca 2005 roku), 

 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy 
miejskiej Mielec64, 

 Strategia rozwoju społeczno- gospodarczego miasta Mielca na lata 2007-2015 z prognozą do 
roku 202065 (Uchwała Nr XIV/131/07 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 20 grudnia 2007 roku), 

 Lokalny program rewitalizacji dla miasta Mielca- Aktualizacja66 ( Uchwała Nr VII/46/2011 Rady 
Miejskiej w Mielcu z dnia 23 lutego 2011 roku), 

 Studium uwarunkwać i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca (Uchwała Nr 
XXVI/208/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 października 2012 roku). 
 
 
 

                                                
63http://www.mielec.pl/data/documents/uchwaly/2005/204-XXIII-zalacznik06.pdf 
64http://www.mielec.pl/data/documents/uchwaly/2014/XLIV-prezentacja-zalozenia-zaopatrzenie.pdf 
65http://www.mielec.pl/data/documents/uchwaly/2007/131-XIV-zalacznik01.pdf 
66http://www.mielec.pl/data/documents/uchwaly/2011/046-VII-zalacznik01.pdf 
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Program ochrony środowiska dla miasta Mielca67 (Uchwała Nr XXIII/204/05 Rady Miejskiej w Mielcu 
z dnia 17 marca 2005 roku) 

Konstrukcja programu nawiązuje do schematu dokumentu „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-
2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” z uwzględnieniem realiów miasta Mielca.  

Program zawiera działania strategiczne, które zostały ujęte w czterech obszarach tematycznych jako 
cele i priorytety, w zakresie:  

 ochrony i poprawy jakości środowiska, 

 racjonalnego użytkowania zasobów środowiska, 

 współpracy z sąsiednimi miastami, 

 edukacji i dialogu społecznego. 

Jednym ze wskazanych w dokumencie celów ekologicznych jest „zapewnienie mieszkańcom miasta 
trwałej, najwyższej jakości powietrza i ograniczenie lokalnych uciążliwości”. Priorytetowe kierunki 
działań w tym obszarze to:  

 Wyprowadzenie ruchu tranzytowego oraz regionalnego, obsługującego dzielnice 
przemysłowe, poza zasięg zabudowy miasta – poprzez budowę systemu obwodnic i dróg 
wylotowych, 

 Podniesienie standardu ulic miejskich i osiedlowych, 

 Promocja i popularyzacja środków transportu zbiorowego (w tym międzygminnego), 

 Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i popularyzacja ruchu rowerowego, 

 Bezwzględne eliminowanie z ruchu pojazdów nie spełniających norm emisji zanieczyszczeń, 

 Działania edukacyjne dla kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych, 

 Eliminowanie węgla jako paliwa w lokalnych kotłowniach oraz likwidacja indywidualnego 
ogrzewania węglowego w zabudowie miejskiej, między innymi poprzez:  

o zwiększanie zasięgu miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez objęcie nią wszystkich 
nowopowstających budynków wielorodzinnych i usługowych,  

o zwiększanie zasięgu sieci gazowej dla ogrzewania budownictwa jednorodzinnego 
będącego poza zasięgiem miejskiej sieci ciepłowniczej,  

o likwidację lokalnych, przestarzałych kotłowni węglowych i podłączanie odbiorców 
ciepła z tych kotłowni do miejskiego systemu ciepłowniczego,  

o wykorzystanie energii odnawialnych w ogrzewaniu zabudowań i produkcji c.w.u. (np.: 
biomasa, kolektory słoneczne, pompy ciepła), 

 Koordynacja rozwoju poszczególnych systemów energetycznych, 

 Wyeliminowanie istotnych uciążliwości ze strony energetyki zawodowej (w tym 
w Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o.: modernizacja urządzeń odpylających przy kotłach oraz 
podwyższenie emitorów). 

Program ochrony środowiska jest narzędziem wdrażania polityki ekologicznej państwa lecz, przede 
wszystkim, jest częścią procesu programowania i realizacji zrównoważonego rozwoju miasta. 

                                                
67http://www.mielec.pl/data/documents/uchwaly/2005/204-XXIII-zalacznik06.pdf 
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W zarządzaniu środowiskiem, tym samym – w realizacji programu - muszą uczestniczyć przedstawiciele 
różnych sfer życia społecznego i gospodarczego. 
 

Lokalny program rewitalizacji dla miasta Mielca - Aktualizacja68 (Uchwała Nr VII/46/2011 Rady 
Miejskiej w Mielcu z dnia 23 lutego 2011 roku) 

Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) to wieloletni, interdyscyplinarny, zintegrowany program 
operacyjny na poziomie lokalnym przygotowany w oparciu o współpracę różnych podmiotów 
publicznych i prywatnych, indywidualnych i zbiorowych, wskazujący na źródła zaburzenia funkcji 
rewitalizowanego obszaru oraz sposoby przywrócenia tych funkcji. Poprzez analizę sytuacji miasta 
i poszczególnych jego części dokument wskazuje obszary na których w największym stopniu widoczne 
są zaległości w rozwoju. Właściwe zdiagnozowanie barier rozwoju pozwala z kolei na wybór 
najlepszego sposobu działania i na wskazanie konkretnych projektów, których realizacja przyczyniać 
się będzie do poprawy jakości życia w Mielcu.  

Cześć z tych projektów oddziaływać będzie w sposób pozytywny na jakoś powietrza oraz wpływać 
będzie na poprawę efektywności energetycznej m.in.: 

 Zmniejszenie energochłonności budynków w wyniku działań modernizacyjnych 
i termomodernizacyjnych, 

 Nowe nasadzenia zieleni, 
 Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery na skutek poprawy warunków jazdy po nowej 

nawierzchni drogi. 
 
Projekt założeń do palnu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej 
Mielec69 

Dokument zawiera:  

 ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe,  

 przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,  
 możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, 

z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, 
energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania 
ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, 

 możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, 

 zakres współpracy z innymi gminami.  

Zgodnie z prawem miasto powinno stać się głównym inicjatorem określającym kierunki rozwoju 
infrastruktury energetycznej na swoim terenie. Tak sformułowane zasady polityki mają zapobiec 
dowolności działań przedsiębiorstw energetycznych. 

Bezpośredni związek i wpływ na wszystkie główne założenia PGN mają kierunki działań dla rozwoju 
systemów zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną, które polityka gminy miejskiej 
Mielec powinna uwzględnić. Są to: 

 Sukcesywna kompleksowa lub częściowa termomodernizacja budynków gminnych oraz 
działania zachęcające do termomodernizacji budynków prywatnych, 

                                                
68http://www.mielec.pl/data/documents/uchwaly/2011/046-VII-zalacznik01.pdf 
69http://www.mielec.pl/data/documents/uchwaly/2014/XLIV-prezentacja-zalozenia-zaopatrzenie.pdf 
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 Edukacja społeczeństwa w dziedzinie oszczędzania energii oraz wykorzystania energii 
odnawialnych w poszczególnych gospodarstwach domowych oraz w obiektach użyteczności 
publicznej, 

 Racjonalizacja użytkowania energii, 
 Sukcesywne eliminowanie paliw węglowych w wyniku konwersji kotłowni i zamiany pieców 

węglowych, 
 Zwiększenie udziału energii odnawialnej, głównie energii słonecznej do przygotowania ciepłej 

wody, energii wiatru oraz poprzez wykorzystanie biomasy do ogrzewania. 

Strategia Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Miasta Mielca na lata 2007- 2015 z prognozą do roku 
2020 

W niniejszym dokumencie wizja miasta Mielca w 2015 roku została sformułowana następująco: 
„MIELEC - nowoczesnym ośrodkiem przemysłowym i przyjaznym miastem, które zapewnia warunki 
wszechstronnego rozwoju, a zwłaszcza godnego i bezpiecznego życia, osiedlania się, kształcenia oraz 
prowadzenia działalności gospodarczej i społecznej - miastem, w którym mieszkańcy mogą na 
europejskim poziomie zaspokajać swoje potrzeby i aspiracje”. 
Misją władz miasta Mielca jest stwarzanie warunków do długofalowego, zrównoważonego rozwoju 
opartego na wiedzy, przedsiębiorczości, zapewniającego wzrost zatrudnienia i poprawę warunków 
życia mieszkańców z zachowaniem wartości kulturowych i środowiskowych. Określona deklaracja wizji 
i misji rozwoju Mielca ukierunkowuje cele strategiczne i operacyjne. 

Cele strategiczne sformułowane w niniejszym dokumencie to: 
 Utrzymanie odpowiedniego tempa wzrostu rozwoju miasta oraz zwiększenie atrakcyjności 

posiadanego rynku pracy, 
 Budowanie wizerunku miasta przyszłości, miejsca gdzie warto mieszkać, uczyć się, pracować 

i wypoczywać, 
 Zrównoważony rozwój przestrzenny miasta zapewniający dbałość o środowisko i zachowanie 

dóbr kultury, 
 Podniesienie konkurencyjności gospodarczej Mielca w regionie Podkarpacia, 
 Wykorzystanie i wzmocnienie potencjału naukowego, kulturalnego i środowiskowego dla 

poprawy jakości życia mieszkańców oraz przyciągania nowych mieszkańców do Mielca. 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Mielca 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca, zgodnie 
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym stanowi obowiązkowe 
opracowanie, określające politykę przestrzenną miasta przy uwzględnieniu uwarunkowań, celów 
i kierunków polityki przestrzennej państwa na obszarze województwa. Zakres opracowania obejmuje: 

 rozpoznanie stanu istniejącego zagospodarowania i zainwestowania miasta oraz problemów 
i uwarunkowań związanych z jego rozwojem, 

 określenie kierunków zagospodarowania miasta, 
 określenie zasad polityki przestrzennej. 

Podstawą prawna sporządzenia studium jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139), oraz Uchwała Nr XXX/203/96 Rady 
Miejskiej w Mielcu z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca. 

Nadrzędnym celem rozwoju miasta Mielca, sformułowanym w niniejszym dokumencie jest 
zapewnienie mieszkańcom wzrostu poziomu życia poprzez: umacnianie pozycji miasta w regionie jako 
znaczącego ośrodka przemysłu wymiany handlowej, usług ponadlokalnych i ośrodka mieszkaniowego, 
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sprzyjającego inicjowaniu i rozwijaniu przedsiębiorczości oraz dążenie do zrównoważonego rozwoju 
funkcji i racjonalnego zagospodarowania przestrzeni zgodnie z wymogami ochrony środowiska i ładu 
przestrzennego. 

 
Główne strategiczne cele rozwoju uwzględniające cel nadrzędny to: 

 systematyczna poprawa warunków i poziomu życia mieszkańców oraz łagodzenie 
negatywnych skutków transformacji systemowej poprzez: 

o zmniejszenie i przeciwdziałanie dalszemu bezrobociu oraz przeciwdziałanie zjawiskom 
patologii społecznej, 

o podnoszenie poziomu wykształcenia oraz przystosowanie go do aktualnych potrzeb 
rynku pracy, 

o modernizacja infrastruktury społecznej, 
o zaktywizowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego, 

 ochrona środowiska naturalnego i łagodzenie wpływu skutków rozwoju zainwestowania 
miasta na środowisko naturalne, 

 stymulowanie trwałych tendencji rozwojowych gospodarki poprzez: 
o wspomaganie jej przekształcenia i przystosowania do potrzeb gospodarki rynkowej, 
o tworzenie warunków do restrukturyzacji i unowocześnienia przemysłu, 
o podniesienie atrakcyjności miasta dla lokalizacji nowych inwestycji, 

 tworzenie warunków dla rozwoju miasta jako ośrodka usług ponad-lokalnych, 
 tworzenie warunków dla dostosowania sprawności w funkcjonowaniu układów 

komunikacyjnych oraz infrastruktury technicznej do wzrastających potrzeb społeczności 
miejskiej, 

 doskonalenie struktury przestrzennej miasta pod kątem jej funkcjonalności oraz racjonalne jej 
przekształcenie w dostosowaniu do potrzeb dalszego rozwoju. 

Podsumowanie 

Analiza wyżej wymienionych dokumentów wykazała zgodność celów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla miasta Mielca z celami dokumentów strategicznych na poziomie tej jednostki.  

Przeprowadzona analiza spójności dokumentów strategicznych w kontekście ochrony środowiska 
i zrównoważonego rozwoju wykazała dużą zgodność z projektem Planu. Zdecydowana większość celów 
tych dokumentów została ujęta w bardziej lub mniej szczegółowy sposób w ramach poszczególnych 
celów oraz działań przewidzianych do realizacji w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.  

2. OGÓLNA STRATEGIA 

2.1. Opis obszaru objętego Planem 
Miasto Mielec położone jest w południowo-wschodniej Polsce, ok. 60 km od Rzeszowa. Od strony 
północnej i wschodniej graniczy z gminą wiejską Mielec, na niewielkim fragmencie granicy północnej 
z gminą Tuszów Narodowy, a od zachodu i południa z gminą Przecław. Lokalizację miasta na mapie 
województwa przedstawiono na poniższym rysunku. 
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Rysunek 3. Plan Miasta Mielca70 

Mielec jest podzielony na 18 osiedli, które są jednostkami pomocniczymi wspólnoty samorządowej. 
Podział na osiedla obejmuje cały obszar miasta, a przy ich wyznaczaniu pod uwagę wzięta została 
jednorodność układu osadniczego, układ przestrzenny oraz możliwości integracji w celu wykonywania 
zadań publicznych. 

Mielec to gmina grodzka, siedziba powiatu, administracyjnie należy do województwa podkarpackiego. 
Zajmuje obszar o powierzchni 47,36 km2, co stanowi 0,26 % powierzchni województwa 
podkarpackiego. Miasto liczy 61 096 tys. mieszkańców (stan na dzień 31.12.2013 r.),  
tj. około 3 % ludności województwa.  

Według podziału fizyczno-geograficznego teren Miasta Mielec położony jest w obrębie Prowincji 
Karpat i Podkarpacia, Podprowincji Północnego Podkarpacia, Makroregionu Kotliny Sandomierskiej, 
Mezoregionów: Równiny Tarnobrzeskiej, Doliny Dolnej Wisłoki i Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Według 
regionalizacji przyrodniczo-leśnej teren miasta położony jest w VI Krainie Małopolskiej, Dzielnicy 
Sandomierskiej, mezoregionach: Niziny Nadwiślańskiej i Puszczy Sandomierskiej oraz Dzielnicy 
Wysoczyzn Sandomierskich, mezoregionie Płaskowyżu Kolbuszowskiego.  

Tereny leśne znajdujące się w granicach miasta oraz przylegające do niego od strony wschodniej, 
zostały zaliczone do ochronnych obszarów leśnych. Dolina Wisłoki położona w obrębie miasta jest 
częścią korytarza ekologicznego o znaczeniu regionalnym, w projektowanej sieci ekologicznej 
województwa podkarpackiego.  

Mielec jest jednym z ośrodków przemysłowych na mapie województwa podkarpackiego. Miasto 
kojarzone jest w głównej mierze z przemysłem lotniczym. Tu zlokalizowane są Polskie Zakłady Lotnicze, 
największe przedsiębiorstwo tej branży w Polsce. Ta i kilka innych mieleckich firm wchodzi w skład 
Doliny Lotniczej. 

                                                
70źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mielec#mediaviewer/File:Plan_Mielca.svg 
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W Mielcu swoją siedzibę ma Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC, która w głównej 
mierze przyczyniła się do dywersyfikacji przemysłu w mieście i ustabilizowania się sytuacji 
gospodarczej. Wewnątrz strefy ulokowanych jest wiele firm prywatnych, głównie przemysłu lekkiego. 
Obecnie tworzony jest też Mielecki Park Przemysłowy. 

2.2. Analiza stanu aktualnego  
POWIETRZE 

Poziom zanieczyszczenia powietrza zależy od cyklu czynników, od rodzaju źródeł zanieczyszczenia, 
warunków terenowych – ukształtowania terenu, warunków meteorologicznych, a zatem czynników 
niezależnych oraz zależnych od człowieka.  

Zasadniczy wpływ na poziom stężeń zanieczyszczeń mają przede wszystkim warunki meteorologiczne. 
Temperatura powietrza, prędkość wiatru, natężenie promieniowania słonecznego, czy też wilgotność 
oddziałują na wielkość zapotrzebowania na energię cieplną, której wytwarzanie bezpośrednio wpływa 
na wielkość emisji zanieczyszczeń. Na rozprzestrzenianie się substancji zanieczyszczających zasadniczy 
wpływ mają prędkość i kierunki wiatrów. Cisze wiatrowe i małe prędkości wiatru pogarszają poziomą 
wentylację powietrza, co przyczynia się do wzrostu stężeń zanieczyszczeń. Prędkość wiatru wpływa na 
tempo przemieszczania powietrza wraz z zanieczyszczeniami, natomiast kierunek decyduje o trasie ich 
transportu. Opady atmosferyczne, wilgotność, natężenie promieniowania słonecznego wpływają także 
na przemiany fizyko-chemiczne zanieczyszczeń w atmosferze oraz ich wymywanie w atmosferze. 
Transport zanieczyszczonych mas powietrza (zanieczyszczenia wtórne i pierwotne) znad innych 
obszarów uzależniony jest natomiast od kierunku i prędkości wiatru w warstwie mieszania oraz ilości 
opadów i dni nasłonecznienia. Unos pyłu z zapylonych bądź nieutwardzonych powierzchni z dróg czy 
innych pylących terenów uzależniony jest od prędkości wiatru, wilgotności powietrza i podłoża oraz 
stanu równowagi atmosfery.  

KLIMAT 

Miasto Mielec znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego. Klimat umiarkowany  
i ukształtowanie powierzchni w dużej mierze wpływa na zróżnicowanie jego klimatu,  
przez co charakterystyczną cechą klimatu jest duża zmienność i nieregularność sytuacji 
meteorologicznych.  

Podkarpacie charakteryzuje się stosunkowo ciepłym klimatem, o wilgotności zmniejszającej się  
z zachodu ku wschodowi. Obszar leżący w Kotlinie Sandomierskiej jest w ciągu całego roku nieco 
cieplejszy niż Pogórze. Pogórze, a zwłaszcza góry, cechują duże dobowe amplitudy temperatury 
powietrza i duże opady. 

Klimat panujący na terenie miasta wynika z centralnego położenia w Kotlinie Sandomierskiej  
i sąsiedztwa dużego kompleksu leśnego osłaniającego miasto od wschodu. Teren Kotliny jest 
wyjątkowo nasłoneczniony. Jest to klimat nizinny, charakteryzuje 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 + 7-8 °C,  
• średnia temperatura latem kształtuje się na poziomie + 18 °C,  
• w zimie wynosi - 3 °C, 
• liczba dni mroźnych w ciągu roku wynosi 40-55,  
• 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. 
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ODPADY 

System gospodarowania odpadami i instalacje 

Wg ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) za odpady uznaje 
się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do których 
pozbycia jest zobowiązany. 

Gospodarka odpadami w mieście Mielec prowadzona jest zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Podkarpackiego, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
nr XXIV/409/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r. oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku  
na terenie Gminy miejskiej Mielec, przyjętego uchwałą NR XXIX/245/2013 Rady Miejskiej w Mielcu  
z dnia 7 marca 2013 r. wraz ze zmianami. 

Od 1 lipca 2013 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 i przetwarzania opadów komunalnych w gminach jest przeniesienie obowiązku 
zorganizowania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy. Urząd Miasta 
pobiera od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która 
uwzględnia koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, a także 
unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującą hierarchią sposobu postępowania z odpadami. 

Według Planu Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego, Miasto Mielec wchodzi 
w skład regionu zachodniego, w którym docelowy system gospodarowania odpadami opierać się miał 
na termicznym przekształcaniu odpadów komunalnych z odzyskiem energii. Według stanu na rok 2012, 
na terenie regionu istniały instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 
komunalnych (MBP) o łącznej mocy przerobowej (w tym instalacje do produkcji paliw alternatywnych) 
404,8 tys. Mg/rok dla części mechanicznej i 6 tys. Mg/rok dla części biologicznej.  

W 2012 r. nie istniały na terenie Mielca instalacje MBP, spełniające wymogi dla regionalnych instalacji 
przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), natomiast na terenie Mielca zlokalizowane są instalacje 
zastępcze: 

 sortownia odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych o przepustowości 50 tys. Mg/rok, 
zarządzana przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Mielcu, 

 2 instalacje do wytwarzania paliwa alternatywnego – łączna przepustowość 234 tys. Mg/rok 
(zarządzający „EURO-EKO” Sp. z o.o. w Mielcu), 

 składowisko odpadów komunalnych w Mielcu (Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 
Sp. z o.o.), 

 składowisko odpadów przemysłowych w Mielcu („EURO-EKO” Sp. z o.o.). 

Zgodnie z uchwalonym regulaminem utrzymania czystości i porządku, na terenie Miasta Mielec  
zbiórka odpadów komunalnych prowadzona jest z podziałem na:  

 zmieszane odpady komunalne,  
 odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny, obejmujące: papier 

i tekturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło bezbarwne 
i kolorowe, metale, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, zużyte opony, odpady zielone. 

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mielcu, utworzonym przez Gminę Miejską 
w Mielcu oprócz odpadów wymienionych powyżej, odbierane są również odpady: ulegające 
biodegradacji, tekstylia, metale, komunalne odpady niebezpieczne (np. przeterminowane leki, farby, 
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rozpuszczalniki, oleje, zużyte baterie i akumulatory, środki ochrony roślin) oraz odpady budowlane 
i rozbiórkowe.  

Odpady komunalne, w tym odpady ulegające biodegradacji 

Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od 
innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład  
są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.  

Wg danych GUS w latach 2011-2013 ilość ogółem odebranych odpadów komunalnych spadła  
z 19 660 Mg (2011 r.) do 17 044 Mg w 2013, w tym masa odpadów odebranych z gospodarstw 
domowych wyniosła 12 823 w 2011 r., a w 2013 – 11 171 Mg.  

Według sprawozdania Prezydenta Miasta z realizacji zadań, z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi za 2012 i 2013 rok, zagospodarowanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych 
o kodzie 20 03 01 zostało przedstawione w poniższej tabeli. 

Tabela 2. Sposoby zagospodarowania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych w roku 2012 i 201371 

Rok 

Masa odebranych 
odpadów o kodzie  

20 03 01 

Masa odpadów  
o kodzie 20 03 01 

poddanych 
składowaniu 

Masa odpadów o kodzie 20 03 01 
poddanych innym niż składowanie 

procesom przetwarzania 

[Mg] [Mg] [Mg] 

2012 18 081,14 306,94 17 774,20 

2013 17 176,38 0,00 17 176,38 

Na terenie Miasta Mielec w 2012 odebrano 18 081,14 Mg zmieszanych odpadów komunalnych,  
z których 1,6% przekazano do składowania, natomiast pozostałą ilość przetworzono w innych 
procesach niż składowanie. W roku 2013 masa odebranych odpadów zmalała do ilości 17 176,38,  
a cała ilość odpadów została przekazana do przetworzenia w procesach R12 i R15.  

Instalacje, w których były przetwarzane zmieszane odpady komunalne zostały przedstawione  
w poniższej tabeli. 

Tabela 3. Wykaz instalacji, w których przetworzono zmieszane odpady komunalne w latach 2012-201372 

Nazwa i adres instalacji 
2012 2013 

Proces 
[Mg/rok] 

Zakład Utylizacji Odpadów 
Komunalnych Sp. z o.o. 
ul. Wolności 171 

39-300 Mielec 

15 151,92 4 908,10 R15 

Zakład Produkcji Paliw 
Alternatywnych 

EURO-EKO Sp. z o.o. 

2 603,38 9 483,29 R15 

                                                
 
72źródło: Sprawozdanie Prezydenta Miastaz realizacji zadań, z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 
i 2013 rok 
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ul.  Wojska Polskiego 3 
39-300 Mielec 

Instalacja do segregacji 
odpadów F.H.U.P EKO SZKŁO 
DREW Sp. z o.o. 

18,90 72,50 R15, R12 

Zakład zagospodarowania 
Odpadów w Kozodrzy Zakład 
Usług Komunalnych w Ostrowie 
39-103 Ostrów 225 

0,00 2 712,49 R12 

Razem 17 774,20 17 176,38  

Odpady ulegające biodegradacji są to odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne 
z gospodarstw domowych, gastronomii,  zakładów  zbiorowego  żywienia,  jednostek  handlu  
detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących  lub wprowadzających  
do obrotu żywność. 

Na terenie miasta w 2012 r. zebrano selektywnie 509,04 Mg odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji, a w roku 2013 – 514,93 Mg. W ogólnej masie odpadów zebranych w 2013 największy 
udział stanowiły opakowania z papieru (15 01 01 – 426,25 Mg), następnie odpady ulegające 
biodegradacji (20 02 01 – 44,68 Mg) oraz odzież z włókien naturalnych (ex 20 01 10 – 44,0 Mg). 

W 2012 r. udział ten kształtował się następująco: 

 15 01 01  - opakowania z papieru i tektury – 475,04 Mg, 
 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji – 1,42 Mg, 
 ex 20 01 10 - odzież z włókien naturalnych – 32,58 Mg. 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 
do składowania w 2012 wyniósł 37,52%, a w roku 2013 – 26,83% i został dotrzymany. 

Selektywna zbiórka pozostałych odpadów  

Od 1 lipca 2013 r. na terenie gminy funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami, w ramach 
którego właściciele nieruchomości zamieszkałych mają obowiązek prowadzenia selektywnego 
zbierania i przekazywania do odbioru następujących frakcji odpadów komunalnych: papier i tektura, 
tworzywa sztuczne, szkło, metal i opakowania wielomateriałowe. Dodatkowo właściciele 
nieruchomości, w tym nieruchomości niezamieszkałych, obowiązani są do prowadzenia selektywnego 
zbierania następujących opadów komunalnych powstających na terenie danej nieruchomości: 
przeterminowane leki, chemikalia, oleje przepracowane, zużyte baterie i akumulatory przenośne, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady wielkogabarytowe, 
styropian, zużyte opony, odpady zielone i popiół.  

W poniższej tabeli przedstawiono masę zebranych selektywnie 4 frakcji odpadów (papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła) oraz sposoby ich zagospodarowania. 
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Tabela 4. Masa zebranych selektywnie 4 frakcji (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła) oraz sposoby ich 
zagospodarowania73 

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

Rodzaj 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

Łączna masa 
odebranych odpadów 

komunalnych  

Masa odpadów 
poddanych 

recyklingowi 

Masa odpadów 
przygotowanych do 
ponownego użycia 

[Mg] [Mg] [Mg] 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

15 01 01 
Opakowania  
z papieru i tektury 

475,04 426,25 0,00 644,36 475,04 0,00 

15 01 02 
Opakowania  
z tworzyw 
sztucznych 

384,51 388,90 0,00 477,48 384,51 0,00 

15 01 04 
Opakowania  
z metali 

0,00 0,10 0,00 7,32 0,00 0,00 

15 01 06 
Zmieszane odpady 
opakowaniowe 

0,00 44,20 0,00 0,00 0,00 44,20 

15 01 07 
Opakowania ze 
szkła 

418,82 248,71 0,00 264,55 418,82 0,00 

Razem 1 278,37 1 108,16 0,00 1 393,71 1 278,37 44,20 

Według sprawozdania Prezydenta Miasta z realizacji zadań, z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi za 2012 i 2013 rok osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł: 

 w 2012 r. - 33,10%, 
 w 2013 r. - 32,62%. 

Odpady zawierające azbest  

Z danych zagregowanych w bazie azbestowej wynika, że na terenie miasta zinwentaryzowano 2 360,5 
Mg materiałów zawierających azbest, w tym 98% materiałów należało do osób fizycznych, a reszta do 
osób prawnych. Do unieszkodliwienia przekazano 347,4 Mg, co stanowi 15% masy 
zinwentaryzowanych materiałów. Do usunięcia i unieszkodliwienia pozostaje ok. 2 tys. Mg azbestu.  

Tabela 5. Masa zinwentaryzowanych i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest74 

Zinwentaryzowane Unieszkodliwione Pozostałe do unieszkodliwienia 

[Mg] 

2 360,50 347,40 2 013,20 

                                                
73źródło: Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji zadań, z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 
i 2013 rok 
74źródło: https://www.bazaazbestowa.gov.pl/stats/index  
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Odpady sektora gospodarczego z wyłączeniem odpadów komunalnych 

Odpady inne niż komunalne obejmują pierwsze 19 grup katalogu odpadów (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 
1206, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów). 
Są to odpady powstające głównie w sektorze gospodarczym. 

W tabeli poniżej przedstawiono ilości wytworzonych odpadów z wyłączeniem odpadów komunalnych, 
oraz sposoby ich zagospodarowania na terenie Miasta Mielec w 2011-2013 roku. 

Tabela 6. Gospodarowanie odpadami z sektora gospodarczego na terenie Miasta Mielec w latach 2011-201375 

Wytworzone Poddane odzyskowi Unieszkodliwione termicznie Magazynowane czasowo 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

[tys. Mg] 

167,20 139,10 137,30 161,90 136,00 136,90 0,10 0,10 0,10 5,20 3,00 0,30 

Z powyższej tabeli wynika, że na terenie Miasta Mielec ilość wytwarzanych odpadów z sektora 
gospodarczego w analizowanych latach zmalała. W 2011 roku wytworzono ponad 167 tys. Mg tych 
odpadów, natomiast w 2013 r. poziom ten zmalał o 18% i wyniósł ok. 137 tys. Mg. Ogółem w procesie 
odzysku i unieszkodliwiania w 2011 r. zagospodarowano 162 tys. Mg, w 2012 r. – 136,1 tys. Mg, 
a w 2013 r. - 137 Mg odpadów z sektora gospodarczego. Dominującym procesem zagospodarowania 
odpadów niebezpiecznych w latach 2011-2013 był odzysk. 

WODY I GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

Mielec leży nad rzeką Wisłoką, prawym dopływem Wisły. Przeważająca część miasta (północna 
i wschodnia) położona jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych: Dębica - Stalowa Wola - 
Rzeszów i jego strefy ochronnej.  

Podstawowym źródłem zanieczyszczeń wód jest presja, wynikająca z działalności człowieka. Głównym 
czynnikiem wywołującym presję na środowisko wodne jest emisja ścieków komunalnych, jednak 
należy zaznaczyć, że presja nieuporządkowanej gospodarki ściekowej występuje głównie  
na obszarach wiejskich, gdzie odsetek skanalizowanych miejscowości jest najmniejszy. Znaczenie dla 
stanu czystości wód może mieć również sektor przemysłowy, czyli presja wynikająca z emisji ścieków 
przemysłowych, należy jednak zaznaczyć, że wg WIOŚ przemysł na terenie Mielca nie wpływa znacząco 
na jakość wód powierzchniowych. Ponadnormatywne tężenia WWA stwierdzono w rzece Wisłoka, w 
rejonie Jasła. Ilość odprowadzonych ścieków przemysłowych w 2013 r. wyniosła 33 dam3  
i wzrosła w stosunku do roku 2011 o 8 dam3. 

Stan wód powierzchniowych 

Stan/potencjał ekologiczny i stan chemiczny rzeki Wisłoka był badany w 3 punktach pomiarowo-
kontrolnych, objętych monitoringiem diagnostycznym lub operacyjnym w 2013 r. 

Monitoringiem obszarów chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną 
do spożycia objęte są jednolite części wód dostarczające wodę pitną m.in. do Miasta Mielec. Ocena 
stanu wód na tych obszarach obejmuje klasyfikacje stanu lub potencjału ekologicznego, chemicznego 
oraz ocenę spełniania wymagań dodatkowych dla obszaru chronionego, sporządzana na podstawie 
danych uzyskanych w punkcie monitorowania obszaru chronionego.  

                                                
75źródło: GUS 
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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, 
będącymi jednolitymi częściami wód, przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia 
ludności w wodę do spożycia, w 3 punktach pomiarowych na rzece Wisłoka, przepływającej przez 
Miasto Mielec. 

