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

z dnia .................... .... r. 

w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miejskiej Mielec 
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Rada Miejska w Mielcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Przyjmuje się „Strategię Rozwoju  Elektromobilności dla Gminy Miejskiej Mielec do 2035 roku”, 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, wraz z: 

1) Raportem z konsultacji społecznych, część I - Ankieta, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały; 

2) Raportem z konsultacji społecznych, część II - Konsultacje społeczne, stanowiącym załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca, zaś nadzór nad jej wykonaniem Komisji 
Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodniczący Rady 
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Bogdan Bieniek 
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SŁOWNIK POJĘĆ 

AUTOBUS ZEROEMISYJNY – autobus wykorzystujący do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru 

zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji 

gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych oraz 

trolejbus. 

ELEKTROMOBILNOŚĆ - ogół zagadnień dotyczących stosowania i użytkowania pojazdów z napędem 

elektrycznym. Pojęcie to odnosi się zarówno do technicznych, jak i eksploatacyjnych aspektów pojazdów 

elektrycznych, technologii oraz infrastruktury ładowania. Ponadto pojęcie dotyczy również kwestii społecznych, 

gospodarczych i prawnych związanych z projektowaniem, produkcją, nabywaniem i używaniem pojazdów 

elektrycznych. 

JST – jednostka samorządu terytorialnego 

OGÓLNODOSTĘPNA STACJA ŁADOWANIA – stacja ładowania dostępna na zasadach równoprawnego 

traktowania dla każdego posiadacza pojazdu elektrycznego i pojazdu hybrydowego 

PALIWA ALTERNATYWNE – paliwa lub energia elektryczna wykorzystywane do napędu silników pojazdów 

samochodowych stanowiące substytut dla paliw pochodzących z ropy naftowej lub otrzymywanych w procesach 

jej przetwórstwa, w szczególności energia elektryczna, wodór, biopaliwa, ciekłe, paliwa syntetyczne i parafinowe, 

sprężony gaz ziemny (CNG), w tym pochodzący z biometanu, skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący 

z biometanu lub gaz płynny (LPG). 

POJAZD ELEKTRYCZNY – pojazd samochodowy w rozumieniu art.2 pkt.33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

– Prawo o ruchu drogowym wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez 

podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania 

POJAZD HYBRYDOWY – pojazd samochodowy w rozumieniu art.2 pkt.33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – 

Prawo o ruchu drogowym o napędzie spalinowo – elektrycznym, w którym energia elektryczna jest akumulowana 

przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania. 

POJAZD NAPĘDZANY GAZEM ZIEMNYM – pojazd samochodowy w rozumieniu art.2 pkt.33 ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu sprężony gaz ziemny (CNG) lub 

skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu. 

POJAZD NAPĘDZANY WODOREM – pojazd samochodowy w rozumieniu art.2 pkt.33 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu energię eklektyczną wytworzoną 

z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych. 

USTAWA  – Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

DYREKTYWA -  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. 

w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. 
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SMART – CITY – miasto o strategii rozwoju stawiającej na kreatywność, otwartość na innowacje i elastyczność, rozumianą 

jako umiejętność szybkiego dostosowywania się do uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. Strategia rozwoju 

"inteligentnego" miasta opiera się na wykorzystywaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych w następujących 

obszarach: gospodarka, środowisko, mobilność i zarządzanie. Celem strategii rozwoju jest poprawa standardu życia 

mieszkańców  i zwiększenie ich udziału w podejmowaniu istotnych decyzji 
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1. Wstęp 

Działania z zakresu elektromobilności w Polsce, w szczególności w miastach i aglomeracjach, 

z roku na rok nabierają rozpędu. Jednostki samorządu terytorialnego inwestują w niezbędną 

infrastrukturę jak i flotę zeroemisyjnego transportu publicznego. 

W ostatnich latach inwestycje w transport zeroemisyjny realizowane były z wykorzystaniem 

środków funduszy europejskich. W chwili obecnej finansowanie zostało rozszerzone także 

o środki krajowe, które zapewnianie są w ramach środków celowych Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dawniej: Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, 

który przestał działać od 30 września 2020 roku). Nowe instrumenty wsparcia są skierowane 

nie tylko do jednostek samorządu terytorialnego, ale i odbiorcy indywidualnego. 

Elektryczna rewolucja, którą obserwujemy jest zapewne ciekawą alternatywą dla mobilności 

opartej na silnikach spalinowych, niemniej jednak jej rozwój w miastach musi być przemyślany 

i wdrażany w sposób zrównoważony. Należy także zwrócić uwagę, że równolegle z rozwojem 

elektromobilności na rynku pojawiają się inne rozwiązania w zakresie nisko – i zeroemisyjnego 

transportu opartych na innych źródłach zasilania (gaz ziemny czy paliwo wodorowe). Mielec 

ze względu na posiadaną stację CNG równolegle do rozwoju elektromobilności rozwija 

niskoemisyjny transport w mieście oparty na innych źródłach napędu niż zeroemisyjny 

(zwiększanie udziału autobusów zasilanych CNG w ogólnym taborze publicznego transportu 

zbiorowego).  

1.1. Źródła prawa 

Program Rozwoju Elektromobilności w Polsce jest jednym z flagowych projektów Strategii na 

rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Realizacja jej celów w tym zakresie stała się 

podstawą do stworzenia pakietu regulacyjnego, składającego się z następujących dokumentów 

strategicznych: 

  Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości”, przyjętego przez 

Radę Ministrów 16.03.2017 r.; 

  Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, przyjętych przez 

Radę Ministrów 29.03.2017 r.; 

  Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r.; 
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  Ustawy powołującej Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, tj. ustawy z dnia 6 czerwca 

2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych 

innych ustaw; 

  Ustawy likwidującej Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, tj. ustawy z dnia 14 

sierpnia 2020 roku o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz 

niektórych innych ustaw; 

W niniejszym dokumencie uwzględniono cele wynikające z ww. dokumentów, w tym 

przeanalizowano obowiązki Gminy wynikające z przyjętej ustawy o elektromobilności 

i paliwach alternatywnych1, jak również wskazano kierunki rozwoju mobilności miejskiej 

w oparciu o potencjał jaki posiada Mielec. 

Przyjęcie przez Parlament Europejski Dyrektywy nr 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 

roku w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych rozpoczęło prace nad rozwojem 

i wdrożeniem elektromobilności w Polsce. Dyrektywa ustanawia wspólne ramy dla środków 

dotyczących rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych w Unii w celu zminimalizowania 

zależności od ropy naftowej oraz zmniejszenia oddziaływania transportu na środowisko oraz 

minimalne wymogi dotyczące rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych w tym punktów 

ładowania pojazdów elektrycznych oraz punktów tankowania gazu ziemnego (LNG i CNG) 

i wodoru. Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek wdrażania powyższych 

działań za pomocą krajowych ram polityki.  

W 2017 roku Rada Ministrów przyjęła dokument Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury 

paliw alternatywnych, w którym określone zostały propozycje zmian w zasadach 

funkcjonowania rynku paliw alternatywnych w transporcie, instrumentów wsparcia, 

instrumentów podatkowych, a także w przepisach technicznych.  

Krajowe ramy polityki stanowią element szerszej strategii Planu Rozwoju Elektromobilności 

w Polsce – Energia do przyszłości, gdzie określono instrumenty wspierające rozwój polskiego 

przemysłu powiązanego w szczególności z rozwojem elektromobilności.  

W dokumencie tym wskazano działania wykonawcze w ramach następujących obszarów 

interwencji: 

 
1 Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2018 poz 317) 
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  Obszar I: Wypromowanie pojazdów elektrycznych jako środka transportu w miastach 

przyszłości, 

  Obszar II: Rozwój rynku pojazdów (korzyści dla użytkownika), 

  Obszar III: Finansowanie przemysłu elektromobilności, 

  Obszar IV: Regulacja dla rozwoju elektromobilności, 

  Obszar V: Inteligentna sieć zintegrowana z rynkiem pojazdów. 

Dzięki realizowaniu działań wpisanych w Planie planuje się osiągnięcie następujących celów: 

  Stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności Polaków (obszar pierwszy 

i drugi), 

  Rozwój przemysłu elektromobilności (obszar trzeci Planu), 

  Regulacja dla rozwoju elektromobilności (obszar czwarty planu), 

  Integracja pojazdów elektrycznych z siecią elektroenergetyczną (obszar piąty Planu). 

Kolejnym etapem wynikającym z Planu oraz Krajowych ram polityki jest przyjęcie Ustawy 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz powołanie Funduszu Niskoemisyjnego 

Transportu.  

Ustawa określa zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury paliw alternatywnych (w tym 

wymagania techniczne), obowiązki podmiotów publicznych (w tym jednostki samorządu 

terytorialnego) w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz warunki 

funkcjonowania czystego transportu (zero i niskoemisyjnego transportu). 

Jednym z narzędzi umożliwiających pozyskanie środków na budowę infrastruktury i zakup 

taboru zeroemisyjnego było powołanie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.  

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu powstał na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 2018 roku 

o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. 

Zadaniem Funduszu było finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności 

oraz transportem opartym na paliwach alternatywnych.  
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Od dnia 30 września 2020 roku obowiązki i zadania Funduszu Niskoemisyjnego Transportu 

przejął Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej2. Dzięki środkom 

zgromadzonym w Funduszu i przekazanym do NFOŚiGW zrealizowane będą działania 

wymienione m.in. w Krajowych Ramach Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw 

Alternatywnych, Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce oraz w ustawie z dnia 11 stycznia 

2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, czyli dokumentach implementujących 

do polskiego prawa założenia regulacji UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw 

alternatywnych. 

1.2. Cel i zakres opracowania 

Strategia rozwoju elektromobilności jest podstawowym narzędziem zarządzania w jednostkach 

samorządu terytorialnego. Jej opracowanie jest niezbędne nie tylko ze względu na wymóg 

formalny wynikający z Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, ale przede 

wszystkim ze względu na widoczny rozwój rynku pojazdów niskoemisyjnych i paliw 

alternatywnych oraz unijną i krajową politykę w zakresie ochrony środowiska czy działań 

dostosowawczych dot. klimatu.   

Podstawowym celem Strategii jest stworzenie warunków do rozwoju elektromobilności 

w Gminie Miejskiej Mielec poprzez wskazanie działań adaptacyjnych w zakresie istniejącej 

infrastruktury oraz dostosowawczych mających na celu rozwój transportu zeroemisyjnego 

w mieście. Uzupełnieniem rozwoju elektromobilności w mieście jest dążenie do wdrażania 

działań także w zakresie niskoemisyjnego transportu w szczególności ramach publicznego 

transportu zbiorowego.  

W drugim rozdziale Strategii przeprowadzono analizę stanu powietrza na obszarze Mielca wraz 

z diagnozą czynników wpływających na jego jakość. Oszacowano wielkość emisji 

zanieczyszczenia powietrza oraz efekt ekologiczny, który planuje się osiągnąć po wdrożeniu 

działań wskazanych w niniejszym dokumencie, a także wskazano monitoring jakości powietrza 

w mieście. 

 
2 Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1565) 
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W kolejnym rozdziale przeprowadzono analizę obecnie istniejącego systemu komunikacyjnego 

Mielca  ze szczególnym wskazaniem  niedoborów jakościowych i ilościowych oraz działań ich 

rekompensujących.  

Czwarty rozdział Strategii został poświęcony zagadnieniom z obszaru istniejącego systemu 

energetycznego, a także ocenie bezpieczeństwa i prognozie zapotrzebowania na surowce 

energetyczne (energia elektryczna, gaz czy inne paliwa alternatywne) w oparciu o program 

rozwoju Gminy.  

Następnie zidentyfikowano problemy oraz potrzeby sektora komunikacyjnego, a także ustalono 

cele strategiczne i operacyjne rozwoju elektromobilności w mieście. 

Na koniec przedstawiony został plan wdrożenia elektromobilności w mieście z szczegółowym 

harmonogramem niezbędnych działań instytucjonalnych i administracyjnych i wskazaniem 

źródła ich finansowania i monitoringiem wdrażania dokumentu. Dodatkowo uwzględniono 

raport z konsultacji społecznych oraz badań ankietowych, opisano działania promocyjne 

Strategii i przeprowadzono analizę oddziaływania na środowisko.  

1.2.1. Podstawy prawne opracowania 

W rozdziale tym analizie poddane zostaną obowiązki Gminy Miejskiej Mielec wynikające 

z Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2018 

poz. 317 z późn. zm.). Dla jednostki samorządu terytorialnego kluczowe są dwa poniższe 

obszary: 

  flota autobusów eksploatowanych w celu realizacji usług w publicznym transporcie 
zbiorowym; 

  flota pojazdów w urzędzie obsługującym JST oraz pojazdy którymi gmina wykonuje 
lub zleca zadania publiczne określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 
z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego. 

1.2.1.1. Usługi w publicznym transporcie zbiorowym 

W przypadku zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego zgodnie z art.36 ust.1 ustawy 

z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności jednostka samorządu terytorialnego, 

z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 000, świadczy 

lub zleca usługę podmiotowi (świadczenie usługi komunikacji miejskiej w rozumieniu ustawy 
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z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 i 

2435 oraz z 2019 r. poz. 730)), którego udział autobusów zeroemisyjnych we flocie 

użytkowanych pojazdów wynosi co najmniej 30%.  

Przepis ten na podstawie artykułu 86 punkt 4) ustawy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2028 

r. Powyższe oznacza, że w dniu 1 stycznia 2028 jednostka samorządu terytorialnego, o której 

mowa w tym przepisie, będzie zobowiązana do zapewnienia udziału 30% autobusów 

zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów. 