Tabela 7. Ocena spełniania wymagań dodatkowych dla obszarów chronionych, będącymi jednolitymi częściami 
wód przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia w punktach 
pomiarowych na rzece Wisłoka, przepływającej przez Mielec76 

Nazwa i kod 
jednolitej części wód 
powierzchniowych 

(JCWP) 

Nazwa i kod 
punktu 

pomiarowo-
kontrolnego 

Kategoria 
jakości 
wody 

Kategoria 
fizykochemiczna 

Kategoria 
bakteriologiczna 

Ocena 
spełniania 
wymagań 

dla obszaru 
chronionego 

(TAK/NIE) 

Wisłoka od Potoku 
Chotowskiego do 
rzeki PLRW 
2000192118771 

Wisłoka – 
Podegrodzie 

PL01S1601_1890 

A3 A2 A3 TAK 

Wisłoka od Potoku 
Kiełkowskiego do 
ujścia  PLRW 
200019211899 

Wisłoka – 
Wojsław 

PL01S1601_1902  

A3 A2 A3 TAK 

Wisłoka od 
Dębownicy do Ropy 

PLRW 200014218771 

Wisłoka – 
Żółków 

PL01S1601_1887 

A2 A2 A2 TAK 

W rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim 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 2013 miały wpływ przede wszystkim zanieczyszczenia 
bakteriologiczne. 

 

 

                                                
76źródło: Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2013 r., WIOŚ 
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Tabela 8. Ocena spełniania wymagań, w tym wymagań dodatkowych dla obszarów chronionych, będącymi 
jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do 
spożycia w punktach monitorowania obszarów chronionych, na rzece Wisłoce w Mielcu 77 

Nazwa i kod 
jednolitej części wód 
powierzchniowych 

(JCWP) 

Nazwa i kod 
punktu 

pomiarowo-
kontrolnego 

Stan/potencjał 
ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

Ocena 
spełniania 

wymagań dla 
obszaru 

chronionego 
(TAK/NIE) 

Stan JCWP 
w ppk MOC 

Wisłoka od Potoku 
Chotowskiego do rzeki 
PLRW 2000192118771 

Wisłoka – 
Podegrodzie 

PL01S1601_1890 
DOBRY DOBRY TAK DOBRY 

Wisłoka od Potoku 
Kiełkowskiego do 
ujścia  PLRW 
200019211899 

Wisłoka – 
Wojsław 

PL01S1601_1902 

brak badań 
elementów 

biologicznych 
DOBRY TAK DOBRY 

Wisłoka od Rzeszówki 
do Ropy 

PLRW 200014218771 

Wisłoka – Żółków 

PL01S1601_1887 
DOBRY DOBRY TAK DOBRY 

Należy zaznaczyć, że rzeka Wisłoka stanowi odbiornik oczyszczonych ścieków komunalnych  
z aglomeracji Mielec (115 649 RLM78), Dębica (101 500 RLM), Jasło (74 556 RLM).  

Gospodarka wodno – ściekowa 

Dział gospodarki wodno-ściekowej obejmuje zagadnienie poboru wód na cele bytowo – gospodarcze 
o raz odprowadzanie ścieków zarówno komunalnych jak i przemysłowych. 

Według danych GUS, w 2013 r. pobrano ogółem 2 668 dam3 i było to o 8% mniej aniżeli w roku 2011 
(2 893 dam3). Udział przemysłu w zużyciu wody w roku 2013 wyniósł 2% (58 dam3), natomiast w roku 
2011 udział ten wynosił 7%. Na potrzeby gospodarstw domowych pobrano w 2013 r. 2 093 dam3 wody 
z sieci wodociągowej. 

W 2013 r. liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków wynosiła 60 801 osób i wzrosła o 2 771 
osób w stosunku do roku 2011 (58 030 os.). Odnosząc liczbę osób korzystających z oczyszczalni ścieków 
do liczby osób zamieszkałych na terenie miasta (61 096) można stwierdzić, że prawie 100% 
mieszkańców jest objętych zorganizowanym systemem odprowadzania ścieków komunalnych. 

Ilość odprowadzonych ścieków komunalnych z terenu miasta w 2011 roku wyniosła 2 902 dam3 i była 
o 148 dam3 mniejsza, aniżeli w roku 2013 (3 050 dam3). Przepustowość oczyszczalni ścieków 
zlokalizowanej na terenie Miasta Mielca wynosi 14 700 m3/dobę. Ładunek zanieczyszczeń  
w oczyszczonych ściekach komunalnych charakteryzowany jest przez wskaźniki BZT5, ChZT, zawiesina 
ogólna, azot ogólny oraz fosfor ogólny, ich wielkości przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

 

                                                
77źródło: Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2013 r., WIOŚ 
78RLM – równoważna liczba mieszkańców aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym aglomerację (wielkość 
oczyszczalni wg RLM) 
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Tabela 9. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych po oczyszczeniu79 

Rok 
BZT5 ChZT 

zawiesina 
ogólna 

azot 
ogólny 

fosfor 
ogólny 

[kg/rok] 

2011 12 781,00 139 335,00 26 955,00 63 075,00 1 034,00 

2012 15 701,00 146 091,00 27 139,00 57 195,00 1 844,00 

2013 18 325,00 148 271,00 31 390,00 71 700,00 2 619,00 

Jak wynika z powyższej tabeli, wraz ze wzrostem ilości oczyszczanych ścieków komunalnych wzrosła 
wielkość ładunku zanieczyszczeń w ściekach. 

Na uwagę zasługuje realizowany w ostatnich latach projekt o nazwie „Uporządkowanie systemu 
zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu", zrealizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu. W ramach projektu do eksploatacji oddano nowoczesną oczyszczalnię 
ścieków oraz rozbudowano sieć kanalizacyjną (na obszarze dzielnic Wojsław   
i Rzochów). 

2.3. Ocena energochłonności i emisyjności oraz analiza 
stanu i potencjału technicznego ograniczenia zużycia 

Infrastruktura mieszkaniowa 

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) na przestrzeni lat 2008-2012  
można zauważyć wzrost zasobów mieszkaniowych na terenie Miasta Mielec. W 2008 roku Miasto 
Mielec dysponowało 141 mieszkaniami, a w 2012 roku – 152 mieszkaniami. Należy zaznaczyć, iż  
w ciągu 5 lat liczba mieszkań zwiększyła się jedynie o 11 jednostek, co obrazuje poniższy wykres. 

 
Rysunek 4. Liczba mieszkań w latach 2008-2012 na terenie Miasta Mielec80  

Według sporządzonego wykresu w 2010 roku nastąpił nagły spadek liczby mieszkań w stosunku do 
roku 2009. W kolejnych latach 2011-2012 jest odnotowywany powolny wzrost liczby mieszkań. 

                                                
79źródło: GUS 
80 źródło: GUS, BDL, 2014 
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Ukazana sytuacja ma charakter niekorzystny ze względu na duży zasób mieszkań znajdujących się  
w budynkach pozostawionych w starej technologii. Stwarza to potrzebę maksymalnej 
termomodernizacji i dostosowania miejsc zamieszkania do aktualnych standardów.  
 
Przy wzroście liczby mieszkań analogicznie wzrasta także ogólna powierzchnia użytkowa mieszkań.  
W 2008 roku powierzchnia mieszkań kształtowała się na poziomie 155 68 m², natomiast w 2012 roku 
na poziomie 18 844 m². Niżej zamieszczony wykres wskazuje, iż w przeciągu 5 lat (okres od 2008 do 
2012 roku) nastąpiła dodatnia zmiana wynosząca 3 276 m², co daje (przy 11 nowych mieszkaniach) 
średnio 123,97  m² na mieszkanie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 5. Powierzchnia mieszkań w latach 2008-2012 na terenie Miasta Mielec81  

Budynki użyteczności publicznej 

Na obszarze Miasta Mielec znajdują się następujące budynki użyteczności publicznej: 
1. Placówki oświatowe: 

 Przedszkole Miejskie nr 1, 
 Przedszkole Miejskie nr 2, 
 Przedszkole Miejskie nr 3, 
 Przedszkole Miejskie nr 4, 
 Przedszkole Miejskie nr 6, 
 Przedszkole Miejskie nr 7, 
 Przedszkole Miejskie nr 8, 
 Przedszkole Miejskie nr 9, 
 Przedszkole Miejskie nr 12, 
 Przedszkole Miejskie nr 13, 
 Przedszkole Miejskie nr 16, 
 Przedszkole Miejskie nr 20, 
 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Szafera, 
 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mielcu, 
 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu, 
 Szkoła Podstawowa nr 6, 

                                                
81 źródło: GUS, BDL, 2014 
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 Szkoła Podstawowa nr 9, 
 Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II, 
 Szkoła Podstawowa nr 12, 
 Szkoła Podstawowa nr 13 w Mielcu, 
 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 w SOSW, 
 Gimnazjum nr 1 w Mielcu,  
 Gimnazjum Nr 2 w Mielcu, 
 Gimnazjum nr 3 w Mielcu, 
 Gimnazjum nr 4 w Mielcu, 
 Gimnazjum Specjalne nr 2 w SOSW, 
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 2 w SOSW, 
 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, 
 Zespół Szkół nr 2 w Mielcu, 
 Zespół Szkół Technicznych w Mielcu: 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3, 
 III Liceum Ogólnokształcące, 
 III Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 
 Szkoła Policealna Nr 3, 
 Szkoła Policealna Nr 3 dla Dorosłych, 

 Zespół Szkół Budowlanych, 
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2, 
 Technikum Nr 2, 
 Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych, 

 Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu, 
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1, 
 Technikum Nr 1, 
 Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych, 
 I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 

 Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego, 
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4, 
 Technikum Nr 4, 
 IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 
 Szkoła Policealna Nr 4 dla Dorosłych, 
 IV Liceum Ogólnokształcące, 
 Centrum Kształcenia Ustawicznego, 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mielcu: 
 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 w SOSW, 
 Gimnazjum Specjalne nr 2 w SOSW, 
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 2 w SOSOW, 
 Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym, 
 Szkolne Schronisko Młodzieżowe, 

 Technikum Nr 3, 
 I Liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego w Mielcu, 
 V Liceum Ogólnokształcące, 
 Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu, 
 Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza w Mielcu, 
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu, 
 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Mielcu, 
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 Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.82 
2. Placówki kulturalne i ośrodki rekreacji:  

 Samorządowe Centrum Kultury, 
 Miejska Biblioteka Publiczna SCK, 
 Muzeum Regionalne SCK, 
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia WBP Mielec, 
 Sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława 

Karłowicza „Sala Królewska” (galeria obrazów z pocztem królów i książąt polskich), 
 Spółdzielczy Dom Kultury Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.83 

3. Inne: 
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
 Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego, 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, 
 Komenda Powiatowa Policji, 
 Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o., 
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 
 Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli i Żłobków w Mielcu, 
 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 
 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 
 Urząd Miejski w Mielcu, 
 Urząd Pocztowy Mielec 1, 
 Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Inspektorat w Mielcu, 
 Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.,84 
 Starostwo Powiatowe – ul. Wyspiańskiego 6, 
 Starostwo Powiatowe – ul. Sękowskiego 2b, 
 Powiatowy Urząd Pracy, 
 Powiatowy Zarząd Dróg, 
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
 Dom Pomocy Społecznej, 
 Przychodnia Zdrowia nr 1, 
 Przychodnia Zdrowia nr 4, 
 Przychodnia Zdrowia nr 5, 
 Bursa Międzyszkolna. 

Infrastruktura drogowa i kolejowa  

Infrastruktura drogowa i kolejowa Miasta Mielec składa się na: 
1. drogi wojewódzkie (dawne krajowe): 

 droga nr 875 (kierunek: Mielec - Kolbuszowa), 
 droga nr 984 (kierunek: Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec), 
 droga nr 985 (kierunek: Nagnajów - Mielec - Dębica). 

2. drogi powiatowe – dawne wojewódzkie oraz wojewódzkie wewnątrzmiejskie, 
3. drogi wewnętrzne – osiedlowe, 
4. drogi gminne – wszystkie pozostałe. 

                                                
82źródło: http://mielec.szkolnictwa.pl/ 
83źródło: http://www.mielec.pl/ 
84źródło: http://www.mielec.pl/ 
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Można zauważyć, iż w granicach Miasta Mielca nie ma dróg krajowych. Oczywiście, obok dróg 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych w Mielcu także funkcjonują wyodrębnione drogi wewnętrzne, 
czyli osiedlowe.85 Drogi powiatowe o nawierzchni bitumicznej w 2012 roku zajmowały w Mieście 
Mielec powierzchnię 25,8 [km]. W perspektywie całego powiatu mieleckiego, drogi te stanowią jedynie 
6,13% ogółu.86 

Obecnie zarządcami dróg są w Mielcu są: 
1. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich (drogi wojewódzkie), 
2. Powiatowy Zarząd Dróg (drogi powiatowe), 
3. Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa (drogi wewnętrzne - osiedlowe), 
4. Urząd Miejski w Mielcu (drogi gminne).87 

W granicach Miasta Mielec funkcjonują także usługi transportowe realizowane przez Miejską 
Komunikację Samochodowa Sp. z o.o.  

Transport kolejowy Miasta Mielec ma znikomy udział ze względu na stale malejącą liczbę pasażerów. 
Od 2009 roku linie kolejowe na terenie Miasta Mielec zostały zawieszone. Obecnie przez stację 
kolejową zlokalizowaną w Mielcu przejeżdżają tylko pociągi towarowe. Sytuacja ta spowodowana jest 
złym stanem technicznym. Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzono ograniczenie prędkości do 20 
[km/h]. 88 Drogi powiatowe o nawierzchni bitumicznej wg stanu na dzień 31.12.2014 roku w mieście 
Mielec miały długość 22,083 km, a o nawierzchni brukowej 0,45 km. W perspektywie całego powiatu 
mieleckiego, drogi te stanowią jedynie 5,38% ogółu.89 

Niewielki jest udział także transportu lotniczego. Na terenie SSE „EURO-PARK Mielec” umiejscowione 
jest lokalne lotnisko o powierzchni 300 ha, które aktualnie wykorzystywane jest wyłącznie do 
świadczenia usług agrolotniczych i lotów próbnych, a także doświadczalnych. W przyszłości planuje się 
rozszerzyć ten zakres o obsługę lotów biznesowych.90 

Oświetlenie uliczne 

W strefie Miasta Mielec ilość opraw energooszczędnych i tradycyjnych z uwzględnieniem struktury 
własnościowej przedstawia się: 

 oprawy Rejon Energetyczny – 1782 szt., 
 oprawy Gmina Miejska Mielec - 4026 szt. - w tym 520 szt. energooszczędnych. 

Infrastruktura cieplna 

Na terenie Miasta infrastrukturę cieplną zaspokaja m.in. system ciepłowniczy E-Star, Elektrociepłownia 
Mielec Sp. z o.o. obejmująca miejski system oraz systemy lokalne. Spółka działa również na terenie i w 
ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej EUROPARK Mielec. W czerwcu 2013 r. EC Mielec rozpoczęła 
przedsięwzięcie pn. „Redukcja emisji pyłu w Elektrociepłowni Mielec poprzez budowę nowego układu 
odpylania spalin". Priorytetowym celem inwestycji jest ograniczenie (zmniejszenie) stężenia zapylenia 
spalin z obecnych ok. 380 mg/Nm3 do wartości poniżej 100 mg/Nm3. Następną pozycją jest Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. MPEC jest dystrybutorem ciepła na terenie części mieszkaniowej 
miasta i kupuje ciepło w firmie E-Star Elektrociepłownia Mielec. Obecnie Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej zaspokaja ok. 70% zapotrzebowania na ciepło m.in. w następujących budynkach 
przy: 

 ul. Rynek Rzochowski 3, 

                                                
85źródło: http://www.mielec.pl/ 
86źródło: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu mieleckiego, Mielec 2013r. 
87źródło: http://www.mielec.pl/ 
88źródło: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu mieleckiego, Mielec 2013r. 
89 źródło: Starostwo Powiatowe w Mielcu 
90źródło: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu mieleckiego, Mielec 2013r. 
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 ul. Mickiewicza 51, 
 ul. Lwowska 3, 
 ul. Piotra Skargi, 
 ul. Moniuszki 1. 

Do kolejnych zasobów cieplnych należą także lokalne kotłownie opalane węglem, gazem ziemnym, 
olejem czy biomasą, kotłownie zakładowe oraz indywidualne źródła ciepła (węgiel , odpady drzewne, 
drewno), gaz ziemny, olej opałowy oraz urządzenia elektryczne. Zarządcami wyżej wymienionych 
kotłowni są m.in. spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły i inne jednostki znajdujące się na terenie Miasta 
Mielec.91 

Infrastruktura energetyczna 

Na podstawie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
zapotrzebowanie na energię podzielono na 4 sektory: 

 mieszkalnictwa wielorodzinnego, 
 mieszkalnictwa jednorodzinnego, 
 użyteczności publicznej, 
 działalności gospodarczej. 

Ogólne zużycie energii użytecznej wynosi 1 740 666 [GJ], a energii pierwotnej – 2 506 163 [GJ].  
Na podstawie tych danych szacunkowe zapotrzebowanie na moc mieści się w 348,08 [MW]. 

Według podziału na sektory, w Mieście Mielec najwięcej energii zużywane jest przez sektor działalności 
gospodarczej (37,7%), w następnej kolejności przez sektor mieszkalnictwa wielorodzinnego (32,7%) 
oraz sektor mieszkalnictwa jednorodzinnego (26,9%). Najmniejszy udział procentowy stanowi sektor 
użyteczności publicznej, wynosząc zaledwie 2,6%.92 

System gazowniczy 

Aktualnie Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Rzeszowie, Rejon 
Dystrybucji Gazu Mielec obsługuje sieć gazową całego obszaru Miasta Mielec. Długość gazociągów 
wysokiego ciśnienia eksploatowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział  
w Tarnowie Zakład w Rzeszowie wynosi blisko 10 655 m. Długość sieci gazowej średniego i niskiego 
ciśnienia wynosi 128 816 m. Liczba przyłączy w mieście to 7 445 szt. o długości 77 152 m. W mieście 
znajduje się 18 376 sztuk gazomierzy. Uwidacznia się także stosunkowo wysoki udział gazu ziemnego 
do celów grzewczych.93 

2.4. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze 
Potencjał demograficzny  

Według zamieszczonej tabeli potencjał demograficzny Miasta Mielec w roku bazowym 2012 wynosił 
61 238 mieszkańców. 
 
 
 

                                                
91źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Mielec na lata 
2013-2030 
92źródło: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec 
93źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Mielec na lata 
2013-2030  
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Tabela 10. Liczba mieszkańców w Mieście Mielec w przedziale czasowym 2008-201294 

Miasto Mielec 

Liczba mieszkańców 

2008 2009 2010 2011 2012 

60 983,00 60 799,00 61 587,00 61 479,00 61 238,00 

  
Liczba mieszkańców Mielec z roku na rok jest zmienna wzrasta lub zmniejsza się. Od 2010 roku 
zauważalny jest stały spadek liczby mieszkańców. Pomimo tego różnica pomiędzy rokiem 2012  
a 2008 jest dodatnia – 255 osób. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Rysunek 6. Struktura wiekowa na terenie Miasta Mielec95  

Powyższy wykres przedstawia strukturę wiekową mieszkańców Miasta Mielec w 2012 roku. Wyraźnie 
zaznacza się zjawisko niskiego przyrostu naturalnego w ostatnich latach i starzenia się społeczeństwa.  

Udział ludności według kategorii wiekowej, jaki obrazuje następny rysunek zaznacza, że 65% 
mieszkańców Miasta Mielec to osoby w wieku produkcyjnym. Zależność między osobami w wieku 
przedprodukcyjnym (17%), a poprodukcyjnym (18%) jest niewielka i wynosi ok 1%.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Rysunek 7. Udział ludności wg kategorii wiekowej w Mieście Mielec w 2012 r. 96 

Gospodarka 

Odnosząc się do poniższej tabeli oraz wykresu ukazujących ilość podmiotów w poszczególnych 
branżach należy zaznaczyć, iż warunki naturalne panujące w Mieście Mielec sprzyjają budowaniu 
gospodarki opartej na lokalnych zasobach naturalnych. Wynikiem tej sytuacji jest coraz większa ilość 
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, liczba ta z każdym rokiem znacząco się rośnie. W 2009 

                                                
94źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
95 źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BDL – stan na 2012 r. 
96 źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BDL – stan na 2012 r. 
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roku zarejestrowanych podmiotów gospodarczych było zaledwie 11 416, a 4 lata później liczba wzrosła 
o 590 – dając w 2012 roku liczbę zarejestrowanych podmiotów równą 12 006. 

Tabela 11. Ilość podmiotów gospodarczych w poszczególnych branżach na przestrzeni 2009-2012 r.  w Mieście 
Mielec97  

Podmioty wg grup rodzajów działalności 
Lata 

2009 2010 2011 2012 

Ogółem 
 

5708,00 5896,00 5859,00 6003,00 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo 23,00 24,00 25,00 25,00 

Przemysł i budownictwo 1327,00 1355,00 1355,00 1373,00 

Pozostała działalność 4358,00 4517,00 4479,00 4605,00 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 8. Ilość podmiotów gospodarczych w poszczególnych branżach na przestrzeni 2009-2012r.  w Mieście 
Mielec 98 

Miasto Mielec stanowi główny obszar najstarszej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Agencja Przesyłu S.A. 
EURO-PARK Mielec. SSE EURO-PARK Mielec jest pierwszą w Polsce strefą, która powstała w 1995 
roku.99 Podstrefa Mielec zajmuje powierzchnię blisko 606 ha, w której znajduje się  
5 kompleksów przemysłowych: 

 Obręb ewidencyjny Mielec Przemysłowy, 
 Obręb ewidencyjny Mielec-Mościska, 
 Obręb ewidencyjny Mielec-Lasy, 
 Obręb ewidencyjny Mielec-Osiedle, 

                                                
97 źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BDL – stan na 2014 r. 
98 źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BDL – stan na 2014 r. 
99źródło: http://www.europark.arp.pl/ 
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 Obręb ewidencyjny Mielec-Smoczka.100 

Podstrefa Mielec w głównej mierze kojarzona jest z przemysłem lotniczym – w szczególności  
z Polskimi Zakładami Lotniczymi (zatrudniającymi ponad 2 000 osób) wchodzącymi w skład Doliny 
Lotniczej. Do pozostałych przedsiębiorstw należą: 

Tabela 12. Największe przedsiębiorstwa ze względu na poszczególne branże w 2012r. w Mieście Mielec101. 

Nazwa przedsiębiorstwa Rodzaj branży Zatrudnienie 

Lear Corporation Poland II Sp. z o.o. 
Oddział w Mielcu 

Motoryzacyjna 
 

1500 – 2000 

BRW Sp. z o.o. Meblarska  

1000 - 1250 
Multimedia Polska S.A. 

Usługi telekomunikacyjne, 
internetowe 

KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o. Motoryzacyjna  

750 - 1000 
Kronospan Sp. z o.o. Meblarska 

Przedstawione wyżej przedsiębiorstwa to główni pracodawcy w gminie Mielec.102 Są to 
międzynarodowe firmy, które prowadzą działalność zgodnie z polityką ochrony środowiska 
(instalowanie najnowocześniejszych urządzeń ochrony powietrza, budowanie oczyszczalni ścieków, 
utylizacja odpadów, stosowanie najnowszej aparatury kontrolno-pomiarowej). Każda  
z wymienionych firm uzyskała certyfikaty, świadczące o tym, że stosowane w przedsiębiorstwach 
technologie spełniają wszelkie wymagania ekologiczne. Wymienionej wyżej certyfikaty to przede 
wszystkim: 

 Certyfikat norm QS 9000 i VDA 6.1 oraz Certyfikat ISO 14001 - Kirchoff Polska Sp. z o.o., 
 Certyfikat normy OHSAS 18001 i  Certyfikat ISO 14001 - Lear Corporation Poland II Sp. z o. o., 
 Certyfikat ISO 14001 - - BRW Sp. z o.o., 
 Certyfikaty FSC oraz PEEFC, ISO 9001:2008 - Kronospan Sp. z o.o.. 

Troska o  środowisko naturalne jest jednym z ważniejszych elementów strategii biznesowych firm  
o zasięgu międzynarodowym w Polsce. Nieustanne podnoszenie środowiskowych standardów, pociąga 
za sobą ogromne nakłady finansowe w/w firm liczone w milionach złotych.  

Z uwagi na wymagania103 stawiane Planom Gospodarki Niskoemisyjnej z analiz zostały wyłączone 
podmioty będące odbiorcami i wytwórcami energii, którzy uczestniczą w Europejskim Systemie Handlu 
Emisjami (EU ETS). Do zakładów należących do EU ETS należą: 

 Kronospan Mielec Sp. z o.o., 
 E-Star Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. 

Sumaryczna powierzchnia (w m²) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w podziale na 
budynki należące do osób prawnych i osób fizycznych kształtuje się następująco: 

 osoby prawne – 1 116 245 m² 

                                                
100źródło: Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej 
101 źródło: opracowanie własne na podstawie danych http://www.mielec.pl 
102źródło: http://www.mielec.pl/ 
103 http://pois.nfosigw.gov.pl/download/gfx/pois/pl/nfoopisy/372/1/5/zal_9_szczegolowe_zalecenia.doc 
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 osoby fizyczne – 604 791 m² 
 osoby fizyczne (rolnicy) – 111 744 m² 

Odnawialne źródła energii 

Teren Mielca jest także bogaty w lokalne zasoby energii odnawialnej: energii słonecznej i energii 
wiatrowej. Od 2011 roku działa m.in. farma wiatrowa o mocy 0,25 [MW] oraz wiele kolektorów 
słonecznych, które wspomagają podgrzewanie np. wody basenowej na dwóch basenach pływackich, 
czy też wody użytkowanej przez gospodarstwa domowe. Mniejszy potencjał energii odnawialnej 
można zaobserwować w energii wodnej lub geotermalnej.104 

Podsumowanie 

Wśród mieszkańców miasta Mielec dominują osoby młode, tzn. W wieku produkcyjnym, których udział 
stanowi powyżej 60% ogółu mieszkańców. Lokalna społeczność znajduje zatrudnienie głównie w 
przedsiębiorstwach wchodzących w skład Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Należą do nich Polskie 
Zakłady Lotnicze oraz duże firmy o zasięgu międzynarodowym, tj. Lear Corporation Poland II Sp. z o.o. 
(branża motoryzacyjna), Kirchoff Polska Sp. Z o.o. (branża motoryzacyjna), BRW Sp. Z o.o. (branża 
meblarska), Kronospan Sp. z o.o. (branża meblarska), Multimedia Polska S.A. (branża 
telekomunikacyjna). Obecność dużych spółek w mieście Mielec kształtuje duży udział powierzchni 
gruntów zajmowanych przez podmioty gospodarcze należące do osób prawnych na wysokim poziomie 
powyżej 111 ha. Podejmowane przez firmy na terenie miasta Mielca działania proekologiczne, wpisane 
w ich strategię biznesową, są poparte licznymi certyfikatami. 

2.5. Identyfikacja obszarów problemowych 
Największe zanieczyszczenie powietrza powoduje przemysł energetyczny oraz przemysł związany 
z przetwórstwem drewna i tworzyw sztucznych. Do podmiotów branży energetycznej na terenie 
Mielca należą: Elektrociepłownia Mielec (EC) Sp. z o. o., kotłownie należące do Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (5 kotłowni). Oprócz w/w systemów na terenie Mielca 
zlokalizowanych jest szereg kotłowni lokalnych zaopatrujących w ciepło zakłady przemysłowe, obiekty 
użyteczności publicznej, obiekty usługowe, budynki mieszkalne itp. Kotłownie  
te w większości wykorzystują do produkcji energii cieplnej paliwo węglowe, gaz ziemny i olej opałowy. 
Proces spalania paliw stałych w paleniskach domowych jest dodatkowym źródłem tzw. niskiej emisji 
zanieczyszczeń. Dodatkowym problemem jest spalanie w paleniskach domowych materiałów palnych 
powodujących emisje specyficznych substancji do powietrza. 

W Mielcu istnieją problemy wynikające z faktu niespójności terytorialnej miasta. Szybki rozwój  
urbanistyczny sprawił, że tereny zabudowane wkomponowywane były w tereny uprzednio  
niezagospodarowane, w tym również obszary zalesione. Fakt ten nie pozostał bez wpływu na obecny 
charakter przestrzeni zielonej, głównie parków. Miejsca te nie są wystarczająco zagospodarowane, 
zieleń nie ma charakteru zieleni parkowej. 

Ważnym problemem Miasta i Gminy Mielec jest również emisja związana z ruchem samochodowym. 
Istniejące ciągi drogowe znajdują się w przestarzałym, niewydolnym układzie komunikacyjnym, 
prowadzącym cały ruch, w tym tranzytowy, przez centrum miasta. Coraz częściej mieszkańcy 
interweniują w sprawach dotyczących nadmiernej uciążliwości spowodowanej hałasem.  
Do najbardziej uciążliwych z punktu widzenia nadmiernego  hałasu są m. in. ulice: H. Sienkiewicza, 
Rynek, Legionów oraz skrzyżowanie ul. Partyzantów i Wolności. Wzrasta liczba źródeł hałasu 
przemysłowego (o małym stopniu) przekraczających dopuszczalne wskaźniki.  

                                                
104źródło: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec 
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Wody powierzchniowe na terenie gminy są silnie zanieczyszczone, przeważa wśród nich III klasa 
jakości.  

Większość problemów środowiskowych Mielca jest naturalną konsekwencją znacznego zagęszczenia 
sieci osadniczej i transportowej, a część z nich wynikła z działalności przemysłowej.  

3. WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI 
SUBSTANCJI DO POWIETRZA 

W rozdziale przedstawiono metodologię inwentaryzacji emisji ekwiwalentu dwutlenku węgla oraz 
innych analizowanych substancji. W rozdziale omówiono wyniki bilansów substancji oraz zużycia 
energii finalnej. 

Inwentaryzacja obejmowała następujące dziedziny, dla których przygotowano opis działań 
kierunkowych: 

 infrastruktura użyteczności publicznej (budynki miejskie, wyposażenie lub/i urządzenia), 
 oświetlenie uliczne (lokalne latarnie świetlne oraz sygnalizacja świetlna), 
 budynki mieszkalne (gospodarstwa domowe) – emisja powierzchniowa, 
 transport – emisja liniowa z sektora społecznego w podziale na samochody: osobowe, 

dostawcze, ciężarowe, w tym również transport publiczny (infrastruktura miejskich zakładów 
komunikacyjnych), 

 przemysł, w tym przedsiębiorstwa, firmy odpowiedzialne za produkcję energii eklektycznej  
i cieplnej. 

3.1. Metodyka inwentaryzacji emisji CO2 
Celem bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) jest określenie wielkości emisji z obszaru Miasta Mielec tak, 
aby możliwe było zaprojektowanie działań służących jej ograniczeniu przez władze administracji 
publicznej. Do przygotowania inwentaryzacji wykorzystano jako podstawę wytyczne Porozumienia 
Między Burmistrzami „How to fill In the Sustainable Energy Action Plan template?”. Wytyczne 
Porozumienia dają możliwość określania emisji wynikającą tylko i wyłącznie z finalnego zużycia energii 
in situ jak i w sposób bardziej pełny, poprzez zastosowanie oceny cyklu życia produktów  
i usług (tzw. LCA – Life Cycle Assessment). Podejście standardowe jest bardziej precyzyjne  
w wyznaczaniu wielkości emisji (mniejszy szacunkowy błąd) natomiast podejście LCA, pomimo swojej 
większej niedokładności daje pełniejszy obraz wielkości emisji, który uwzględnia również częściowe 
emisje wynikające z procesu wytwarzania i transportu (dostawy) danego produktu, usługi. Z tego też 
powodu w podejściu LCA energia elektryczna pochodząca z odnawialnych źródeł energii nie jest 
traktowana, jako bezemisyjne źródło energii. 

Jako rok bazowy wytyczne wskazują rok 1990. Ze względu na specyfikę projektu i potrzebę 
modelowania matematycznego, określenia celu redukcji, zaplanowania działań, konieczne było 
opracowanie inwentaryzacji dla najbardziej aktualnego roku. Dlatego jako rok bazowy inwentaryzacji 
emisji CO2 wskazano rok 2012. Natomiast dla inwentaryzacji emisji pyłu zawieszonego PM10, pyłu 
zawieszonego PM2,5 oraz benzo(a)pirenu rok 2013. Do obliczenia emisji bazowej substancji 
wykonawca posłużył się metodyką wykorzystywaną na potrzeby modelowania matematycznego 
obszarów przekroczeń w programach ochrony powietrza, jak również elementami metodyki 
polegającej na obliczeniu emisji. Emisję CO2 określa się na podstawie zużycia nośników energii finalnej 
na obszarze miast w poszczególnych sektorach (obiekty miejskie, transport, przemysł itp.). Jako nośniki 
energii rozumie się paliwa, energię elektryczną oraz ciepło sieciowe w zużyciu bezpośrednim. 
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W celu sporządzenia inwentaryzacji emisji kluczową sprawą było wyznaczenie jej granic, czyli 
określenie, które źródła emisji włączyć do inwentaryzacji. Definicja granic inwentaryzacji miała wpływ 
na jej końcowy efekt, ponieważ określiła, które źródła emisji były w niej zawarte, a które z niej 
wyłączone. Poniżej znajduje się uzasadnienie wyboru granic inwentaryzacji. Dla samorządu lokalnego 
miast i gmin wyznaczono dwie granice: 

granica organizacyjna – obejmująca wszelkie działania będące w zasięgu bezpośredniej kontroli 
samorządu lokalnego. Tam gdzie kończy się granica organizacyjna samorządu (sektor publiczny) 
zaczyna się granica społeczeństwa (sektor prywatny). W przypadkach, gdy aktywności obu sektorów 
pokrywają się ze sobą, należy przyjąć zasadę proporcjonalności emisji zależnej od udziałów danego 
sektora w strukturze własnościowej danego podmiotu; 
granica geopolityczna – zawierająca fizyczny obszar lub region, będący we władaniu samorządu 
lokalnego. 

Dodatkowo istotne są:  

ramy czasowe – miasto powinno samo wyznaczyć ramy czasowe inwentaryzacji tak, aby dostosować 
je do lokalnych uwarunkowań. Inwentaryzacja powinna zawierać, co najmniej, rok bazowy w stosunku, 
do którego odniesiony będzie cel redukcji emisji.  

Granica organizacyjna – analiza aktywności samorządu 

Analiza emisji związana z aktywnością samorządu lokalnego obejmuje emisje powstałe na skutek 
użytkowania wszystkich środków trwałych oraz mediów. Wszystkie emisje powstałe na skutek 
działalności samorządu lokalnego są uwzględniane, bez względu na to gdzie powstały. W niektórych 
przypadkach, w szczególności w kwestiach zużycia energii, emisja często występuje poza granicami 
geopolitycznymi samorządu lokalnego. Fizyczna lokalizacja źródła powstawania emisji, w większości 
przypadków, nie jest istotna przy podejmowaniu decyzji, które emisje uwzględnić w analizie. 

Granica geopolityczna – analiza aktywności społeczeństwa 

Analiza emisji związana z aktywnością społeczeństwa zawiera emisje związane z działalnością powstałą 
w granicach geopolitycznych samorządu lokalnego. Władze lokalne mają wpływ na aktywność 
społeczeństwa poprzez m.in. ustalanie prawa lokalnego, programy edukacyjne czy propagowanie 
wzorów zachowań społecznych.  

Metodyka uzyskania najlepszej jakości danych 

Podczas inwentaryzacji wykorzystane zostały metodologie niezbędne dla uzyskania najlepszej 
jakości danych: 

Metoda „bottom-up” polega na zbieraniu danych u źródła. Każda jednostka podlegająca 
inwentaryzacji podaje dane, które później rozdziela się w taki sposób, aby dane były reprezentatywne 
dla większej populacji lub obszaru. Metodologia ta zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia błędu 
przy analizie i obróbce danych oraz niepewność, czy cała docelowa populacja została ujęta 
w zestawieniu. 
Metoda „top-down” polega na pozyskaniu rozdzielonych danych dla większej jednostki obszaru lub 
populacji. Jakość danych jest lepsza, ponieważ jest mała ilość źródeł danych. Jeżeli zagregowane dane 
nie są reprezentatywne dla danego obszaru lub populacji, należy tak je przekształcić, aby jak 
najwierniej obrazowały zaistniałą sytuację. Głównym defektem tej metody jest mała rozdzielczość 
danych, która może ukryć trendy, mogące pojawić się przy większej rozdzielczości. 
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Inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla (CO2) – wytyczne „Jak opracować plan działań na rzecz 
zrównoważonej energii (SEAP)105”. 

Celem inwentaryzacji było określenie wielkości emisji z obszaru miasta tak, aby możliwe  
było zaprojektowanie działań służących jej ograniczeniu przez władze administracji publicznej.  
W związku z tym emisje z sektorów, na które władze miasta mają nieistotny wpływ (bardzo 
ograniczony) są traktowane z mniejszą uwagą, a bardziej szczegółowo rozpatruje się wielkości emisji z 
sektorów w większym stopniu regulowanych przez miasto tam, gdzie polityka władz miasta może 
wpłynąć na wielkość emisji w sposób realny, np. transport publiczny, infrastruktury użyteczności 
publicznej. Wytyczne Porozumienia dają możliwość określania emisji wynikającej tylko i wyłącznie  
z finalnego zużycia energii z obszaru miasta jak i w sposób bardziej pełny, poprzez zastosowanie oceny 
cyklu życia produktów i usług (tzw. LCA – Life Cycle Assessment). Podejście standardowe jest bardziej 
precyzyjne w wyznaczaniu wielkości emisji (mniejszy szacunkowy błąd) natomiast podejście oceny 
cyklu życia produktów i usług, pomimo swojej większej niedokładności, daje pełniejszy obraz wielkości 
emisji, który uwzględnia również częściowe emisje wynikające z procesu wytwarzania  
i transportu (dostawy) danego produktu, usługi. Z tego też powodu w podejściu oceny cyklu życia 
produktów i usług energia elektryczna pochodząca z odnawialnych źródeł energii nie jest traktowana, 
jako bezemisyjne źródło energii. 

Tabela 13. Porównanie wskaźników emisji (standardowy i LCA) dla elektryczności ze źródeł odnawialnych106 

Źródło energii 
Standardowe wskaźniki emisji  

[Mg CO2/MWhe] 
Wskaźniki emisji LCA (ocena 
cyklu życia) [Mg CO2/MWhe] 

Panele fotowoltaiczne 0,000 0,020 – 0,050 

Energia wiatru 0,000 0,007 

Energia wód powierzchniowych 0,000 0,024 

Emisje gazów cieplarnianych, innych niż CO2, podawane są w przeliczeniu na ekwiwalent CO2 według 
wytycznych IPCC107. 

Zakres inwentaryzacji na potrzeby określenia energii finalnej 

Celem inwentaryzacji było określenie wielkości emisji CO2 z obszaru miasta tak, aby umożliwić 
zaprojektowanie działań służących jej ograniczeniu. Dlatego też w inwentaryzacji bardziej szczegółowo 
rozpatruje się wielkości emisji z sektorów w większym stopniu regulowanych przez miasto (tam gdzie 
polityka władz miasta może wpłynąć na wielkość emisji w sposób realny). Wynika to również z 
wytycznych Porozumienia Burmistrzów. 

Inwentaryzacją objęte były wszystkie emisje gazów cieplarnianych wynikające ze zużycia energii 
finalnej na terenie miasta. Poprzez zużycie energii finalnej rozumie się zużycie: 

 energii paliw kopalnych (na potrzeby gospodarczo-bytowe, transportowe i przemysłowe), 
 ciepła sieciowego, 
 energii elektrycznej, 

                                                
105SEAP – jest dokumentem określających główne działania, które samorząd lokalny podejmie, aby osiągnąć założony cel  
w zakresie redukcji emisji CO2, ograniczenia zużycia energii 
106źródło: opracowanie własne 
107IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, w skrócie IPCC) – organizacja 
założona w 1988 przez dwie organizacje Narodów Zjednoczonych – Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) oraz 
Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) w celu oceny ryzyka związanego z wpływem człowieka 
na zmianę klimatu. 
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 energii ze źródeł odnawialnych. 

Ze względu na potrzebę uniknięcia podwójnego liczenia emisji, z inwentaryzacji wyłączony został 
przemysł (także duże źródła spalania) objęty wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami  
do emisji CO2. Wspólnotowy system handlu uprawnieniami do emisji jest narzędziem służącym redukcji 
emisji ze źródeł przemysłowych nim objętych, dlatego też nie ma potrzeby włączania tych źródeł do 
planu działań.  

W grupie tej ujęte zostały emisje pochodzące ze zużycia energii z działalności przemysłowej  
na terenie miasta. Dominującym źródłem emisji jest zużycie energii elektrycznej, która odpowiada za 
około 83% emisji z przemysłu. Drugim, co do wielkości źródłem jest zużycie gazu ziemnego (około 10% 
udziału). Pozostałe źródła energii (ciepło sieciowe, olej opałowy, węgiel, koks) dopełniają bilansu 
emisji. 

Wskaźniki emisji CO2 

Dla określenia wielkości emisji zostały przyjęte standardowe wskaźniki emisji. Wskaźniki te nie 
oddawały pełnej wielkości emisji wynikającej z cyklu życia produktów i usług (metodologia LCA), 
charakteryzowały się jednak większą dokładnością wyznaczenia emisji: 

 dla paliw kopalnych (węgiel kamienny, brunatny i koks, olej opałowy oraz gaz ziemny) – zostały 
przyjęte wskaźniki emisji stosowane w europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji 
CO2, zweryfikowane dla roku 2005, 

 dla paliw płynnych stosowanych w transporcie (benzyna, olej napędowy) zostały zastosowane 
najnowsze wskaźniki emisji z raportu Krajowej Inwentaryzacji Emisji Gazów Cieplarnianych; 
wskaźniki uwzględniają emisję CO2, metanu (CH4) oraz podtlenku azotu (N2O), 

 dla energii elektrycznej został przyjęty wskaźnik 0,812 Mg CO2/MWh (reprezentatywny dla 
sektora energetyki zawodowej – opartej na węglu kamiennym i brunatnym,  
z niewielkim udziałem biomasy). Założono, że w kolejnych latach inwentaryzacji wskaźnik 
pozostanie niezmieniony, pomimo wzrastającego w niewielkim stopniu udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w energii elektrycznej sieciowej, 

 dla ciepła sieciowego przyjęty został średni, referencyjny wskaźnik emisji (za KASHUE - Krajowy 
Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji) 0,332 MgCO2/MWh ciepła 
sieciowego. 

Wskaźniki emisji dla energii elektrycznej i ciepła, które zostały wykorzystane do inwentaryzacji 
przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 14. Zestawienie wykorzystanych wskaźników emisji dla energii elektrycznej i ciepła108 

Rodzaj wskaźnika Rok Wskaźnik emisji 
[MgCO2/MWh] 

Źródło 

Energia elektryczna 

2012 0,812 KOBIZE - Referencyjny wskaźnik 
jednostkowej emisyjności 
dwutlenku węgla przy produkcji 
energii elektrycznej do 
wyznaczania poziomu bazowego 
dla projektów JI realizowanych w 
Polsce 

2024 0,812 

Ciepło sieciowe 
2012 0,332 Obliczenia własne 

2024 0,332 Prognoza bazowa 

                                                
108źródło: opracowanie własne  

Id: 31B244C0-9CB5-46E8-9F6F-04A93D4995F8. Projekt Strona 57



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Mielca 
 

 

58 | S t r o n a   

Rodzaj wskaźnika Rok 
Wskaźnik emisji 
[MgCO2/MWh] Źródło 

Energia ze źródeł 
odnawialnych 

2012-2024 0,000 - 

Dla energii elektrycznej zostały zaproponowane wskaźniki emisji podawane przez wytyczne 
Porozumienia (SEAP) dla Polski. Ze względu na lokalny charakter produkcji i dostaw ciepła do miejskiej 
sieci wskaźniki emisji dla pozostałych paliw przyjęte zostały zgodnie z wytycznymi,  
ich zestawienie znajduje się w kolejnej tabeli. 

Tabela 15. Zestawienie wykorzystanych wskaźników emisji dla paliw109 

Rodzaj paliwa Wartość opałowa 
Wskaźnik emisji 
[MgCO2/MWh] 

Gaz Naturalny 36 MJ/m3 0,202 

Olej Opałowy 40,19 MJ/kg 0,276 

Węgiel 18,9 MJ/kg 0,346 

Benzyna 44,3 MJ/kg 0,249 

Olej napędowy (diesel) 43,0 MJ/kg 0,267 

LPG 47,3 MJ/kg 0,227 

Metoda obliczenia CO2 

Obliczenia wielkości emisji wykonano za pomocą arkuszy kalkulacyjnych. Do obliczeń wykorzystuje się 
podstawowy wzór obliczeniowy: 

ECO2 = C x EF 

gdzie: 

ECO2 – oznacza wielkość emisji CO2 [Mg] 

C – oznacza zużycie energii (elektrycznej, ciepła, paliwa) [MWh] 

EF – oznacza wskaźnik emisji CO2 [MgCO2/MWh] 

Ekwiwalent CO2 

Z gazów innych niż CO2 w inwentaryzacji uwzględniono również inne gazy cieplarniane (CH4, N2O, itd.). 
W wypadku konieczności przedstawienia wielkości emisji gazów cieplarnianych innych niż CO2 
zastosowane zostały przeliczniki oparte na potencjale globalnego ocieplenia dla poszczególnych 
gazów, opracowanego przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC). 

 

 

                                                
109źródło: opracowanie własne 
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Tabela 16. Globalny potencjał ocieplenia gazów cieplarnianych (wg Second Assessment Report)110 

Gaz Cieplarniany Potencjał Globalnego Ocieplenia [100 lat, CO2eq] 

CO2 (dwutlenek węgla) 1 

CH4 (metan) 21 

N2O (podtlenek azotu) 310 

SF6 (heksafluoreksiarki) 23 900 

PFC (perfluorowęglowodory) 8 700 

HFC (heptafluoropropan) 
140 -11700  

(w zależności od gazu) 

Źródła danych  

Do opracowania emisji konieczne było zebranie danych dotyczących nośników energii, wykorzystane 
zostały metody „top-down” oraz „bottom-up” – elektroniczne ankiety zamieszczone  
na serwerze wykonawcy, oddzielna dla każdego inwentaryzowanego sektora. Wielkości zużycia 
podawane zostały z zestawień znajdujących się w dyspozycji Urzędów Miasta, danych statystycznych 
GUS oraz dokumentów planistycznych Urzędu. Wśród wnioskowanych danych wymienić można m.in.: 

 zużycia energii elektrycznej, 
 zużycia ciepła sieciowego, 
 zużycia paliw kopalnych (węgiel, gaz, olej opałowy i in.), 
 zużycia paliw transportowych, 
 biomasy i energii ze źródeł odnawialnych, 
 ilości lamp świetlnych, 
 ilości taboru komunikacji publicznej, budynków, powierzchni, itd. 

Z segmentu aktywności samorządu lokalnego wykonawca przewiduje pozyskać: 

 zużycie energii elektrycznej w budynkach miejskich, które określone zostało  
na podstawie inwentaryzacji faktur za energię elektryczną, 

 zużycie ciepła sieciowego z sieci ciepłowniczej, które określone zostało na podstawie danych 
dotyczących ilości zużytego ciepła oszacowanego na podstawie faktur za dostawę energii 
i rozliczeń poszczególnych jednostek, 

 gaz ziemny w budynkach miejskich – zużycie określone zostało na podstawie inwentaryzacji 
faktur za gaz, 

 paliwa płynne – zużycie określono na podstawie inwentaryzacji faktur za paliwo, 
 zużycia paliw transportowych na podstawie inwentaryzacji faktur, ilości przejechanego 

dystansu, itd. 
 
 
 

                                                
110źródło: opracowanie własne 
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Segment aktywności społeczeństwa: 

 energia elektryczna – zużycie energii elektrycznej określone zostało na podstawie danych 
dostarczonych przez Operatora sieci, danych GUS i/lub danych zawartych w planie 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 

 gaz ziemny –zużycie gazu określone zostało na podstawie danych dostarczonych przez 
dystrybutora, danych GUS i/lub danych zawartych w zawartych w planie zaopatrzenia  
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 

 zużycie ciepła sieciowego – określone zostało na podstawie danych udostępnionych  
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Mielcu, 

 olej opałowy, węgiel, drewno – wykonawca zakłada, że w sektorze mieszkalnictwa węgiel 
(i drewno) oraz olej opałowy stosuje się głównie do celów grzewczych. W celu rozpoznania 
struktury paliwowej budynków mieszkalnych została przeprowadzona inwentaryzacja  
w budynkach o niskiej zabudowie. Wybór wynika z założenia, że często posiadają indywidualne 
źródła ogrzewania i nie są podłączone do sieci centralnych, 

 zużycie paliw w transporcie – dane zostały oszacowane na podstawie danych o natężeniu 
ruchu, oraz wskaźników przeliczeniowych, 

 produkcja energii cieplnej z instalacji OZE – ilość energii cieplnej pozyskana została  
z danych Urzędów Miasta o ilości zgłoszonych instalacji w domach prywatnych oraz budynkach 
użyteczności publicznej. 

Przyjęte założenia 

Dla celów opracowania inwentaryzacji zostały przyjęte również założenia: 

 miasto jest i będzie importerem netto energii elektrycznej, w związku z czym, został przyjęty 
wskaźnik emisji średni dla Polski, dla energii elektrycznej sieciowej, 

 ze względu na trudności z pozyskaniem danych, w inwentaryzacji mogły zostać pominięte dane 
wynikającą ze zużycia oleju opałowego lub innych paliw - przyjmuje się, że nie ma to 
znaczącego wpływu na ostateczną wielkość emisji (jeśli udział paliwa stanowi poniżej 1% 
całkowitej emisji) z obszaru miasta, 

 w inwentaryzacji zostały pominięte przedsiębiorstwa objęte handlem uprawnieniami do emisji 
CO2, co w przypadku Miasta Mielec dotyczy firmy Kronospan Sp. z o.o. oraz E-Star 
Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o., 

 wykonawca przyjmuje, że emisje gazów cieplarnianych innych niż CO2 z transportu  
(CH4 i N2O) mieszczą się w przedziale 1-3% całkowitej emisji z transportu, co ostatecznie 
przekłada się na mniej niż 0,5% całkowitej emisji z obszaru miasta i w związku z tym emisja 
z tych gazów została pominięta w inwentaryzacji, 

 dla obliczenia emisji z transportu przyjęte zostały natężenia ruchu, dla których zostały 
przeprowadzone pomiary, w innym wypadku zostanie ono oszacowane w obszarze miejskim, 
gminy na podstawie dostępnych danych, wskaźników przeliczeniowych, itd., 

 natężenie ruchu, zgodnie z metodologią prognoz natężenia ruchu GDDKiA, do 2024 roku 
wzrośnie, 

 wykonawca zakłada kontynuację trendów gospodarczych zgodnie z prognozą PKB  
do roku 2024, 

 zostało założone, że wielkości zużycia paliw i energii były zgodne z prognozą zawartą  
w Polityce Energetycznej Polski do roku 2030, 

 kontynuowane były obecne trendy demograficzne. 
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3.1.1. WYNIKI INWENTARYZACJI EMISJI CO2 ORAZ ENERGII FINALNEJ NOŚNIKÓW ENERGII 

Sumaryczna, oszacowana, wielkość emisji CO2 ekwiwalentnego dla roku 2012 wynosi 488 451,85 Mg 
CO2, co stanowi ok. 8 Mg CO2 na mieszkańca na rok. Wielkości emisji w roku 2012 w poszczególnych 
sektorach inwentaryzacji przedstawia poniższa tabela oraz opracowany do niej wykres dotyczący 
procentowego udziału tych sektorów w emisji CO2.  

Tabela 17. Bilans emisji CO2ew sektorach bezpośredniego wpływu miasta 

l.p. sektor 
bilans emisji 

udział procentowy 
sektorów 

 [MgCO2e/rok] [%] 

1 
Budynki użyteczności publicznej – mienie 
miasta 

6 771,341 63,40% 

2 Transport publiczny – flota gminy 1133,676 10,61% 

3 Oświetlenie ulic 2775,865 25,99% 
 SUMA 10 680,882 100% 

 

Rysunek 9. Procentowy udział sektorów pod bezpośrednimi wpływami Miasta Mielec w emisji CO2 w 2012 roku 

Reasumując powyższą analizę można zauważyć znaczący udział budynków użyteczności publicznej, 
który stanowi ponad połowę całkowitej emisji CO2. Transport publiczny oraz oświetlenie ulic emitują 
kolejno około 26 i 11% dwutlenku węgla. Budynki użyteczności publicznej i transport publiczny 
stanowią łącznie 89,5% i tym samym mają znaczący wpływ na jakość powietrza w sektorze publicznym. 
W związku, iż sektor publiczny znajduje się pod bezpośrednimi wpływami miasta, będzie zobowiązany 
do realizowania zadań wpisujących się w harmonogram działań na rzecz poprawy jakości powietrza 
Miasta Mielec. 

Tabela 18. Bilans emisji CO2ew sektorach pośredniego wpływu miasta 

l.p. sektor 
bilans emisji 

udział procentowy 
sektorów 

 [MgCO2e/rok] [%] 
1 Mieszkalnictwo  113 820,024 23,82% 
2 Transport indywidualny 86 400,550 18,08% 
3 Przemysł, handel i usługi 277 550,396 58,10% 

 SUMA 477 770,970 100% 

63,40%10,61%

25,99%

Budynki użyteczności
publicznej

Transport publiczny

Oświetlenie ulic
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Rysunek 10. Procentowy udział sektorów pod pośrednimi wpływami Miasta Mielec w emisji CO2e w 2012 roku 

Na podstawie powyższych danych można zauważyć znaczący udział przemysłu, który stanowi ponad 
połowę całkowitej emisji CO2. Mieszkalnictwo oraz transport indywidualny emitują odpowiednio około 
24 i 18% dwutlenku węgla. W związku, iż udział transportu i mieszkalnictwa jest znaczący w emisji CO2 
można zatem stwierdzić, iż cały sektor prywatny ma duży wpływ na jakość powietrza wmieście.  
W związku, iż sektor ten nie znajduje się pod bezpośrednimi wpływami miasta, a wszelkie 
podejmowane działania na rzecz poprawy stanu powietrza będą wynikać z odrębnych uregulowań oraz 
dobrej woli mieszkańców. 

Podsumowanie 

Wielkość emisji CO2 w sektorze publicznym, czyli pod bezpośrednimi wpływami miasta kształtuje się 
na poziomie 10 680,882 MgCO2e/rok, z kolei w sektorze prywatnym – pośrednich wpływów miasta – 
wielkość emisji CO2 osiąga wartość 477 770,970 MgCO2e/rok. Porównując wielkości emisji pomiędzy 
sektorami należy zaznaczyć, że emisja CO2 z sektora publicznego jest niewielka mając na uwadze rząd 
wielkości wyemitowanego CO2 przez sektor prywatny. 

3.1.2. ANALIZA GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ EMISJI CO2 

Obiekty użyteczności publicznej –mienie miasta 

W tym sektorze uwzględniono budynki położone na terenie miasta, takie jak:  

 Budynki administracyjne Urzędu Miasta, 
 Budynki należące do spółek miejskich lub spółek z udziałem miasta (budynki administracyjne, 

techniczne), 
 Przedszkola, szkoły, ośrodki, poradnie, domy pomocy społecznej, itp., 
 Obiekty sportowo-rekreacyjne. 

Budynki użyteczności publicznej nie przyczyniają się w znaczący sposób do całkowitej emisji dwutlenku 
węgla z terenu miasta. Zużycie poszczególnych nośników energii w 2012 roku określono na podstawie 
przeprowadzonej ankietyzacji oraz udostępnionych baz danych przez zarządców poszczególnych 
obiektów miejskich.  

Wykorzystanie energii elektrycznej, energii cieplnej oraz gazu ziemnego przedstawiono w tabeli 
poniżej. W trakcie ankietyzacji nie wykazano obiektów użyteczności publicznej wytwarzających energię 
ze spalania węgla kamiennego, oleju opałowego czy drewna. 

 

 

23,82%

18,08%
58,1%

Mieszkalnictwo

Transport
indywidualny

Przemysł
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Tabela 19. Zużycie energii oraz paliw w obiektach użyteczności publicznej  

Energia elektryczna Ciepło sieciowe Gaz ziemny 

[MWh] [GJ] [m3] 

1 038,07 75 862,84 91 469,12 

W celu lepszego zobrazowania uzyskanych danych przeliczono je na zużycie energii finalnej 
i zaprezentowano w formie tabelarycznej oraz na wykresie. 

Tabela 20. Zużycie energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej 

Energia elektryczna Ciepło sieciowe Gaz ziemny 

[MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] 

1038,07 916,99 17 280,04 

Z procentowego rozkładu zużycia nośników energii finalnej wynika, że w budynkach użyteczności 
publicznej dominuje ciepło sieciowe i zaspokaja 90% zapotrzebowania na energię. Na gaz ziemny oraz 
energię elektryczną przypada jedynie po 5%.  

 

Rysunek 11. Zużycie energii finalnej w obiektach należących do mienia miasta 

Oświetlenie publiczne 

W tym sektorze uwzględniono całkowitą ilość energii zużytą na potrzeby przestrzeni publicznej 
w celach oświetlenia publicznego. W 2012 roku w Mielcu wykorzystywano 5 808 opraw 
oświetleniowych, w większości były to żarówki tradycyjne (5288 sztuk), żarówek energooszczędnych 
było 520 sztuk. Na podstawie danych otrzymanych od miasta obliczono, że zużycie energii elektrycznej 
w omawianym sektorze wyniosło 3393,478 MWh/rok, co wiąże się z bilansem CO2 na poziomie 
2775,865 MgCO2/rok.  

Transport publiczny -flota samochodowa (należąca do mienia miasta) 

W zakresie floty samochodowej uwzględniono wyłącznie pojazdy zarządzane przez Miejską 
Komunikacje Samochodową Sp. z o. o. W 2012 roku wspomniana flota stanowiła 40 pojazdów.  

5%
5%

90%

Energia elektryczna

Gaz ziemny

Ciepło sieciowe
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Transport prowadzony przy wykorzystaniu taboru Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. 
w Mielcu wygenerował 1 133,68 MgCO2.  Emisja pochodząca ze spalania oleju napędowego to 70% 
całkowitej emisji, pozostałe 30% emisji CO2 pochodzi ze spalania CNG (sprężony gaz ziemny). 

Tabela 21. Zużycie paliw w transporcie publicznym 

Rodzaj paliwa 
Olej 

napędowy 
Benzyna CNG LPG SUMA 

Ilość pojazdów 31 0 9 0 40 

Zużycie energii 
[MWh/rok] 

3 580,23 0 1 679,84 0 5 260,07 

Emisja CO2 

[MgCO2/rok] 
796,35 0 337,32 0 1133,68 

Sektor mieszkalnictwa prywatnego 

Mieszkalnictwo 

Sektor budynków mieszkalnych charakteryzuje się stosunkowo dużym udziałem emisji w 2012 roku  

Do stworzenia bilansu użyto danych pochodzących od dostawcy gazu oraz ciepła sieciowego, 
wykorzystano szacunki pochodzące z dokumentów strategicznych miasta oraz wykonanej 
inwentaryzacji. 

Jak widać na wykresie poniżej największy procentowy udział w zużyciu energii finalnej należy do ciepła 
sieciowego następnie węgiel kamienny oraz gaz ziemny. Drewno, energia elektryczna oraz olej 
opałowy stanowią jedynie niewielki procent.  

 

Rysunek 12. Zużycie energii finalnej w sektorze mieszkalnictwa prywatnego 

Zaprezentowane wykorzystanie nośników enegii oraz paliw ma po części swoje przełożenie na emisje 
dwutlenku węgla. Tym samym największa emisja pochodzi z wykorzystania ciepła sieciowego 
(31 948,778 CO2/rok) oraz spalania węgla kamiennego (32 720,528 CO2/rok). Dalej jest energia 
elektryczna (29 588,696 CO2/rok) oraz gaz ziemny (19 102,736 CO2/rok). Olej opałowy oraz drewno 
stanowią znikomą część całkowitej emisji.  
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Tabela 22. Emisja CO2 z nośników energii oraz paliw w sektorze mieszkalnictwa  

Energia 
elektryczna 

Gaz 
ziemny 

Ciepło 
sieciowe  

Węgiel 
kamienny 

Olej 
opałowy 

Drewno Inne 
nośniki 

Suma 

 [CO2/rok]  [CO2/rok]  [CO2/rok]  [CO2/rok]  [CO2/rok] [CO2/rok]  [CO2/rok]  [CO2/rok] 

29 588,696 19 102,736 31 948,778 32 720,528 457,928 1,357 0 113820,024 

Sektor Przemysłu, handlu i usług 

Dane otrzymane od dostawcy ciepła sieciowego, gazu ziemnego oraz pochodzące z dokumentów 
strategicznych miasta pozwoliły na określenie zużycia paliw oraz nośników energii i tym umożliwiły 
wykonanie bilansu emisji CO2.  

Tabela 23. Zużycie energii elektrycznej i innych nośników wraz z przeliczeniem na energię finalną w sektorze 
przemysłu, handlu i usług 

Energia elektryczna Gaz ziemny Ciepło sieciowe 

[MWh/rok] [m3] [MWh/rok] [GJ] [MWh/rok] 

25 4540 33 646 200 336 462 18 134,07 4 130,58 

Największe zużycie energii w przemyśle pochodzi z gazu ziemnego i wynosi 336 462 MWh/rok, co wiąże 
się z emisją 67 965,324 MgCO2/rok. Najwyższa emisja pochodzi jednak ze zużycia energii elektrycznej  
i wynosi 208 213,72 MgCO2/rok.  

 

Rysunek 13. Emisja CO2 z sektora przemysłu, handlu i usług 

Sektor transportu indywidualnego 

Dane dotyczące emisji zanieczyszczeń do powietrza z tego sektora opracowano na podstawie 
pomiarów natężenia ruchu. Wyniki pomiarów wskazują, że transport indywidualny jest istotnym 
sektorem w emisji CO2 na terenie Mielca - łączna wartość emisji wynosi 86 400,550 [MgCO2/rok]. 
Poniższa tabela przedstawia emisję dwutlenku węgla w sektorze transportu indywidualnego 
w podziale na rodzaje wykorzystywanego paliwa. 
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Tabela 24. Emisja CO2 w sektorze transportu indywidualnego 

Benzyna Olej napędowy LPG SUMA 

[MgCO2 /rok] [MgCO2 /rok] [MgCO2 /rok] [MgCO2 /rok] 

45 957,49 34 315,18 6 127,88 86 400,550 

Dla wyznaczenia zużycia paliw posłużono się wynikami pomiarów natężenia ruchu, średnimi 
wskaźnikami zużycia poszczególnych paliw (benzyna, olej napędowy, LPG) w zależności od rodzaju 
silnika i przeznaczenia pojazdu określonymi przez Instytut Transportu Samochodowego.  

Tabela 25. Zużycie paliw w sektorze transportu indywidualnego 

Benzyna Olej napędowy LPG SUMA 

[MWh] [MWh] [MWh] [MWh] 

178822,9 128041,7 26771,01 333 635,6 

Wśród używanych paliw na terenie miasta w transporcie indywidualnym dominuje benzyna (54%), 
dalej jest olej napędowy (38%) oraz LPG (8%). Całkowite wykorzystanie paliw w przeliczeniu na energie 
finalną wyniosło 333 635,6 [MWh]. 

 

Rysunek 14. Zużycie paliw w transporcie indywidualnym  

Całkowite zużycie energii finalnej w Mielcu w 2012 r. we wszystkich sektorach wyniosło 1290980.91 
MWh, przy emisji CO2 wynoszącej 488451.85 Mg. Oznacza to, że na jednego mieszkańca przypada 
zużycie energii rzędu 21.13 MWh, emisja na osobę stanowi około 8 Mg CO2. 
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3.2. Wyniki bazowej inwentaryzacji pozostałych substancji 
do powietrza 

3.2.1. METODYKA INWENTARYZACJI EMISJI POZOSTAŁYCH SUBSTANCJI DO POWIETRZA 

Inwentaryzacja emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu została wykonana na podstawie 
wytycznych Ministerstwa Środowiska – „Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji  
na potrzeby ocen bieżących i programów ochrony powietrza” 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska – „Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji 
na potrzeby ocen bieżących i programów ochrony powietrza” model emisyjny podzielony zostanie na 
źródła emisji; 

 powierzchniowe (źródła komunalno-bytowe); 
 liniowe (źródła związane z transportem, drogi krajowe, wojewódzkie i lokalne, również 

emisja poza spalinowa i wtórna: ścieranie opon, okładzin hamulcowych, nawierzchni 
jezdni, unos z jezdni); 

 punktowe (energetyka zawodowa, procesy technologiczne i inne jednostki 
organizacyjne). 