W art. 68 ust. 4 ustawy określone zostały limity do osiągniecia przez JST w zakresie: 

  realizowania usług publicznego transportu zbiorowego przy wykorzystaniu autobusów 

zeroemisyjnych w następującym udziale: 

o co najmniej 5% do 1 stycznia 2021 roku, 

o co najmniej 10% do 1 stycznia 2023 roku 

o co najmniej 20% do 1 stycznia 2025 roku. 

Powyższe oznacza, że jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 36 ust. 1 

ustawy, w dniu 1 stycznia 2021 zobowiązana będzie posiadać we flocie użytkowanych 

autobusów 5% autobusów zeroemisyjnych, 20% autobusów zeroemisyjnych w roku 2025- aż 

do osiągnięcia, zgodnie z art. 36 ust 1, wartości 30% autobusów zeroemisyjnych w roku 2028. 

Przepis art. 36 ust 1 istotnie wchodzi w życie w 2028 r., ale określone wymogi co do ilości 

pojazdów zeroemisyjnych jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w tym przepisie, 

winna spełniać odpowiednio na dzień 1 stycznia 2021, 1 stycznia 2023 oraz 1 stycznia 2025 aż 

do spełnienia w 2028 r, wymagań na podstawie art. 36 ust 1 ustawy o elektromobilności.  

Należy więc dostosować obecnie obowiązujące w gminie umowy itp. tak by spełniały one 

w datach wskazanych w ustawie określone warunki. 

Natomiast zgodnie z art. 37 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do 

sporządzenia oraz aktualizacji w okresie co 36 miesięcy analizy kosztów i korzyści związanych 

z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych 

(AKK). Analiza musi zawierać m.in. kalkulację kosztów i korzyści społeczno-ekonomicznych, 

uwzględniającą wycenę emisji szkodliwych substancji. Jeżeli wyniki tej analizy wskazują na 

brak korzyści z wykorzystywania autobusów zeroemisyjnych, jednostka samorządu 
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terytorialnego może nie realizować obowiązku osiągnięcia poziomu udziału autobusów 

zeroemisyjnych. 

Gmina Miejska Mielec zgodnie z ustawą zleciła przygotowanie AKK w 2018 roku. Wyniki 

analizy finansowej oraz ekonomicznej nie wykazały przewagi korzyści nad kosztami 

z wprowadzenia do eksploatacji autobusów zeroemisyjnych, co zwalnia Gminę Miejską Mielec 

z obowiązku osiągnięcia wymaganego udziału autobusów zeroemisyjnych tylko w okresie do 

trzech lat od daty jej sporządzenia – zgodnie z art. 37 p. 5 Ustawy o elektromobilności 

i paliwach alternatywnych z 11 stycznia 2018r. 

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku, kiedy w kolejnej analizie AKK opracowanej 

najpóźniej do końca 2021 roku wykazana zostanie przewaga korzyści nad ogółem kosztów 

społeczno – ekonomicznych, Gmina Miejska Mielca będzie musiała wykazać się już 5% 

udziałem taboru zeroemisyjnego (Gmina będzie zobowiązana do osiągnięcia pierwszego progu 

pojazdów zeroemisyjnych określonego w art.68 ust.4 ustawy).  

1.2.1.2. Pozostałe zadania publiczne Gminy 

Zgodnie z art. 35 ust 1 jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, 

których liczba mieszkańców nie przekracza 50 000, ma zapewniać udział pojazdów 

elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów w obsługującym ją urzędzie na poziomie co 

najmniej 30% liczby użytkowanych pojazdów. Zgodnie z art. 35 ust.2 Ustawy zadania 

publiczne wykonywane przez jst lub zlecane podmiotom (z wyjątkiem zadań z zakresu 

publicznego transportu zbiorowego) mają być wykonywane przy wykorzystaniu co najmniej 

30% pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym.  

Zgodnie z art. 68 ust. 2, ust. 3 Ustawy określone zostały limity do osiągniecia przez JST 

w zakresie 

  Co najmniej 10% udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów 

przez jst do 1 stycznia 2022 roku 

  Co najmniej 10% udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 

ziemnym we flocie pojazdów wykorzystywanych do realizowania zadań własnych 

gminy lub zlecanych podmiotowi zewnętrznemu do 1 stycznia 2022 roku.  

Próg 30% pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem określony w art. 35 

ustawy zgodnie z art.86 musi zostać osiągnięty dopiero w 2025 roku.  
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1.2.1.3. Infrastruktura ładowania i stacje tankowania gazem ziemnym  

Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy, Gmina musi również zapewnić dostęp do ogólnodostępnych 

punktów ładowania samochodów elektrycznych, w ilości uzależnionej od liczby jej 

mieszkańców, liczby zarejestrowanych pojazdów oraz wskaźnika motoryzacji, który określa 

się liczbą zarejestrowanych pojazdów na 1 tys. mieszkańców. W przypadku Gminy Miejskiej 

Mielca nie są spełnione warunki dotyczące liczby mieszkańców gminy określone w punktach 

1-4. tj. W związku z tym Gmina nie jest zobligowana do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 

roku liczby punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania.  

W art. 60 ust. 2 określone zostały limity, jakie muszą spełnić JST w odniesieniu do liczby stacji 

tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG), które powinny powstać na terenie gminy do 

końca 2020 roku. W przypadku Gminy Miejskiej Mielca nie są spełnione warunki dotyczące 

liczby mieszkańców, co oznacza, że Gmina nie ma obowiązku do spełniania ww. opisanego 

wymogu ustawowego.  

1.3. Cele rozwojowe i strategie Gminy Miejskiej Mielec 

1.3.1. Strategia Rozwoju społeczno – gospodarczego Miasta Mielca na lata 2015- 

2020 z prognozą do roku 2025 

Zgodnie z zapisami Strategii  misją władz miasta jest kształtowanie Mielca, jako obszaru 

dynamicznego, zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego, ukierunkowanego na 

zapewnienie mieszkańcom wysokiego standardu życia i wszechstronnego rozwoju przy 

zachowaniu zasobów środowiska naturalnego, co uwidocznione zostanie poprzez realizację 

działań w następujących obszarach: 

  Przedsiębiorczość i rynek pracy 

  Edukacja i kultura 

  Ochrona środowiska 

  Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 

  Infrastruktura techniczna i komunikacja 

  Zagospodarowanie przestrzenne 

  Sport i rekreacja 
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  Integracja społeczna 

Najważniejsze obszary rozwoju Gminy, mające wpływ na rozwój gałęzi nisko i zeroemisyjnego 

transportu oraz poprawę jakości powietrza na terenie miasta, to: ochrona środowiska oraz 

infrastruktura techniczna i komunikacja.  

W ramach priorytetu strategicznego (Priorytet strategiczny nr 3: Obniżenie poziomu 

zanieczyszczenia środowiska) obszaru ochrona środowiska określono działania mające na celu 

wyraźną poprawę czystości ekologicznej miasta (cel strategiczny 3.1 Strategii). Do tych działań 

można zaliczyć:  

• Uruchomienie skuteczniejszego systemu monitoringu poziomu zanieczyszczeń 

środowiska; 

• Stymulowanie restrykcyjnego przestrzegania przez podmioty z terenu miasta norm 

zanieczyszczeń środowiska; 

• Stymulowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na 

realizację projektów dotyczących ochrony środowiska naturalnego w szczególności 

dotyczących ograniczenia niskiej emisji (w tym: niskoemisyjnych kotłowni); 

• Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na odnawialne źródła energii; 

• Prowadzenie działań na rzecz wprowadzenia ekologicznego, miejskiego taboru 

komunikacyjnego; 

• Prowadzenie akcji uświadamiających oraz kształtujących wrażliwość ekologiczną 

mieszkańców; 

• Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia ruchu samochodowego w ścisłym 

centrum miasta; 

• Podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków składowania odpadów 

komunalnych; 

• Rozwijanie infrastruktury służącej poprawie stanu środowiska naturalnego. 

W ramach priorytetu strategicznego nr 5 tj. Dostosowanie infrastruktury technicznej dla potrzeb 

miasta oraz usprawnienie systemu komunikacji określono następujące cele strategiczne: 

Poprawa stanu infrastruktury technicznej, Poprawa jakości transportu publicznego oraz 
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Podniesienie poziomu bezpieczeństwa komunikacyjnego w mieście. Dla osiągnięcia ww celów 

określone zostały główne kierunki działań: 

• Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej, w tym budowa systemu zaopatrzenia 

w wodę ze źródeł podziemnych; 

• Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego; 

• Zapewnianie warunków rozwoju sieci teleinformatycznych. 

• Poprawa jakości transportu publicznego poprzez zakup nowego niskoemisyjnego 

taboru autobusowego; 

• Utworzenie zintegrowanego centrum przesiadkowego (dworca); 

• Podejmowanie inicjatyw na rzecz przywrócenia komunikacji kolejowej; 

• Poprawa warunków podróżowania pasażerów poprzez budowę / przebudowę 

niezbędnej infrastruktury dotyczącej transportu publicznego (np. pętli, zatok, 

przystanków); 

• Budowa / przebudowa infrastruktury dotyczącej transportu publicznego, niezbędnej do 

obsługi taboru autobusowego (np. zaplecze techniczne); 

• Podejmowanie działań w celu redukcji ruchu samochodowego poprzez optymalizację 

oferty przewozowej komunikacji miejskiej; 

• Wspieranie inicjatyw służących rozbudowie infrastruktury, pozwalającej na 

sprawniejsze skomunikowanie miasta z otoczeniem - rozbudowa sieci dróg zbiorczych 

lokalnych i dojazdowych; 

• Podejmowanie działań inwestycyjnych skutkujących wdrożeniem nowych lub 

rozwojem istniejących Inteligentnych Systemów Transportowych (np. karta miejska, 

informacja pasażerska). 

• Tworzenie spójnego i bezpiecznego układu komunikacyjnego w mieście powiązanego 

z drogami wyższego rzędu; 

• Rozbudowa i racjonalizacja systemu ścieżek rowerowych oraz infrastruktury dla 

rowerzystów; 
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• Tworzenie warunków do skutecznej edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa 

drogowego;  

• Wprowadzenie polityki parkingowej w mieście, umożliwiającej racjonalizację 

natężenia ruchu; 

• Tworzenie spójnego systemu informacji miejskiej ułatwiającego korzystanie z 

infrastruktury miejskiej, w tym w szczególności transportu publicznego; 

• Rozbudowa sieci połączeń zewnętrznych miasta. 

Dzięki realizacji powyższych działań osiągnięte zostaną następujące wskaźniki: 

  Wzrost udziału niskoemisyjnych jednostek taboru komunikacyjnego (min. EURO 6); 

  Dążenie i utrzymanie średniego wieku pojazdów transportu publicznego – osiągnięcie 

średniego wieku taboru poniżej 10 lat. 

1.3.2. Program ochrony środowiska dla Miasta Mielca na lata 2017-2020 

z perspektywą na lata 2021 – 20243 

Jednym z głównych obszarów interwencji Programu wskazano Ochronę klimatu i jakości 

powietrza, które będzie realizowane poprzez następujące kierunki: zmniejszenie emisyjności w 

transporcie oraz zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego (OP.2.), 

zwiększenie udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OP.3.), zarządzanie jakością 

powietrza w mieście (OP.4.), ograniczanie emisji ze źródeł przemysłowych i energochłonności 

gospodarki (OP.5.).  

Wybrane zadania określone dla kierunku interwencji: 

  OP.2. zmniejszenie emisyjności w transporcie oraz zwiększenie dostępności 

i atrakcyjności transportu publicznego: 

o Zakup niskoemisyjnego taboru transportu publicznego 

o Odbudowa zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji niskoemisyjnego 

taboru 

 
3 Uchwała nr XXVIII/283/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu 

Ochrony Środowiska dla Miasta Mielca na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024 

Id: F6779996-BD7E-4D3B-AF94-24462B254E3B. projekt Strona 17



Strategia Rozwoju Elektromobliności dla Gminy Miejskiej Mielec do 2035 r. 

18 

 

  OP.3. zwiększenie udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych: 

o Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze 

wszystkich źródeł odnawialnych 

o Promowanie stosowania odnawialnych źródeł energii 

  OP.4. zarządzanie jakością powietrza w mieście: 

o Aktualizacja i monitorowanie programu ograniczania niskiej emisji i programu 

gospodarki niskoemisyjnej 

o Prowadzenie monitoringu powietrza na terenie miasta Mielca oraz na terenie 

strefy podkarpackiej 

o Promowanie rozwiązań przyczyniających się do redukcji emisji 

zanieczyszczeń 

  OP.5. ograniczanie emisji ze źródeł przemysłowych i energochłonności gospodarki: 

o Budowa i modernizacja instalacji przechwytywania zanieczyszczeń powietrza 

pochodzących z emisji punktowej 

1.3.3. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca4 

Plan gospodarki niskoemisyjnej 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 

 
4 Uchwała nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 maja 2015 r z późn. zm. w sprawie przyjęcia „Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Miecla” 
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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 Planu jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz innych substancji 

zanieczyszczających powietrze. Jednym z celów jest uzyskanie efektywności energetycznej 

i zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE). Realizacja założeń Planu ma na celu także 

poprawę jakości powietrza atmosferycznego poprzez realizację zadań i celów określonych 

w Programie ochrony powietrza. 

Cele strategiczne i  szczegółowe Miasta Mielca : 

  Cel strategiczny: Zmniejszenie emisyjności na terenie miasta 

o Cele szczegółowe: 

  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 

  Promowanie, rozwijanie i wdrażanie niskoemisyjnych rozwiązań 

w transporcie publicznym. 

  Poprawa jakości infrastruktury drogowej ze szczególnym 

uwzględnieniem zwiększenia płynności i przepustowości dróg oraz 

poprawa jakości powietrza atmosferycznego 

  Cel strategiczny: Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii: 

o Cele szczegółowe: 

  Wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii poprzez zwiększenie udziału 

energii produkowanej ze źródeł odnawialnych. 