Źródła emisji będą posiadały lokalizację przestrzenną oraz określoną emisję. Ze względu na brak 
znaczącego wpływu na stężenia substancji w powietrzu oraz brak szczegółowych danych,  
w inwentaryzacji nie zostaną ujęte: emisja niezorganizowana z oczyszczalni ścieków, składowisk, 
lotnisk oraz stacji paliw. 

 

 

Źródła emisji powierzchniowej  

Powierzchniowe źródła emisji będą obejmowały liczne źródła pochodzące z indywidualnych systemów 
grzewczych małej mocy. Wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza następuje na niewielkiej 
wysokości, a zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstawania, zwykle  
na obszarach zwartej zabudowy mieszkaniowej. Do tych źródeł zostaną zakwalifikowane: 

 małe kotłownie przydomowe,  
 paleniska domowe (piece węglowe ceramiczne oraz węglowe trzony kuchenne),  
 niewielkie kotłownie do 1 MW dostarczające ciepło do lokali usługowych lub 

warsztatów, czyli szeroko pojęty sektor bytowo-komunalny. 

W celu scharakteryzowania źródeł powierzchniowych emisji na terenie miasta przeanalizowane 
zostaną przede wszystkim systemy ciepłownicze oraz systemy zasilania i wykorzystania gazu do celów 
grzewczych na terenie miasta. Struktura stosowania paliw w celach grzewczych określona zostanie  
na podstawie: 

 danych uzyskanych podczas inwentaryzacji budynków mieszkalnych w terenie, 
 danych statystycznych GUS określających zużycia energii cieplnej w jednostkach 

administracyjnych na poziomie miasta, 
 danych statystycznych określających zużycie gazu do celów grzewczych na poziomie 

miasta, 
 aktualnych planów zaopatrzenia w ciepło i paliwa gazowe. 
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Podstawowe dane wejściowe do oszacowania wielkości emisji zanieczyszczeń ze źródeł 
powierzchniowych, niezbędne do zgromadzenia, stanowić będzie struktura paliw w pokryciu 
zapotrzebowania na ciepło (sieć ciepłownicza, węgiel kamienny, gaz ziemny, olej opałowy oraz 
drewno) (metoda inwentaryzacji bottom-up i top-down). 

Wielkość emisji substancji do powietrza z wyznaczonego obszaru obliczona zostanie w oparciu o dane  
dot. zapotrzebowania na ciepło dla tego obszaru [GJ/rok] oraz struktury wykorzystania poszczególnych 
rodzajów paliw (węgiel kamienny, gaz ziemny, olej opałowy oraz drewno)  
w pokrywaniu tego zapotrzebowania. Wielkość zapotrzebowania na ciepło obliczona została  
w oparciu o ilość ludności w danej gminie. 

Emisja dla każdego paliwa i dla poszczególnych zanieczyszczeń zostanie określona ze wzoru: 

10  

gdzie: 

E - emisja zanieczyszczenia [Mg/rok] 

wE - wskaźnik emisji zróżnicowany dla zanieczyszczenia i paliwa [g/GJ] 

Zc - średnie zapotrzebowanie na ciepło [GJ/osobę×rok] 

L - liczba ludności zamieszkującej na danym obszarze bilansowym [osoba] 

Do obliczeń emisji ze źródeł powierzchniowych przyjęte zostaną wskaźniki emisji pochodzące z „The 
EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013”, średnie dla terenu Europy,  
dla poszczególnych rodzajów paliw. Wskaźniki te zestawiono w tabeli poniżej i stanowią one elementy 
tabeli atrybutów. 

Tabela 26. Wartości wskaźników emisji dla różnych rodzajów paliw 111 

substancja Gaz ziemny Węgiel kamienny Drewno Olej opałowy 

SO2 [g/GJ] 0,30 900,00 11,00 70,00 

NO2 [g/GJ] 51,00 110,00 80,00 51,00 

PM10 [g/GJ] 1,20 404,00 760,00 1,90 

PM2,5 [g/GJ] 1,20 398,00 740,00 1,90 

B(a)P [g/GJ] 5,6 × 10-7 0,23 0,12 8,0x10-5 

Źródła emisji liniowej 

W zakresie emisji ze źródeł liniowych poziom zanieczyszczenia powietrza jest zależny w największym 
stopniu od natężenia ruchu, udziału różnego rodzaju kategorii pojazdów na poszczególnych trasach 
komunikacyjnych.  

W ramach inwentaryzacji emisji liniowej uwzględniona zostanie emisja spalinowa oraz pozaspalinowa. 

Przyczyną nadmiernej emisji zanieczyszczeń ze środków transportu jest również zły stan techniczny 
dróg i pojazdów oraz nieprawidłowa ich eksploatacja.  

                                                
111 źródło danych: EMEP/EEA 2013 
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W inwentaryzacji wykonawca uwzględni wpływ zanieczyszczeń (szczególnie dotyczy to pyłu 
zawieszonego) pochodzących z procesów zużycia opon, hamulców, a także ścierania nawierzchni dróg, 
które zalicza się do emisji pozaspalinowej. Dodatkowo uwzględniana zostanie emisja wtórna  
(z unoszenia) pyłu z nawierzchni dróg. Jej wielkość zależna jest od stanu technicznego drogi, stopnia 
utwardzenia pobocza itp. 

Aby określić wielkość emisji z wyznaczonych odcinków dróg zgromadzona zostanie informacja nt. 
wielkości natężenia ruchu w rozbiciu na poszczególne kategorie pojazdów emitujących substancje do 
powietrza (osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy) [szt./rok]. 

Aby określić całkowity roczny ruch pojazdów [szt./rok] obliczone zostanie roczne natężenia ruchu.  

Wielkość emisji spalinowej obliczona zostanie na podstawie wskaźników emisji [g/(szt.×km)] 
opracowanych przez profesora Zdzisława Chłopka z Zakładu Transportu Samochodowego Politechniki 
Warszawskiej, uwzględniających zarówno rodzaj pojazdu jak i jego prędkość (średnią prędkość). 

Wielkość emisji pozaspalinowej, czyli emisji pochodzącej ze ścierania opon, hamulców i nawierzchni 
dróg, a także emisji wtórnej powodowanej unoszeniem pyłu z dróg przez poruszające się pojazdy 
obliczona zostanie na podstawie wskaźników emisji publikowanych w ogólnie dostępnych serwisach 
branżowych (np. baza wskaźników AP-42 prowadzona przez US-EPA) oraz periodykach 
specjalistycznych. 

W celu określenia wielkości emisji z dróg lokalnych (powiatowych i gminnych ) zastosowana zostanie 
analogiczna metodyka, jak dla dróg krajowych i wojewódzkich. Obliczenia zostaną oparte na podstawie 
rzeczywistych natężeń ruchu, przy czym zaznaczyć należy, że w przypadku braku danych zostaną 
wykonane założenia modelowe. Metodyka obliczania emisji spalinowej oraz propozycja wskaźników 
emisji dla źródeł liniowych są zgodne ze „Wskazówkami dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na 
potrzeby ocen bieżących i programów ochrony powietrza”. Wskaźniki zestawiono w kolejnej tabeli. 

Tabela 27. Wskaźniki emisji z transportu samochodowego (ze źródeł liniowych) – emisja spalinowa112 

rodzaj transportu 

dwutlenek 
siarki 

dwutlenek 
azotu 

pył 
zawieszony 

PM2,5 = PM10 
B(a)P NMLZO 

[g/pojazd×km] [g/pojazd×km] [g/pojazd×km] [g/pojazd×km] [g/pojazd×km] 

samochody osobowe 0,0350 0,678 0,0140 0,00000048 0,3256 

dostawcze 0,1470 1,025 0,1293 0,00000048 0,2780 

ciężarowe 0,4820 5,987 0,5580 0,00000090 1,5840 

autobusy 0,7857 13,529 0,6110 0,00000090 1,0360 

Metodykę obliczania emisji pozaspalinowej oraz propozycję wskaźników emisji oparto na wytycznych 
U.S. Environmental Protection Agency - EPA AP-42 13.2.1. Paved Roads oraz EMEP/EEA emission 
inwentory guidebook 2013. Wskaźniki emisji pozaspalinowej z transportu oraz emisji wtórnej  
z unoszenia przedstawiono w kolejnej tabeli. 

Tabela 28. Wskaźniki emisji pozaspalinowej z transportu samochodowego 

                                                
112źródło: Politechnika Warszawska 
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rodzaj emisji 
PM10 

[g/pojazd×km] 

PM2,5 

[g/pojazd×km] 

emisja ze ścierania - pojazdy osobowe 0,0195 0,0107 

emisja ze ścierania - pojazdy dostawcze 0,0272 0,0148 

emisja ze ścierania - pojazdy ciężarowe 0,0950 0,0950 

emisja ze ścierania - autobusy 0,0950 0,0540 

emisja ze ścierania jezdni - - pojazdy osobowe 0,0101 0,0055 

emisja ze ścierania jezdni - pojazdy dostawcze 0,0101 0,0055 

emisja ze ścierania jezdni - pojazdy ciężarowe/autobusy 0,0513 0,0277 

emisja wtórna z unoszenia 0,1440 0,1440 

Źródła emisji punktowej 

W ramach inwentaryzacji zebrano dostępne dane na temat jednostek organizacyjnych 
wprowadzających substancje do powietrza, które zlokalizowane są na terenie Miasta Mielca. 
Informacje zawarte w bazie dotyczą źródeł energetycznych i technologicznych. 

Ze względu na znaczną ilość danych źródłowych, ulokowanych w różnych istniejących bazach danych, 
podstawowymi danymi w inwentaryzacji emisji punktowej będą dane baz przygotowane na potrzeby 
programów ochrony powietrza, bazy opałowe oraz bazy prowadzone przez WIOŚ na potrzeby 
modelowania do rocznych ocen jakości powietrza. 

3.2.2. BILANS EMISJI POZOSTAŁYCH SUBSTANCJI DO POWIETRZA – WYNIKI 
INWENTRYZACJI 

Wyniki inwentaryzacji emisji SO2 

Sumaryczna, oszacowana, wielkość emisji SO2 ekwiwalentnego dla roku 2012 wynosi 49 150,87 Mg 
SO2, co stanowi ok. 0,81 Mg SO2 na mieszkańca na rok. Wielkości emisji w roku 2012 w poszczególnych 
sektorach inwentaryzacji przedstawia poniższa tabela oraz opracowany do niej wykres dotyczący 
procentowego udziału tych sektorów w emisji SO2.  

Tabela 29. Bilans emisji SO2e w sektorach bezpośredniego wpływu miasta 

l.p. sektor 
bilans emisji 

udział procentowy 
sektorów 

 [MgSO2e/rok] [%] 

1 
Budynki użyteczności 
publicznej – mienie miasta 

1 118,99 84,13% 

2 
Transport publiczny – flota 
gminy 

0,6 0,05% 

3 Oświetlenie ulic 210,40 15,82% 
 SUMA 1 329,99 100% 
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Rysunek 15. Procentowy udział sektorów pod bezpośrednimi wpływami Miasta Mielec w emisji SO2e w 2012 roku 

Reasumując powyższą analizę można zauważyć znaczący udział budynków użyteczności publicznej 
84,13%, który stanowi ponad połowę całkowitej emisji SO2. Transport publiczny oraz oświetlenie ulic 
emitują kolejno około 0,05% i 15,82% dwutlenku siarki. Budynki użyteczności publicznej mają znaczący 
wpływ na jakość powietrza w sektorze publicznym. W związku, iż sektor publiczny znajduje się pod 
bezpośrednimi wpływami miasta, będzie zobowiązany do realizowania zadań wpisujących się w 
harmonogram działań na rzecz poprawy jakości powietrza Miasta Mielec. 

Tabela 30. Bilans emisji SO2e w sektorach pośredniego wpływu miasta 

l.p. sektor 
bilans emisji udział procentowy 

sektorów 
 [MgSO2e/rok] [%] 

1 Mieszkalnictwo  38 038,1 79,54% 
2 Transport indywidualny 21,05 0,05% 
3 Przemysł, handlu i usług 9 761,72 20,41% 

 SUMA 47 820,88 100% 

 

 

Rysunek 16. Procentowy udział sektorów poza pośrednimi wpływami Miasta Mielec w emisji SO2e w 2012 roku 
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Na podstawie powyższych danych można zauważyć znaczący udział mieszkalnictwa, który stanowi 
ponad połowę całkowitej emisji SO2. Mieszkalnictwo oraz przemysł emitują odpowiednio około 80 
i 20% dwutlenku siarki. W związku ze znaczącym udziałem mieszkalnictwa w emisji SO2 wszelkie 
podejmowane działania na rzecz poprawy stanu powietrza będą wynikać z odrębnych uregulowań oraz 
dobrej woli mieszkańców, ponieważ sektor ten nie znajduje się pod bezpośrednimi wpływami miasta. 

Na emisję SO2 wpływa wielkość zużycia energii oraz w paliw w sektorach wymienionych powyżej. 
Zużycie to zostało szczegółowo opisane w rozdziale 7.1.1. przy opisie emisji CO2. 

Podsumowanie 

Wielkość emisji SO2 w sektorze publicznym, czyli pod bezpośrednimi wpływami miasta kształtuje się 
na poziomie 1 329,45 MgSO2e/rok, z kolei w sektorze prywatnym – pośrednich wpływów miasta – 
wielkość emisji SO2 osiąga wartość 47 820,88 MgSO2e/rok. Porównując wielkości emisji pomiędzy 
sektorami należy zaznaczyć, że emisja SO2 z sektora publicznego jest niewielka mając na uwadze rząd 
wielkości wyemitowanego CO2 przez sektor prywatny. 

Wyniki inwentaryzacji emisji NO2 

Sumaryczna, oszacowana, wielkość emisji NO2 ekwiwalentnego dla roku 2012 wynosi 47 089,95 Mg 
NO2, co stanowi ok. 0,8 Mg NO2 na mieszkańca na rok. Wielkości emisji w roku 2012 w poszczególnych 
sektorach inwentaryzacji przedstawia poniższa tabela oraz opracowany do niej wykres dotyczący 
procentowego udziału tych sektorów w emisji NO2.  

Tabela 31. Bilans emisji NO2e w sektorach bezpośredniego wpływu miasta 

l.p. sektor 
bilans emisji 

udział procentowy 
sektorów 

 [MgNO2e/rok] [%] 

1 
Budynki użyteczności 
publicznej – mienie miasta 

1 915,20 
87,62% 

2 Transport publiczny – flota 
gminy 

0,5 
0,02% 

3 Oświetlenie ulic 270,02 12,35% 
 SUMA 2 185,72 100% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rysunek 17. Procentowy udział sektorów pod bezpośrednimi wpływami Miasta Mielec w emisji NO2e w 2012 r. 
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Reasumując powyższą analizę można zauważyć, że znaczący udział w emisji NO2 ma sektor budynków 
użyteczności publicznej, który stanowi ponad połowę całkowitej emisji NO2. Sektor oświetlenia 
i transportu publicznego  emitują kolejno około 12,35 i 0,02%% dwutlenku azotu. W związku, iż sektor 
publiczny znajduje się pod bezpośrednimi wpływami miasta, będzie zobowiązany do realizowania 
zadań wpisujących się w harmonogram działań na rzecz poprawy jakości powietrza Miasta Mielec. 

Tabela 32. Bilans emisji NO2e w sektorach pośredniego wpływu miasta 

l.p. sektor 
bilans emisji 

udział procentowy 
sektorów 

 [MgNO2e/rok] [%] 
1 Mieszkalnictwo  11 111,62 24,75% 
2 Transport indywidualny 319,37 0,71% 
3 Przemysł, handlu i usług 33 473,24 74,54% 

 SUMA 44 904,23 100% 

 

Rysunek 18. Procentowy udział sektorów poza pośrednimi wpływami Miasta Mielec w emisji NO2e w 2012 roku 

Na podstawie powyższych danych można zauważyć znaczący udział przemysłu, handlu i usług który 
stanowi ponad połowę całkowitej emisji NO2. Mieszkalnictwo oraz transport indywidualny emitują 
odpowiednio około 24,75% i 0,71% dwutlenku azotu. W związku, iż udział przemysłu, handlu i usług 
i mieszkalnictwa jest znaczący w emisji NO2 można, zatem stwierdzić, iż cały sektor prywatny ma duży 
wpływ na jakość powietrza w mieście. W związku, iż sektor ten nie znajduje się pod bezpośrednimi 
wpływami miasta, a wszelkie podejmowane działania na rzecz poprawy stanu powietrza będą wynikać 
z odrębnych uregulowań oraz dobrej woli mieszkańców. Na emisję NO2 wpływa wielkość zużycia 
energii oraz w paliw w sektorach wymienionych powyżej. Zużycie to zostało szczegółowo opisane  w 
rozdziale 7.1.1. przy opisie emisji CO2. 

Podsumowanie 

Wielkość emisji NO2 w sektorze publicznym, czyli pod bezpośrednimi wpływami miasta kształtuje się 
na poziomie 2 185,72 MgNO2e/rok, z kolei w sektorze prywatnym – pośrednich wpływów miasta – 
wielkość emisji NO2 osiąga wartość 44 904,23 MgNO2e/rok. Porównując wielkości emisji pomiędzy 
sektorami należy zaznaczyć, że emisja NO2 z sektora publicznego jest niewielka mając na uwadze rząd 
wielkości wyemitowanego NO2 przez sektor prywatny. 

Wyniki inwentaryzacji emisji pyłu PM10 

Sumaryczna, oszacowana, wielkość emisji PM10 ekwiwalentnego dla roku 2012 wynosi 102 022,41 Mg 
PM10, co stanowi ok. 1,67 Mg PM10 na mieszkańca na rok. Wielkości emisji w roku 2012 
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w poszczególnych sektorach inwentaryzacji przedstawia poniższa tabela oraz opracowany do niej 
wykres dotyczący procentowego udziału tych sektorów w emisji PM10.  

Tabela 33. Bilans emisji PM10e w sektorach bezpośredniego wpływu miasta 

l.p. sektor 
bilans emisji udział procentowy 

sektorów 
 [MgPM10e/rok] [%] 

1 Budynki użyteczności 
publicznej – mienie miasta 

15 100,09 70,98% 

2 
Transport publiczny – flota 
gminy 

0,045 0,01% 

3 Oświetlenie ulic 6 170,75 29,01% 
 SUMA 21 270,89 100% 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 19. Procentowy udział sektorów pod bezpośrednimi wpływami Miasta Mielec w emisji pyłu PM10e 
w 2012 r. 

Reasumując powyższą analizę można zauważyć znaczący udział budynków użyteczności publicznej, 
który stanowi ponad połowę całkowitej emisji pyłu PM10. Transport publiczny oraz oświetlenie ulic 
emitują kolejno około 0,01% i 29,01% dwutlenku węgla. Budynki użyteczności publicznej i transport 
publiczny stanowią łącznie aż 71% i tym samym mają znaczący wpływ na jakość powietrza w sektorze 
publicznym. W związku, iż sektor publiczny znajduje się pod bezpośrednimi wpływami miasta, będzie 
zobowiązany do realizowania zadań wpisujących się w harmonogram działań na rzecz poprawy jakości 
powietrza Miasta Mielec. 

Tabela 34. Bilans emisji pyłu PM10ew sektorach pośredniego wpływu miasta 

l.p. sektor 
bilans emisji 

udział procentowy 
sektorów 

 [MgPM10e/rok] [%] 
1 Mieszkalnictwo  24 778,90 30,68% 
2 Transport indywidualny 80,08 0,10% 
3 Przemysł, handlu i usług 55 892,54 69,31% 

 SUMA 80 751,52 100% 
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Rysunek 20. Procentowy udział sektorów poza pośrednimi wpływami Miasta Mielec w emisji pyłu PM10e 
w 2012r. 

Na podstawie powyższych danych można zauważyć znaczący udział przemysłu, , handlu i usług który 
stanowi ponad połowę całkowitej emisji pyłu PM10. Mieszkalnictwo oraz transport indywidualny 
emitują odpowiednio około 30 i 0,1% pyłu PM10. W związku, iż udział transportu i mieszkalnictwa nie 
jest znaczący w emisji pyłu PM10 można zatem stwierdzić, iż cały sektor prywatny ma duży wpływ na 
jakość powietrza w mieście. W związku, iż sektor ten nie znajduje się pod bezpośrednimi wpływami 
miasta, a wszelkie podejmowane działania na rzecz poprawy stanu powietrza będą wynikać 
z odrębnych uregulowań oraz dobrej woli mieszkańców. 

Na emisję PM10 wpływa wielkość zużycia energii oraz w paliw w sektorach wymienionych powyżej. 
Zużycie to zostało szczegółowo opisane  w rozdziale 7.1.1. przy opisie emisji CO2. 

 

 

Podsumowanie 

Wielkość emisji pyłu PM10 w sektorze publicznym, czyli pod bezpośrednimi wpływami miasta 
kształtuje się na poziomie 21 270,89 Mg PM102e/rok, z kolei w sektorze prywatnym – pośrednich 
wpływów miasta – wielkość emisji pyłu PM10 osiąga wartość 80 751,52 Mg PM102e/rok. Porównując 
wielkości emisji pomiędzy sektorami należy zaznaczyć, że emisja pyłu PM10 z sektora publicznego jest 
niewielka mając na uwadze rząd wielkości wyemitowanego pyłu PM10 przez sektor prywatny. 

Wyniki inwentaryzacji emisji pyłu PM2,5 

Sumaryczna, oszacowana, wielkość emisji pyłu PM2,5 ekwiwalentnego dla roku 2012 wynosi 87 745,23 
Mg PM2,5 co stanowi ok. 1,43 Mg PM2,5 na mieszkańca na rok. Wielkości emisji w roku 2012  
w poszczególnych sektorach inwentaryzacji przedstawia poniższa tabela oraz opracowany do niej 
wykres dotyczący procentowego udziału tych sektorów w emisji PM2,5.  
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Tabela 35. Bilans emisji PM2,5e w sektorach bezpośredniego wpływu miasta 

l.p. sektor 
bilans emisji 

udział procentowy 
sektorów 

 [MgPM2,5e/rok] [%] 

1 
Budynki użyteczności 
publicznej – mienie miasta 

12 986,07 70,98% 

2 
Transport publiczny – flota 
gminy 

0,040 0,01% 

3 Oświetlenie ulic 5 306,85 29,01% 
 SUMA 18 292,96 100% 

 

Rysunek 21. Procentowy udział sektorów pod bezpośrednimi wpływami Miasta Mielec w emisji pyłu PM2,5e 
w 2012 r. 

Reasumując powyższą analizę można zauważyć znaczący udział budynków użyteczności publicznej, 
który stanowi ponad połowę całkowitej emisji pyłu PM2,5. Transport publiczny oraz oświetlenie ulic 
emitują kolejno około 0,01% i 29,01% pyłu PM2,5. Budynki użyteczności publicznej i transport 
publiczny stanowią łącznie aż 70,99% emisji pyłu PM2,5 tym samym mają znaczący wpływ na jakość 
powietrza w sektorze publicznym. W związku, iż sektor publiczny znajduje się pod bezpośrednimi 
wpływami miasta, będzie zobowiązany do realizowania zadań wpisujących się w harmonogram działań 
na rzecz poprawy jakości powietrza Miasta Mielec. 

Tabela 36. Bilans emisji pyłu PM2,52ew sektorach pośredniego wpływu miasta 

l.p. sektor 
bilans emisji 

udział procentowy 
sektorów 

 [MgPM2,5e/rok] [%] 
1 Mieszkalnictwo  21 309,85 30,68% 
2 Transport indywidualny 74,84 0,11% 
3 Przemysł, handlu i usług 48 067,58 69,21% 

 SUMA 69 452,27 100% 
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Rysunek 22. Procentowy udział sektorów poza pośrednimi wpływami Miasta Mielec w emisji pyłu PM2,5e w 2012 
r. 

Na podstawie powyższych danych można zauważyć znaczący udział przemysłu, , handlu i usług który 
stanowi ponad połowę całkowitej emisji pyłu Pm2,5. Mieszkalnictwo oraz transport indywidualny 
emitują odpowiednio około 30,68% i zaledwie 0,11% pyłu PM2,5. W związku, iż udział mieszkalnictwa 
jest znaczący w emisji pyłu PM2,5 można zatem stwierdzić, iż cały sektor prywatny ma duży wpływ na 
jakość powietrza w mieście. W związku, iż sektor ten nie znajduje się pod bezpośrednimi wpływami 
miasta, a wszelkie podejmowane działania na rzecz poprawy stanu powietrza będą wynikać 
z odrębnych uregulowań oraz dobrej woli mieszkańców. 

Na emisję PM2,5 wpływa wielkość zużycia energii oraz w paliw w sektorach wymienionych powyżej. 
Zużycie to zostało szczegółowo opisane  w rozdziale 7.1.1. przy opisie emisji CO2. 

Podsumowanie 

Wielkość emisji pyłu PM2,5 w sektorze publicznym, czyli pod bezpośrednimi wpływami miasta 
kształtuje się na poziomie 18 292,96 Mg PM2,5e/rok, z kolei w sektorze prywatnym – pośrednich 
wpływów miasta – wielkość emisji osiąga wartość 69 452,27 MgPM2,5e/rok. Porównując wielkości 
emisji pomiędzy sektorami należy zaznaczyć, że emisja pyłu PM2,5 z sektora publicznego jest mniejsza 
od wielkości wyemitowanego pyłu PM2,5 przez sektor prywatny. 

Wyniki inwentaryzacji emisji benzo(a)pirenu 

Sumaryczna, oszacowana, wielkość emisji benzo(a)pirenu ekwiwalentnego dla roku 2012 wynosi 
0,0086 Mg benzo(a)pirenu. Wielkości emisji w roku 2012 w poszczególnych sektorach inwentaryzacji 
przedstawia poniższa tabela oraz opracowany do niej wykres dotyczący procentowego udziału tych 
sektorów w emisji benzo(a)pirenu.  

Tabela 37. Bilans emisji benzo(a)pirenue w sektorach bezpośredniego wpływu miasta 

l.p. sektor 
bilans emisji 

udział procentowy 
sektorów 

 [MgB(a)Pe/rok] [%] 

1 
Budynki użyteczności 
publicznej – mienie miasta 

0,0012 
70,59% 

2 
Transport publiczny – flota 
gminy 

0,0 
0,00% 
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0,11%
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l.p. sektor 
bilans emisji 

udział procentowy 
sektorów 

 [MgB(a)Pe/rok] [%] 
3 Oświetlenie ulic 0,00053 31,18% 

 SUMA 0,0017 100% 

 

Rysunek 23. Procentowy udział sektorów pod bezpośrednimi wpływami Miasta Mielec w emisji benzo(a)pirenue 
w 2012 r. 

Reasumując powyższą analizę można zauważyć znaczący udział budynków użyteczności publicznej, 
który stanowi ponad połowę całkowitej emisji pyłu benzo (a) pirenu. Transport publiczny emituje około 
32% benzo (a) pirenu. Budynki użyteczności publicznej 70,59% emisji benzo (a) pirenu tym samym mają 
znaczący wpływ na jakość powietrza w sektorze publicznym. W związku, iż sektor publiczny znajduje 
się pod bezpośrednimi wpływami miasta, będzie zobowiązany do realizowania zadań wpisujących się 
w harmonogram działań na rzecz poprawy jakości powietrza Miasta Mielec.  

Tabela 38. Bilans emisji pyłu benzo(a)pirenue w sektorach pośredniego wpływu miasta 

l.p. sektor 
bilans emisji 

udział procentowy 
sektorów 

  [MgB(a)Pe/rok] [%] 
1 Mieszkalnictwo  0,0021 30,43% 
2 Transport indywidualny 0,0 0,00% 
3 Przemysł, handlu i usług 0,0048 69,57% 

 SUMA 0,0069 100% 
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Rysunek 24. Procentowy udział sektorów poza pośrednimi wpływami Miasta Mielec w emisji benzo(a)pirenue 

w 2012 roku 

Na podstawie powyższych danych można zauważyć znaczący udział przemysłu, handlu i usług który 
stanowi ponad połowę całkowitej emisji pyłu benzo(a)pirenu. Mieszkalnictwo emituje około 30% 
benzo(a)pirenu. W związku, iż udział mieszkalnictwa jest znaczący w emisji pyłu benzo(a)pirenu można 
zatem stwierdzić, iż cały sektor prywatny ma duży wpływ na jakość powietrza w mieście. W związku, iż 
sektor ten nie znajduje się pod bezpośrednimi wpływami miasta, a wszelkie podejmowane działania 
na rzecz poprawy stanu powietrza będą wynikać z odrębnych uregulowań oraz dobrej woli 
mieszkańców. 

Na emisję benzo(a)pirenu wpływa wielkość zużycia energii oraz w paliw w sektorach wymienionych 
powyżej. Zużycie to zostało szczegółowo opisane  w rozdziale 7.1.1. przy opisie emisji CO2. 

Podsumowanie 

Wielkość emisji benzo(a)pirenu w sektorze publicznym, czyli pod bezpośrednimi wpływami miasta 
kształtuje się na poziomie 0,0017 MgB(a)Pe/rok, z kolei w sektorze prywatnym – pośrednich wpływów 
miasta – wielkość emisji osiąga wartość 0,0069 MgB(a)Pe/rok. Porównując wielkości emisji pomiędzy 
sektorami należy zaznaczyć, że emisja pyłu benzo(a)pirenu z sektora publicznego jest mniejsza od 
wielkości wyemitowanego benzo(a)pirenu przez sektor prywatny. 

4. ASPEKTY ORGANIZACYJNE I FINANSOWE NIEZBĘDNE 
DO REALIZACJI  

4.1. Źródła finansowania inwestycji na poziomie 
międzynarodowym 

Funkcjonujące obecnie źródła finansowania można podzielić ze względu na pochodzenie finansów na 
międzynarodowe i krajowe. 
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Źródła międzynarodowe  

Do źródeł międzynarodowych zaliczamy źródła pochodzące ze środków Unii Europejskiej,  
jak i z innych krajów, oferujących wsparcie w zakresie ochrony środowiska, a nienależących do UE, jak 
Norwegia czy Szwajcaria. Istnieje wiele różnych instrumentów finansowych, natomiast w zakresie 
zadań związanych z ochroną środowiska, a zarazem z ochroną powietrza do najważniejszych źródeł 
można zaliczyć: 

 Instrument finansowy na rzecz środowiska Life+ 

Instrument finansowy na rzecz środowiska Life+ 

LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej, który koncentruje się wyłącznie na 
współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Głównym celem LIFE+ jest wspieranie 
procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska, 
jak również identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony 
środowiska. 

Instrument finansowy wspiera w szczególności wdrażanie szóstego Programu Działania 
Środowiskowego Wspólnoty (6th EAP, 2002–2012), włącznie z jego strategiami tematycznymi,  
a także zapewnia wsparcie finansowe dla środków i przedsięwzięć wnoszących wartość dodaną  
w dziedzinie ochrony przyrody i środowiska państw członkowskich UE. Program ten będzie realizowany 
w latach 2014-2020 oraz będzie stanowić kontynuację programu LIFE, realizowanego w latach 
wcześniejszych. LIFE+ to bardzo wymagający program, obejmujący różnorodne zagadnienia poczynając 
od ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, przez zmiany klimatu, ochronę powietrza, ochronę 
gleb i wód, przeciwdziałanie hałasowi, ochronę zdrowia aż po działania mające  
na celu wzrost świadomości społecznej w dziedzinie środowiska113. 

W latach 2014-2020, kontynuowany będzie program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE+). 
Nowy program LIFE+ przewiduje ustanowienie dwóch podprogramów114: 

Podprogramu działań na rzecz środowiska obejmującego trzy obszary projektowe, czyli: 

 ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami, 
 różnorodność biologiczną, 
 zarządzanie i informację w zakresie środowiska. 

Podprogramu działań na rzecz klimatu obejmującego trzy priorytety, czyli: 

 łagodzenie skutków klimatycznych, 
 dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu, 
 zarządzanie i informację w zakresie klimatu. 

Instrument finansowy LIFE+ pełni rolę katalizatora we wspieraniu realizacji i włączaniu celów  
w zakresie środowiska i klimatu do innych polityk oraz praktyki państw członkowskich. Dokładny opis 
struktury udzielania dotacji z instrumentu Life+, znajduje się w załączniku. 

Europejski Bank Inwestycyjny 

Europejski Bank Inwestycyjny (European Investment Bank - EIB) stanowi instytucję finansową Unii 
Europejskiej. EBI działa od 1958 roku, na mocy Traktatu Rzymskiego z 1957 roku o utworzeniu EWG, 
którego akcjonariuszami są państwa członkowskie Wspólnoty. Siedzibą banku jest Luksemburg. 
Nadrzędnym celem Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest przyczynianie się do harmonijnego 

                                                
113http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/ 
114http://www.mrr.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Programowanie_2014_2020/Umowa_partnerstwa/
Documents/Zalaczniki_Projekt_Umowa_Partnerstwa_12072013.pdf 
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rozwoju Wspólnoty. Bank udziela kredytów inwestycyjnych oraz gwarancji podmiotom publicznym  
i prywatnym z państw - akcjonariuszy. EBI uczestniczy m.in. w realizacji polityki UE w zakresie pomocy: 
państwom AKP (byłe kolonie krajów EWG), 12 państwom obszaru Morza Śródziemnego (układy  
o współpracy), jak również krajom wschodniej i środkowej Europy. Polska korzysta  
z kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego od 1991 roku. 

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD) 
działa od 1991 roku, na podstawie Uchwały Rady Europejskiej z 1989 r. oraz Porozumienia z 1990 r. 
Siedzibą banku jest Londyn. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju liczy 66 członków (są to:  
64 państwa, Europejski Bank Inwestycyjny Oraz Wspólnota Europejska). 

Celem EBOiR jest promocja rozwoju sektora publicznego i prywatnego w państwach demokracji 
wielopartyjnej, pluralizmu, gospodarki rynkowej oraz wspieranie transformacje i zmian strukturalnych. 
Bank wspiera m.in. inwestycje w zakresie ochrony środowiska, a obszarem jego działania są m.in.: 
Albania, Armenia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Macedonia, Gruzja, Kazachstan 
i Kirgistan. 

Ocenę możliwości wykorzystania finansowania w ramach źródeł międzynarodowych, przedstawiono 
poniżej (w celu niniejszej oceny zastosowano metodę oznaczenia kolorami wg poniższej legendy): 

 Możliwość otrzymania finansowania 

 Brak możliwości otrzymania finansowania 

 Możliwość otrzymania finansowania, brak ustalonych terminów naborów 

Źródło finansowania 
Możliwość 

Finansowania 

Instrument Finansowy Life + 

Możliwość otrzymania dofinansowania z zakresu w zakresie kampanii informacyjnych 
i różnorodnych projektów pilotażowych pod kątem ochrony powietrza. 

 

Możliwość zaciągnięcia kredytu na zadania związane z ochroną powietrza.  

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju EBRD 

Możliwość zaciągnięcia kredytu na zadania związane z ochroną powietrza.  

4.2. Źródła finansowania inwestycji na poziomie krajowym 
Źródła krajowe - centralne 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Ważnym źródłem finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska, a zarazem ochrony powietrza  
w latach 2014-2020, będzie m.in. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. POIiŚ będzie 
jednym z programów operacyjnych, stanowiący podstawowe narzędzie do finansowania, przy 
wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
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Główny cel programu wynika z jednego z trzech priorytetów Strategii Europa 2020115- wzrost 
zrównoważony rozumiany jako wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej 
przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, w której cele środowiskowe są realizowane 
działaniami na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, finansowanie odbywa się w ramach  
8 osi priorytetowych: 

I. OŚ PRIORYTETOWA: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, 
II. OŚ PRIORYTETOWA: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, 

III. OŚ PRIORYTETOWA: Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska  
i ważnej w skali europejskiej, 

IV. OŚ PRIORYTETOWA: Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej, 
V. OŚ PRIORYTETOWA: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, 

VI. OŚ PRIORYTETOWA: Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego, 
VII. OŚ PRIORYTETOWA: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, 

VIII. OŚ PRIORYTETOWA: Pomoc techniczna. 

Podstawowymi projektami wymienionymi w I osi priorytetowej odpowiedzialnej za zmniejszenie 
emisyjności gospodarki, są projekty związane z ochroną powietrza, tj.: 

 wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
(PI 4.1), 

 wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym 
w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym (PI 4.3), 

 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 4.5), 

 promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii 
elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe (PI 4.7). 

Podstawowymi projektami wymienionymi w II osi priorytetowej odpowiedzialnej za ochronę 
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, są m.in.: 

 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 (PI 6.5). 

Podstawowymi projektami wymienianymi w III osi priorytetowej odpowiedzialnej za rozwój 
infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej, są m.in.: 

 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 4.5). 

Beneficjentami mogą być jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi 
publiczne, w ramach zadań własnych samorządów. Ministerstwo Środowiska, jako Instytucja 
Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, będzie ogłaszało nabory 
                                                
115Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 
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wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach 
poszczególnych priorytetów. Dokładny opis struktury udzielania dotacji POIŚ, zawarto w załączniku. 

Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

NFOŚiGW oraz WFOŚiGW stanowią filary polskiego systemu finansowania ochrony środowiska służące 
osiąganiu celów ekologicznych, które wynikają z polityki ekologicznej państwa  
i międzynarodowych zobowiązań Polski, jak również wynikają z przepisów regulujących zagadnienia 
ochrony środowiska. Podstawą działania funduszy jest Prawo ochrony środowiska, a ich zadaniem jest 
dofinansowywanie okresowo ustalanych programów priorytetowych z zakresu ochrony środowiska,  
w tym dotyczących gospodarki odpadami. Formą pomocy finansowej udzielaną przez fundusze, są 
m.in.: pożyczki, dotacje, dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, przekazanie środków 
jednostkom budżetowym, umorzenia części pożyczek, nagrody. Pożyczki oraz dotacje sięgają nawet do 
60-75% kosztów kwalifikowanych, a beneficjentami mogą być JST i przedsiębiorcy. 

NFOŚiGW 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala podstawowe kierunki 
finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego, a zarazem działań 
zmierzających do ograniczenia niskiej emisji. Pomoc z ramienia NFOŚiGW określana jest rocznie  
i dzielona na poszczególne Programy. W 2014 roku wyróżniono 5 osi programowych: 

1. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi. 
2. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. 
3. Ochrona atmosfery. 
4. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów. 
5. Międzydziedzinowe. 

W ramach omawianej tematyki można otrzymać dotację w ramach osi 3 oraz 5. 

Program Polska Cyfrowa 

Nowym programem krajowym jest Program Polska Cyfrowa (w stosunku do poprzedniej perspektywy 
finansowej 2007-2013). W ramach PPC wspierane będą następujące inwestycje: 

 poszerzanie dostępu do sieci szerokopasmowych, 
 rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, 
 zwiększenie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych w usługach,  

np. e-administracja, e-integracja, e-kultura, e-zdrowie. 

Celem głównym PPC jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju 
kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp  
do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e - usługi publiczne oraz stale rosnący 
poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Priorytetami Programu są: 

1. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. 

2. e-Administracja i otwarty rząd. 

3. Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa. 

W ramach omawianej tematyki istnieje możliwość uzyskania wsparcia w ramach priorytetu  
2. e-Administracja i otwarty rząd. 

Oś priorytetowa II. E-Administracja i otwarty rząd. 

W ramach omawianej osi wsparcie skierowane będzie przede wszystkim do jednostek administracji 
rządowej oraz podległych im jednostek. Wsparcie obejmować będzie projekty o znaczeniu 
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ogólnopolskim, z uwzględnieniem preferencji  dla obszarów wskazanych w Planie Zintegrowanej 
Informatyzacji Państwa (rynek pracy; ubezpieczenia i świadczenia społeczne; ochrona zdrowia; 
prowadzenie działalności gospodarczej; wymiar sprawiedliwości i sądownictwo; prezentacja  
i udostępnianie danych przestrzennych i statystycznych; nauka i szkolnictwo wyższe; podatki i cła; 
sprawy administracyjne, w szczególności obywatelskie; zamówienia publiczne; bezpieczeństwo 
i powiadamianie ratunkowe; rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich). 

4.3. Źródła finansowania inwestycji na poziomie 
wojewódzkim  

WFOŚiGW 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie to regionalna instytucja 
finansów publicznych wspomagająca finansowo inwestorów w realizacji przedsięwzięć 
infrastrukturalnych w ochronie środowiska. WFOŚiGW wspiera również edukację ekologiczną, badania 
naukowe i wydawnictwa popularyzujące ochronę przyrody. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej udziela pomocy finansowej w formie pożyczek oraz dotacji na cele określone  
w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. 
zm.), zgodnie z wyznaczanymi priorytetami, kryteriami wyboru przedsięwzięć oraz planami działalności 
Funduszu. Fundusz może również: 

 przekazywać środki państwowym jednostkom budżetowym zgodnie z art. 410c ustawy, 
w trybie przewidzianym w przepisach szczegółowych, 

 zawierać, za zgodą Rady Nadzorczej Funduszu, z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
bankami lub innymi organizacjami finansowymi polskimi lub zagranicznymi, umowy, 
porozumienia o finansowaniu przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce 
wodnej, 

 przyznawać nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na 
podstawie odrębnych regulaminów zatwierdzanych przez Zarząd Funduszu. 

Nadrzędny priorytet WFOŚiGW stanowi wsparcie przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków 
zagranicznych niepodlegających zwrotowi w tym zadań zgodnych z Narodową Strategią Spójności i jej 
dokumentami programowymi. WFOŚiGW określił przedsięwzięcia priorytetowe na 2015 r., w ich skład 
wchodzi: 

1. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi. 
2. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. 
3. Ochrona atmosfery poprzez: 

1) poprawę jakości powierza, 
2) wspieranie budowy i wykorzystanie rozproszonych odnawialnych źródeł energii. 

4. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów. 
5. Inne działania na rzecz ochrony środowiska. 

W ramach omawianej tematyki dofinansowanie można otrzymać w ramach priorytetu „Ochrony 
atmosfery” oraz „Inne działania ochrony środowiska”. W ramach priorytetu „Ochrona atmosfery”, 
można ubiegać się o dofinansowanie w ramach m.in.: 

 likwidacji tzw. „niskich” źródeł emisji na terenach miast, w szczególności w strefach 
i aglomeracjach, dla których opracowane zostały programy ochrony powietrza, 
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 realizacji przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej 
kogeneracji oraz rozwoju biogazowni, 

 realizacji zadań mających na celu poprawę stanu czystości powietrza w miejscowościach 
uzdrowiskowych woj. Podkarpackiego, 

 racjonalizacji gospodarki energią, wdrażania technologii i przedsięwzięć ograniczających 
zużycie energii w przemyśle i gospodarce komunalnej. 

Główne przedsięwzięcia priorytetowe: 

 ochrona ekosystemów leśnych, nieleśnych i dzikich zwierząt w szczególności w parkach 
narodowych, 

 dokumentowanie zasobów przyrodniczych województwa podkarpackiego oraz czynna 
ochrona obiektów przyrodniczych, 

 czynna ochrona gatunków flory i fauny oraz ich siedlisk, które są chronione lub zagrożone 
wyginięciem, w tym przedsięwzięć związanych z wdrażaniem programu NATURA 2000, 

 rewaloryzacja szczególnie cennych zabytkowych założeń ogrodowych. 

W ramach priorytetu „Inne działania ochrony środowiska” finansowane będą: 

 wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów 
kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, 

 działania polegające na zapobieganiu i likwidowaniu poważnych awarii, a także ich skutków, 
 przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska, 
 edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań i zasad proekologicznych. 

Można ubiegać się o dofinansowanie w ramach: 

 tworzenia nowych lub modernizację istniejących stanowisk pomiarowych i innych narzędzi 
w zakresie monitoringu, 

 zwiększenia skuteczności ochrony środowiska w tym nabywania specjalistycznego sprzętu 
i urządzeń wykorzystywanych w działaniach ratunkowych i zabezpieczających, 

 remontów i odtworzeń elementów infrastruktury ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych zniszczonych przez powódź, 

 współfinansowania programów edukacyjnych o zasięgu regionalnym, w tym uwzględniających 
profilaktykę przeciwpowodziową, 

 rozwoju bazy o szczególnym znaczeniu dla edukacji przyrodniczej. 

WFOŚiGW w Rzeszowie w przypadku posiadania wolnych środków dyspozycyjnych, może finansować 
przedsięwzięcia niemieszczące się na Liście przedsięwzięć priorytetowych, a służących ochronie 
środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasad zrównoważonego rozwoju. 

RPO Województwa Podkarpackiego 

Regionalny Program Operacyjny(RPO) jest dokumentem planistycznym, który określa obszary,  
jak również szczegółowe działania, jakie organy samorządu województwa podejmują lub mają zamiar 
podjąć na rzecz wspierania rozwoju województwa lub regionu. Jak nazwa wskazuje jest to dokument 
o charakterze operacyjnym, a więc jest bardziej szczegółowy i podrzędny wobec strategii rozwoju. 
Podstawę prawną dla funkcjonowania RPO stanowi uchwalona 6 grudnia 2006 r. ustawa o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju. W Regionalnym Programie Operacyjnym dla województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 (projekt z dnia 9 kwietnia 2014) zaprogramowano 10 osi 
priorytetowych: 
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OŚ Priorytetowa 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. 
OŚ Priorytetowa 2. Cyfrowe Podkarpacie. 
OŚ Priorytetowa 3. Czysta energia. 
OŚ Priorytetowa 4. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. 
OŚ Priorytetowa 5. Infrastruktura komunikacyjna. 
OŚ Priorytetowa 6. Spójność przestrzenna i społeczna. 
OŚ Priorytetowa 7. Regionalny rynek pracy. 
OŚ Priorytetowa 8. Integracja społeczna. 
OŚ Priorytetowa 9: Jakość edukacji i kompetencji w regionie. 
OŚ Priorytetowa 10: Pomoc techniczna. 

W ramach omawianej tematyki dofinansowanie można otrzymać w ramach Osi priorytetowej 3 i 4.  
W ramach osi 3. Czysta energia, istnieje możliwość otrzymania wsparcia w zakresie celu tematycznego 
na: 

 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych  
(Cel działania: Zwiększony poziom produkcji energii z odnawialnych źródeł w generacji 
rozproszonej) 
3.3. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 
i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym  
w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym (Cel działania: Zwiększona efektywność 
energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej.); 
3.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, 
w szczególności dla obszarów miejskich w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej 
mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających łagodzące oddziaływanie na zmiany 
klimatu (Cel działania: Obniżenie emisyjności pyłów w ośrodkach miejskich województwa). 

 W ramach osi 4. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, istnieje 
możliwość otrzymania wsparcia w zakresie celu tematycznego, tj.: 4.2. 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 (Cel działania:  Zwiększony 
udział odpadów zebranych selektywnie w województwie podkarpackim). 

 4.3. 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 (Cel działania: 
Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków). 

 4.5. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz 
wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną 
infrastrukturę (Cel działania: Wzmocnione mechanizmy ochrony różnorodności biologicznej  
w regionie). 

Bank Ochrony Środowiska i komercyjne kredyty bankowe 

Bank Ochrony Środowiska oferuje szerokie spektrum wsparcia w zakresie szeroko pojętej ekologii  
i ochrony środowiska. Za pośrednictwem banku można uzyskać kredyty na szereg różnorodnych 
działań w zakresie ochrony powietrza jak i na działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji. 
Istnieje również możliwość pozyskania kredytu z banków komercyjnych. Komercyjne kredyty bankowe 
na cele inwestycyjne - udzielane przez banki na warunkach rynkowych: 

 konieczność wykazania opłacalności inwestycji w biznesplanie, 
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 wysokie koszty obsługi kredytu, 
 samorządy postrzegane są jako podmioty o wysokiej zdolności kredytowej, 
 zastosowanie – zwykle jako uzupełniające źródło finansowania inwestycji. 

Poniżej przedstawiono ocenę możliwości wykorzystania finansowania w ramach źródeł krajowych. 
W celu dokonania oceny zastosowano metodę oznaczenia kolorami wg poniższej legendy: 

 Możliwość otrzymania finansowania 

 Brak możliwości otrzymania finansowania 

 Możliwość otrzymania finansowania, brak ustalonych terminów naborów 

Źródło finansowania 
Możliwość 

finansowania 

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

PI 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
- możliwość otrzymania dofinansowania zwłaszcza pod kątem inwestycji związanych  
z energią geotermalną i energią słoneczną. 

 

PI 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią  
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym  
w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym - możliwość otrzymania 
dofinansowania zwłaszcza pod kątem wymienionych przedsięwzięć (patrz tab.) 
wspierających działania zmierzające do ograniczenie niskiej emisji. Warunek posiadanie 
Strategii ZIT. 

 

PI 4.5 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 - możliwość otrzymania dofinansowania zwłaszcza pod 
kątem wymiany źródeł ciepła. Warunek - posiadanie Strategii ZIT. 

 

PI 4.7 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej Kogeneracji ciepła i energii 
elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe - możliwość otrzymania 
dofinansowania zwłaszcza pod kątem przedsięwzięć mających na celu budowę lub 
przebudowę jednostek wytwarzania ciepła i zastąpienie ich jednostkami wytwarzającymi 
energię w skojarzeniu, energię w skojarzeniu z OZE oraz budowa przyłączeń do sieci 
ciepłowniczych (szczegóły patrz tab.) 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

3.1. Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca 
wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych, odnawialnych źródeł energii 
- możliwość uzyskania dofinansowania w ramach programu. Nabór wniosków trwał do 
dnia 08.09.2014 r., termin kolejnego naboru nie został jeszcze ogłoszony. 

 

3.2. Poprawa efektywności energetycznej LEMUR - Energooszczędne Budynki 
Użyteczności Publicznej - możliwość otrzymania dofinansowania na działania 
zmniejszające emisję CO2 poprzez budowę obiektów energooszczędnych. Wnioski można 
składać do dnia 31.12.2014 r. 
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3.2. Poprawa efektywności energetycznej Dopłaty do kredytów na budowę domów 
energooszczędnych - brak możliwości uzyskania dofinansowania (patrz typ beneficjenta) 

 

3.3. Wspieranie rozproszonych, odmawianych źródeł energii BOCIAN - Rozproszone, 
odnawialne źródła energii - brak możliwości uzyskania dofinansowania (patrz typ 
beneficjenta) 

 

3.3. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Dopłaty do kredytów na 
budowę domów energooszczędnych - brak możliwości uzyskania dofinansowania (patrz 
typ beneficjenta) 

 

3.3. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Prosument – linia 
dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł 
energii (Projekt) - brak możliwości uzyskania dofinansowania (patrz typ beneficjenta) 

 

3.4. System zielonych inwestycji Część 7) GAZELA - Niskoemisyjny transport miejski - 
możliwość uzyskania dofinansowania pod kątem niskoemisyjnego transportu miejskiego. 
Nabór do II edycji jeszcze nie został ogłoszony. 

 

4.6. Współfinansowanie LIFE+ - możliwość uzyskania dofinansowania jedynie w wypadku 
otrzymania dofinansowania w ramach programu LIFE+. Pierwszy nabór do programu LIFE 
(w perspektywie finansowej 2014-2017) na rzecz Środowiska oraz Klimatu trwał do 28 
lipca 2014 r. Termin kolejnego naboru nie został jeszcze ogłoszony  

 

5.5. Edukacja Ekologiczna - możliwość uzyskania dofinansowania na działania związane  
z edukacją ekologiczną pod kątem ochrony powietrza. Nabór wniosków odbywa się  
w trybie konkursowym, co najmniej raz w roku. 

 

Program Polska Cyfrowa 

OŚ II. E-Administracja i otwarty urząd - możliwość uzyskania dofinansowania. Na chwilę 
obecną brak informacji o terminach naborów. 

 

Regionalny Program Operacyjny 

Oś priorytetowa 3. Czysta energia: 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych (Cel działania: Wzrost wykorzystania potencjału 
odnawialnych źródeł energii w generacji rozproszonej). 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

1. Ochrona powietrza - możliwość otrzymania dofinansowania. Nabór wniosków w 2014 
roku został wstrzymany, przewiduje się ponowne przyjmowanie wniosków w roku 2015. 

 

2. Edukacja ekologiczna - możliwość otrzymania dofinansowania. Nabór wniosków  
w 2014 roku został wznowiony trwać będzie do 7 listopada. 

 

3. Dopłaty do kredytów udzielanych przez BOŚ - możliwość otrzymania kredytu.  

Bank Ochrony Środowiska i kredyty banków komercyjnych 

Możliwość pozyskania kredytów na zasadach wyznaczonych przez BOŚ lub poszczególne 
banki komercyjne 
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5. DZIAŁANIA I ŚRODKI ZAPLANOWANE NA CAŁY 
OKRES OBJĘTY PLANEM  

5.1. Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania 
Długoterminowa strategia miasta uwzględnia zapisy określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym 
do roku 2020, tj.: 

 redukcja emisji gazów cieplarnianych, 
 zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, 
 redukcja zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej, 
a także poprawę jakości powietrza zgodnie z Programem ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej, 
w którym stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu. 
Zgodnie z przyjętym w 2009 r. pakietem energetyczno-klimatycznym do 2020 r. Unia Europejska: 

 o 20% zredukuje emisje gazów cieplarnianych  w stosunku do poziomu emisji z 1990 r., 
 o 20% zwiększy udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii (dla Polski 15%), 
 o 20% zwiększy efektywność energetyczną, w stosunku do prognoz BAU (ang. business as 

usual) na rok 2020. 

Zgodnie z przedstawionymi działaniami w harmonogramie rzeczowo-finansowym PGN, Miasto Mielec 
zrealizuje następujące cele do 2020 roku: 

 cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o 14 911,17 MgCO2/rok, co przełoży się na efekt 
redukcji emisji na poziomie 3,05% w stosunku do emisji z 2012 r.(w 2012 r. emisja CO2 wynosiła 
488 451,9 Mg CO2), 

 cel zwiększenia udziału energii odnawialnej w finalnej konsumpcji o 653,35 MWh/rok, co 
przełoży się na zwiększenie wykorzystania energii z OZE na poziomie 0,05% w całkowitym 
zużyciu energii w stosunku do roku 2012 r. (w 2012 r. produkcja energii z OZE wyniosła 3 457,7 
MWh), 

 cel redukcji zużycia energii o 40 845,81 MWh/rok (147 043,74 GJ/rok), co przełoży się na 
zmniejszenie zużycia energii o 3,16% w stosunku do zużycia energii w 2012 r.  

Cele strategiczne i szczegółowe zostały opisane w rozdziale 3, natomiast zobowiązania w postaci 
realizacji zadań długoterminowych zostały określone w punkcie pn. Harmonogram rzeczowo-
finansowy.  
Wpisujące się w PGN cele i zobowiązania długoterminowe wynikające ze Strategii Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego Miasta Mielec na lata 2007-2015 są następujące: 
 Utrzymanie odpowiedniego tempa wzrostu rozwoju miasta oraz zwiększenie atrakcyjności 

posiadanego rynku pracy 
 Tworzenie przyjaznego klimatu dla lokowania w mieście kapitału inwestycyjnego; 
 Wspieranie zwiększania dostępności oraz ułatwianie wdrażania nowoczesnych technologii 

w szkołach, przedsiębiorstwach, firmach sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP); 
 Stworzenie korzystnych warunków finansowych dla rozwoju przedsiębiorstw i zakładania 

nowych podmiotów, modernizację i rozwój sektora MSP, przy wykorzystaniu m.in. 
regionalnych funduszy gwarancyjnych i dotacji z Unii Europejskiej; 

 Wzmacnianie roli instytucji okołobiznesowych pełniących funkcje doradcze dla sektora 
MSP. 
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 Budowanie wizerunku miasta przyszłości 
 Wprowadzenie systemu zachęt i instrumentów wsparcia dla młodych ludzi; 
 Przygotowanie, atrakcyjnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, wspieranie 

zagospodarowania osiedli mieszkaniowych w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną i bazę 
kulturową; 

 Wypracowanie polityki transportowej Miasta zawierającej długofalowy projekt 
zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego, z uwzględnieniem modernizacji 
infrastruktury komunikacji miejskiej; 

 Pielęgnowanie środowiska przyrodniczego i zagospodarowanie obszarów parkowo – 
rekreacyjnych; 

 Wprowadzanie nowoczesnych, innowacyjnych i odnawialnych instrumentów 
finansowych, wspierających projekty miejskie i dostarczających rozwiązania w zakresie 
finansowania projektów dotyczących rozwoju i rewitalizacji Miasta; 

 Opracowywanie projektów związanych z rozwojem infrastruktury miejskiej i innymi 
przedsięwzięciami związanymi z realizacją celów publicznych. 

 Zrównoważony rozwój przestrzenny miasta 
 Zachowanie zasobów różnorodności biologicznej oraz zapewnienie powiązań 

przestrzennych w systemie obszarów zielonych; 
 Prowadzenie pełnej waloryzacji przyrodniczej i wprowadzanie elementów przyrodniczego 

monitoringu środowiska miasta; 
 Łączenie zadań w zakresie ochrony i rekonstrukcji przestrzeni przyrodniczej; 
 Zagospodarowanie rekreacyjne lasów wschodniej części miasta w zgodzie z wymogami 

ochrony przyrody i ochrony środowiska; 
 Wykorzystanie nowych technologii w przemyśle i usługach skutkujące wzrostem czystości 

powietrza, wpływające na czystość wód oraz gleb; 
 Kontynuacja realizacji programu likwidacji niskiej emisji, emisji gazów cieplarnianych oraz 

szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przyczyniające się do polepszenia 
jakości powietrza; 

 Wspieranie działań likwidujących przyczyny powstawania źródeł silnego zanieczyszczania 
powietrza w mieście; 

 Przebudowanie i rozbudowa układu komunikacyjnego, wprowadzanie alternatywnych 
środków komunikacji zbiorowej i indywidualnej, ze szczególnym uwzględnieniem dróg 
międzyosiedlowych, parkingowych z poszerzeniem infrastruktury ścieżek rowerowych; 

 Wdrożenie sprawnego systemu monitorowania jakości powietrza; 
 Efektywne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową, odpadami w celu ochrony i poprawy 

jakości wód podziemnych i zapobieganiu zanieczyszczeniom wód powierzchniowych. 

5.2. Krótko/średnioterminowe zadania 
Krótko- i średnioterminowe zadania przedstawione są w postaci harmonogramu rzeczowo-
finansowego zawierającego: 

 opis zadania,  
 przypisanie zadania do realizacji określonego celu, 
 podmioty odpowiedzialne za realizację, 
 termin realizacji,  
 koszty wraz ze wskazaniem możliwych źródeł finansowania,  
 określenie efektu ekologicznego  oraz energetycznego. 
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Tabela 39. Harmonogram rzeczowo-finansowy krótko/średnioterminowych działań naprawczych w skali lokalnej miasta Mielec 

Kod zadania Obszar  Działania naprawcze 

Etapy 
realizacji 

oraz rodzaj 
zadania 

Odpowiedzialny za 
realizację 

Szacunkowe 
średnie koszty  

[zł] 

Źródło 
finansowania 

Szacowany efekt 
redukcji MWh 

[MWh/rok] 

Szacowny efekt 
redukcji CO2 

[Mg/rok] 

Szacowany 
stopień redukcji 
CO2 dla obszaru 
w stosunku do 
roku bazowego 

Szacowany 
stopień redukcji 
CO2 dla miasta 
w stosunku do 
roku bazowego 

PGN_M04 
Budynki 

użyteczności 
publicznej 

Zmniejszenie zużycia energii finalnej 
poprzez termomodernizację 
budynków użyteczności publicznej, 
a w szczególności:  

 1 budynek użyteczności 
publicznej oraz budynek 
Starostwa Powiatowego przy  
ul. Sękowskiego 2b, 

 2 przedszkola, 

 3 budynki Przychodni Zdrowia  
w tym: 

- Przychodnia Zdrowia nr 1,  
ul. Sandomierskiej 25 w Mielcu, 
- Przychodnia Zdrowia nr 4,  
ul. Żeromskiego 17 w Mielcu, 
- Przychodnia Zdrowia nr 5, 
 ul. Tańskiego 2 w Mielcu. 

 1 budynek szkoły 
ponadgimnazjalnej –  Zespół 
Szkół im. Profesora 
Groszkowskiego w Mielcu, 

 1 budynek bursy 
międzyszkolnej przy ul. 
Kościuszki w Mielcu. 

2016-2020 

Urząd Miasta, 
Zarządcy budynków 500 000 

Środki unijne, 
środki własne 431,19 143,37 2,11% 

 
0,025% 

 

Starostwo 
Powiatowe 

 
Zarządcy budynków 

7 655 000 

PGN_M04a 
Budynki 

użyteczności 
publicznej 

Zmniejszenie zużycia energii finalnej 
poprzez głęboką modernizację 
energetyczną budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2  

2016-2017 Urząd Miasta 300 000 Środki unijne, 
środki własne 47.91 15.93 0,24% 0,005% 
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Kod zadania Obszar  Działania naprawcze 

Etapy 
realizacji 

oraz rodzaj 
zadania 

Odpowiedzialny za 
realizację 

Szacunkowe 
średnie koszty  

[zł] 

Źródło 
finansowania 

Szacowany efekt 
redukcji MWh 

[MWh/rok] 

Szacowny efekt 
redukcji CO2 

[Mg/rok] 

Szacowany 
stopień redukcji 
CO2 dla obszaru 
w stosunku do 
roku bazowego 

Szacowany 
stopień redukcji 
CO2 dla miasta 
w stosunku do 
roku bazowego 

PGN_M06 Transport 

Redukcja emisji zanieczyszczeń do 
powietrza z transportu dzięki 
poprawie jakości funkcjonowania 
systemu transportu publicznego 
poprzez wymianę taboru na 
niskoemisyjne pojazdy spełniające 
normę Euro VI116 

2015-2018 

Urząd Miasta 
 

Miejska 
Komunikacja 

Samochodowa Sp.  
z o. o. 

18 068 700 Środki unijne, 
środki własne 

1 463 1 287 1,47% 0,26% 

PGN_M11 OZE 

Zwiększenie udziału odnawialnych 
źródeł energii poprzez zastosowanie 
ich na odbudowywanym zapleczu 
technicznym niezbędnym do obsługi 
i konserwacji taboru autobusowego 
wraz z myjnią autobusową przez 
zastosowanie pomp ciepła oraz 
ogniw fotowoltaicznych117 

2016-2018 

Urząd Miasta 
 

Miejska 
Komunikacja 

Samochodowa Sp.  
z o. o. 

6 982 402,50 
Środki unijne, 
środki własne 

148,645 151,67 - 0,03% 

PGN_M13 Transport 

Zmniejszenie emisyjności w 
transporcie poprzez przebudowę 
dworca zlokalizowanego na terenie 
Mielca wraz z jego budynkiem do 
pełnienia roli węzła przesiadkowego 
(dostosowanie infrastruktury wraz z 
budynkiem , wdrożenie systemu 
informacji pasażerskiej)118 

2016-2020 

Urząd Miasta 
 

Miejska 
Komunikacja 

Samochodowa Sp.  
z o. o. 