Id: F6779996-BD7E-4D3B-AF94-24462B254E3B. projekt Strona 19



Strategia Rozwoju Elektromobliności dla Gminy Miejskiej Mielec do 2035 r. 

20 

 

  Wsparcie wartości energetycznej oraz korzystania z odnawialnych 

źródeł energii m.in. poprzez redukcję gazów oraz energii finalnej. 

  Podejmowanie zadań mających na celu poprawę stanu jakości 

środowiska na terenie miasta. 

  Cel strategiczny: Zmniejszenie zapotrzebowania na energię finalną 

o Cele szczegółowe: 

  Termomodernizacja obiektów o wysokim zapotrzebowaniu na energię 

oraz poprawa jakości powietrza atmosferycznego. 

Z zakresu transportu w PGN określone zostały działania naprawcze, które mają wpływ na 

osiągnięcie ww celów: 

  Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu dzięki poprawie jakości 

funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na 

niskoemisyjne pojazdy spełniające normę Euro VI 

  Zmniejszenie emisjogenności z transportu dzięki poprawie płynności ruchu na drogach 

w wyniku modernizacji, przebudowy i remontom dróg na terenie miasta Mielca 

  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 

  Bezemisyjny Transport Publiczny w Mielcu Zakup taboru elektrycznego wraz 

z infrastrukturą niezbędna do obsługi i eksploatacji tych pojazdów 

  Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie 

mobilności miejskiej poprzez budowę/przebudowę układu drogowego 

  Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego poprzez instalację na 

przystankach w mieście elektronicznych tablic informacyjnych dla pasażerów wraz 

z oprogramowaniem do zarządzania komunikatami 

  Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego poprzez rozbudowę 

systemu biletu elektronicznego (doładowanie e-karty przez Internet 

Id: F6779996-BD7E-4D3B-AF94-24462B254E3B. projekt Strona 20



Strategia Rozwoju Elektromobliności dla Gminy Miejskiej Mielec do 2035 r. 

21 

 

 

1.3.4. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

Gminy Miejskiej Mielec 

Głównym celem Planu jest zaplanowanie publicznego transportu zbiorowego organizowanego 

przez Gminę Miejską Mielec tak aby rozwój tego transportu przebiegał zgodnie z postulatami 

zrównoważonego rozwoju. W procesie rozwoju transportu promowane będą rozwiązania 

przyjazne dla środowiska naturalnego, jak również wdrażane nowoczesne rozwiązania 

zachęcające i ułatwiające podróż komunikacją zbiorową. 

Cele szczegółowe Planu: 

  poprawa dostępności transportowej i jakości transportu przy uwzględnieniu między 

innymi potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej, 

  poprawa efektywności funkcjonowania systemu transportowego,  

  integracja systemu transportowego w zakresie usług przewozowych oraz potrzeb 

wynikających z kierunków polityki regionu oraz państwa, w niezbędnym zakresie 

dotyczącym linii komunikacyjnych w międzywojewódzkich i międzynarodowych 

przewozach pasażerskich,  

  wspieranie konkurencyjności gospodarki obszaru, 

  poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

  ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne i warunki życia. 

Cele planuje się osiągnąć poprzez działania w następujących obszarach: 

  promocja usług transportu publicznego 

  programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży jako forma promocji usług transportu 

miejskiego 

  integracja środków publicznego transportu zbiorowego 

  zarządzanie przystankami 

  wymiana taboru 
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  innowacje wdrażane w publicznym transporcie zbiorowym z zakresu informacji 

pasażerskiej, inżynierii ruchu, integracji różnych środków trasportu 

1.3.5. Analiza Kosztów i Korzyści 

Celem analizy kosztów i korzyści (zwana dalej: analiza AKK) było przeprowadzenie 

pogłębionej analizy zasadności wprowadzenia do eksploatacji w komunikacji miejskiej 

w Mielcu autobusów zeroemisyjnych.  

Efektem analizy było wskazanie najkorzystniejszego wariantu w wyniku porównania m.in. 

kosztów wdrożenia oraz parametrów eksploatacyjnych. Dla wybranego wariantu 

wprowadzenia do ruchu autobusów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych opracowana została 

analiza finansowa i ekonomiczna, uwzględniająca potencjalne korzyści społeczne 

i środowiskowe, w odniesieniu do alternatywnego wariantu opartego na odtwarzaniu floty 

w oparciu o autobusy spalinowe.  

Przeprowadzono dodatkowo analizę tras linii komunikacyjnych pod względem możliwości 

wprowadzenia na nie autobusów zeroemisyjnych. Przy analizie linii wzięto pod uwagę 

następujące aspekty: długość trasy, ilość dziennych kursów, dzienny przebieg oraz symulowaną 

uśrednioną prędkość autobusu na całej trasie. Wskazano do analiz następujące linie: 1,4,8,24 

(pętla Ducha Świętego Parking) oraz 5 i 6 (pętla Szarych Szeregów). Wyszczególnione linie 

komunikacyjne zostały wybrane ze względu na aspekty uzasadnione z punktu widzenia 

korzystania z taboru elektrycznego. Są to trasy skupione wokół centrum oraz dzielnic o dużej 

gęstości zabudowy i zaludnienia. W dzielnicach, przez które trasy przebiegają, występuje wiele 

generatorów ruchu – m.in. placówki medyczne, placówki oświaty, miejsca kultury, galerie 

handlowe i obiekty sportowe. Linie te charakteryzują się również dużym zagęszczenie 

przystanków (niewielkie odległości między przystankami wymagają dużej ilości zatrzymań 

i ruszania z miejsca pojazdu, a co za tym idzie zwiększonego zużycia paliwa). 

Przeprowadzona analiza wykazała, że wykorzystanie taboru elektrycznego jest możliwe na 

dwóch liniach – 1 oraz 4. Zastosowanie taboru zeroemisyjnego jest poparte korzyścią 

ekologiczną, która opiera się o redukcję emisji oraz hałasu. 

Wynik analizy finansowej oraz ekonomicznej nie wykazały przewagi korzyści nad kosztami 

z wprowadzenia do eksploatacji autobusów zeroemisyjnych. Gmina Miejska Mielec nie jest 
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zobowiązana do osiągnięcia pierwszego limitu posiadania autobusów zeroemisyjnych do końca 

2021 roku.  

Niezależnie od wyników analizy, Gmina Miejska Mielec zadeklarowała gotowość do 

wprowadzenia do eksploatacji autobusów zeroemisyjnych, po wcześniejszym pozyskaniu 

środków zewnętrznych na ten cel, a także po uwzględnieniu wszystkich uwarunkowań 

zewnętrznych i nadrzędnych potrzeb wynikających z faktu utrzymania obecnej infrastruktury 

i taboru komunikacji miejskiej. 

1.4. Charakterystyka Gminy Miejskiej Mielec 

Identyfikacja wizualna Gminy Miejskiej Mielec 

 

 

Źródło: Urząd Miejski w Mielcu 

Gmina Miejska Mielec położona jest w południowo – wschodniej Polsce, w zachodniej części 

województwa podkarpackiego. Mielec w granicach administracyjnych zajmuje obszar 46,89 

km2 i stanowi czwarte pod względem wielkości miasto w województwie podkarpackim 

(zajmuje ok 0,26% powierzchni województwa). W mieście siedzibę mają władze powiatu 

mieleckiego. Mielec podzielony jest na 18 osiedli, które pełnią funkcję jednostek 

pomocniczych wspólnoty samorządowej. Powierzchnia gruntów stanowiących zasób 

nieruchomości gruntowych Gminy wynosi 618,87 ha, natomiast udział procentowy 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec w ogólnej powierzchni miasta 

wynosi 13,20%. 
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Lokalizacja Gminy Miejskiej Mielec na tle województwa podkarpackiego (mapa niebieska) oraz powiatu mieleckiego 

(mapa zielona) 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie map cyfrowych IMAGIS ®. 

Miasto usytuowane jest w dogodnym miejscu w pobliżu ważnych ośrodków gospodarczych 

i przemysłowych województwa takich jak Tarnobrzeg, Stalowa Wola ( na północ od miasta 

w odległości ok 70 km), Rzeszów (stolica województwa w odległości ok. 60 km), czy Dębica, 

Jasło czy Krosno (na południe od miasta w odległości ok 80 km).  

Od strony wschodniej miasto graniczy z terenami leśnymi zaliczanymi do Mielecko – 

Kolbuszowsko – Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, które zaliczane są do 

obszarów ochronnych.  

Warunki klimatyczne w Mielcu charakteryzują się ciepłymi latami i łagodnymi zimami. Taki 

stan rzeczy wynika z centralnego położenia w Kotlinie Sandomierskiej i sąsiedztwa dużego 

kompleksu leśnego osłaniającego miasto od wschodu. Teren Kotliny jest wyjątkowo 

nasłoneczniony i od strony wschodniej chroniony terenami leśnymi.    

Dla obszaru miasta zostało sporządzone Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca, na podstawie którego sporządzono 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Obecnie na terenie miasta obowiązują 24 

MPZP pokrywające ok. 31% powierzchni miasta.  
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Ludność miasta liczy 60 323 mieszkańców (2,84% ogólnej liczby ludności województwa 

podkarpackiego), z czego 51.86 % stanowią kobiety (współczynnik feminizacji wynosił 107). 

Gęstość zaludnienia miasta wynosi 1286,5 os /km2. 

Liczbę ludności, gęstość zaludnienia, przyrost naturalny oraz saldo migracji dla Mielca 

w porównaniu z województwem podkarpackim dla okresu 2017-2019 zaprezentowano 

w poniższej tabeli.   

Tabela 1. Dane demograficzne porównawcze za okres 2017-2019 

Wskaźnik Rok Województwo Podkarpackie Mielec 

Liczba ludności 

2017 2 129 100 60 452 

2018 2 129 015 60 478 

2019 2 127 164 60 323 

Gęstość zaludnienia 

2017 119 1 293 

2018 119 1 290 

2019 119 1 283 

Przyrost naturalny 

2017 1,22 0,89 

2018 0,9 0,34 

2019 0,3 0,4 

Saldo migracji 

2017 -0,8 -3,3 

2018 -1,3 -3,6 

2019 -1,4 -3,9 

Źródło: Raport o Stanie Gminy Mielec za rok 2019 

Mielec charakteryzuje się dodatnim przyrostem naturalnym oraz ujemnym saldem migracji. 

Dodatni przyrost naturalny nie jest w stanie zrekompensować ujemnego salda migracji. 

Ponadto przyrost naturalny, pomimo, że jest zjawiskiem pozytywnym i pożądanym, z roku na 

rok maleje (w stosunku do 2017 roku obniżył się o ponad 50%). Zauważalny jest także wzrost 

ujemnego salda migracji, co oznacza, że w każdym roku więcej osób wyjeżdża z miasta niż do 

niego przybywa, co jest także widoczne w nieznacznym spadku liczby mieszkańców.   

Pod względem podziału mieszkańców Mielca na grupy ekonomiczne największą grupę 

stanowią osoby w wieku produkcyjnym. Duży odsetek stanowią osoby w wieku 

poprodukcyjnym. 

Strukturę wieku w okresie 2017-2019 dla mieszkańców Mielca z uwzględnieniem podziału na 

płeć zaprezentowano w tabeli poniżej. 
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Tabela 2. Struktura wieku mieszkańców Mielca w latach 2017-2019 

 Rok 
Wiek 

przedprodukcyjny 

Wiek produkcyjny Wiek 

poprodukcyjny 
Ogółem 

ogółem mobilny niemobilny 

Ogółem 

2017 10 184 37 124 23 432 13 692 13 320 60 628 

2018 10 197 36 500 23 120 13 380 13 781 60 478 

2019 10 294 35 802 22 640 13 162 14 227 60 323 

Kobiety 

2017 4 957 17 493 11 449 6 044 8 926 31 376 

2018 4 948 17 173 11 317 5 856 9 198 31 319 

2019 4 996 16 823 11 079 5 744 9 463 31 282 

Mężczyźni 

2017 5 227 19 631 11 983 7 648 4 394 29 252 

2018 5 249 18 327 11 803 7 524 4 583 29 159 

2019 5 298 18 979 11 561 7 418 4 764 29 041 

Źródło: Raport o Stanie Gminy Mielec za rok 2019 

Na obszarze województwa podkarpackiego krzyżują się trasy zarówno o znaczeniu krajowym, 

jak i międzynarodowym, w tym autostrada A4, która przebiega w odległości 20 km od Mielca. 

Transport drogowy odgrywa podstawowe znaczenie w systemie komunikacyjnym. Obsługuje 

zarówno ruch towarowy i pasażerski. 

Układ komunikacyjny Mielca jest dość rozbudowany o znaczeniu przede wszystkim lokalnym 

i regionalnym. Przez miasto nie przebiega żadna droga szybkiego ruchu. Niemniej położenie 

miasta, bliskość Specjalnej Strefy Ekonomicznej czy dużych miejskich ośrodków 

gospodarczych powoduje, że drogi wojewódzkie przechodzące przez miasto charakteryzują się 

wysokim dobowym obciążeniem ruchu. Zgodnie z generalnym pomiarem ruchu z 2015 roku 

na drodze wojewódzkiej nr 984 przechodzącej przez Mielec średni dobowy ruch wynosił ok. 

10 tys. pojazdów, na drodze wojewódzkiej nr 985 oszacowano na poziomie ok. 8 tys. pojazdów 

na dobę. Natomiast ruch na drodze wojewódzkiej 875 zgodnie z pomiarami oszacowano na 

poziomie ok.  5 tys. Pojazdów na dobę.  