6 568 077 Środki unijne, 
środki własne 

wg planów 
inwestycyjnych 

Wg planów 
inwestycyjnych 

do oszacowania 
na podstawie 

planów 
inwestycyjnych 

do oszacowania 
na podstawie 

planów 
inwestycyjnych 

PGN_M14 Mieszkalnictwo 

Zmniejszenie zużycia energii finalnej 
poprzez termomodernizację 
budynków mieszkalnych, 
wielorodzinnych i komunalnych o 
łącznej powierzchni 200 000 m2 

2016-2020 
Urząd Miasta 

 
Zarządcy budynków 

36 013 446 
Środki unijne, 
środki własne 19 115,09 6 346,2 5,58% 1,30% 

                                                
116 Działanie jest częścią Regionalnej Inwestycji Terytorialnej (RIT) realizowanej przez Miejski Obszar Funkcjonalny miasta Mielca w skład którego wchodzą: Gmina Miejska Mielec, Gmina Mielec, 

Gmina Tuszów Narodowy, Gmina Przecław w ramach projektu pn. „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec”. 
117 Ibidem. 
118 Ibidem. 
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Kod zadania Obszar  Działania naprawcze 

Etapy 
realizacji 

oraz rodzaj 
zadania 

Odpowiedzialny za 
realizację 

Szacunkowe 
średnie koszty  

[zł] 

Źródło 
finansowania 

Szacowany efekt 
redukcji MWh 

[MWh/rok] 

Szacowny efekt 
redukcji CO2 

[Mg/rok] 

Szacowany 
stopień redukcji 
CO2 dla obszaru 
w stosunku do 
roku bazowego 

Szacowany 
stopień redukcji 
CO2 dla miasta 
w stosunku do 
roku bazowego 

PGN_M15 Mieszkalnictwo 

Ograniczenie emisjogenności  
z budynków mieszkalnych poprzez 
wymianę indywidualnych systemów 
grzewczych na niskoemisyjne kotły 
wraz z np. zastosowaniem układów 
mikrokogeneracji w budynkach 
o łącznej powierzchni 196 000m2 

2016-2020 Właściciele 
budynków 

21 083 055 Środki unijne, 
środki własne 

12 773,97 4 241,0 3,73% 0,87% 

PGN_M15a Mieszkalnictwo 

Poprawa jakości powietrza poprzez 
montaż instalacji OZE w 
gospodarstwach domowych z 
terenu Gminy Miejskiej Mielec 

2016-2019 
Właściciele 

budynków: Urząd 
Miejski w Mielcu 

10 000 000 
Środki unijne 

,środki własne 
mieszkańców 

7 000,00 2 000,00 1,76 0,41 

PGN_M15b Mieszkalnictwo 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
poprzez wymianę nieefektywnych 
źródeł ciepła w gospodarstwach 
domowych z terenu Gminy 
Miejskiej Mielec 

2017-2020 
Właściciele 

budynków: Urząd 
Miejski w Mielcu 

9 000 000 
Środki unijne 

,środki własne 
mieszkańców 

5 000,00 2 000,00 1,76 0,41 

PGN_M15c Mieszkalnictwo 

Redukcja emisji poprzez wymianę 
dotychczasowych źródeł ciepła w 
gospodarstwach domowych z 
terenu Gminy Miejskiej Mielec 

2017-2021 
Właściciele 

budynków: Urząd 
Miejski w Mielcu 

2 083 055 
Środki unijne 

,środki własne 
mieszkańców 

773,97 241,00 0,21 0,05 

PGN_M16 Oświetlenie 

Zmniejszenie zużycia energii finalnej 
poprzez wymianę tradycyjnego 
oświetlenia ulicznego na 
energooszczędne.  

2016-2020 
Urząd Miasta 

 
Zarządcy budynków 

1  800 000 
Środki unijne, 
środki własne 571 361 13,00% 0,07% 

PGN_M20 Mieszkalnictwo 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
do środowiska poprzez modernizację 
instalacji ciepłej wody w budynkach 
mieszkalnych wielorodzinnych 

2015-2020 

MZBM Sp. z o. o. 
 

Miejskie 
Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej  
Sp. z o.o. w Mielcu 

4 044 000 
Środki unijne, 
środki własne 

 wg planów 
inwestycyjnych 

 wg planów 
inwestycyjnych 

do oszacowania 
na podstawie 

planów 
inwestycyjnych 

do oszacowania 
na podstawie 

planów 
inwestycyjnych 
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Kod zadania Obszar  Działania naprawcze 

Etapy 
realizacji 

oraz rodzaj 
zadania 

Odpowiedzialny za 
realizację 

Szacunkowe 
średnie koszty  

[zł] 

Źródło 
finansowania 

Szacowany efekt 
redukcji MWh 

[MWh/rok] 

Szacowny efekt 
redukcji CO2 

[Mg/rok] 

Szacowany 
stopień redukcji 
CO2 dla obszaru 
w stosunku do 
roku bazowego 

Szacowany 
stopień redukcji 
CO2 dla miasta 
w stosunku do 
roku bazowego 

PGN_M21 Transport 

Zmniejszenie emisjogenności  
z transportu dzięki poprawie 
płynności ruchu na drogach w wyniku 
modernizacji, przebudowy  
i remontom dróg na terenie miasta 
Mielca,  
a w szczególności poprzez: 
 budowę ul. Duńskiej – 

przedłużenie, 
 budowę ronda przy ul. 

Iwaszkiewicza, 
 połączenie ul. Sienkiewicza  

z ul. Lelewela- II etap, 
 przebudowę ul. Bigo, Siorka, 

Kazany, 
 przebudowę ul. 

Wiesiołowskiego (10 3178 R) 
w Mielcu, 

 ul. Rusina - połączenie ulicy 
Szafera z ul. Metalowców, 

 drogę dojazdową przy  
ul. Sportowej, 

 przedłużenie ul. Nałkowskiej 
do ul. Traugutta 

 przebudowę ul. Traugutta 
 przebudowę dróg 

powiatowych: 
 ul. Wojska Polskiego, 
 Aleja Niepodległości i 

Aleja Kwiatkowskiego, 
 ul. Przemysłowa. 

2015-2020 

Urząd Miasta 
 

Starostwo 
Powiatowe 

 
Zarządcy dróg 

wg planów 
inwestycyjnych 

Środki unijne, 
środki własne 

 wg planów 
inwestycyjnych 

 wg planów 
inwestycyjnych 

do oszacowania 
na podstawie 

planów 
inwestycyjnych 

do oszacowania 
na podstawie 

planów 
inwestycyjnych 

Id: 31B244C0-9CB5-46E8-9F6F-04A93D4995F8. Projekt Strona 94



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Mielca 
 

 

 
S t r o n a  | 95 

5.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji działań 
Harmonogram rzeczowo – finansowy działań naprawczych (krótko, średnio i długoterminowych) 
zmierzających do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, ze wskazaniem instrumentów, narzędzi  
i źródeł finansowania strategicznych działań naprawczych do 31.12.2020 r. Harmonogram 
może zawierać efekty ekologiczne z przewidywaną wielkością redukcji emisji substancji 
zanieczyszczających w [Mg/rok]. W przypadku, gdy zadania, działania będą prowadziły do mierzalnego 
efektu. Podczas prowadzenia zadań np. edukacyjnych efekt będzie odczuwalny po kilku latach, 
gdy nastąpi wzrost świadomości wśród mieszkańców, dlatego też nie jest koniecznym obliczania efektu 
ekologicznego, stosując metodę szacowania.  

5.3.1. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ LOKALNYCH DLA MIASTA MIELCA 

Wdrożenie zaproponowanych zadań na poziomie administracji lokalnej, w perspektywie 2020 roku, 
powinno wpłynąć na ograniczenie zarówno emisji dwutlenku węgla, zużycia energii finalnej, emisji pyłu 
zawieszonego PM10, PM2,5 jak również benzo(a)pirenu. Zaproponowane działania mogą być 
realizowane przez wszystkie jednostki. W tabeli poniżej zestawiono wskazane do realizacji zadania 
ogólne na szczeblu lokalnym, odpowiedzialnych za ich realizację, terminy oraz potencjalne źródła ich 
finansowania. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy działań naprawczych dla miast i gmin, opracowano w oparciu 
o diagnozę istniejącego stanu jakości powietrza. Czas realizacji zaplanowanych zadań obejmuje lata od 
roku bazowego 2012 do roku 2020. 

W poniższych tabelach przedstawiono harmonogram rzeczowo-finansowy szczegółowych działań 
naprawczych, kierowanych do konkretnych gmin, wskazując odpowiedzialnych za realizację, skalę 
działań, orientacyjne koszty oraz możliwe źródła ich finansowania. W harmonogramie rzeczowo-
finansowym wskazano wymagany do osiągnięcia efekt ekologiczny (redukcja emisji pyłu zawieszonego 
PM10) oraz osiągnięty w ramach działań ograniczających emisję pyłu PM10, efekt redukcji 
benzo(a)pirenu. Ze względu na bardzo wysoki udział źródeł emisji powierzchniowej w stężeniach 
analizowanych zanieczyszczeń w obszarach przekroczeń, efekt redukcji emisji zostanie osiągnięty 
poprzez realizację zadań związanych ze zmianą sposobu ogrzewania mieszkań oraz termomodernizację 
budynków. 
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Tabela 40. Harmonogram rzeczowo-finansowy działań naprawczych w skali lokalnej miasta Mielec119 

Kod zadania Obszar  Działania naprawcze 
Etapy 

realizacji 

Odpowiedzial
ny za 

realizację 

Szacunko
we 

średnie 
koszty  

[zł] 

Źródło 
finansowania 

Szacowany 
efekt redukcji 

MWh 
[MWh/rok] 

Szacowny 
efekt redukcji 

CO2 

[Mg/rok] 

Szacowany 
stopień 

redukcji CO2 
dla obszaru 

Szacowany 
stopień 

redukcji CO2 
dla miasta 

Wskaźniki 
/mierniki 

monitorowania 
zadania 

PGN_M01 Systemowe 

Stworzenie, koordynacja  
i utrzymanie systemu 
organizacyjnego dla 
realizacji działań 
naprawczych zapisanych w 
PGN (np. poprzez 
powołanie osoby 
odpowiedzialnej za 
koordynację realizacji 
działań ujętych w Planie na 
terenie miasta). 

zadanie 
ciągłe Urząd Miasta 

w ramach 
zadań 

własnych 

Środki unijne, 
środki własne 

 
- 

 
- - -  

PGN_M02 Systemowe 

Uwzględnienie  
w zamówieniach 
publicznych problemów 
ochrony powietrza, poprzez 
odpowiednie 
przygotowanie specyfikacji 
zamówień publicznych 

zadanie 
ciągłe Urząd Miasta 

w ramach 
zadań 

własnych 

Środki unijne, 
środki własne - - - -  

PGN_M03 Systemowe 

Uwzględnianie w planach 
zagospodarowania 
przestrzennego wymogów 
dotyczących zaopatrywania 
mieszkań w ciepło  
z niskoemisyjnych nośników 
poprzez m.in. ograniczenie 
używania źródeł ciepła na 
paliwa stałe, podłączenie do 
centralnej sieci 
ciepłowniczej, stosowanie 
na budynkach instalacji 
OZE. 

- Urząd Miasta  - 
Środki unijne, 
środki własne  -  - - - 

Ilość nowych 
niskoemisyjnych 

źródeł ciepła 

                                                
119źródło: opracowanie własne 
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Kod zadania Obszar  Działania naprawcze Etapy 
realizacji 

Odpowiedzial
ny za 

realizację 

Szacunko
we 

średnie 
koszty  

[zł] 

Źródło 
finansowania 

Szacowany 
efekt redukcji 

MWh 
[MWh/rok] 

Szacowny 
efekt redukcji 

CO2 

[Mg/rok] 

Szacowany 
stopień 

redukcji CO2 
dla obszaru 

Szacowany 
stopień 

redukcji CO2 
dla miasta 

Wskaźniki 
/mierniki 

monitorowania 
zadania 

PGN_M04 

Budynki 
użyteczno- 

-ści 
publicznej 

Zmniejszenie zużycia energii 
finalnej poprzez 
termomodernizację 
budynków użyteczności 
publicznej, a w 
szczególności:  

 1 Budynek użyteczności 
publicznej oraz budynek 
Starostwa Powiatowego 
przy ul. Sękowskiego 2b, 

 2 przedszkola, 

 3 budynki Przychodni 
Zdrowia w tym: 

- Przychodnia Zdrowia nr 1,  
ul. Sandomierskiej 25  
     w Mielcu, 
- Przychodnia Zdrowia nr 4,  
ul. Żeromskiego 17 w 
Mielcu, 
- Przychodnia Zdrowia nr 5, 
 ul. Tańskiego 2 w Mielcu. 

 1 budynek szkoły 
ponadgimnazjalnej – 
Zespół Szkół im. Profesora 
Groszkowskiego  
w Mielcu 

 1 budynek bursy 
międzyszkolnej przy  
ul. Kościuszki w Mielcu. 

2016-2020 

Urząd Miasta 
 

Zarządcy 
budynków 

500 000 

Środki unijne, 
środki własne 431,19 143,37 2,11% 0,025% 

 

Starostwo 
Powiatowe 

 
Zarządcy 

budynków 

7 655 000 

Liczba budynków 
poddanych 

termomoderniza- 
-cji 

PGN_MO4a 
Budynki 

użyteczno--
ści 

publicznej 

Zmniejszenie zużycia energii 
finalnej poprzez głęboką 
modernizację energetyczną 
budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2  

2016-2017 Urząd Miasta 300 000 Środki unijne, 
środki własne 47,91 15,93 0,24% 0,005% 

Liczba budynków 
poddanych 

termomoderniza- 
-cji 
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Kod zadania Obszar  Działania naprawcze Etapy 
realizacji 

Odpowiedzial
ny za 

realizację 

Szacunko
we 

średnie 
koszty  

[zł] 

Źródło 
finansowania 

Szacowany 
efekt redukcji 

MWh 
[MWh/rok] 

Szacowny 
efekt redukcji 

CO2 

[Mg/rok] 

Szacowany 
stopień 

redukcji CO2 
dla obszaru 

Szacowany 
stopień 

redukcji CO2 
dla miasta 

Wskaźniki 
/mierniki 

monitorowania 
zadania 

PGN_M05 Transport 

Ograniczenie emisji wtórnej 
pyłu poprzez regularne 
utrzymanie czystości 
nawierzchni m.in. 
czyszczenie na mokro. 

zadanie 
ciągłe 

Urząd Miasta 
 

Zarządcy dróg 
2 440 000 

Środki unijne, 
środki własne 

 - - - - 

Długość [km] 
nawierzchni dróg 
utrzymywanych 
w czystości na 

mokro 

Powiat 
Mielecki 

 
Zarządcy dróg 

110 000 

PGN_M06 Transport 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń do 
powietrza z transportu 
dzięki poprawie jakości 
funkcjonowania systemu 
transportu publicznego 
poprzez wymianę taboru na 
niskoemisyjne pojazdy 
spełniające normę Euro 
VI120 

2015-2018 

Urząd Miasta 
 

Miejska 
Komunikacja 

Samochodowa 
Sp. z o. o. 

18 068 700 
Środki unijne, 
środki własne 

1 463 1 287 1,47% 0,26% 
Liczba nowych 

niskoemisyjnych 
pojazdów 

PGN_M07 Transport 
Budowa pętli na terenie 
miasta121 Do 2020 

Urząd Miasta 
 

Zarządcy dróg 
487 080 

Środki unijne, 
środki własne 

wg planów 
inwestycyjnych 

wg planów 
inwestycyjnych 

do 
oszacowania 
na podstawie 

planów 
inwestycyjnych 

do 
oszacowania 
na podstawie 

planów 
inwestycyjnych 

Długość [km] 
nowych dróg 

PGN_M08 Transport 

Zwiększenie dostępności  
i atrakcyjności transportu 
publicznego dzięki zmianie 
mobilności miejskiej 
poprzez 
budowę/przebudowę 
układu drogowego122 

Do 2020 Urząd Miasta 1 000 000 
Środki unijne, 
środki własne 

wg planów 
inwestycyjnych 

wg planów 
inwestycyjnych 

do 
oszacowania 
na podstawie 

planów 
inwestycyjnych 

do 
oszacowania 
na podstawie 

planów 
inwestycyjnych 

Długość [km] 
nowych/ 

zmodernizowanych 
dróg 

                                                
120 Działanie jest częścią Regionalnej Inwestycji Terytorialnej (RIT) realizowanej przez Miejski Obszar Funkcjonalny miasta Mielca w skład którego wchodzą: Gmina Miejska Mielec, Gmina Mielec, 

Gmina Tuszów Narodowy, Gmina Przecław w ramach projektu pn. „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec”. 
121 Ibidem. 
122 Ibidem. 
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Kod zadania Obszar  Działania naprawcze Etapy 
realizacji 

Odpowiedzial
ny za 

realizację 

Szacunko
we 

średnie 
koszty  

[zł] 

Źródło 
finansowania 

Szacowany 
efekt redukcji 

MWh 
[MWh/rok] 

Szacowny 
efekt redukcji 

CO2 

[Mg/rok] 

Szacowany 
stopień 

redukcji CO2 
dla obszaru 

Szacowany 
stopień 

redukcji CO2 
dla miasta 

Wskaźniki 
/mierniki 

monitorowania 
zadania 

PGN_M09 Transport 

Zwiększenie dostępności 
 i atrakcyjności transportu 
publicznego poprzez 
instalację na przystankach  
w mieście elektronicznych 
tablic informacyjnych dla 
pasażerów wraz z 
oprogramowaniem do 
zarządzania 
komunikatami123 

Do 2020 

Urząd Miasta 
 

Miejska 
Komunikacja 

Samochodowa 
Sp. z o. o. 

332 100 
Środki unijne, 
środki własne 

wg planów 
inwestycyjnych 

wg planów 
inwestycyjnych 

do 
oszacowania 
na podstawie 

planów 
inwestycyjnych 

do 
oszacowania 
na podstawie 

planów 
inwestycyjnych 

Liczba 
zmodernizowanych 

przystanków 

PGN_M10 Transport 

Zwiększenie dostępności  
i atrakcyjności transportu 
publicznego poprzez 
rozbudowę systemu biletu 
elektronicznego 
(doładowanie e-karty przez 
internet)124 

Do 2020 

Urząd Miasta 
 

Miejska 
Komunikacja 

Samochodowa 
Sp. z o. o. 

246 000 Środki unijne, 
środki własne 

wg planów 
inwestycyjnych 

wg planów 
inwestycyjnych 

do 
oszacowania 
na podstawie 

planów 
inwestycyjnych 

do 
oszacowania 
na podstawie 

planów 
inwestycyjnych 

Liczba 
doładowanych  

e-kart 

PGN_M11 
 OZE 

Zwiększenie udziału 
odnawialnych źródeł energii 
poprzez zastosowanie ich 
na odbudowywanym 
zapleczu technicznym 
niezbędnym do obsługi i 
konserwacji taboru 
autobusowego wraz z 
myjnią autobusową przez 
zastosowanie pomp ciepła 
oraz ogniw 
fotowoltaicznych125 

2016-2018 

Urząd Miasta 
 

Miejska 
Komunikacja 

Samochodowa 
Sp. z o. o. 

6 982 
402,50 

Środki unijne, 
środki własne 148,645 151,67 - 0,03% 

Liczba nowych 
instalacji 

odnawialnych 
źródeł emisji 

                                                
123 Ibidem. 
124 Ibidem. 
125 Ibidem. 
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Kod zadania Obszar  Działania naprawcze Etapy 
realizacji 

Odpowiedzial
ny za 

realizację 

Szacunko
we 

średnie 
koszty  

[zł] 

Źródło 
finansowania 

Szacowany 
efekt redukcji 

MWh 
[MWh/rok] 

Szacowny 
efekt redukcji 

CO2 

[Mg/rok] 

Szacowany 
stopień 

redukcji CO2 
dla obszaru 

Szacowany 
stopień 

redukcji CO2 
dla miasta 

Wskaźniki 
/mierniki 

monitorowania 
zadania 

PGN_M12 OZE 

Zwiększenie udziału 
odnawialnych źródeł energii 
poprzez zastosowanie pomp 
ciepła, ogniw 
fotowoltaicznych i kotłowni 
na zrębki w budynkach 
socjalnych. 

Do 2020 

Urząd Miasta 
 

Zarządcy 
budynków 

2 000 000 
Środki unijne, 
środki własne 

wg planów 
inwestycyjnych 

wg planów 
inwestycyjnych 

do 
oszacowania 
na podstawie 

planów 
inwestycyjnych 

do 
oszacowania 
na podstawie 

planów 
inwestycyjnych 

Liczba nowych 
instalacji 

odnawialnych 
źródeł emisji 

PGN_M13 Transport 

Zmniejszenie emisyjności  
w transporcie poprzez 
przebudowę dworca 
zlokalizowanego na terenie 
Mielca wraz z jego 
budynkiem do pełnienia roli 
węzła przesiadkowego 
(dostosowanie 
infrastruktury wraz z 
budynkiem , wdrożenie 
systemu informacji 
pasażerskiej)126 

2016-2020 

Urząd Miasta 
 

Miejska 
Komunikacja 

Samochodowa 
Sp. z o. o. 

6 568 077 
Środki unijne, 
środki własne 

wg planów 
inwestycyjnych 

wg planów 
inwestycyjnych 

do 
oszacowania 
na podstawie 

planów 
inwestycyjnych 

do 
oszacowania 
na podstawie 

planów 
inwestycyjnych 

Długość [km] 
zmodernizowa- 
-nego dworca  

PGN_M14 Mieszkalni- 
-ctwo 

Zmniejszenie zużycia energii 
finalnej poprzez 
termomodernizację 
budynków mieszkalnych, 
wielorodzinnych  
i komunalnych o łącznej 
powierzchni 200 000 m2 

2016-2020 

Urząd Miasta 
 

Zarządcy 
budynków 

36 013 446 Środki unijne, 
środki własne 19 115,09 6 346,2 5,58% 1,30% 

Liczba budynków 
poddanych 

termomoderniza- 
-cji 

                                                
126 Ibidem. 
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Kod zadania Obszar  Działania naprawcze Etapy 
realizacji 

Odpowiedzial
ny za 

realizację 

Szacunko
we 

średnie 
koszty  

[zł] 

Źródło 
finansowania 

Szacowany 
efekt redukcji 

MWh 
[MWh/rok] 

Szacowny 
efekt redukcji 

CO2 

[Mg/rok] 

Szacowany 
stopień 

redukcji CO2 
dla obszaru 

Szacowany 
stopień 

redukcji CO2 
dla miasta 

Wskaźniki 
/mierniki 

monitorowania 
zadania 

PGN_M15 
Mieszkalni- 

-ctwo 

Ograniczenie 
emisjogenności z budynków 
mieszkalnych poprzez 
wymianę indywidualnych 
systemów grzewczych na 
niskoemisyjne kotły wraz  
z np. zastosowaniem 
układów mikrokogeneracji  
w budynkach o łącznej 
powierzchni 196 000m2 

2016-2020 
Właściciele 
budynków 21 083 055 

Środki unijne, 
środki własne 
mieszkańców 

12 773,97 4 241,0 3,73% 0,87% 
Ilość nowych 

niskoemisyjnych 
źródeł ciepła 

PGN_M15a Mieszkalni-
ctwo 

Poprawa jakości powietrza 
poprzez montaż instalacji 
OZE w gospodarstwach 
domowych z terenu Gminy 
Miejskiej Mielec 

2016-2019 

Właściciele 
budynków, 

Urząd Miejski 
w Mielcu 

10 000 000 
Środki unijne, 
środki własne 
mieszkańców 

7 000 2 000,00 1,76 0,41 
Ilość nowych 

niskoemisyjnych 
źródeł ciepła 

PGN_M15b 
Mieszkalni-

ctwo 

Ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń poprzez 
wymianę nieefektywnych 
źródeł ciepła w 
gospodarstwach domowych 
z terenu Gminy Miejskiej 
Mielec 

2017-2020 

Właściciele 
budynków, 

Urząd Miejski 
w Mielcu 

9 000 000 
Środki unijne, 
środki własne 
mieszkańców 

5 000 2 000,00 1,76 0,41 
Ilość nowych 

niskoemisyjnych 
źródeł ciepła 

PGN_M15c Mieszkalni-
ctwo 

Redukcja emisji poprzez 
wymianę dotychczasowych 
źródeł ciepła w 
gospodarstwach 
domowychz terenu Gminy 
Miejskiej Mielec 

2017-2021 

Właściciele 
budynków, 

Urząd Miejski 
w Mielcu 

2083 055 
Środki unijne, 
środki własne 
mieszkańców 

773,97 241,00 0,21 0,05 
Ilość nowych 

niskoemisyjnych 
źródeł ciepła 

PGN_M16 Oświetlenie 

Zmniejszenie zużycia energii 
finalnej poprzez wymianę 
tradycyjnego oświetlenia 
ulicznego na 
energooszczędne.  

2016-2020 

Urząd Miasta 
 

Zarządcy 
budynków 

1  800 000 Środki unijne, 
środki własne 571 361 13,00% 0,07% 

Ilość 
zmodernizowaneg

o oświetlenia 
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Kod zadania Obszar  Działania naprawcze Etapy 
realizacji 

Odpowiedzial
ny za 

realizację 

Szacunko
we 

średnie 
koszty  

[zł] 

Źródło 
finansowania 

Szacowany 
efekt redukcji 

MWh 
[MWh/rok] 

Szacowny 
efekt redukcji 

CO2 

[Mg/rok] 

Szacowany 
stopień 

redukcji CO2 
dla obszaru 

Szacowany 
stopień 

redukcji CO2 
dla miasta 

Wskaźniki 
/mierniki 

monitorowania 
zadania 

PGN_M17 Oświetlenie 

Zmniejszenie zużycia energii 
finalnej w budynkach 
użyteczności publicznej 
poprzez wymianę 
tradycyjnych żarówek na 
energooszczędne wraz z 
prowadzeniem monitoringu 
zużycia energii.  

Do 2020 

Urząd Miasta 
 

Zarządcy 
budynków 

25 000 

Środki unijne, 
środki własne 

340 243 8,75% 0,05% 
Ilość 

zmodernizowaneg
o oświetlenia 

Powiat 
Mielecki 

 
Zarządcy 

budynków 

50 000 

PGN_M18 OZE 

Zwiększenie udziału 
odnawialnych źródeł energii 
(OZE)  w budynkach 
użyteczności publicznej 
przez zastosowanie 
kolektorów słonecznych 
oraz ogniw 
fotowoltaicznych do 
produkcji energii. 

Do 2020 

Urząd Miasta 
 

Zarządcy 
budynków 

2 200 000 

Środki unijne, 
środki własne 505 413 - 0,08% 

Liczba nowych 
instalacji 

odnawialnych 
źródeł emisji 

Powiat 
Mielecki 

 
Zarządcy 

budynków 

2 000 000 

 

PGN_M19 Edukacja 
ekologiczna 

Promowanie oraz sprzyjanie 
inicjatywom i technologiom 
zmierzającym do 
oszczędzania energii  
i materiałów oraz produkcji  
i wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii  
na terenie miasta poprzez 
zamieszczanie stosownych 
komunikatów na portalach 
Urzędu Miasta. 

zadanie 
ciągłe 

Urząd Miasta 
 

Powiat 
Mielecki 

- Środki unijne, 
środki własne - - - - 

Liczba 
mieszkańców 

uczestniczących w 
różnego rodzaju 

wydarzeniach 
poświęconych 
efektywności 
energetycznej 
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Kod zadania Obszar  Działania naprawcze Etapy 
realizacji 

Odpowiedzial
ny za 

realizację 

Szacunko
we 

średnie 
koszty  

[zł] 

Źródło 
finansowania 

Szacowany 
efekt redukcji 

MWh 
[MWh/rok] 

Szacowny 
efekt redukcji 

CO2 

[Mg/rok] 

Szacowany 
stopień 

redukcji CO2 
dla obszaru 

Szacowany 
stopień 

redukcji CO2 
dla miasta 

Wskaźniki 
/mierniki 

monitorowania 
zadania 

PGN_M20 Mieszkalnict
wo 

Ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń do 
środowiska poprzez 
modernizację instalacji 
ciepłej wody  
w budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych. 

2015-2020 

MZBM Sp. z o. 
o. 
 

Miejskie 
Przedsiębiorst
wo Energetyki 

Cieplnej  
Sp. z o.o. 
w Mielcu 

4 044 000 Środki unijne, 
środki własne 

 wg planów 
inwestycyjnych 

 wg planów 
inwestycyjnych 

do 
oszacowania 
na podstawie 

planów 
inwestycyjnych 

do 
oszacowania 
na podstawie 

planów 
inwestycyjnych 
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PGN_M21 Transport 

Zmniejszenie emisjogenności 
z transportu dzięki poprawie 
płynności ruchu na drogach  
w wyniku modernizacji, 
przebudowy i remontom 
dróg na terenie miasta 
Mielca,  
a w szczególności poprzez: 
 budowę ul. Duńskiej 

– przedłużenie, 
 budowę ronda przy 

ul. Iwaszkiewicza, 
 połączenie 

ul. Sienkiewicza  
z ul. Lelewela- II etap, 

 przebudowę ul. Bigo, 
Siorka, Kazany, 

 przebudowę 
ul. Wiesiołowskiego 
(10 3178 R) w Mielcu, 

 ul. Rusina - połączenie 
ulicy Szafera z  
ul. Metalowców, 

 drogę dojazdową przy 
ul. Sportowej, 

 przedłużenie  
ul. Nałkowskiej do  
ul. Traugutta 

 przebudowę ul. 
Traugutta 

 przebudowę dróg 
powiatowych: 
 ul. Wojska 

Polskiego, 
 Aleja 

Niepodległości i 
Aleja 
Kwiatkowskiego, 

 ul. Przemysłowa. 

2015-2020 

Urząd Miasta 
 

Starostwo 
Powiatowe 

 
Zarządcy dróg 

wg planów 
inwestycyj

nych 

Środki unijne, 
środki własne 

 wg planów 
inwestycyjnych 

 wg planów 
inwestycyjnych 

do 
oszacowania 
na podstawie 

planów 
inwestycyjnych 

do 
oszacowania 
na podstawie 

planów 
inwestycyjnych 
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Kod zadania Obszar  Działania naprawcze Etapy 
realizacji 

Odpowiedzial
ny za 

realizację 

Szacunko
we 

średnie 
koszty  

[zł] 

Źródło 
finansowania 

Szacowany 
efekt redukcji 

MWh 
[MWh/rok] 

Szacowny 
efekt redukcji 

CO2 

[Mg/rok] 

Szacowany 
stopień 

redukcji CO2 
dla obszaru 

Szacowany 
stopień 

redukcji CO2 
dla miasta 

Wskaźniki 
/mierniki 

monitorowania 
zadania 

PGN_M22 Mieszkalni- 
-ctwo 

Poprawa efektywności 
przesyłu ciepła poprzez 
modernizację magistralnych 
i osiedlowych sieci 
ciepłowniczych wraz  
z przyłączami cieplnymi 

do 2020 

Miejskie 
Przedsiębiorst
wo Energetyki 

Cieplnej  
Sp. z o.o. 
w Mielcu 

wg planów 
inwestycyj

nych 

Środki unijne, 
środki własne 3700 1160 1,02% 0,24% 

 

PGN_M23 
Mieszkalni- 

-ctwo 

Poprawa efektywności 
energetycznej poprzez 
zmianę sposobu zasilania  
w ciepło polegająca na 
likwidacji grupowych 
węzłów cieplnych i 
zastąpienie ich 
indywidualnymi węzłami 
cieplnymi wraz z budową 
nowych sieci i przyłączy 

do 2020 

Miejskie 
Przedsiębiorst
wo Energetyki 

Cieplnej  
Sp. z o.o. 
w Mielcu 

wg planów 
inwestycyj

nych 

Środki unijne, 
środki własne 1600 502 0,44% 0,10% 

 

PGN_M24 
Mieszkalni- 

-ctwo 

Optymalizacja sposobu 
wykorzystywania ciepła  
z miejskiego systemu 
ciepłowniczego poprzez 
budowę systemu 
monitoringu pracy urządzeń 
ciepłowniczych wraz  
z zdalnym odczytem 
układów pomiarowych 

do 2020 

Miejskie 
Przedsiębiorst
wo Energetyki 

Cieplnej  
Sp. z o.o. 
w Mielcu 

wg planów 
inwestycyj

nych 

Środki unijne, 
środki własne - - - - 

 

PGN_M25 
Mieszkalni--

ctwo 

Ograniczenie niskiej emisji 
poprzez likwidację kotłowni 
węglowej w Zespole Szkół 
im. Groszkowskiego  
i podłączenie szkoły do 
miejskiej sieci ciepłowniczej 
oraz innych tego typu 
obiektów 

do 2020 

Miejskie 
Przedsiębiorst
wo Energetyki 

Cieplnej  
Sp. z o.o. 
w Mielcu 

wg planów 
inwestycyj

nych 

Środki unijne, 
środki własne 150 47 0,04% 0,01% 
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6. OBOWIĄZKI I OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z 
REALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 
DLA MIASTA MIELEC 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mielca zawierać będzie harmonogram, z którego 
wynikać będą pewne zadania organów nadzorujących, realizujących Plan. Dlatego w rozdziale 
przedstawione zostaną:  

 Zadania wynikające z realizacji Planu, 
 Ograniczenia wynikające z realizacji Planu, 
 Procedury wdrażania, monitorowania i weryfikacji działań na rzecz poprawy 

jakości powietrza na terenie Miasta Mielca ujętych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym działań naprawczych. Wskaźniki monitorowania: ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń w Mg/rok, poziom redukcji emisji dwutlenku węgla w stosunku do 
roku bazowego, poziom redukcji zużycia energii finalnej – ilość zaoszczędzonej 
energii cieplnej w stosunku do przyjętego roku bazowego, udział energii 
pochodzącej z OZE, itp.). 