Droga wojewódzka nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica przecina 

miasto południkowo i łączy je z układem dróg krajowych: drogą nr 9 Radom – Barwinek 

(przejście graniczne ze Słowacją) oraz drogą nr 4 i autostradą A4 Korczowa (przejście 

graniczne z Ukrainą) – Rzeszów – Kraków – Katowice – Wrocław – Jędrzychowice (przejście 

graniczne z Niemcami). Droga wojewódzka nr 875 rozpoczyna się w Mielcu i biegnie na 

wschód przez Kolbuszową i Sokołów Małopolski do Leżajska. Droga krajowa nr 984 również 

rozpoczyna się w Mielcu i biegnie na południowy zachód, by w okolicach Tarnowa i węzła 

z autostradą A4 zakończyć się skrzyżowaniem z drogą krajową nr 73. W ciągu drogi 984 
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znajduje się jedyny, na granicy Mielca, most na Wisłoce. Stwarza to duże trudności w ruchu, 

ponieważ ta droga skupia ruch skierowany na południowy zachód od Mielca. 

Dużym atutem miasta pod względem dostępności transportowej jest bliskość do głównych dróg 

podkarpacia o znaczeniu krajowym jak i międzynarodowym (autostrada A4 w odległości ok 20 

km od miasta). Istotną inwestycją dla transportu drogowego dla Mielca było oddanie do użytku 

w 2014 roku mostu na Wiśle w Połańcu. Nowa przeprawa mostowa łącząca województwo 

podkarpackie z świętokrzyskim została wybudowana w miejscu dotąd działającej przeprawy 

promowej. Dzięki temu mieszkańcy Mielca zyskali nowe, dogodne połączenie z północnymi 

częściami kraju, co także miało wpływ na poprawę układu komunikacyjnego najbliższej 

okolicy oraz usprawnienie ruchu w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park 

Mielec. 

Ogółem w granicach administracyjnych Mielca znajduje się 172, 406 km dróg publicznych 

(18,582 km dróg wojewódzkich, 23,667 km dróg powiatowych, 130,157 km dróg gminnych) 

oraz 16,034 km dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy.  

Na terenie miasta znajduje się ogółem 51,893 km ścieżek rowerowych, z czego przeważającą 

częścią zarządza Gmina Miejska Mielec (27,073 km), pozostałe są pod nadzorem Powiatowego 

Zarządu Dróg w Mielcu (16,106 km) oraz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Rzeszowie (8,714 km). 

Poniżej na rysunkach przedstawiono układ drogowy miasta oraz ścieżki rowerowe 

przebiegające przez teren Gminy. 
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Rysunek 1. Układ drogowy miasta oraz ścieżki rowerowe na terenie Gminy Miejskiej Mielec 

  

Źródło: UM w Mielcu 
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Ogólna liczba dostępnych miejsc parkingowych przy ulicach, budynkach mieszkalnych 

i odrębnych parkingach należących do Gminy Miejskiej Mielec wynosi 8 2685 miejsc. Ponadto 

w mieście funkcjonują parkingi przy różnych urzędach, budynkach w zasobach spółdzielni 

mieszkaniowych, sklepach i centrach handlowych oraz parkingi przy zakładach pracy. 

Na obszarze Gminy funkcjonuje autobusowa komunikacja miejska. Na koniec 2019 roku usługi 

przewozowe oferowane w ramach transportu publicznego realizowane były na 32 liniach 

autobusowych o długości 345,75 km na terenie miejskim oraz na 7 liniach podmiejskich 

o łącznej długości 95,41 km6. 

Dostępność komunikacyjną miasta wzmacnia funkcjonujące w Mielcu lotnisko, które 

umożliwia czarterową obsługę transportu pasażerskiego i cargo w ruchu krajowym oraz 

międzynarodowym. Lotnisko jest w stanie przyjąć duże samoloty transportowe i pasażerskie. 

Lotnisko położone jest w odległości 5 km od centrum miasta, na terenie Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej „Euro-Park” Mielec. Długość głównego pasa startowego wynosi 2 498m. Na 

lotnisku ustanowione jest dodatkowe lotnicze przejście graniczne dla ruchu osobowego, 

którego obsługę prowadzi Placówka Straży Granicznej Lotniska Rzeszów Jesionka. 

Dodatkowo w otoczeniu Mielca funkcjonują porty lotnicze o zasięgu międzynarodowym 

Rzeszów-Jasionka (oddalone 50 km od Mielca) i Kraków Balice (120 km od Mielca). 

Miasto, dysponując atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi i szerokim zasobem kadr, daje duże 

możliwości rozwijania przedsięwzięć biznesowych. Czynnikami wpływającymi na 

dynamiczny rozwój miasta są nie tylko niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, 

lecz także dostępność komunikacyjna oraz bliskość rynków zbytu. Oprócz wielkich potentatów 

w sferze lotniczej, motoryzacyjnej i drzewnej rozwija się wiele średnich i małych, często 

rodzinnych przedsiębiorstw. 

Miasto ma charakter przemysłowy, aczkolwiek położone jest w gminie z tradycjami 

rolniczymi, na terenie której mają swoją siedzibę gospodarstwa rolnicze, w tym ekologiczne.  

 
5 Dane aktualne na 30.06.2020 r. 

6 Szczegółowy opis funkcjonowania autobusowej komunikacji miejskiej w Mielcu został zawarty w oddzielnym 

rozdziale niniejszego opracowania 
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Na terenie Gminy Miejskiej Mielec zlokalizowane są duże obszary inwestycyjne tj. Mielecki 

Park Przemysłowy oraz Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC.  

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC utworzona została jako pierwszy tego 

typu obszar aktywności gospodarczej w Polsce, którego głównym celem jest kreowanie jak 

najlepszych warunków do rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem potencjału 

gospodarczego regionu. 

Jest to najstarsza specjalna strefa ekonomiczna w Polsce, powstała w 1995 r. Obejmuje grunty 

o powierzchni ok. 1,5 tys. ha, oferuje ok 8 tys. Miejsc pracy na blisko 300 tys. M2 powierzchni 

fabryk i innych obiektów gospodarczych. SSE zlokalizowana jest na terenie 5 województw: 

lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim i zachodniopomorskim. Największą 

powierzchnię SSE skupia głównie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.  

Mielecki Park Przemysłowy (MPP) zlokalizowany jest w dwóch obszarach: przy lotnisku, oraz 

w dzielnicy Wojsław, położony przy drodze Mielec – Dębica. Obszar MPP objęty jest 

Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC, co umożliwia korzystnie z zwolnień 

z podatku dochodowego od działalności w strefie. 

Gmina Miejska Mielec współpracuje z miastami partnerskimi: 
  Z Francji: 

o Douchy-les-Mines, 

o Saint-Martin-des-Champs,  

o Morlaix – Miasto, 

o Saint-Thègonnec, 

  Ukrainy: 

o Mukaczewo, 

  Niemiec: 

o Löhne, 

  Węgier: 

o Tiszafoldvar 

  Portugalii: 

o Vila Nova de Poiares.  

Współpraca z miastami partnerskimi realizowana jest na różnych płaszczyznach – głównie 

kulturalnej, oświatowej i sportowej. W ramach tej współpracy dochodzi do spotkań 

z mieszkańcami poszczególnych miast i do wymiany młodzieżowej w ramach której uczniowie 

mieleckich szkół, sportowcy czy zespoły kulturalne mają możliwość wyjazdu do miast 

partnerskich. Współpraca z miastami we Francji ma głównie charakter wymiany kulturalnej 

Id: F6779996-BD7E-4D3B-AF94-24462B254E3B. projekt Strona 30



Strategia Rozwoju Elektromobliności dla Gminy Miejskiej Mielec do 2035 r. 

31 

 

i sportowej, której motorem jest działające Stowarzyszenie Przyjaciół Francji. Głównym 

motorem współpracy z Löhne jest I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu oraz firma Bury, która 

ma swoje zakłady zarówno w Löhne jak i w Mielcu. Jednym z gospodarczych efektów 

partnerstwa z niemieckim miastem jest współpraca z mieleckimi firmami i samorządem 

oddziału Polsko-Niemieckiej Izby Gospodarczej. 

1.5. Wnioski wynikające z charakterystyki Gminy Miejskiej Mielec 

System komunikacji zbiorowej oraz infrastruktura służąca podróżom indywidualnym 

(samochód, rower, podróże piesze) musi odpowiadać zarówno na potrzeby mieszkańców 

Mielca jak i pracujących w SSE. Rozwój elektromobilności w mieście musi uwzględniać te 

potrzeby, tak aby z jednej strony zachęcać podróżnych do korzystania z komunikacji 

publicznej, a z drugiej dawać alternatywne możliwości podróży indywidualnej, np. 

wykorzystując system wypożyczalni samochodów elektrycznych, czy utworzenie miejskiego 

roweru. 

Inwestycje w tabor komunikacji publicznej muszą uwzględniać uwarunkowania infrastruktury 

mieszkaniowej i komunikacyjnej miasta. Zgodnie z analizą AKK było możliwe wyznaczenie 

tras komunikacji autobusowej, na których wprowadzenie autobusów elektrycznych jest 

możliwe pod względem optymalnego wykorzystania taboru (uwzględniając ich ograniczony 

zasięg, czy mniejszą przestrzeń pasażerską w porównaniu do autobusów zasilanych olejem 

napędowym).  

Uwarunkowania funkcjonalno – przestrzenne oraz widoczny rozwój gospodarczy miasta jest 

z pewnością ważnym argumentem za tym, że wdrożenie rozwiązań w zakresie 

elektromobilnosci może być realizowane w Mielcu z powodzeniem.  
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2. Stan jakości powietrza (CO,CO2, NOx,PM10, PM 2,5 BaP) 

2.1. Metodologia obliczania wskaźników zanieczyszczeń 

Oceny jakości powietrza dokonuje, zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska7, 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w oparciu o prowadzony monitoring stanu 

powietrza lub w oparciu o inne metody. Stanowi to podstawę do klasyfikacji stref na: 

  strefy, w których poziom choćby jednej substancji przekracza poziom 

dopuszczalny/docelowy (strefa C); 

  strefy, w których poziom choćby jednej substancji mieści się pomiędzy poziomem 

dopuszczalnym, a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji 

(strefa B); 

  strefy, w których poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego (strefa A). 

Zaliczenie do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej obszarze 

i wiąże się z wymaganiami dotyczącymi działań na rzecz poprawy jakości powietrza lub 

utrzymania tej jakości. Oceny jakości powietrza w strefach województwa pomorskiego 

rokrocznie dokonuje Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Rzeszowie. 

2.1.1. Roczna ocena jakości powietrza 

W 2019 roku została wykonana ocena jakości powietrza8 i na jej podstawie Główny Inspektorat 

Ochrony Środowiska dokonał klasyfikacji stref zarówno pod kątem ochrony zdrowia ludzi, jak 

i ochrony roślin.  

Informacje te zostały zawarte w wojewódzkich raportach oceny poziomów substancji 

w powietrzu za rok 2019. Ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana odrębnie dla 

12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu 

(O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz 

zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. 

 
7 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochorny środowiska (Dz.U.2001 Nr 62 poz. 627) 

8 Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim, raport wojewódzki za rok 2019, Rzeszów 2020 
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Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana odrębnie dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku 

siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3). 

Wyniki pomiarów porównano z poziomami dopuszczalnymi, docelowymi i celami 

długoterminowymi. Na podstawie analizy wyników dokonywana jest klasyfikacja stref 

o niezadowalającej jakość powietrza. 

Tam, gdzie przekroczone są standardy jakości powietrza (dla poziomów dopuszczalnych 

i docelowych), uchwalane są programy ochrony powietrza. Dla celów oceny jakości powietrza 

oraz programów jego ochrony na terenie kraju ustanowiono strefy w oparciu o podział 

administracyjny. W województwie podkarpacki znajdują się dwie strefy – strefa miasto 

Rzeszów i strefa podkarpacka. Gmina Miejska Mielec wchodzi w skład strefy podkarpackiej.  

2.1.2. Program Ochrony Powietrza 

Zgodnie z oceną jakości powietrza przeprowadzoną dla 2015 roku w ramach aktualizacji 

dokumentu Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej – z uwagi na stwierdzone 

przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego 

pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań 

Krótkoterminowych9 w województwie strefa podkarpacka została zaklasyfikowana do klasy C 

ze względu na: 

  przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (z powodu 

przekroczenia dopuszczalnego stężenia średniorocznego oraz dopuszczalnej częstości 

przekroczeń dla stężeń 24-godzinnych), 

  przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 (z powodu 

przekroczenia wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji), 

  przekroczenie poziomu docelowego średniorocznego dla B(a)P. 

Aby wskazać działania naprawcze wykazano występowanie ponadnormatywnych stężeń 

substancji w oparciu o: 

 
9 Uchwała nr XXX/544/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. 
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  inwentaryzację źródeł emisji zlokalizowanych na obszarze stref województwa 

podkarpackiego oraz w ich sąsiedztwie, wpływających na jakość powietrza w zakresie 

analizowanych zanieczyszczeń; 

  modelowanie dyspersji zanieczyszczeń wykonane modelem Calmet/Calpuff, dzięki 

któremu tworzony jest model strefy, wskazujący na obszary występowania przekroczeń 

poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu. 

2.1.3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

Wraz z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Mielec 

wykonano inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń powietrza (pyłu 

PM10,  benzo(a)pirenu ) w następujących dziedzinach: 

  infrastruktura użyteczności publicznej j (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. 

Realizacja działań opisanych w PGN pozwoli na uzyskanie w 2020 roku 3,01% 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. 

2.2. Czynniki wpływające na emisję zanieczyszczeń 

Zgodnie z oceną jakości powietrza za 2019 rok głównym źródłem zanieczyszczenia 

w województwie podkarpackim jest emisja antropogeniczna. Jest ona związana ze źródłami 

punktowymi oraz liniowymi, pochodzącymi z sektora bytowo – komunalnego (kominy domów 

ogrzewanych indywidualnie) oraz sektora transportowego (komunikacja samochodowa) na 
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obszarach bezpośrednio sąsiadującymi z drogami o znacznym natężeniu ruchu.  Zakłady 

przemysłowe znajdujące się na obszarze województwa nie stanowią głównego źródła 

zanieczyszczenia (dzięki zainstalowanym urządzeniom redukującym emisję zanieczyszczeń).  