6.1. Założenia ogólne do oszacowania przewidywanego 
efektu energetycznego i ekologicznego 

Wskaźnik efektywności kosztowej uzyskania efektu ekologicznego (WK)127 

Dla celów obliczania efektywności kosztowej uzyskania efektu ekologicznego w projektach 
„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” zastosowano wskaźnik 
efektywności kosztowej WK. Wskaźnik ten nawiązuje do metodyki analizy efektywności kosztowej 
oraz analizy kosztów i korzyści społecznych.   

Aby zmierzyć w sposób syntetyczny efekty ekologiczne, najpierw  określa się  średnioroczne ilości 
zanieczyszczeń, które zostaną zredukowane, unieszkodliwione lub da się ich uniknąć dzięki 
realizacji inwestycji. Następnie ilościom tym są przypisywane opłaty ekologiczne. Dla emisji, 
których nie uwzględniono w przepisach w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze 
środowiska, przyjmuje się wartości podane w dalszej części niniejszej metodyki.  

Aby wyliczyć wskaźnik WK sumuje się iloczyny opłat i ilości czynników oddziaływania na 
środowisko (unikniętych zanieczyszczeń, zmniejszenie energochłonności procesu), stanowiące 
miarę efektu ekologicznego, które następnie dzieli się przez roczne koszty inwestycji (nakłady 
i koszty eksploatacyjne). WK jest wskaźnikiem, który nie może być interpretowany w wartościach 
bezwzględnych, służy jedynie do celów porównywania projektów między sobą. Im wyższa jest 
wartość wskaźnika, tym projekt jest bardziej efektywny. 

Wzór na obliczenie wskaźnika przyjmuje postać: 

 
∑ ∗ ∗

 

                                                
127 Metodyka obliczania wskaźnika efektywności kosztowej uzyskania efektu ekologicznego (WK) w ramach funduszy 
Funduszy NMF 2009-2014, http://www.mos.gov.pl/g2/big/2014_02/90264a3aa8ae2ae23ac892b9ede9c920.pdf 
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gdzie:  

Oi jednostkowa stawka podstawowa opłaty za korzystanie ze środowiska dla czynnika 
oddziaływania i, 

Zi ilość zredukowanego czynnika i w pierwszym roku po realizacji inwestycji, 

i indeks czynnika oddziaływania, 

n liczba czynników oddziaływania uwzględnionych w obliczeniach, 

ZKK zannualizowane nakłady inwestycyjne, 

RKE roczne koszty eksploatacyjne instalacji, 

ci współczynnik korygujący, ustalany odrębnie w poszczególnych działaniach dla 
wybranych czynników oddziaływania i oddający priorytety przyjęte w tych 
działaniach. 

W przypadku zwiększenia się wielkości produkcji zakładu przyjmuje się wartości zredukowanego 
czynnika oddziaływania i w pierwszym roku po realizacji inwestycji odniesione do aktualnej 
wielkości produkcji (proporcjonalnie zmniejszone).  

Zannualizowane nakłady inwestycyjne (ZKK) są dane wzorem: 

∗
1 1

 

gdzie:  

I całkowity koszt inwestycji,  

r społeczna stopa dyskontowa,  

n czas życia projektu (n=10lat). 

Przy obliczaniu wartości ZKK (zannualizowanych nakładów inwestycyjnych) przyjęto stałą 
społeczną stopę dyskontową r = 5,5%. 

Roczne koszty eksploatacyjne (RKE) obliczono z pominięciem amortyzacji, koszty przyjęto dla 
pełnej, technologicznej wydajności (przepustowości) systemu.  

Stawki opłat przyjęto zgodnie ze stawkami podanymi w obowiązujących przepisach w sprawie 
wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 
10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 
(M.P. 2012 poz. 766)).   

Dla działań skutkujących zmniejszeniem energochłonności procesu produkcyjnego zastosowano 
stawkę 0,0021 zł/kWh energii zaoszczędzonej w wyniku realizacji projektu.  

Współczynnik korygujący ci w poszczególnych działaniach: 

 ci  = 3 – dla CO2,  
 ci  = 1 – dla pozostałych zanieczyszczeń.  

Wzór na WK obejmuje efekty ekologiczne w postaci zmniejszenia presji na środowisko w obszarze 
powietrza (dla wszystkich rodzajów zanieczyszczeń) oraz energochłonność. W trakcie kalkulacji 
wskaźnika uwzględniono zatem wszystkie czynniki oddziaływania z tym, że jedynie czynniki 
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stanowiące priorytet premiowane są współczynnikiem ci przyjmującym wartości > 1, dla 
pozostałych współczynnik ten wynosi 1.  

Sposób określenia redukcji emisji CO2 

Działania ujęte w niniejszym Planie można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj to działania, 
których efektem końcowym jest poprawa efektywności energetycznej, a więc w konsekwencji 
zmniejszenie ilości zużywanej energii i redukcja emisji CO2. Drugi rodzaj to działania mające na celu 
zmianę lokalnej struktury energetycznej na taką, w której efekt końcowy zmniejszenia emisji 
uzyskuje się poprzez zmianę sposobu generacji wykorzystywanej energii. Działania drugiego typu 
uwzględniają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a także źródeł emitujących mniej 
dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych np. zastąpienie starych kotłów węglowych, 
nowymi kotłami retortowymi, lub też poprzez zastosowanie biomasy uzyskuje się równorzędne 
pochłanianie w trakcie uprawy wykorzystywanych roślin. 

W celu oszacowania redukcji emisji z działań mających na celu zwiększenie efektywności 
energetycznej założono, że w mieście Mielec w ciągu najbliższych 10-ciu lat nie nastąpi istotna 
zmiana w ilości budynków, a te nowo budowane będą się cechować niskim zużyciem energii na 
jednostkę powierzchni. Podczas sporządzania szacunków uwzględniono efekt skali. Do obliczeń 
wykorzystano przekazane przez Urząd Miasta dane dotyczące planowanych remontów budynków, 
modernizacji dróg i oświetlenia oraz rodzaj zamontowanych instalacji odnawialnych źródeł 
energii. Zakłada się, że w wyniku realizacji przewidzianych działań zmniejszy się zużycie energii na 
jednostkę powierzchni w budynkach, jak i nastąpi zmiana zachowań mieszkańców Miasta Mielca 
prowadząca do bardziej oszczędnego korzystania z energii. Taki zestaw efektów będzie skutkował 
zmniejszeniem emisji CO2 z terenu Miasta Mielec. Wśród działań zawartych w tej kategorii 
znajdują się zarówno działania o charakterze inwestycyjnym jak i promocyjnym (promocja 
efektywności energetycznej). Wszystkie mają na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez 
racjonalizację jej wykorzystania. 

Oszacowanie efektu redukcji emisji z działań mających na celu zastąpienie dotychczasowych 
źródeł energii innymi, charakteryzującymi się mniejszą emisją CO2, opiera się na efekcie 
substytucji. Na podstawie dostępnych danych oszacowano potencjał wykorzystania 
niskoemisyjnych źródeł energii. Ponieważ energia pozyskana z tych źródeł zastąpi dotychczas 
wykorzystywaną energię wytwarzaną z paliw kopalnych, następuje efekt substytucji.  
W przypadku działań zmierzających do wykorzystania OZE zakłada się również, że efekt skali nie 
będzie przewyższał efektu redukcji wynikającego z podjętych działań.  

Obliczenia wielkości emisji CO2 przedstawiono w rozdziale 3.1. Metodologia inwentaryzacji CO2. 

Dla celów określenia redukcji emisji CO2 przyjęto następujące założenia: 

 Kontynuację trendów gospodarczych zgodnie z prognozą PKB do roku 2030, 

 Wielkości zużycia paliw i energii zgodnie z prognozą zawartą w Polityce Energetycznej 
Polski do roku 2030, 

 Kontynuację obecnych trendów demograficznych, 

 Wzrost natężenia ruchu zgodnie z metodologią prognoz natężenia ruchu GDDKiA. 

W tabeli zestawiono efekt ekologiczny, koszty proponowanych działań, uzyskaną efektywność 
energetyczną – zysk energii finalnej dla Miasta Mielec. 
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Tabela 41. Podsumowanie działań naprawczych- koszty, efekt ekologiczny, efektywność energetyczna128 

Miasto 
Efekt redukcji 
Mg CO2e [%] 

Efekt wzrostu 
udziału energii 
pochodzącej z 

OZE [%] 

Efekt redukcji 
energii finalnej 

[MWh] 

Efekt redukcji 
emisji Mg CO2e 
względem roku 
bazowego 2012 

Koszt realizacji 
zadań 

[zł] 

Miasto Mielec 3,05 0,05% 40 845,81 14 911,17 111 799 860,50 

Realizacja działań pozwoli na uzyskanie w 2020 roku 3,05% redukcji emisji dwutlenku węgla 
ekwiwalentnego w stosunku do emisji zinwentaryzowanej dla roku bazowego 2012. Szacowany 
efekt redukcji zużycia energii finalnej dla miasta Mielec wyniesie 40 845,81 MWh. W wyniku 
realizacji zaplanowanych w ramach PGN zadań nastąpi wzrost zużycia energii z rozproszonych 
odnawialnych źródeł energii o 0,05% w stosunku do roku bazowego. 

6.2. System realizacji planu 

6.2.1. ANALIZA RYZYK REALIZACJI PLANU 

W niniejszym rozdziale wykorzystano jedną z najpopularniejszych, a zarazem najskuteczniejszych 
metod analitycznych stosowanych we wszystkich obszarach planowania strategicznego – analizę 
SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats). Analiza SWOT jest podstawą do 
zidentyfikowania i sformułowania podstawowych problemów i zagadnień strategicznych. Jest ona 
efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron miasta Mielec oraz badania szans 
i zagrożeń, jakie przed nią stoją.  

Tabela 42. Analiza SWOT dla realizacji planu dla Miasta Mielca  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Poprawa stanu powietrza w wyniku ograniczenia 
przez przedsiębiorstwa emisji szkodliwych 
substancji  

Zanieczyszczenie powietrza spowodowane 
mieszkań niską emisją 

Energooszczędny system oświetlenia ulic 
Większość budynków będących własnością osób 
fizycznych jest ogrzewanych kotłami na węgiel 

System selektywnej zbiórki odpadów 
Przyzwolenie społeczne/brak sprzeciwu na 
spalanie odpadów w paleniskach domowych  

Otwartość miasta na współpracę 

Mały udział OZE 

Niska świadomość ekologiczna społeczeństwa 

Dominacja przestarzałego systemu grzewczego 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki 
niskoemisyjnej we wszystkich sektorach 

Zbyt wysokie koszty ogrzewania przyjaznymi 
środowisku nośnikami energii 

Regulacje prawne (na poziomie UE) wymuszające 
stosowanie alternatywnych źródeł energii 

Rozwój przemysłu, a tym samym wzrost 
wykorzystania węgla i energii elektrycznej 

                                                
128źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów strategicznych 

Id: 31B244C0-9CB5-46E8-9F6F-04A93D4995F8. Projekt Strona 109



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Mielca 
 
 

 

S t r o n a  | 110 

Większa dbałość o ochronę środowiska 
naturalnego 

Nasilający się radykalizm ekologiczny ograniczający 
możliwość budowy farm wiatrowych, elektrowni 
wodnych oraz innych inwestycji OZE 

Dostępność funduszy unijnych ukierunkowanych 
na opracowanie i wdrożenie pro-ekologicznych 
oraz energooszczędnych rozwiązań w zakresie 
infrastruktury i gospodarki 

Spalanie paliwa o niskiej jakości 

Moda na proekologiczne zachowania i rosnące 
zainteresowanie kontaktem z naturą mieszkańców 
dużych miast 

Spalanie odpadów komunalnych w paleniskach 
domowych 

Akcentowanie idei zrównoważonego rozwoju 
w politykach krajowych i unijnych 

Wysokie ceny paliw energetycznych 

Działania edukacyjne zwiększające świadomość 
ekologiczną mieszkańców Wykorzystanie pieców/kotłów o małej sprawności 

Możliwość uzyskania dotacji na działania 
edukacyjne 

Duże zagęszczenie źródeł niskiej emisji 

Szanse związane ze spodziewanym spadkiem cen 
gazu ziemnego na rynku paliw 

Wzrastający ruch pojazdów 

Zachęcanie mieszkańców do dbałości o środowisko 
i jego estetykę 

Brak alternatywnego zasilania w wodę, gaz, 
energię elektryczną 

Małe zainteresowanie odbiorców w zastosowaniu 
gazu ziemnego do ogrzewania mieszkań – 
aktualnie wysokie ceny 

6.2.2. SPOSÓB MONITOROWANIA I RAPORTOWANIA EFEKTÓW REALIZACJI 
PROJEKTU 

Proces monitorowania obejmuje efekty w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na terenie 
Miasta Mielca, w tym dotyczące redukcji emisji, zarówno w krótkim, jak i w długim horyzoncie 
czasowym. Monitorowanie odnosi się również do oceny stopnia realizacji celów określonych 
w niniejszym Planie, co jest związane również z zobowiązaniami krajowymi a także 
międzynarodowych zarówno w ramach Unii Europejskiej jak i w skali globalnej. Proces 
monitorowania pozwoli ocenić czy harmonogram działań jak i sam dokument wymaga 
modyfikacji, tak aby stopień realizacji celów był jak najwyższy i umożliwiał elastyczne prowadzenie 
polityki gospodarczej. 

PGN realizował będzie Prezydent Miasta Mielec, który sprawuje pieczę nad całością zadań 
realizowanych przez samorząd miejski. Prezydent wykonuje swoje funkcje przy pomocy 
podległych mu jednostek wg klasycznej teorii zarządzanie. Także zarządzanie PGN składa się 
z klasycznych elementów tworzących cykl: planowania, organizacji pracy, realizacji oraz ewaluacji 
wyników. Dlatego tak ważne jest wyznaczenie prawidłowej struktury w urzędzie odpowiadającej 
za realizację Planu. W szczególności chodzi o koordynację prac pomiędzy wydziałami i innymi 
komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami zewnętrznymi. Poniżej przedstawiono komórki 
organizacyjne Urzędu Miejskiego w Kaliszu, które odpowiedzialne są za szereg zagadnień 
związanych z niniejszym Planem.   
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Rysunek 25. Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Mielcu, współpracujące przy realizacji PGN. 

Zadania organów administracji i podmiotów zostały przedstawione w harmonogramach rzeczowo-
finansowych. Zostały one podzielone na poszczególne grupy: 

 działania w zakresie mieszkalnictwa indywidualnego 
 działania w zakresie gospodarki komunalnej i budynków administracji publicznej 
 oświetlenia ulicznego 

Proponuje się aby zarządzanie PGN odbywało się zgodnie z podstawowymi etapami procesu 
zarządzania, który składa się z następujących elementów:  
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Rysunek 26. Schemat zarządzania organizacją realizacji zamierzeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Miasta Mielca 

Dla sprawnej i efektywnej realizacji PGN niezbędne jest funkcjonowanie koordynatora wdrażania 
PGN. Wśród głównych zadań koordynatora należy wymienić m.in. ścisłą współpracę 
z gminami/miastami oraz przedstawianie im okresowych sprawozdań z realizacji PGN. Podobnie 
powinna przedstawiać się organizacja realizacji PGN w poszczególnych gminach. Proponuje się 
wyznaczenie koordynatora lub osoby odpowiedzialnej za kontrakt z głównym koordynatorem oraz 
za kontrolę postępów realizacji działań jak i ich raportowanie. 

W procesie wdrażania PGN biorą udział następujące grupy podmiotów: 

 podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu PGN (m.in.: wyznaczony koordynator, 
podmioty podległe urzędom miasta) 

 podmioty realizujące zadania PGN (m.in. jednostki wyznaczone w harmonogramie do 
realizacji zadań),  

 podmioty monitorujące przebieg realizacji i efekty PGN (m.in.: NFOŚiGW, koordynator), 
 społeczność miasta Mielca, odbierająca wyniki działań PGN. 

Wszyscy uczestnicy przyjmują pełną odpowiedzialność zarówno za sukcesy i porażki wynikające 
z wdrażania PGN. Dla wdrożenia i realizacji strategii zakreślonej w niniejszym dokumencie 
niezbędne jest wprowadzenie „mapy wpływów” - procedur mających na celu określenie zasad 
współpracy i finansowania między wszystkimi jednostkami, tj. urzędami, instytucjami, 
organizacjami i podmiotami gospodarczymi. Współpraca powinna dotyczyć także struktur 
wewnętrznych w ramach miasta, tzn. pomiędzy poszczególnymi wydziałami i referatami. 
Wypracowane procedury powinny stopniowo stać się rutyną i podstawą zinstytucjonalizowanej 
współpracy pomiędzy partnerami z różnych środowisk. Dzięki temu, proces planowania 
i zarządzania może stać się czytelny i przejrzysty dla ogółu społeczności. Niezbędne jest nawiązanie 
współpracy pomiędzy wszystkimi jednostkami uczestniczącymi we wdrażaniu PGN.  

 

• Prowadzenie realizacji 
poszczególnych zamierzeń 

zapisanych w 
harmonogramie zodnie z 

terminami i budżetem

•Opracowanie raportu z 
realizacji zaplanowanych 
zamierzeń przedstawiającego 
efekty ekonomiczne oraz 
ekologiczne

•Powołanie koordynatorów 
realizacji PGN w celu 

prowadzenia skutecznego i 
efektywnego procesu 

realizacji

•Planowanie działań 
zmierzających do osiągnięcia 
zamierzonych wyników

Planowanie Organizacja 
pracy

Realizacja 
zamierzeń

Raportowanie 
wyników
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Ocena skuteczności wdrożenia Planu wymaga zaplanowania odpowiedniej koncepcji jego 
ewaluacji. Monitorowanie postępów wynikających z działań wdrożeniowych stanowi z jednej 
strony podstawę dla ewentualnych działań korygujących lub aktualizujących zaproponowane 
rozwiązania, z drugiej zaś umożliwia całościową ocenę planu w kategoriach sukcesu lub porażki.  

W warstwie metodycznej monitoring i ewaluacja powinny być prowadzone z wykorzystaniem 
ograniczonego zbioru wskaźników umożliwiających szybki pomiar stopnia realizacji priorytetów 
i celów strategicznych, przy uwzględnieniu dostępności danych statystycznych. 

Proponowana koncepcja monitoringu wdrażania niniejszego Planu zakłada określenie mierzalnych 
wskaźników dla wszystkich ujętych w dokumencie celów. Dla każdego wskaźnika określono 
jednostkę, źródło danych o wskaźniku oraz pozytywny trend wskazujący kierunek zmiany. 

W procesie monitorowania ważne jest regularne agregowanie danych, co umożliwiają 
elektroniczne bazy danych. Jednym z najważniejszych problemów w skutecznej realizacji Planu 
może stanowić niespójność danych pochodzących z różnych źródeł oraz braku jednej metodyki 
zbierania danych. Brak systematycznego monitoringu wskaźników i realizacji zadań wyznaczonych 
w harmonogramie może prowadzić do braku kontroli nad realizacją działań zapisanych w Planie.  

Wykaz proponowanych wskaźników monitorowania efektów działań przedstawia poniższa tabela. 
W rzeczywistości wskaźników odpowiednich dla specyfiki każdego działania może być więcej. 

Tabela 43. Wskaźniki, które można wykorzystać w celu monitorowania wdrażania PGN 

Sektor Wskaźniki Jednostka Źródło danych 
Pozytywny 

trend 

Transport  
 
 

Zużycie paliw 
-benzyna, olej napędowy, LPG, 
bioetalol, biodiesel 
-energia elektryczna, hybryda, inne 

l/rok, 
kWh/rok 

Przedsiębiorstwo transportu, 
spółki, jednostki 

organizacyjne, urząd miasta i 
gminy, przedsiębiorstwa 

prywatne (handel, usługi i 
inne) 

 

Liczba przebytych kilometrów na 
terenie miasta 

km/rok 

Przedsiębiorstwo transportu, 
spółki, jednostki 

organizacyjne, urząd miasta i 
gminy, przedsiębiorstwa 

prywatne (handel, usługi i 
inne) 

 

Liczba zakupionych pojazdów 
spełniających najnowsze normy 
emisji spalania po roku 2012 

Szt. 

Przedsiębiorstwo transportu, 
spółki, jednostki 

organizacyjne, urząd miasta i 
gminy, przedsiębiorstwa 

prywatne (handel, usługi i 
inne) 

 

 
 

Długość ciągów pieszych w km / 
łączna długość dróg i ulic w mieście 
w km 

km Urząd Miasta, GUS  

Budynki 
(użyteczności 

publicznej, 
usługowe, 

społeczności 
lokalnej) 

 

Całkowite zużycie nośników energii 
w budynkach publicznych 
- energia elektryczna  
- ciepło sieciowe  
- węgiel kamienny 
- olej opałowy 
- drewno 
- inne 

kWh/rok,  
GJ/rok 
Mg/rok 
m3/rok 
Mg/rok 

Administratorzy obiektów  
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Sektor Wskaźniki Jednostka Źródło danych Pozytywny 
trend 

 
 

Ilość energii uzyskanej z 
odnawialnych źródeł energii  

MWh/rok Administratorzy obiektów  

Całkowita powierzchnia 
zainstalowanych kolektorów 
słonecznych, paneli 
fotowoltaicznych 

m2 Administratorzy obiektów  

Społeczność lokalna 

Liczba mieszkańców 
uczestniczących w różnego rodzaju 
wydarzeniach poświęconych 
efektywności 
energetycznej/wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii 

osoby Urząd Miasta  

Monitoring zużycia energii 
elektrycznej w budynkach 
mieszkalnych, gospodarstwach 
domowych  

kWh/rok Badanie ankietowe, GUS  

Roczne zużycie ciepła sieciowego, 
energii elektrycznej w budynkach 
mieszkalnych/gospodarstwach 
domowych 

GJ/rok, 
m3/rok, 

MWh/rok 
Badanie ankietowe, GUS  

Oświetlenie 
publiczne 

Ilość zużytej energii elektrycznej  kWh/rok Urząd Miasta  
Jednostkowa moc zainstalowanych 
punktów świetlnych  
(żarówek tradycyjnych, 
energooszczędnych innych, 
oświetlenie solarne)  

W Urząd Miasta  

6.3. Obowiązki i ograniczenia wynikające z realizacji Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej 

Uwarunkowania realizacji celów 

Wychodząc poza cele na rok 2020, polityka władz miasta będzie ukierunkowana na osiągnięcie  
w dłuższej perspektywie (rok 2030 i kolejne lata): 

 Neutralnego wpływu działań urzędów miast i gmin na emisję gazów 
cieplarnianych, 

 Maksymalnej termomodernizacji sektora mieszkaniowego, 
 Maksymalnego wykorzystania technicznego potencjału energii odnawialnej na 

terenie miast i gmin, 
 Zapewnienia jak największego udziału dostaw niskoemisyjnego ciepła sieciowego 

do jak największej liczby odbiorców (przy maksymalnym ograniczeniu 
indywidualnych źródeł ciepła opartych na paliwach kopalnych), 

 Zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła, energii gazowej i elektrycznej. 

Cele te będą realizowane na płaszczyźnie polityki władz miasta, poprzez: 

 Przyjmowanie odpowiednich zapisów prawa lokalnego, 
 Uwzględnienie celów Planu w dokumentach strategicznych i planistycznych, 
 Uwzględnienie celów Planu w wewnętrznych instrukcjach Urzędu Miejskiego, 
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 Podejmowanie na szeroką skalę działań promocyjnych i aktywizujących 
mieszkańców, przedsiębiorców i jednostki publiczne. 

Odpowiedzialność za realizację planu działań 

Realizacja Planu podlega władzom miasta. Zadania wynikające z Planu są przypisane 
poszczególnym jednostkom realizacyjnym podległym władzom miasta. Jednostką koordynującą  
i monitorującą realizację Planu Działań będzie nowo powołana Komórka ds. Zarządzania Energią, 
a do czasu jej powołania Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. 

Finansowanie Działań 

Działania przewidziane w Planie będą finansowane ze środków zewnętrznych i własnych 
budżetów. Środki na realizację powinny być zabezpieczone głównie w programach krajowych  
i europejskich, a we własnym zakresie – konieczne jest wpisanie działań długofalowych do 
wieloletnich planów inwestycyjnych oraz uwzględnienie wszystkich działań w budżecie miasta  
i jednostek podległych na każdy rok. Przewiduje się pozyskanie zewnętrznego wsparcia 
finansowego (w formie bezzwrotnych dotacji i preferencyjnych pożyczek) dla prowadzonych 
działań. 

Diagnoza istniejącego stanu w zakresie jakości powietrza na terenie miasta Mielca pozwala uznać, 
że główną przyczyną przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych przedmiotowych 
substancji w powietrzu jest „niska emisja”, czyli emisja pochodząca ze spalania paliw w piecach, 
kotłach domowych. Należy podkreślić, że zarówno stan techniczny większości urządzeń, w których 
odbywa się spalanie paliw w celach grzewczych, jak również jakość tych paliw są wysoce 
niezadowalające. Często dochodzą do tego również praktyki spalania w kotłach odpadów 
z gospodarstw domowych. Czynniki te w połączeniu z niekorzystnymi warunkami 
rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu, jakie występują szczególnie w okresie grzewczym 
tj. inwersje temperatur, małe prędkości wiatrów, a także w przypadku niektórych stref – 
niekorzystnymi warunkami topograficznymi tj. usytuowaniem w kotlinach czy dolinach rzek, 
decydują o występowaniu przekroczeń poziomów normatywnych. Istotną barierę dla wyboru 
przez mieszkańców niskoemisyjnych systemów ogrzewania stanowi niestabilna polityka paliwowa 
państwa oraz wysokie ceny tych paliw. Dodatkowo nie ma w polskim prawie mechanizmów 
umożliwiających wyegzekwowanie od osób fizycznych użytkowania urządzeń grzewczych 
spełniających określone wymogi w zakresie wielkości emisji substancji do powietrza.  

Pomimo istniejących zapisów w obowiązujących aktach prawnych egzekwowanie realizacji działań 
sprzyjających poprawie jakości powietrza jest trudne.  

Bariery i ograniczenia efektywnego wdrażania i egzekucji działań przedstawiono w poniższej 
tabeli:  
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Tabela 44. Bariery, ograniczenia efektywnego wdrażania i egzekucji działań proponowanych w Planie 

bariera propozycja likwidacji/zmniejszenia bariery 

Brak uregulowań prawnych w zakresie 
wytwarzania energii z paliw z indywidualnych 
źródeł spalania (przepisy istniejące dotyczą 
jedynie monitorowania emisji spalin w 
źródłach o mocy powyżej 50 MW). 

Istniejące normy jakościowe należy wprowadzić 
w szerszym zakresie zastosowania w planach, 
programach i wytycznych lub zastosować rozwiązania 
podobne jak w krajach zachodnich odnośnie przepisów 
krajowych. 

Braki w uregulowaniach prawnych 
dotyczących służb kominiarskich w sektorze 
komunalno-mieszkaniowym, szczególnie  
w zakresie kontrolowania instalacji opalanych 
paliwem stałym. 

Powinny być wprowadzone zmiany prawne w zakresie 
nadania nowych uprawnień służbom kominiarskim do 
nadzoru, kontroli i monitorowania instalacji w sektorze 
mieszkaniowym w kontekście nie tylko urządzeń 
kominowych, ale również samych urządzeń 
grzewczych. 

Brak uregulowań grzewczych nakazujących 
wykonywanie przeglądów instalacji 
grzewczych w szczególności kotłów, pieców  
i trzonów kuchennych. 

Coroczne przeglądy instalacji i urządzeń przed sezonem 
grzewczym mogłoby znacznie wspomóc jakość 
procesów spalania w indywidualnych systemach 
grzewczych, eliminując urządzenia nieprzystosowane 
do spalania paliw. 

Brak uregulowań w zakresie wymagań dla 
jakości paliw stałych stosowanych zarówno 
w sektorze indywidualnego ogrzewnictwa,  
ale również w sektorze usług, handlu czy 
przemysłu. 

Wprowadzenie tego rodzaju wymagań mogłoby 
wyeliminować z rynku węgle pozasortymentowe 
o bardzo niskich parametrach jakościowych. Chodzi 
głównie o sektor sprzedaży detalicznej, gdzie tego 
rodzaju paliwa spalane są w urządzeniach 
nieprzystosowanych do spalania paliw stałych o niskich 
parametrach jakościowych. 

Brak szczegółowych przepisów dotyczących 
ograniczeń w stosowaniu paliw na 
określonym obszarze. 

Zastosowanie jedynie przepisów art. 96 ustawy POŚ nie 
może przynieść określonych rezultatów ze względu na 
brak przepisów wykonawczych i regulujących ten 
zakaz, zwłaszcza przepisów umożliwiających kontrolę 
i egzekucję. 

Skomplikowane procedury kompensacji 
emisji przemysłowej, które powodują wiele 
niejasności i nie są w rezultacie stosowane  
w takim zakresie, jak powinny być i przynosić 
skutek zwłaszcza na obszarach występowania 
przekroczeń stężeń dopuszczalnych 
substancji.  

Zmiany prawne dotyczące tematu kompensacji emisji 
przemysłowej, ułatwiające ich skuteczną realizację 
i egzekucję. 

Brak odniesienia do kompensacji „niskiej 
emisji”, która byłaby pomocna w przypadku 
budowania sieci ciepłowniczych i podłączania 
nowych odbiorców indywidualnych. 

Wskazanie możliwości kompensacji źródeł należących 
do niskiej emisji wspomogłoby proces eliminacji 
rozproszonych źródeł emisji. 
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bariera propozycja likwidacji/zmniejszenia bariery 

Problem obszaru stref, w których powinno 
się przeprowadzić proces kompensacji 
zamknięty granicami administracyjnymi. 

Obszary kompensacji nie powinny być określone 
administracyjne, lecz odnosić się do obszaru 
przekroczeń w danej strefie. Konieczne jest 
opracowanie mechanizmu kompensacji oraz zmiana 
przepisów prawnych w tym zakresie precyzujących 
sposób prowadzenia procedury kompensacji tego 
obszaru. 

Brak integracji baz danych zawierających 
informacje o źródłach emisji, o wielkości 
emisji na różnych szczeblach decyzyjnych 
począwszy od bazy KOBIZE, baz 
EKOINFONETu oraz baz związanych z 
opłatami za korzystanie ze środowiska. 
Dodatkowo tworzone są bazy danych przy 
okazji różnych projektów, w tym programów 
ochrony powietrza czy projektów 
badawczych, które nie są wykorzystywane i 
nie są integrowane. 

Brak jednej bazy danych krajowych, z których można 
byłoby korzystać przy okazji realizacji wszystkich 
projektów, dla których wymagane są informacje 
o wielkości emisji, źródłach emisji oraz parametrach 
wprowadzania emisji do powietrza kontekście 
tej bariery należałoby wprowadzić jednolity system 
zbierania danych i ich wykorzystania na potrzeby 
różnych projektów i programów w skali kraju. 
Zarządzanie bazą danych pozwalać musi na dostęp do 
informacji w każdym momencie. 

Brak przepisów prawnych regulujących jakość 
sprzedawanych paliw stałych.  

Rozszerzenie zakresu ustawy o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw o paliwa 
stałe, co dałoby Inspekcji Handlowej możliwość ich 
kontrolowania. 

Plany zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe zgodnie z 
nowymi przepisami, muszą być zgodne z 
planem zagospodarowania przestrzennego 
oraz z odpowiednim programem ochrony 
powietrza. Brakuje na etapie opiniowania 
i badania przez samorząd województwa 
obowiązku sprawdzania zgodności 
z programem ochrony powietrza. Jest tylko 
obowiązek zgodności z polityką energetyczną 
państwa. 

Należałoby wprowadzić zmianę w tym zakresie nadając 
moc badania zgodności z programem ochrony 
powietrza przez samorząd województwa, a w 
szczególności przez służby odpowiedzialne za ochronę 
powietrza. Opinia negatywna w tym zakresie musi mieć 
moc sprawczą. 
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bariera propozycja likwidacji/zmniejszenia bariery 

Wejście w życie akcyzy na paliwa (zgodnie 
z wymogami UE do 2012 i 2014) węgiel, koks 
i gaz wprowadzonej od GJ energii zawartej 
w paliwie ma skutki ekonomicznie rzutujące 
negatywnie na realizację działań zapisanych  
w programach ochrony powietrza. 
Konsekwencją wprowadzenia akcyzy na 
paliwa będzie zwiększenie ceny paliw 
lepszych ekologicznie, a nadanie lepszej 
pozycji rynkowej paliwom o mniejszej 
akcyzie, a jednocześnie gorszych jakościowo, 
które z punktu widzenia ekologii powinny być 
ograniczane zwłaszcza w sektorze 
komunalnym. 