Powiat mielecki, zgodnie z przeprowadzoną analizą obszaru województwa podkarpackiego pod 

względem emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z zakładów, został zakwalifikowany do 

grupy powiatów o najwyższej emisji.  

Dla strefy podkarpackiej, w której znajduje się Gmina Miejska Mielec, głównymi lokalnymi 

źródłami emisji zanieczyszczeń są kominy domów ogrzewanych indywidualnie oraz na 

obszarach bezpośrednio znajdujących się przy drogach o znacznym natężeniu ruchu, 

komunikacja samochodowa. Wpływ na jakość powietrza  mają także zakłady przemysłowe 

o istotnej emisji niezorganizowanej lub emitowanej przez niskie emitory. Jest to jednak wpływ 

lokalny z oddziaływaniem w najbliższym otoczeniu zakładu.   

W dużych ośrodkach miejskich znaczący udział w całkowitej emisji ma emisja zanieczyszczeń 

komunikacyjnych. Głównie są to zanieczyszczenia w postaci pyłów unoszących się 

z nawierzchni dróg oraz tlenki azotu emitowane ze spalin. 

W poniższym zestawieniu przedstawiono udział zanieczyszczeń z głównych źródeł 

(komunalno -bytowa oraz transport drogowy) dla strefy podkarpackiej, w której znajduje się 

Gmina Miejska Mielec, w porównaniu do województwa podkarpackiego i Polski.  
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Tabela 3. Udział emisji pochodzącej z sektora bytowo – komunalnego oraz sektora transportu na terenie strefy podkarpackiej oraz w województwie podkarpackim i w Polsce 
w 2019 roku 

STREFA 

 

SEKTOR 

EMISJA [kg/rok] 

SOx % NOx % PM10 % PM 2,5 % B(a)P % 

K
O

M
U

N
A

L
N

O
 -

 

B
Y

T
O

W
Y

 

Strefa podkarpacka 6 532 870  59,96% 2 899 891 10,55% 11 582 364 70,35% 11 363 168 84,82% 6 890,7 98,10% 

Województwo podkarpackie 6 672 950 57,20% 2 983 895 10,85% 11 824 822 70,10% 11 601 087 84,46% 7 036,4 98,10% 

Polska 125 459 667 35,73% 51 714 702 7,54% 216 661 387 62,17% 212 598 516 81,29% 130 278,3 97,28% 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
 Strefa podkarpacka 26 886 0,24% 13 084 499 47,61% 859 820 5,22% 638 247 4,76% 14,8 0,21% 

Województwo podkarpackie 28 157 0,24% 13 729 544 47,57% 903 824 5,36% 670 690 4,88% 15,5 0,22% 

Polska 572 312 0,16% 289 435 756 42,22% 18 082 043 5,18% 13 526 036 5,17% 299,2 0,22% 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim, raport wojewódzki za rok 2019, Rzeszów 2020 
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Wpływ na emisję zanieczyszczeń w strefie podkarpackiej także mają warunki meteorologiczne 

takie jak temperatura powietrza, prędkość wiatru oraz opady atmosferyczne.  

Wzrost temperatury powietrza wraz z wzrostem wysokości powoduje wystąpienie zjawiska 

inwersji termicznej, co wpływa na utrudnienie transportu zanieczyszczeń i ich kumulację 

w przypowierzchniowej warstwie atmosfery. Ponadto temperatura powietrza i jej spadek 

determinuje okresowy wzrost emisji zanieczyszczeń w sektorze komunalno – bytowym 

spowodowany zwiększoną aktywnością źródeł grzewczych (okres jesienno – zimowy), 

natomiast w okresie letnim wzrost temperatury wpływa na wzrost intensywności reakcji 

fotochemicznych i przemian prowadzących do formowania się zanieczyszczeń wtórnych, 

w tym ozonu.  

W przypadku wiatru, wpływ na wielkość zanieczyszczeń ma jego prędkość. Niska prędkość 

wiatru sprzyja zwiększeniu poziomu stężenia zanieczyszczeń. Z kolei silne i gwałtowne 

podmuchy wiatru mogą również prowadzić do okresowego wzrostu stężenia pyłu w powietrzu 

poprzez jego unos z powierzchni, zwłaszcza w okresach charakteryzujących się długotrwałym 

brakiem opadów. 

Opady atmosferyczne poprzez wymywanie zanieczyszczeń sprzyjają zmniejszaniu poziomu 

ich stężenia w atmosferze.  

Warunki meteorologiczne w 2019 roku10 dla Gminy Miejskiej Mielec zostały określone na 

podstawie danych zebranych ze stacji pomiarowej IMGW zlokalizowanej w Chorzelowie 

(stacja ta obejmuje obszar powiatu mieleckiego). 

Dla Gminy Miejskiej Mielec w roku 2019 odnotowano rekordowe, najwyższe od czasu 

prowadzenia pomiarów w stacji Chorzelów średnie roczne temperatury powietrza i wyniosła 

ona 10,2°C (wpływ na tak wysoką średnią temperaturę miały bardzo ciepłe miesiące: czerwiec, 

sierpień, listopad oraz grudzień). Najniższą średnią temperaturę zanotowano w miesiącu 

styczniu tj. -2,6°C. 

W 2019 roku ilość opadów na obszarze stacji Chorzelów została określona na lekko wysoką. 

Świadczą o tym pomiary opadów w poszczególnych miesiącach, które były wyższe niż 

w innych stacjach pomiarowych w województwie podkarpackim.  

 
10 Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim, raport wojewódzki za rok 2019, Rzeszów 2020 
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2.3. Obecny stan jakości powietrza – podsumowanie inwentaryzacji 

Polska znajduje się w czołówce krajów europejskich o najbardziej zanieczyszczonymi 

powietrzu. Nie mniej na podstawie oceny jakości powietrza w województwie podkarpackim za 

2019 rok11 strefę podkarpacką zakwalifikowano do klasy A ze względu na ochronę zdrowia 

w zakresie braku  przekroczeń  stężeń zanieczyszczeń gazowych takich jak: SO2, NO2, CO, 

Benzen C6H6 i Ozonu. Dotrzymany także został średnioroczny poziom dopuszczalny dla pyłu 

PM10, co pozwoliło zakwalifikować strefę podkarpacką do klasy A, natomiast pod względem 

dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 strefę zakwalifikowano do klasy C.  

W przypadku średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 strefę podkarpacką 

zaliczono do klasy C, a dla dopuszczalnego poziomu dla tzw. fazy II, równego 20 μg/m3, 

z terminem dotrzymania od 1 stycznia 2020 r. strefa podkarpacka zaliczona została do klasy 

C1. 

Średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 przekroczyły wartość 

docelową we wszystkich punktach pomiarowych zlokalizowanych na terenach miejskich oraz 

w jednym z objętych pomiarami uzdrowisk- w Horyńcu-Zdroju. Strefa podkarpacka zaliczona 

została do klasy C.  

Dla ozonu dotrzymany został poziom docelowy w zakresie stężenia 8-godzinnego. Nie został 

natomiast dotrzymany cel długoterminowy ozonu w kryterium ochrony zdrowia, gdzie 

przydzielono klasę D2. Obszar przekroczenia objął całe województwo podkarpackie. 

Zestawienie klasyfikacji jakości powietrza  ze względu na ochronę zdrowia dla strefy 

podkarpackiej przedstawiono w tabeli poniżej. 

 
11 Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim, raport wojewódzki za rok 2019, Rzeszów 

2020; różnice w klasyfikacji strefy podkarpackiej pod względem jakości powietrza wskazane w Rocznej ocenie 

jakości powietrza a Programem ochrony powietrza wynikają z okresu za jaki zostały przygotowane dokumenty. 

Należy zaznaczyć, że obecnie trwają prace nad aktualizacją Programu Ochrony powietrza dla województwa 

podkarpackiego, zgodnie z którym klasyfikacja strefy podkarpackiej pod względem jakości powietrza może różnić 

się od wskazanej w poprzedniej wersji Programu.  
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Tabela 4. Klasyfikacja strefy podkarpackiej pod względem jakości powietrza ze względu na ochronę zdrowia 

Nazwa strefy SO2 NO2 C6H6 CO O3 PM10 B(a)P PM2,5 

Strefa podkarpacka A A A A A12 C C C 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim, raport wojewódzki za rok 2019, Rzeszów 2020 

Jakość powietrza pod względem ochrony roślin dla strefy podkarpackiej została zakwalifikowana 

do klasy A. Przeprowadzone w 2019 roku pomiary stężeń zanieczyszczeń takich jak: dwutlenek 

siarki, tlenki azotu i ozonu wykazały brak przekroczeń obowiązujących wartości kryterialnych dla 

tych substancji.  

W odniesieniu do kryterium cel długoterminowy ozonu w kryterium ochrony roślin w 2019 r. strefa 

podkarpacka zaliczona została do klasy D2. I objęła całą powierzchnię strefy.  

Klasyfikacja jakości powietrza strefy podkarpackiej pod względem ochrony roślin została 

przedstawiona w tabeli poniżej.  

Tabela 5. Klasyfikacja jakości powietrza strefy podkarpackiej pod względem ochrony roślin 

Nazwa strefy SO2 NOx O3 

Strefa podkarpacka A A A13 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim, raport wojewódzki za rok 2019, Rzeszów 
2020 

2.3.1. Stacje pomiarowe jakości powietrza w Mielcu 

Na terenie Gminy Miejskiej Mielec znajdują się cztery stacje pomiarowe stężenia pyłu 

zawieszonego PM10: 

  stacje należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska: 

o dwa punkty stacjonarne zlokalizowane przy ul. Biernackiego i ul. Pogodnej 

w Mielcu 

o mobilny punkt pomiaru zlokalizowany na terenie SSE w Mielcu, 

  stacja mobilna należąca do Gminy Miejskiej Mielec. 

 
12 Dla ozonu – poziom celu długoterminowego, strefa podkarpacka uzyskała klasę D2 

13 Dla ozonu – poziom celu długoterminowego, strefa podkarpacka uzyskała klasę D2 
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Mobilna stacja monitorowania powietrza należąca do Gminy Miejskiej Mielec 

W ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 zakupiona została mobilna stacja monitoringu 

powietrza14, dzięki czemu od 2017 roku rozpoczęto pomiary jakości powietrza na terenie 

Gminy Miejskiej Mielec. Za pomocą mobilnej stacji monitoringu zainstalowanej na przyczepie 

samochodowej można wykonywać pomiary zawartości w powietrzu pyłów PM 2,5 i PM 10, 

LZO (lotnych związków organicznych) oraz benzo(a)pirenu, a także pomiary natężenia hałasu 

i badania meteorologiczne. 

Obecnie stacja zlokalizowana jest przy ul. Rudnik na Osiedlu Mościska w Mielcu. Pomiary 

wielkości zanieczyszczeń, poziomu natężenia hałasu oraz warunków meteorologicznych  

rejestrowane przez stację są zapisywane i udostępniane w czasie rzeczywistym na stronie 

internetowej www.powietrze.mieleckie.pl.  

Poniżej przedstawiono poziom Pyłu PM2,5 oraz PM10 za okres od 01.01.2020 do 31.08.2020. 

Dane zostały pozyskane z mobilnej stacji badawczej. 

Rysunek 2. Poziom pyłu PM2,5 w okresie 01.01.2020-31.08.2020 na terenie Gminy Miejskiej Mielec 

  

Źródło: dane pomiarowe z mobilnej stacji badawczej w Mielcu: https://powietrze.mieleckie.pl/pyly/ 

 
14 Możliwość wykonywania pomiarów w dowolnie wybranych punktach miasta; jej mobilność pozwala na 
pomiary zarówno zanieczyszczeń przemysłowych, jak i pochodzących z niskiej emisji.  

Id: F6779996-BD7E-4D3B-AF94-24462B254E3B. projekt Strona 40



Strategia Rozwoju Elektromobliności dla Gminy Miejskiej Mielec do 2035 r. 

41 

 

Rysunek 3. Poziom pyłu PM10 w okresie 01.01.2020-31.08.2020 na terenie Gminy Miejskiej Mielec 

 

Źródło: dane pomiarowe z mobilnej stacji badawczej w Mielcu: https://powietrze.mieleckie.pl/pyly/ 

Poziomy graniczne ustalono na następującym poziomie: 

  Poziom dopuszczalny  - od 50 µg/m3 na dobę – jakość powietrza określa się na 

poziomie dobrym (nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia) 

  Poziom informowania – od 100 µg/m3 na dobę – jakość powietrza określa się na 

poziomie złym (ograniczanie aktywności na powietrzu) 

  Poziom alarmowy  - od 150 µg/m3 na dobę – jakość powietrza określa się na poziomie 

bardzo złym (bezwzględne ograniczanie przebywania na powietrzu; rekomendowanie 

pozostanie w domu). 

Zgodnie z powyższym podziałem na terenie Gminy Miejskiej Mielec występują okresy o złej 

i bardzo złej jakości powietrza (przekroczone dobowe poziomy stężeń pyłu PM2,5 oraz PM10). 

Jest to zazwyczaj okres grzewczy (częstsze występowanie przekroczeń w okresie od stycznia 

do czerwca). W okresie letnim (poza okresem grzewczym) przekroczenia poziomu stężenia 

pyłów są niższe i zawierają się w poziomie dopuszczalnym.  
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2.4. Planowany efekt ekologiczny związany z wdrażaniem strategii rozwoju 

Elektromobilności 

Ograniczenie niskiej emisji oraz CO2 wynikać będzie z realizacji działań określonych 

w niniejszej Strategii. Efekt ten zostanie osiągnięty m.in. poprzez działania inwestycyjne (np. 

w ekologiczne pojazdy do realizacji usług publicznych), a także tzw. działania miękkie, 

polegające np. na promowaniu ekologicznych form przemieszczania się mieszkańców, w tym 

korzystania z komunikacji zbiorowej. 

Największy udział w redukcji emisji pochodzącej z publicznego transportu zbiorowego na 

terenie Gminy Miejskiej Mielec będzie miała wymiana najstarszego taboru komunikacji 

publicznej eksploatowanego przez MKS Mielec na pojazdy nisko – lub zeroemisyjne. 

W ramach Strategii oszacowano efekt ekologiczny, osiągnięty dzięki inwestycji w tabor 

autobusowy zgodnie z harmonogramem przedstawionym w rozdziale 6.1 Strategii.  

Tabela 6. Szacowana redukcja emisji niskiej w  poszczególnych latach w wyniku wymiany taboru komunikacji 
publicznej [kg]- dla autobusów zeroemisyjnych* 

Rodzaj emisji zanieczyszczenia 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

CO2 ** -33 193 -33 193 -55 322 -55 322 -87 231 -87 231 -87 231 -130 205 

HC  399 399 664 664 1 119 1 119 1 119 1 396 

NOx   2 537 2 537 4 228 4 228 7 188 7 188 7 188 9 302 

PM   54 54 91 91 145 145 145 155 

CH4 *** 0 0 0 0 133 133 133 266 

Źródło: opracowanie własne na podstawie średniego rocznego przebiegu autobusów eksploatowanych przez MKS 
Sp. z o.o. oraz wskaźników emisyjności, zgodnie z danymi Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania 
Emisjami dla Instytut Ochrony Środowiska. 
* tabela przedstawia poziom emisji zanieczyszczeń (- zwiększona emisja, + redukcja emisji) dla wariantu wymiany 
taboru autobusowego na autobusy zeroemisyjne (w przypadku konieczności realizacji wymogu ustawowego dot. 
autobusów eksploatowanych w ramach publicznego transportu zbiorowego) 
** tzw. wysoka emisja CO2 – wymiana autobusów zasilanych paliwem konwencjonalnym na autobusy 
zeroemisyjne wiąże się z generowaniem zwiększonej emisji CO2 podczas produkcji energii elektrycznej potrzebnej 
do zasilania autobusów zeroemisyjnych. 
*** poziom CH4 liczony jest dla autobusów zasilanych gazem CNG 
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Tabela 7. Szacowana redukcja emisji niskiej w poszczególnych latach w wyniku wymiany taboru komunikacji 
publicznej [kg] – wymiana na autobusy niskoemisyjne* 

Rodzaj emisji zanieczyszczenia 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

HC  234 234 548 548 745 745 745 745 745 745 745 745 

NOx   1 580 1 580 3 895 3 895 5 057 5 057 5 057 5 057 5 057 5 057 5 057 5 057 

PM   36 36 72 72 91 91 91 91 91 91 91 91 

CH4  -121 -121 -97 -97 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 

Źródło: opracowanie własne na podstawie średniego rocznego przebiegu autobusów eksploatowanych przez MKS 
Sp. z o.o. oraz wskaźników emisyjności, zgodnie z danymi Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania 
Emisjami dla Instytut Ochrony Środowiska. 
*Tabela przedstawia poziom emisji zanieczyszczeń (- zwiększona emisja, + redukcja emisji) dla wariantu wymiany 
taboru autobusowego MKS Sp. z o.o. spełniające najniższe normy emisji spalin (do 2028 roku 4 szt. zasilanych 
CNG oraz 6 szt. zasilanych ON oraz do 2035 roku 4 szt. zasilanych CNG)  na autobusy spełniające normę emisji 
spalin EURO 6 napędzane CNG 

2.5. Monitoring jakości powietrza 

Monitoring jakości powietrza strefy podkarpackiej realizowany jest na podstawie rocznych 

sprawozdań z realizacji działań naprawczych określonych w Programie Ochrony Powietrza.  

Obowiązek wykonywania monitoringu wynika z rozporządzenia Ministra środowiska z 11 

września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań 

krótkoterminowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1028).  

Dodatkowo monitoring jakości powietrza powinien odbywać się poprzez lokalne stacje 

pomiarowe, rejestrowanie odczytów i publikowanie ich na stronach internetowych. Dzięki 

temu można uzyskać szczegółowe dane rzeczywiste o jakości powietrza w najbliższej okolicy. 

Na terenie Gminy Miejskiej Mielec pomiary jakości powietrza atmosferycznego prowadzą 

dwie instytucje: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie  oraz Gmina 

Miejska Mielec, wykorzystując 4 punkty pomiarowe (opisane powyżej w rozdziale 2.3.1.). 

W celu lepszego monitoringu jakości powietrza i jego dostępności dla wszystkich mieszkańców   

zaleca się zwiększanie liczby stacji pomiarowych na terenie Gminy. Innym ważnym elementem 

monitoringu jakości powietrza jest tworzenie modeli prognostycznych i wysyłanie 

powiadomień do mieszkańców w przypadku nagłego pogorszenia się stanu powietrza.  
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3. Stan obecny systemu komunikacyjnego Gminy Miejskiej Mielec 

3.1. Struktura organizacyjna oraz system zarządzania 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz Statutem Gminy 

Miejskiej Mielec (uchwalony przez Radę Miejską w Mielcu) Gmina realizuje zadania własne, 

zdania zlecone z mocy ustawy z zakresu administracji rządowej, a statut określa podstawowe 

zasady funkcjonowania miasta oraz strukturę organizacyjną. 

Zadania własne Gminy Miejskiej Mielec z zakresu infrastruktury drogowej i 

transportu publicznego i indywidualnego 

  utrzymanie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu 

drogowego 

  oferowanie usług z zakresu lokalnego transportu zbiorowego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Statutu Gminy Miejskiej Mielec 

Komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego Mielca odpowiedzialną za realizację powyższych 

zadań jest Wydział Dróg, Transportu, Energetyki i Działalności Gospodarczej. 

Zadania Wydziału Dróg, Transportu, Energetyki i Działalności Gospodarczej (DTE) 

  prowadzenie ewidencji dróg i mostów należących do miasta; 

  utrzymanie bieżące dróg; 

  nadzór nad drogami miejskimi; 

  prowadzenie spraw związanych z inwestycjami drogowymi; 

  współpraca z MKS Sp. z o.o.; 

  kontrola realizacji umów: operatorskiej zawartej z MKS Sp. z o.o. i na zarządzanie 

dworcem; 

  zarzadzanie i utrzymanie przystanków komunikacji publicznej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą będącymi własnością Gminy Miejskiej Mielec lub zarządzanych przez 

Gminę; 
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  wydawanie licencji na transport taksówkami; 

  współpraca z operatorami i przewoźnikami publicznego transportu zbiorowego; 

  współpraca z gminami powiatu mieleckiego w zakresie transportu publicznego; 

  monitorowani optymalizacji transportu; 

  nadzór i przestrzeganie standardów ustalonych w systemie identyfikacji wizualnej 

dotyczących transportu;  

  przygotowywanie aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem transportu;  

  analiza i koordynacja rozliczeń finansowych w zakresie transportu; 

  sporządzanie wymaganych prawem sprawozdań związanych z transportem; 

  prowadzenie kontroli związanych z transportem. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie schematu organizacyjnego Gminy Miejskiej Mielec 

Organizatorem usług z zakresu zbiorowego transportu publicznego w Mielcu jest Gmina 

Miejska Mielec. W imieniu Gminy funkcję organizatora pełni Referat Transportu Zbiorowego 

i Działalności Gospodarczej w Wydziale Inwestycji, Transportu i Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miejskiego w Mielcu. Operatorem publicznego transportu zbiorowego w Mielcu jest 

Miejska Komunikacja Samochodowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.   

Podstawowe dane Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu 

 

MKS Sp. z o.o. 

ul. Moniuszki 12 

39 – 300 Mielec 

Źródło: opracowanie własne 

Miejska Komunikacja Samochodowa Spółka z o.o. w Mielcu rozpoczęła swoją działalność 

1 grudnia 1996 r. Spółka powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą 

Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej Przedsiębiorstwo Miejskiej Komunikacji 

Samochodowej w Mielcu. 
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Zadania i przedmiot działalności MKS Sp. z o.o. 

  przedmiotem działalności Spółki jest transport lądowy pasażerski, miejski 

i podmiejski; 

  zapewnienie ciągłości, powszechności i dostępności świadczeń w zakresie lokalnego 

transportu zbiorowego dla społeczności Gminy Miejskiej Mielec oraz innych gmin, 

z którymi Gmina Miejska Mielec podpisała stosowne porozumienia; 

  świadczenie usług, zgodnie z zawartą z Gminą Miejską Mielec umową wykonawczą 

o świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego – 

komunikacji miejskiej w Mielcu, przewozu na liniach komunikacyjnych, które 

wchodzą w skład sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy Miejskiej Mielec 

oraz gmin, które zawarły z organizatorem porozumienia. 

Źródło: opracowanie własne 

MKS Sp. z o.o.o obecnie usługi przewozów pasażerskich oferuje na terenie Miasta Mielca, 

Gminy Mielec oraz gmin: Przecław i Tuszów Narodowy (usługi zostały zlecone Operatorowi 

na podstawie zawartych porozumień międzygminnych między Gminami Przecław, Tuszów 

Narodowy a Gminą Miejską Mielec (Organizator publicznego transportu zbiorowego 

w Mielcu).  

3.2. Transport publiczny i transport prywatny – środki transportu publicznego, 

komunalnego i indywidualnego 

3.2.1. Tabor komunikacji publicznej 

MKS Sp. z o.o. do realizacji usług z zakresu komunikacji publicznej wykorzystuje 4415 

autobusy.  

Poniżej zestawiono obecnie wykorzystywany tabor w podziale na stan rodzajowy, strukturę 

wieku oraz rodzaj zasilania.  

  

 
15 Stan na 31.12.2019 roku 
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Tabela 8. Struktura wieku, rodzaj zasilania, rodzaje taboru MKS Sp. z o.o. w Mielcu 

Marka Liczba autobusów w przedziałach wiekowych Razem Rodzaj zasilania 

 Do 3 lat 4-6 lat 7-10 lat 11-15 lat 16-20 lat Pow. 20 lat   

Autobusy klasy „maxi” i „midi” 

Jelcz M121MB

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

4

 

4

 
ON 

Neoplan K4016

 

-

 

-

 

-

 

-

 

1

 

-

 

1

 
ON 

Solaris Urbino 12

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2

 

-

 

2

 
ON 

Solaris Urbino 12 CNG

 

5

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

5

 
CNG 

Solaris Urbino 10,5

 

10

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

10

 
ON 

Solaris Urbino 10 -

 

-

 

-

 

4

 

-

 

-

 

4

 
ON 

Solaris Urbino 8,9 -

 

-

 

10

 

-

 

-

 

-

 

10

 
ON 

Jelcz M101I  SALUS -

 

-

 

-

 

1

 

-

 

-

 

1

 
ON 

Autosan Sancity 9 2

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2

 
ON 

Tedom 123G CNG -

 

-

 

2

 

2

 

-

 

-

 

4

 
CNG 

Autobusy klasy „mini” 

Autosan A8V Wetlina -

 

-

 

1

 

-

 

-

 

-

 

1

 
ON 

Razem 17 0 13 7 3 4 44 
ON – 35 szt. 

CNG – 9 szt. 

Udział w całości 38,6% 0,0% 29,6% 15,9% 6,8% 9,1% 100% 
ON – 79,5% 

CNG – 20,5% 

Źródło: MKS Sp. z o.o. w Mielcu – opracowanie własne 
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Charakterystyka taboru eksploatowanego przez MKS Sp. z o.o. w Mielcu 

  16 szt. autobusów klasy „maxi”,27 

szt. autobusów klasy „midi”, jeden 

autobus klasy „mini”; 

  Ponad 67% taboru jest 

eksploatowana krócej niż 10 lat; 

  Ponad 20% taboru wykorzystuje 

CNG  jako główny rodzaj zasilania 

  Pojemność autobusów wynosi od 37 miejsc 

(autobus „mini”), poprzez autobusy „midi” do 104 

miejsc (niektóre autobusy „maxi”); autobusy 

„midi” stanowią najwyższy odsetek w całym 

taborze MKS 

  Aż  65,91% autobusów spełniają normę emisji 

spalin minimum EURO 5. 

Źródło: opracowanie własne 

3.2.2. Flota pojazdów urzędowych 

Liczbę oraz rodzaj pojazdów użytkowanych przez Urząd Miejski w Mielcu przedstawia 

poniższa tabela. 