Należałoby przeanalizować stan rynkowy paliw stałych 
pod kątem możliwości: 

 wprowadzenia zasad naliczania akcyzy w taki 
sposób, aby wyrównać poziom cenowy na rynku 
detalicznym, aby paliwa gorszej jakości były „mniej 
atrakcyjne” w stosunku do paliw lepszej jakości, 

 wprowadzenia opłaty/podatku zależnego 
ekologicznie od jakości paliwa (np.: podatek od 
zanieczyszczeń zawartych w paliwach stałych) lub 
innego mechanizmu, który proponowałby 
ekologiczne paliwa. 

Brak źródeł finansowania działań 
naprawczych i działań krótkoterminowych. 

Opracowanie mechanizmu finansowego pozwalającego 
na skuteczną realizację działań zapisanych  
w programach ochrony powietrza.  

Do innych istotnych barier utrudniających skuteczną realizację działań naprawczych należy 
zaliczyć:  

 niestabilność polityki paliwowej państwa, 
 wysokie ceny paliw i ciągły wzrost cen paliw ekologicznych uniemożliwiają 

prawidłową i efektywną realizację programów, 
 skomplikowane pozyskanie dofinansowania dla osób fizycznych z WFOŚiGW 

i NFOŚiGW z powodu wymogów ekonomicznych i formalnych, jakie muszą zostać 
spełnione dla uzyskania takiej pomocy, 

 mała skuteczność narzędzi prawnych w zakresie możliwości ograniczania „niskiej 
emisji”, w tym brak instrumentów umożliwiających nakładanie obowiązków na 
osoby fizyczne (np. wymiany kotła) i ich egzekwowania, 

 brak wystarczających środków finansowych w budżetach gmin i powiatów na 
realizację zadań wskazanych w POP, 

 brak jednoznacznych zachęt ze strony państwa dla stosowania paliw 
ekologicznych (niskoemisyjnych),  

 niski priorytet ochrony powietrza w hierarchii ważności celów realizowanych 
przez państwo, 

 problem podziału odpowiedzialności pomiędzy powiatem a gminą, starosta nie 
ma uprawnień do faktycznej realizacji głównych zapisów Programu i nie może 
zlecić tych zadań gminom, 

 znikomy udział źródeł odnawialnych w pokrywaniu zapotrzebowania na ciepło, 
 niekorzystna struktura cen paliw i małe dochody społeczeństwa, co skutkuje 

spalaniem odpadów w piecach, 
 brak systemowego, globalnego podejścia do działań w ochronie środowiska, 
 niska świadomość społeczeństwa w zakresie zanieczyszczenia powietrza 

i skutków zdrowotnych z tym związanych, 
 brak wpływu lokalnych samorządów na lokalne źródła energii odnawialnej 

(geotermalnej, wodnej), 
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 przyzwolenie społeczne na spalanie odpadów w piecach domowych, 
 obowiązujące przepisy prawne dają niewielkie możliwości organom ochrony 

środowiska nałożenia obowiązków, ograniczenia emisji zanieczyszczeń do 
powietrza i ich egzekucji w szczególności dla źródeł małych (w tym 
indywidualnych systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych), 

 problemy własnościowe w starych budynkach, które utrudniają podjęcie decyzji  
o inwestycji, 

 zniesienie uprawnień kominiarzy (istniejące w Polsce regulacje prawne czy to te 
zawarte w prawie budowlanym i wydanych do niego przepisach wykonawczych, 
czy też w ustawie o ochronie przeciwpożarowej budynków są nieprecyzyjne, 
a często wręcz niejasne, nieczytelne)129. 

Należy jednoznacznie podkreślić, że bez wsparcia ze strony państwa (legislacyjnego, 
organizacyjnego i finansowego) realizacja założonych działań jest zdecydowanie utrudniona. 
Dlatego przed przystąpieniem do realizacji Programu celowe jest wskazanie pewnych propozycji 
rozwiązań istniejących problemów. Niestety samo opracowanie Programu nie jest w stanie usunąć 
barier. Jest to pierwszy etap obrazujący skalę problemu i nakreślający kierunki działania 
zmierzające ku poprawie sytuacji. Konieczne są działania zewnętrzne, obejmujące zaangażowanie 
jednostek rządowych i władz województwa, mające umożliwić skuteczną jego realizację. 

Konieczne są systemowe i długoterminowe działania zmierzające do promocji i wdrożenia założeń 
Programu. Potrzebne jest też ogromne zaangażowanie i wsparcie ze strony Państwa, przede 
wszystkim w kwestiach finansowych, ale również prawnych, ułatwiających społeczeństwu 
podejmowanie decyzji zgodnych z przyjętymi w programie celami i założeniami. 

6.4. Procedury wdrażania, monitorowania i weryfikacji 
działań na rzecz poprawy jakości powietrza na 
terenie miasta Mielec 

Odpowiedzialność za realizację planu działań 

Realizacja Planu podlega władzom miasta Mielca. Zadania wynikające z Planu podlegać będą 
poszczególnym jednostkom realizacyjnym podległym miastu. Jednostką koordynującą  
i monitorującą realizację Planu Działań ma być nowo powołana Komórka ds. Zarządzania Energią. 

Finansowanie Działań 

Działania przewidziane w Planie będą finansowane ze środków zewnętrznych. Środki na realizację 
powinny być zabezpieczone głównie w programach krajowych i europejskich, a we własnym 
zakresie – konieczne jest wpisanie działań długofalowych do wieloletnich planów inwestycyjnych 
oraz uwzględnienie wszystkich działań w budżecie miast, gmin i jednostek podległych na każdy 
rok. Przewiduje się pozyskanie zewnętrznego wsparcia finansowego (w formie bezzwrotnych 
dotacji i preferencyjnych pożyczek) dla prowadzonych działań. 
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Sposób ewaluacji osiągniętych celów oraz wprowadzenia zmian w PGN 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest to dokument który w swojej strukturze powinien się zmieniać 
i rozwijać. Zadania zaplanowane w PGN szacowane są do 2020r natomiast cele są celami 
długoterminowymi (nawet do 2030 czy 2050 roku). Zmiany samych założeń Zwartych w PGN 
związane są z rozwojem Miasta Mielca oraz z realizacją zadań zawartych w harmonogramie PGN. 
Podczas realizacji PGN może okazać się że należy zmienić cele zawarte w PGN, lub zaistnieje 
konieczność dopisania lub aktualizacji zadań zawartych w harmonogramie. Konieczność taka może 
zaistnieć w następujących przypadkach: 

 podczas zmian WPF bądź budżetu (plan musi być integralny), 

 podczas decyzji Prezydenta związanej z realizacją dodatkowych zadań związanych 
z redukcją zanieczyszczeń do powietrza (redukcją m.in. gazów cieplarnianych) oraz 
zmniejszeniem zużycia energii , 

 chęci realizacji zadań związanych z celami zawartymi w PGN przez firmy lub instytucje 
zlokalizowane na terenie miasta Mielca  

 i.in. 

Każdą konieczność dokonania zmiany w treści PGN należy złościć w formie pisemnej do wydziału 
merytorycznego w Urzędzie Miejskim w Mielcu. Do zadań pracownika merytorycznego, 
odpowiedzialnego za nadzór nad PGN należy skonsultowanie proponowanych zapisów  
z naczelnikiem wydziału i Prezydentem, a następnie dokonanie stosownych poprawek w treści 
dokumentu, przeprowadzenie aktualizacji pod kątem WPF i budżetu Miasta Mielca i zgłoszenie 
konieczności aktualizacji na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Mielcu. Po uchwaleniu zmian 
konieczne jest przekazanie informacji o zakresie dokonanej aktualizacji do Referatu Pozyskiwania 
Funduszy celem przekazania  zaktualizowanego dokumentu do NFOŚiGW. 

Sposób określenia redukcji emisji gazów cieplarnianych 

Działania ujęte w niniejszym planie można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj to działania, 
których efektem końcowym jest poprawa efektywności energetycznej, a więc w konsekwencji 
zmniejszenie ilości zużywanej energii i redukcja gazów cieplarnianych. Drugi rodzaj to działania 
mające na celu zmianę lokalnej struktury energetycznej na taką, w której efekt końcowy 
zmniejszenia emisji uzyskuje się poprzez zmianę sposobu generacji wykorzystywanej energii. 
Działania drugiego typu uwzględniają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a także źródeł 
emitujących mniej gazów cieplarnianych niż używane obecnie np. zastąpienie starych kotłów 
węglowych, nowymi kotłami retortowymi, lub też poprzez zastosowanie biomasy uzyskuje się 
równorzędne pochłanianie w trakcie uprawy wykorzystywanych roślin. 

W celu oszacowania redukcji emisji z działań mających na celu zwiększenie efektywności 
energetycznej założono, że w miastach i gminach w ciągu najbliższych 10-ciu lat nie nastąpi istotna 
zmiana w ilości budynków, a te nowo budowane będą się cechować niskim zużyciem energii na 
jednostkę powierzchni. Podczas sporządzania szacunków uwzględniono efekt skali.  
Do obliczeń wykorzystano przekazane przez urzędy miast dane dotyczące planowanych remontów 
budynków jednostek samorządowych, termomodernizację i wymianę kotłów w ramach 
planowanych inwestycji Programów ochrony powietrza. Zakłada się, że w wyniku realizacji 
przewidzianych działań zmniejszy się zużycie energii na jednostkę powierzchni w budynkach, jak  
i nastąpi zmiana zachowań mieszkańców miast i gmin prowadząca do bardziej oszczędnego 
korzystania z energii. Taki zestaw efektów będzie skutkował absolutnym zmniejszeniem emisji 
gazów cieplarnianych z terenu miast i gmin. Wśród działań zawartych w tej kategorii znajdują się 
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zarówno działania o charakterze inwestycyjnym jak i promocyjnym (promocja efektywności 
energetycznej). Wszystkie mają na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez racjonalizację 
jej wykorzystania. 

Oszacowanie efektu redukcji emisji z działań mających na celu zastąpienie dotychczasowych 
źródeł energii innymi, charakteryzującymi się mniejszą emisją gazów cieplarnianych, opiera się na 
efekcie substytucji. Na podstawie dostępnych danych oszacowano potencjał wykorzystania 
niskoemisyjnych źródeł energii. Ponieważ energia pozyskana z tych źródeł zastąpi dotychczas 
wykorzystywaną energię wytwarzaną z paliw kopalnych, następuje efekt substytucji.  
W przypadku działań zmierzających do wykorzystania OZE zakłada się również, że efekt skali nie 
będzie przewyższał efektu redukcji wynikającego z podjętych działań.  

Obliczenia wielkości emisji wykonano za pomocą arkuszy kalkulacyjnych, przy wykorzystaniu 
wskaźników emisji ujętych w inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych. Do obliczeń 
wykorzystano podstawowy wzór obliczeniowy: 

ECO2 = C x EF 
gdzie: 
ECO2 – oznacza wielkość emisji CO2 [Mg] 
C – oznacza zużycie energii (elektrycznej, ciepła, paliwa) [MWh] 
EF – oznacza wskaźnik emisji CO2 [MgCO2/MWh] 

Dla celów określenia redukcji emisji CO2 przyjęto następujące założenia: 

 Kontynuację trendów gospodarczych zgodnie z prognozą PKB do roku 2030, 
 Wielkości zużycia paliw i energii zgodnie z prognozą zawartą w Polityce 

Energetycznej Polski do roku 2030, 
 Kontynuację obecnych trendów demograficznych, 
 Wzrost natężenia ruchu zgodnie z metodologią prognoz natężenia ruchu GDDKiA, 
 Zmianę w wielkości zużycia paliw w transporcie na skutek naturalnej wymiany 

pojazdów zgodnie z obecnymi trendami (zachowanie średniej wieku), 
 Ustabilizowane zużycie energii cieplnej sieciowej dla grupy działań związanych 

z termomodernizacją jak w roku 2010, 
 Dla sektora Przemysłu, Usług i Handlu, zużycie energii z 2010 roku. 

Dążąc do uzyskania redukcji gazów cieplarnianych analizie poddano formy źródeł energii 
odnawialnej, które mogą mieć szczególne znaczenie redukcji gazów cieplarnianych  
w perspektywie długoterminowej. 

We wdrażaniu Planu istotna jest systematyczna kontrola przebiegu tego procesu oraz ocena 
stopnia realizacji zadań wyznaczonych w Planie, przy jednoczesnej ocenie stanu środowiska oraz 
kontroli przestrzegania prawa ochrony środowiska. Niezbędne jest opracowanie systemu 
monitorowania, który umożliwi dokonywanie ocen procesu wdrażania i ewentualne 
wprowadzanie korekt rodzajów i wielkości działań naprawczych. 

Poniżej przedstawiono rodzaje informacji i dokumentów proponowanych do kontroli  
i dokumentacji realizacji Planu wraz z projektem monitorowania skuteczności realizacji działań 
naprawczych. 

Wójtowie gmin, burmistrzowie miast i gmin oraz prezydenci miast zobowiązani są  
do sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku. Kopie sprawozdań 
wójtowie, burmistrzowie i prezydenci przekazują również do wiadomości komórki  
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ds. zarządzania energią. Wzór sprawozdań z realizacji Planu (wraz z objaśnieniami) został 
określony w tabelach 27-31. Średnie wskaźniki efektu ekologicznego działań w zakresie 
ograniczania emisji z indywidualnych systemów grzewczych przedstawiono w tabelach 32-33. 
Wójtowie gmin, burmistrzowie miast i gmin oraz prezydenci miast wypełniają sprawozdania 
w zakresie istniejących obiektów.  

Sprawozdania w zakresie działań związanych z redukcją emisji z indywidualnych źródeł ciepła 
powinno obejmować wszystkie działania ujęte w harmonogramach rzeczowo-finansowych, 
które są realizowane dzięki stworzeniu systemu zachęt finansowych do wymiany systemów 
grzewczych w ramach Programów Ograniczenia Niskiej Emisji. Sprawozdanie dla istniejących 
budynków oraz w zakresie nowych obiektów budowlanych powinno obejmować podział na 
jednostki bilansowe. 

W sprawozdaniach z realizacji Planu należy przedstawić koszty podjętych działań, a także wskazać 
źródła ich finansowania. Do sprawozdań należy załączyć wyniki pomiarów natężenia ruchu na 
odcinkach dróg zarządzanych przez odpowiednie jednostki, jeżeli były przeprowadzane w danym 
roku sprawozdawczym. 

Na podstawie przekazywanych sprawozdań z realizacji działań naprawczych, a także w oparciu 
o wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza prowadzonych przez Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska, powinno dokonywać się, co 3 lata, szczegółowej oceny wdrożenia Planu, 
która powinna sugerować ewentualną korektę kierunków działań i poszczególnych zadań. 

Tabela 45. Wzór tabeli z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Planu 

informacje ogóle na temat sprawozdania z realizacji planu 

lp. zwartość opis 

1. rok sprawozdawczy   

2. województwo   

3. strefa   

4. gmina / powiat   

5. 
nazwa osoby przyjmującej sprawozdanie/komórka 
ds. zarządzania energią 

  

6. nazwa urzędu przedstawiającego sprawozdanie  

7. 
adres pocztowy urzędu przedstawiającego 
sprawozdanie 

  

8. nazwisko osoby do kontaktu   

9. numer służbowego telefonu osoby do kontaktu   

10. numer służbowego faksu osoby do kontaktu   
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informacje ogóle na temat sprawozdania z realizacji planu 

lp. zwartość opis 

11. służbowy adres e-mail osoby do kontaktu   

12. uwagi   

Tabela 46. Wzór tabeli do rocznego sprawozdania w zakresie działań związanych z redukcją emisji 
powierzchniowej 

zestawienie działań naprawczych 

lp. zawartość opis 

1. nazwa działania naprawczego 
podać nazwę zadania 
zgodnie  
z harmonogramem 

2. krótki opis prowadzonych działań 

krótko opisać rodzaj 
prowadzonych działań 
inwestycyjnych lub 
modernizacyjnych i ich wpływ 
na wielkość emisji 
zanieczyszczeń do powietrza 

3. obszar, lokalizacja 

podać dokładny adres, nazwę 
gminy, gdzie zostało 
przeprowadzone działanie 
naprawcze; podać opis  
i opracowanie graficzne  
w formie mapy (jako 
załącznika) z zaznaczonym 
obszarem, na którym leżą 
źródła emisji uwzględnione  
w działaniach naprawczych 

4. termin zastosowania działania podać datę rozpoczęcia  
i zakończenia działania 
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zestawienie działań naprawczych 

lp. zawartość opis 

5. skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia 

podać określenie skali 
czasowej działań 
naprawczych: 

krótkoterminowe, 

średniookresowe 
 (ok. jednego roku), 

długoterminowe 

6. kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze 

podać kategorię źródeł emisji 
poddanych działaniom 
naprawczym: 

transport, 

przemysł (w tym 
wytwarzanie ciepła i energii 
elektrycznej), 

rolnictwo, 

źródła związane z handlem  
i mieszkalnictwem, 

inne (powinno zostać 
objaśnione w pozycji 
"uwagi") 

 informacje szczegółowe:   

7. 
liczba zlikwidowanych tradycyjnych pieców węglowych  
i powierzchnia użytkowa lokali [m2] 

podać liczba zlikwidowanych 
starych kotłów węglowych 
lub pieców kaflowych oraz na 
jakiej powierzchni użytkowej 
[m2] zlikwidowano stare 
źródła na paliwo stałe 

8. moc cieplna [MW] 
w przypadku likwidacji kilku 
źródeł podać sumaryczną 
moc cieplną 

9. 

w tym wymienione na 
następujące źródła: 
powierzchnia użytkowa 
lokalu [m2]  

sieć cieplna, pompy ciepła, ogrzewanie: 
elektryczne, gazowe lub olejowe 

podać we właściwym wierszu 
powierzchnię użytkową 
lokalu lub budynku, w którym 
dokonano zmiany sposobu 
ogrzewania 

węglowe z automatycznym zasilaniem; 
kotły na pelety zasilane automatycznie 

inne 
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zestawienie działań naprawczych 

lp. zawartość opis 

10. alternatywne lub odnawialne źródło ciepła [m2] 

podać powierzchnię 
użytkową lokalu lub budynku, 
w którym zastosowano 
alternatywne lub odnawialne 
źródła energii cieplnej 

11. termomodernizacja - powierzchnia użytkowa lokalu [m2] 

podać powierzchnię 
użytkową lokalu lub budynku, 
w którym dokonano 
termomodernizacji 

15. sposób przeprowadzenia termomodernizacji 

opisać jaki był jej zakres 
termomodernizacji: 
- docieplenie ścian 
- docieplenie dachu 
- wymiana okien  

16. osiągnięty efekt ekologiczny redukcja emisji zanieczyszczeń [Mg/rok] 

podać efekt ekologiczny (czyli 
jakie zanieczyszczenia zostały 
zredukowane oraz wielkość 
redukcji ich emisji) w rozbiciu 
na poszczególne działania 
osobno dla wymiany 
urządzeń grzewczych i dla 
termomodernizacji 
wykorzystując wskaźniki 
efektu ekologicznego podane 
w POP w tabelach 32-33 

17. poniesione koszty łącznie [zł/rok] 
podać koszty sumaryczne 
poniesione na realizację 
zadania 

18. sposób finansowania 

wskazać źródła finansowania 
działania, uwzględniając 
uzyskane dofinansowanie 
wraz z podaniem źródła 
dofinansowania 

19. wielkość dofinansowania 
podać wielkości 
dofinansowania 

20. uwagi   
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Tabela 47. Wzór tabeli do rocznego sprawozdania w zakresie działań związanych z redukcją emisji liniowej 

zestawienie działań naprawczych 

lp. zawartość opis 

1. nazwa działania naprawczego 
podać nazwę zadania zgodnie  
z harmonogramem 

2. krótki opis prowadzonych działań 

krótko opisać rodzaj prowadzonych 
działań inwestycyjnych lub 
modernizacyjnych i ich wpływ na 
wielkość emisji zanieczyszczeń do 
powietrza 

3. obszar, lokalizacja 

podać dokładny adres, nazwę gminy, 
gdzie zostało przeprowadzone działanie 
naprawcze; podać opis  
i opracowanie graficzne w formie mapy 
(jako załącznika) z zaznaczonym 
obszarem, na którym leżą źródła emisji 
uwzględnione w działaniach 
naprawczych 

4. termin zastosowania działania 
podać datę rozpoczęcia i zakończenia 
działania 

5. skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia 

podać określenie skali czasowej działań 
naprawczych: 

krótkoterminowe, 

średniookresowe (ok. jednego roku), 

długoterminowe 

6. 
kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie 
naprawcze 

podać kategorię źródeł emisji 
poddanych działaniom naprawczym: 

transport, 

przemysł (w tym wytwarzanie ciepła i 
energii elektrycznej), 

rolnictwo, 

źródła związane z handlem  
i mieszkalnictwem, 

inne (powinno zostać objaśnione  
w pozycji "uwagi") 

 informacje szczegółowe:   

7. budowa nowych odcinków dróg [km] 
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zestawienie działań naprawczych 

lp. zawartość opis 

8. długość utwardzonych ulic i odcinków dróg [km] w zależności od prowadzonych prac 
podać w odpowiednim wierszu liczba 
km wybudowanych dróg lub poddanych 
utwardzeniu lub wyremontowanych 9. remonty nawierzchni ulic i dróg [km] 

10. 
prowadzone prace 
mokrego czyszczenia 
ulic i odcinków dróg 

liczba [km] 
podać liczba km dróg w mieście 
poddanych regularnym zabiegom 
czyszczenia nawierzchni na mokro 

częstotliwość [ilość/rok] 
podać częstotliwość przeprowadzanych 
zabiegów czyszczenia dróg (np. raz na 
tydzień, raz na miesiąc itp.) 

11. osiągnięty efekt ekologiczny redukcja emisji pyłu [Mg/rok] 

podać efekt ekologiczny (czyli wielkość 
redukcji emisji pyłu PM10) 
wykorzystując wskaźniki efektu 
ekologicznego podane w tabeli 34 

12. poniesione koszty łącznie [zł/rok] 
podać koszty sumaryczne poniesione na 
realizację zadania 

13. sposób finansowania 

wskazać źródła finansowania działania, 
uwzględniając uzyskane 
dofinansowanie wraz  
z podaniem źródła dofinansowania 

14. wielkość dofinansowania podać wielkości dofinansowania 

15. uwagi   

Tabela 48. Wzór tabeli do rocznego sprawozdania w zakresie działań związanych z redukcją emisji punktowej 

zestawienie działań naprawczych 

lp. zawartość opis 

1. nazwa działania naprawczego podać nazwę zadania zgodnie z harmonogramem 

2. krótki opis prowadzonych działań 
krótko opisać rodzaj prowadzonych działań 
inwestycyjnych lub modernizacyjnych i ich wpływ na 
wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza 
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zestawienie działań naprawczych 

lp. zawartość opis 

3. obszar, lokalizacja 

podać dokładny adres jednostki, nazwę gminy, 
miejsce lokalizacji inwestycji; podać opis  
i opracowanie graficzne w formie mapy (jako 
załącznika) z zaznaczonym obszarem, na którym leżą 
źródła emisji uwzględnione w działaniach 
naprawczych 

4. termin zastosowania działania podać datę rozpoczęcia i zakończenia działania 

5. skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia 

podać określenie skali czasowej działań naprawczych: 

krótkoterminowe, 

średniookresowe (ok. jednego roku), 

długoterminowe 

6. 
kategoria źródeł emisji, której dotyczy 
działanie naprawcze 

podać kategorię źródeł emisji poddanych działaniom 
naprawczym: 

transport, 

przemysł (w tym wytwarzanie ciepła i energii 
elektrycznej), 

rolnictwo, 

źródła związane z handlem i mieszkalnictwem, 

inne (powinno zostać objaśnione w pozycji "uwagi") 

7. 
osiągnięty efekt ekologiczny redukcja emisji 
zanieczyszczeń [Mg/rok] 

podać wielkość osiągniętego efektu ekologicznego  
w postaci zmniejszenia wielkości emisji 
poszczególnych zanieczyszczeń do powietrza  
w wyniku prowadzonej inwestycji lub modernizacji 

8. poniesione koszty łącznie [zł/rok] 
podać koszty sumaryczne poniesione na realizację 
zadania 

9. sposób finansowania 
wskazać źródła finansowania działania, 
uwzględniając uzyskane dofinansowanie wraz  
z podaniem źródła dofinansowania 

10. wielkość dofinansowania podać wielkości dofinansowania 

11. uwagi   
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Tabela 49. Wzór tabeli do rocznego sprawozdania w zakresie pozostałych działań ujętych w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym 

zestawienie działań naprawczych 

lp. zawartość opis 

1. nazwa działania naprawczego 
podać nazwę zadania zgodnie  
z harmonogramem 

2. krótki opis prowadzonych działań 
krótko opisać rodzaj prowadzonych działań  
w ramach realizacji konkretnego zadania 
wskazanego w harmonogramie 

3. obszar, lokalizacja 

podać nazwę gminy, miejsce lokalizacji 
działań; podać opis i opracowanie graficzne  
w formie mapy (jako załącznika) 
z zaznaczonym obszarem, na którym leżą 
źródła emisji uwzględnione w działaniach 
naprawczych 

4. termin zastosowania działania podać datę rozpoczęcia i zakończenia działania 

5. skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia 

podać określenie skali czasowej działań 
naprawczych: 

krótkoterminowe, 

średniookresowe (ok. jednego roku), 

długoterminowe 

6. 
kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie 
naprawcze 

podać kategorię źródeł emisji poddanych 
działaniom naprawczym: 

transport, 

przemysł (w tym wytwarzanie ciepła i energii 
elektrycznej), 

rolnictwo, 

źródła związane z handlem i mieszkalnictwem, 

inne (powinno zostać objaśnione w pozycji 
"uwagi") 

7. wskaźnik ilościowy realizacji działania naprawczego 

podać jaka ilość działań była zakładana  
w planach Gminy (np. wymiana 10 autobusów, 
przeprowadzenie 10 kontroli) oraz ile udało się 
zrealizować 

8. poniesione koszty łącznie [zł/rok] 
podać koszty sumaryczne poniesione na 
realizację zadania 
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zestawienie działań naprawczych 

lp. zawartość opis 

9. sposób finansowania 
wskazać źródła finansowania działania, 
uwzględniając uzyskane dofinansowanie wraz  
z podaniem źródła dofinansowania 

10. wielkość dofinansowania podać wielkości dofinansowania 

11. uwagi   

Tabela 50. Uśrednione wskaźniki efektu ekologicznego działań naprawczych w sektorze budynków: 
administracji publicznej, mieszkalnictwa, usług, handlu i przemysłu130 

lp. 
działania naprawcze (redukcja 

niskiej emisji poprzez) 
wskaźnik efektu ekologicznego [kg/ m2xrok] 

PM10 PM2,5 B(a)P CO2e  

1. podłączenie do sieci cieplnej 375,67 370 0,2138 88 176,42 

2. 
wymiana ogrzewania 
węglowego na elektryczne 

375,67 370 0,2138 88 176,42 

3. 
wymiana starych kotłów 
węglowych na nowe zasilane 
ręcznie 

22,41 35,33 0 18 267,44 

4. 
wymiana starych kotłów 
węglowych na nowe zasilane 
automatycznie 

152,56 165,48 0,0748 27 168,75 

5. 
wymiana kotłów węglowych na 
kotły na biomasę zasilane 
ręcznie 

-270,43 -276,1 0,0188 88 176,42 

6. 
wymiana kotłów węglowych na 
kotły na biomasę zasilane 
automatycznie 

152,56 146,89 0,1208 88 176,42 

7. 
wymiana kotłów węglowych na 
kotły na pelety zasilane 
automatycznie 

305,02 299,35 0,1678 88 176,42 

8. 
wymiana ogrzewania 
węglowego na gazowe 

375,21 369,54 0,2138 36 283,88 

                                                
130źródło: opracowanie własne 
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lp. działania naprawcze (redukcja 
niskiej emisji poprzez) 

wskaźnik efektu ekologicznego [kg/ m2xrok] 

PM10 PM2,5 B(a)P CO2e  

9. 
wymiana ogrzewania 
węglowego na olejowe 

372,23 366,56 0,1938 16 975,24 

10. wymiana ogrzewania 
węglowego na pompę ciepła 

375,67 370 0,2138 88 176,42 

11. 
zastosowanie kolektorów 
słonecznych 

28,93 28,49 0,0168 6789,58 

12. termomodernizacja 112,7 111 0,0638 26 452,92 

Podobnie jak dla emisji powierzchniowej, również dla emisji liniowej, można określić efekt 
ekologiczny redukcji emisji. W tabeli poniżej podano modelowe wielkości efektów ekologicznych 
poszczególnych działań oraz przedstawiono szacunkowe koszty, jakie trzeba ponieść na ich 
realizację. 

Tabela 51. Wskaźniki kosztowe redukcji emisji liniowej131 

lp. 
działania naprawcze (redukcja emisji 

liniowej) poprzez 
średnie koszty inwestycyjne 

uzyskany efekt 
ekologiczny dla 

pyłu PM10 

1. 

czyszczenie ulic:     

duże natężenie ruchu; czyszczenie  
1 raz/tydzień 

500 zł/km 170 [kg/km] 

średnie natężenie ruchu; czyszczenie  
1 raz/miesiąc 

200 zł/km 21 [kg/km] 

2. modernizacja dróg (utwardzenie poboczy) 3 - 7 mln zł/km 20% emisji wtórnej 

3. budowa ścieżek rowerowych 
61 tys. zł/km 

110 tys. zł/km 

(asfaltowa) 

(kostka betonowa) 
10,8 [kg/km] 

 

  

                                                
131źródło: opracowanie własne 
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7. PODSUMOWANIE 
W trosce o środowisko naturalne, a także wychodząc naprzeciwko trendom zmierzającym do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, miasto Mielec opracowało i przystąpiło do wdrożenia Planu 
gospodarki niskoemisyjnej. Dokument obejmuje działania, które przyczynią się do poprawy jakości 
powietrza. 
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielec ma za zadanie przyczynić się do osiągnięcia  
celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: 

 redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
 zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, 
 redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej. 

Na potrzeby opracowania sporządzono inwentaryzację emisji dwutlenku węgla i innych substancji, 
której celem było określenie końcowego zużycia energii w poszczególnych sektorach i dla całego 
miasta oraz wielkości emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń. 

Rokiem bazowym, dla którego zebrano dane niezbędne do przeprowadzenia inwentaryzacji emisji 
dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń dla miasta Mielec był rok 2012. Zebrane dane posłużą 
jako linia bazowa przy porównywaniu realizacji celów za pomocą zaplanowanych zadań.  

W ramach niniejszego PGN ujęto  zadania skupiające się na: 
 wymianie szkodliwych dla środowiska indywidualnych systemów grzewczych, 
 wymianie taboru autobusowego na niskoemisyjne pojazdy, 
 poprawie infrastruktury drogowej, oraz na 
 budowaniu świadomości ekologicznej. 

Realizacja i ewaluacja działań jest kluczowym elementem realizacji założeń PGN . Inwestycje ujęte 
w Planie gospodarki niskoemisyjnej zyskują większe szanse na uzyskanie wsparcia finansowego ze 
środków unijnych w nowej perspektywie 2014-2020. Brak wpisanych do PGN zadań może 
skutkować brakiem finansowania zadań ze środków zewnętrznych. Środki pochodzące na 
realizację zadań powinny być ujęte w budżecie samorządu i jednostek mu podległych.  

Biorąc pod uwagę, że działania zaplanowane w niniejszym PGN mogą wpływać na środowisko  
i społeczeństwo, dokument został poddany konsultacjom społecznym oraz strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko. Konsultacje społeczne to forma dialogu, którą miasto prowadzi 
z mieszkańcami, po to, by zasięgnąć ich opinii na temat różnych istotnych kwestii. Również 
niniejszy dokument został przedstawiony społeczeństwu, które mogło zgłaszać swoje uwagi, 
wnioski oraz sugestie. Zasadne uwagi zostały pozytywnie wprowadzone do dokumentu. 
Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przebiegało w trzech 
etapach: 

 uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na 
środowisko, 

 sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, 
 uzyskanie wymaganych opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz 

Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.  
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