Tabela 9. Flota pojazdów użytkowanych przez Urząd Miejski w Mielcu 

Wyszczególnienie Jednostka Urząd Miejski w Mielcu 

Pojazdy ogółem, w tym: szt. 4 

  napędzane benzyną 
szt. 3 

% udział w całej flocie pojazdów 75% 

  napędzane olejem napędowym 
szt. 0 

% udział w całej flocie pojazdów 0% 

  napędzane gazem LPG 
szt. 0 

% udział w całej flocie pojazdów 0% 

  napędzane gazem ziemnym (CNG 

lub LNG) 

szt. 0 

% udział w całej flocie pojazdów 0% 

  hybrydowe 
szt. 0 

% udział w całej flocie pojazdów 0% 

  elektryczne* 
szt. 1 

% udział w całej flocie pojazdów 25% 

Źródło: Urząd Miejski w Mielcu – opracowanie własne 

* Urząd Miejski w Mielcu w swojej flocie użytkuje jeden pojazd o napędzie elektrycznym – Melex 

Zgodnie z powyższym zestawieniem Urząd Miejski w Mielcu posiada 4 pojazdy osobowe, 

w tym jeden pojazd o zasilaniu elektrycznym – Melex. W skład floty wchodzą dwa auta 

służbowe, auto Straży Miejskiej oraz melex służący głównie potrzebom Biura Promocji i 

Sportu. 
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3.2.3. Pozostałe pojazdy użytkowane do realizacji zadań publicznych 

Liczba pojazdów osobowych wykorzystywanych przez pozostałe jednostki organizacyjne 

Gminy Miejskiej Mielec przedstawiono w tabelach poniżej. 
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Tabela 10. Flota pojazdów osobowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Mielec 

Nazwa organu Razem 
napędzane benzyną 

napędzane olejem 
napędowym 

napędzane gazem LPG 
napędzane gazem ziemnym 

(CNG lub LNG) 
elektryczne 

szt. % szt. % szt. % szt. % szt. % 

MKS Sp. z o.o. 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

MOPS w Mielcu  4 2 50% 2 50,% 0 0% 0 0% 0 0% 

MPEC Sp. z o.o. w Mielcu 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

MOSiR Mielec 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

MZBM Sp.  Z o.o. w Mielcu 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

MPGK Sp. z o.o. 
Mielec 

0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Źródło: Urząd Miejski w Mielcu – opracowanie własne 

Tabela 11. Zestawienie podsumowujące flotę pojazdów osobowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec 

Organ 
napędzane 
benzyną 

napędzane olejem 
napędowym 

napędzane gazem 
LPG 

napędzane gazem 
ziemnym (CNG lub LNG) 

elektryczne 
RAZEM 

szt. % 

MKS Sp. z o.o. 0 0 0 0 0 0 0,0% 

MOPS w Mielcu  2 2 0 0 0 4 80,0% 

MPEC Sp. z o.o. w Mielcu 1 0 0 0 0 1 20,0% 

MOSiR Mielec 0 0 0 0 0 0 0,0% 

MZBM Sp.  Z o.o. w Mielcu 0 0 0 0 0 0 0,0% 

MPGK Sp. z o.o. Mielec 0 0 0 0 0 0 0,0% 

RAZEM 5 100,0% 

Źródło: Urząd Miejski w Mielcu – opracowanie własne 

W kolejnych zestawieniach przedstawiono flotę pojazdów innych niż osobowe wykorzystywane przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej 

Mielec. 
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Tabela 12. Flota pojazdów innych niż osobowe wykorzystywane przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Mielec 

Organ RAZEM 
napędzane benzyną 

napędzane olejem 
napędowym 

napędzane gazem 
LPG 

napędzane gazem ziemnym( 
CNG lub LNG) 

elektryczne 

szt. % szt. % szt. % szt. % szt. % 

MKS Sp. z o.o. 3 0 0% 3 4% 0 0% 0 0% 0 0% 

MOPS w Mielcu  0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

MPEC Sp. z o.o. w Mielcu 5 0 0% 5 7% 0 0% 0 0% 0 0% 

MOSiR Mielec 8 2 50% 4 6% 0 0% 0 0% 2 33% 

MZBM Sp.  Z o.o. w Mielcu 2 0 0% 2 3% 0 0% 0 0% 0 0% 

MPGK Sp. z o.o. Mielec 62 2 50% 54 79% 0 0% 2 100% 4 67% 

Źródło: Urząd Miejski w Mielcu – opracowanie własne 

Tabela 13. Zestawienie podsumowujące floty pojazdów innych niż osobowe wykorzystywane przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Mielec 

Organ 
napędzane 

benzyną 

napędzane olejem 

napędowym 

napędzane gazem 

LPG 

napędzane gazem 

ziemnym (CNG lub 

LNG) 

elektryczne 

RAZEM 

szt. % 

MKS Sp. z o.o. 0 3 0 0 0 3 4% 

MOPS w Mielcu  0 0 0 0 0 0 0% 

MPEC Sp. z o.o. w Mielcu 0 5 0 0 0 5 6% 

MOSiR Mielec 2 4 0 0 2 8 10% 

MZBM Sp.  Z o.o. w Mielcu 0 2 0 0 0 2 3% 

MPGK Sp. z o.o. Mielec 2 54 0 2 4 62 78% 

RAZEM 80 100% 

Źródło: Urząd Miejski w Mielcu – opracowanie własne 

Wśród wymienionych pojazdów uwzględniono także takie pojazdy jak: ciągniki rolnicze, kosiaki samojezdne oraz melexy (są przedstawione 

w pozycji pojazdów elektrycznych).   
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3.2.4. Ogólnodostępna publiczna infrastruktura ładowania 

Na terenie Gminy Miejskiej Mielec nie ma czynnych ogólnodostępnych stacji lub punktów 

ładowania pojazdów elektrycznych.  

Natomiast dostępnych jest 16 stacji, z czego 14 stacji oferuje gaz LPG, jedna stacja do 

tankowania CNG oraz jedna stacja, która umożliwia tankowanie tylko pojazdów zasilanych 

olejem napędowym.   

3.3. Parametry ilościowe i jakościowe istniejącego systemu transportu 

Tabela poniżej przedstawia parametry ilościowe istniejącego systemu komunikacji miejskiej 

w Mielcu oraz na terenie gmin, z którymi Gmina Miejska Mielec zawarła porozumienia 

w zakresie organizacji przewozów w publicznym transporcie zbiorowym.  

Tabela 14. Parametry ilościowe istniejącego systemu transportu w Mielcu 

Elementy sieci 2019 

Liczba linii autobusowych 

Ogółem: 32 szt., w tym: 

  linie miejskie: 25 szt. 

  linie podmiejskie: 7 szt. 

Długość linii 

Ogółem: 441,15 km, w tym: 

  linie miejskie: 345,74 km 

  linie podmiejskie: 95,41 km 

Liczba przystanków  

Ogółem: 424 szt., w tym: 

  na liniach miejskich: 256 szt. 

  na liniach podmiejskich: 168 szt. 

Praca przewozowa 

Ogółem: 1 771 740 wzkm, w tym: 

  1 505 385 wzkm na liniach w dni robocze 

  266 355 wzkm na liniach w soboty i święta  

Liczba przewiezionych pasażerów 

Ogółem: 2 308 014 osób, w tym: 

  2 026 585 osób na liniach w dni robocze 

  281 429 osób na liniach w soboty i święta 

Źródło: MKS Sp. z o.o. w Mielcu – opracowanie własne 
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Rodzaje linii autobusowych 

 

Podział linii wg obszaru: 

 

  Linie miejskie – od numeru 1 do 10 

  Linie miejskie szkolne – od numeru 11 do 

14 z oznaczeniem „s” 

  Linie miejskie – strefowe od numeru 21 do 

28 

  Linie miejskie – kościelne od numeru 35 

do 36 

  Linie podmiejskie – od numeru 43 do 48 

 

Podział linii wg kryterium czasowego: 

 

  9 całorocznych tras całotygodniowych – 1,2,3,4, 

5,7,8,21,24  

  8 całoroczne trasy funkcjonujące tylko od poniedziałku 

do soboty – 6, 25, 28, 41, 44, 45, 46, 48 

  5 całorocznych tras funkcjonujących od poniedziałku do 

piątku – 11, 22, 23, 26, 27 

  1 całoroczną trasę funkcjonującą tylko w czwartki i w 

soboty (dni targowe) – 10,  

  3 całoroczne trasy funkcjonujące tylko w niedziele – 34, 

35 i 36 

  6 tras funkcjonujących tylko w powszednie dni nauki 

szkolnej – 9, 11S, 12S,13S, 14S, 43 i PS  

Źródło: MKS Sp. z o.o. w Mielcu – opracowanie własne 

Zdecydowana większość linii obsługuje największe generatory ruchu w obrębie Miasta tj.: 

Rynek Starego Miasta, Plac Armii Krajowej, skrzyżowanie ulic Jagiellończyka i Żeromskiego, 

wokół którego znajdują się liczne szkoły, urzędy i szpital. Dodatkowym centrum 

przesiadkowym stał się Dworzec autobusowy, ponieważ zaistniała możliwość dojazdu do niego 

komunikacją miejską. 

Biorąc pod uwagę sugestie i potrzeby mieszkańców Miasta Mielca oraz Gmin ościennych 

liczba oraz trasy linii w ciągu 2019 roku zmieniały się, co w rezultacie dał trzy dodatkowe linie 

autobusowe: 

  Nr 11 – trasa: Ducha Świętego – Kosmonautów; 

  Nr 34 – trasa: Dworzec – Kosmonautów; 

  Nr 41 – trasa: Dworzec - Rzędzianowice 

Operator w trakcji autobusowej na zlecenie Gminy Miejskiej Mielec  zdecydowaną większość 

pracy przewozowej realizują na terenie Miasta. Natomiast wśród pozostałych gmin, z którymi 

podpisane są porozumienia najwięcej wozokilometrów zlecanych jest na terenie Gminy Mielec. 

W celu utrzymania wysokiej jakości usług oraz promowania transportu publicznego w mieście 

realizowanych jest wiele działań zachęcających mieszkańców do korzystania z oferty 
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komunikacji publicznej takich jak: rozbudowa systemów ITS w mieście oraz w autobusach, 

wprowadzanie elektronicznych systemów dystrybucji biletów (kasowniki do płatności 

zbliżeniowej w autobusach, terminale do doładować kart elektronicznych), czy przejrzysta 

oferta biletowa (wprowadzenie biletów ulgowych, uczniowskich). 

3.4. Opis niedoborów jakościowych i ilościowych taboru i infrastruktury w stosunku do 

stanu pożądanego 

3.4.1. Tabor oraz pojazdy użytkowane przez Gminę Miejską Mielec 

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych (Dz.U. 2018 poz. 317 z późn. zm.) oraz stanem faktycznym Gmina Miejska 

Mielec powinna zapewnić odpowiedni udział pojazdów elektrycznych (dla pojazdów 

wykorzystywanych w publicznym transporcie zbiorowym) lub pojazdów napędzanych gazem 

ziemnym (dopuszczane dla jst oraz jednostek nie wykonujących usług z zakresu publicznego 

transportu zbiorowego) w całkowitej liczbie użytkowanych pojazdów. Ilości  pojazdów, jakie 

Gmina Miejska Mielec musi zapewnić, została przedstawiona w tabeli poniżej. 
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Tabela 15. Zestawienie ilościowe pojazdów jakimi Gmina Miejska Mielec powinna dysponować w myśl ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

Przeznaczenie taboru Napęd 
Stan istniejący Wymagany udział pojazdów zgodnie z Ustawą 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Urząd Miejski w Mielcu 

Ogółem, w tym: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

poj. elektryczne 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

% 0% 0% 10% 10% 10% 30% 30% 30% 30% 

Zadania publiczne Gminy 

Miejskiej Mielec poza PTZ 

Ogółem, w tym: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 

poj. elektryczne 

lub CNG/LNG 
2 2 8 8 8 24 24 24 24 

% 3% 3% 10% 10% 10% 30% 30% 30% 30% 

Pojazdy wykorzystywane w PTZ 

Ogółem, w tym: 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

poj. elektryczne 0 3 3 5 5 9 9 9 14 

% 0% 5% 5% 10% 10% 20% 20% 20% 30% 

Źródło: Urząd Miejski w Mielcu, MKS Sp. z o.o. – opracowanie własne 
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Zgodnie z powyższym zestawieniem Gmina Miejska Mielec nie posiada we flocie pojazdów 

Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych wykonujących zadania własne Gminy poza 

zadaniami z zakresu PTZ oraz MKS Sp. z o.o. (operatora publicznego transportu zbiorowego 

na obszarze Gminy Miejskiej Mielec) pojazdów elektrycznych.  

Spełnienie udziału taboru w zakresie dotyczącym floty pojazdów urzędowych oraz 

wykorzystywanych do wykonywania zadań publicznych gminy (poza publicznym transportem 

zbiorowym), w myśl obowiązujących przepisów wynikających z ustawy o elektromobilności 

i paliwach alternatywnych, jest dla Gminy Miejskiej Mielec obligatoryjne. 

Aby spełnić wymogi ustawowe we flocie pojazdów wykorzystywanych przez Urząd Miejski 

w Mielcu w 2022 roku Gmina powinna uzupełnić flotę swoich pojazdów o jeden pojazd 

elektryczny. Przy utrzymaniu floty pojazdów Urzędu Miejskiego na stałym poziomie 

w kolejnych latach eksploatacji nie będzie potrzeby inwestycji oraz uzupełnianie floty 

pojazdów o kolejne pojazdy elektryczne (zgodnie z tabelą w latach 2025-2028 wystarczy jeden 

pojazd elektryczny we flocie by spełnić limity zapisane w ustawie). 

W przypadku podmiotów/jednostek, które wykonują zadania publiczne na rzecz Gminy, udział 

pojazdów elektrycznych lub zasilanych gazem CNG lub LNG wynosi ok. 2,59% (2 pojazdy 

napędzane gazem ziemnym na 77 pojazdów ogółem). Zgodnie z ustawą w 2022 roku udział 

pojazdów zasilanych gazem ziemnym czy elektrycznych powinien wynosić 5% aż do 30% do 

osiągniecia w 2025 roku, co przekłada się (przy zachowaniu stałej liczby pojazdów w latach 

kolejnych) odpowiednio na 8 pojazdów w 2022 roku aż do 24 szt. w 2025 roku.  

Obecnie jedynym operatorem realizującym na rzecz Gminy Miejskiej Mielec usługi z zakresu 

transportu publicznego jest Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu. Flota 

autobusowa Spółki składa się w przeważającej części z autobusów zasilanych olejem 

napędowym. Ok. 20,45% taboru stanowią autobusy zasilane gazem ziemnym. Natomiast 

Spółka nie posiada w swoim taborze autobusów zasilanych energią elektryczną.  

Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych Gmina powinna spełnić 

wymogi co do udziału autobusów elektrycznych w taborze wykorzystywanym do realizacji 

zadań przewozowych w zakresie transportu publicznego, co oznacza, że na koniec 2021 roku 

wśród autobusów miejskich powinny znaleźć się 3 autobusy zasilane energią elektryczną, 

a w kolejnych latach tj. 2023, 2025 oraz 2028 odpowiednio: 5,9 oraz 14 pojazdów.  
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W przypadku taboru komunikacji publicznej, spełnienie obowiązku udziału taboru wskazanego 

w tabeli jest uzależnione od wyników analizy kosztów i korzyści, która aktualnie nie obliguje 

Gminy do wymiany taboru. Niemniej jednak należy brać pod uwagę, że analiza ta będzie 

podlegała aktualizacji przed końcem 2021 r., w którym teoretycznie udział taboru 

zeroemisyjnego musi wynosić co najmniej 5%. W przypadku Gminy Miejskiej Mielec oznacza 

to niedobór ilościowy w postaci 3 autobusów zasilanych energia elektryczną. Istnieje zatem 

ryzyko, że jeśli nowe warunki rynkowe wskażą na opłacalność eksploatacji taboru 

zeroemisyjnego, udział taboru wskazany w tabeli będzie musiał zostać spełniony, co powinno 

być uwzględnione w planach inwestycyjnych Gminy Miejskiej Mielec. 

W związku z tym, że Gmina Miejska Mielec nie jest zobowiązania do stosowania zapisów 

ustawy dot. pojazdów zeroemisyjnych wykorzystywanych w PTZ, to w niniejszej Strategii 

uwzględniono działania Gminy, jak i operatora (MKS Sp. zo.o.) na rzecz zwiększenia udziału 

niskoemisyjnego taboru eksploatowanego w komunikacji miejskiej.  

MKS Sp. z o.o. obecnie realizuje działania mające na celu zwiększenie udziału autobusów 

niskoemisyjnych we flocie eksploatowanych autobusów miejskich, a także kontynuuje 

wymianę najstarszych autobusów spełniających najniższe normy emisji spalin na nowe 

niskoemisyjne autobusy. Spółka, w okresie referencyjnym (okresie objętym Strategią tj. do 

2035 roku), dążyć będzie do osiągniecia 30% udziału pojazdów o alternatywnym źródle 

zasilania w obecnie eksploatowanej flocie. Obecnie udział autobusów zasilanych gazem CNG 

wynosi 20,45%. Cel ten zostanie osiągnięty w przypadku posiadania minimum 14 autobusów 

miejskich zasilanych CNG. Analiza stanu taborowego MKS Sp. z o.o. pozwoliła określić 

następujące działania: 

  Do 2028 roku wymiana 10 szt. autobusów na nowe autobusy niskoemisyjne zasilane 

CNG 

  Do 2035 roku wymianę kolejnych 4 szt. autobusów na nowe autobusy niskoemisyjne 

zasilane CNG.  

Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie zakładanego udziału autobusów niskoemisyjnych 

w taborze ogółem.  

Id: F6779996-BD7E-4D3B-AF94-24462B254E3B. projekt Strona 57



Strategia Rozwoju Elektromobliności dla Gminy Miejskiej Mielec do 2035 r. 

58 

 

Zgodnie z założeniami MKS Sp. z o.o. planuje wymianę 6 autobusów zasilanych olejem 

napędowym spełniających najniższe normy emisji spalin oraz 10 szt. najstarszych autobusów 

zasilanych gazem CNG16.  

Należy zaznaczyć, że w powyższej analizie niedoborów nie zostały uwzględnione pojazdy 

elektryczne typu Melex, ponieważ zgodnie z zapisami ustawy o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych pojazd elektryczny rozumiany jest jako pojazd samochodowy w rozumieniu 

art.2 pkt. 33 ustawy  dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. 

3.4.2. Infrastruktura 

W zakresie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych Gmina Miejska Mielec nie jest 

zobligowana na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy do zapewnienia punktów w ogólnodostępnych 

stacjach ładowania do końca 2020 r. 

3.5. Zakres inwestycji niezbędnych do zniwelowania niedoborów jakościowych 

i ilościowych systemu, w tym inwestycji odtworzeniowych 

Wyniki analizy niedoborów ilościowych i jakościowych przedstawionych w rozdziale 3.4. 

Strategii wskazały obszary, w których Gmina Miejska Mielec musi przeprowadzić niezbędne 

inwestycje.  

Poniżej przedstawiono listę niezbędnych zadań, które Gmina Miejska Mielec powinna 

uwzględnić w planach inwestycyjnych oraz wydatkach budżetowych przeznaczonych na 

realizację zadań publicznych Gminy: 

  Zakup 1 elektrycznego samochodu osobowego do 2022 roku na potrzeby Urzędu 

Miejskiego w Mielcu. oraz monitoring liczby samochodów elektrycznych w kolejnych 

latach w celu utrzymania obowiązku ustawowego w zakresie floty pojazdów 

wykorzystywanych przez JST. 

  Uzupełnienie floty pojazdów jednostek organizacyjnych Gminy lub podmiotów 

zewnętrznych o 6 pojazdów elektrycznych lub zasilanych gazem ziemnym do 2022 

roku oraz w kolejnych latach  

 
16 W związku z rozłożeniem inwestycji taborowych w czasie konieczna będzie wymiana także autobusów 

zasilanych gazem CNG (ze względu na ich wiek i okres eksploatacji). 
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Ponadto, w budżecie gminy należy zaplanować spodziewany wzrost kosztów związany 

z realizacją zadań publicznych zlecanych podmiotom w ramach zawieranych umów na okres 

od 2022 r. oraz kolejno od 2025 r. z uwzględnieniem udziału taboru zero lub niskoemisyjnego 

wynoszącego odpowiednio co najmniej 10% i 30%. 

W zakresie transportu publicznego Organizator (Gmina Miejska Mielec) nie jest obecnie 

zobligowany do zlecania usług od 2021 r. operatorom posiadającym flotę pojazdów 

zeroemisyjnych, niemniej jednak ryzyko związane z aktualizacją AKK i zmianą charakteru tej 

analizy powinno zostać uwzględnione. W związku z tym Gmina Miejska Mielec powinna 

przygotować wariant alternatywny, gotowy do wdrożenia w przypadku konieczności 

osiągnięcia wymaganego ustawą udziału taboru zeroemisyjnego. 

Niemniej w przypadku wspierania rozwoju transportu publicznego niskoemisyjnego Gmina 

Miejska Mielec powinna uwzględnić w planach inwestycyjnych i wydatkach budżetowych 

inwestycje w wymianę taboru Operatora na niskoemisyjne autobusy zasilane CNG (zgodnie 

z założeniem osiągnięcia 30% udziału autobusów z alternatywnym źródłem zasilania we flocie 

eksploatowanych pojazdów).  
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4. Opis istniejącego systemu energetycznego Gminy Miejskiej Mielec 

4.1. Istniejący system energetyczny Gminy Miejskiej Mielec 

ENERGIA ELEKTRYCZNA 

Głównym operatorem energii elektrycznej17 w Mielcu jest PGE Dystrybucja S.A.. Na terenie 

Gminy energię elektryczną wytwarza także instalacja kogeneracyjna Elektrociepłowni Mielec 

oraz elektrownia na biogaz z oczyszczalni ścieków Mielec, której właścicielem jest Miejskie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.  

Sieć Elektrociepłowni Mielec jest bezpośrednio połączona z siecią Energii Euro Park (operator 

sieci dystrybucyjnej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej). Energia elektryczna 

wyprowadzana jest do sieci Energii Europark za pomocą  6 linii średniego napięcia (2 linie 15 

kV o oznaczeniu GSZ nr 9 i 10 oraz 4 linie 6 kV o oznaczeniu E1 nr 1 i 2, E4 nr 6) do sieci 

Energii Europark. W przypadku wyprodukowania przez elektrociepłownię energii elektrycznej, 

która nie zostanie wykorzystana w SSE18, zostaje ona transformowana na wysokie napięcie 

i wprowadzana do sieci PGE Dystrybucja S.A. 

Elektrownia na biogaz MPGK Mielec przyłączona jest do sieci SN PGE Dystrybucja S.A. 

oddział Rzeszów. Energia produkowana przez elektrownię w całości spożytkowywana jest na 

potrzeby własne jednostki.  

Przesył energii elektrycznej  na obszarze Gminy Miejskiej Mielec odbywa się za pomocą linii 

wysokiego napięcia (110kV). Długość sieci elektroenergetycznej na terenie miasta Mielec: linie 

WN 26,7 km (w tym: napowietrzne: 26,7 km; kablowe: 0 km), linie SN 206,9 km (w tym: 

napowietrzne 75,7 km; kablowe: 131,2 km), linie nN- 431,9 km (w tym: napowietrzne 87,7 km; 

kablowe 183,5 km, przyłącza napowietrzne 71,1km; przyłącza kablowe 89,6 km). 

Sieć linii wysokiego napięcia na terenie miasta należy do majątku PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Rzeszów: 

 
17 Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Mielec na 

lata 2013-2030 – Aktualizacja, rok 2018 

18 Sytuacja nadzwyczajnie rzadka, ponieważ zapotrzebowanie na energię elektryczną   podmiotów znajdujących 

się w SSE Mielec przewyższa ilość wyprodukowanej energii przez elektrociepłownię.  
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  Chmielów – Mielec, 

  Połaniec – Mielec, 

  Połaniec – Mielec Smoczka, 

  Mielec – Radomyśl, 

  Mielec – Mielec WSK, 

  Mielec Smoczka – Mielec WSK. 

Na terenie Gminy Miejskiej Mielec znajdują się dwie stacje elektroenergetyczne, które swoim 

zasięgiem obejmują całe obszar miasta: 

  stacja 110/15 kV (GPZ) Mielec; 

  stacja 110/15 kV (GPZ) Mielec Smoczka. 

Na terenie SSE EURO PARK, pod nadzorem ENERGII Euro Park znajduję się: 

  282 sztuk przyłączy o łącznej długości 20 000 metrów bieżących, 

  25 000 metrów sieci niskiego napięcia, 

  30 000 metrów sieci średniego napięcia, 

  1 500 metrów sieci wysokiego napięcia. 

Na terenie SSE EURO PARK znajduje się 30 stacji transformatorowych: 

  Jedna stacja o napięciu 110kV/15kV, 

  14 stacji o napięciu 15kV/0,4kV, 

  15 stacji o napięciu 6kV/0,4kV. 

W bilansie energetycznym głównym dystrybutorem jest PGE Dystrybucja S.A i ona głównie 

zasila obszar Gminy Miejskiej Mielec. Energia elektryczna produkowana przez 

Elektrociepłownię Mielec oraz elektrownię na biogaz MPGK w Mielcu wystarcza na własne 

potrzeby, a w przypadku elektrociepłowni nadwyżka wyprodukowanej energii  przekazywana 

jest na potrzeby SSE Mielec. 

Istniejący system elektroenergetyczny na obszarze Gminy Miejskiej Mielec zaspokaja aktualne 

potrzeby odbiorców energii elektrycznej. Sieci elektroenergetyczne na terenie miasta są 
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wystarczające dla pokrycia zwiększonych potrzeb prądu wynikających z przyjętej prognozy 

oraz co bardzo istotne dla odbiorców przemysłowych, którzy zużywają największą część 

łącznego zużycia w mieście. 

W kontekście przedmiotowej Strategii należy zwrócić szczególną uwagę, że krajowy system 

energetyczny jest oparty głównie o paliwa kopalne. Obecnie udział węgla w paliwach 

energetycznych zasilanych elektrownie wynosi aż 80%, stąd potrzebne są zmiany dotyczące 

zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii. Polska tym samym zajmuje wysokie miejsce 

w Europie i na świecie, jeśli chodzi o emisję CO2 przypadającą na jednostkę wyprodukowanej 

energii elektrycznej (820 kg CO2/MWh przy średniej globalnej wynoszącej 450 kg 

CO2/MWh). 

W przypadku przejścia na transport zeroemisyjny z wykorzystaniem pojazdów zasilanych 

energią elektryczną mamy do czynienia z redukcją niskiej emisji (pochodzącej z silników 

spalinowych) na rzecz emisji wysokiej (pochodzącą z wytwarzania energii w elektrowni). 

ENERGIA CIEPLNA 

Gmina Miejska Mielec zasalania jest w ciepło z kilku źródeł19: 

  ciepło dostarczane przez Elektrociepłownię Mielec Sp. z o.o., 

  kotłownie lokalne należąc do różnych podmiotów, 

  Termo Organika Sp. z o.o. Mielec 

  Indywidualne źródła ciepła. 

Indywidualne źródła ciepła obejmują około 57% zapotrzebowania na ciepło w mieście.  

Głównym dystrybutorem energii cieplnej w Mielcu jest Elektrociepłownia Mielec, która przede 

wszystkim dostarcza ciepło do obiektów komunalnych i przemysłowych. Ponadto na terenie 

Gminy Miejskiej Mielec zlokalizowane są kotłownie indywidualne i grupowe zaopatrujące 

pojedyncze obiekty lub zespoły obiektów (dominującym paliwem jest gaz). 

Podstawowym nośnikiem energii pierwotnej dla ogrzewania budynków i obiektów 

zlokalizowanych w Mielcu, nie będących podłączonymi do systemu ciepłowniczego, jest 

 
19 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Mielec na 

lata 2013-2030 - aktualizacja 
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paliwo stałe, przede wszystkim węgiel kamienny w postaci pierwotnej. Wysoki stopień zużycia 

identyfikuje się również dla drewna. Mniejszą grupę stanowią mieszkańcy zużywający jako 

paliwo na potrzeby grzewcze gaz ziemny sieciowy, olej opałowy, gaz płynny lub energię 

elektryczną. 

PALIWA GAZOWE 

Sieć gazowa na terenie Gminy Miejskiej Mielec obsługiwana jest przez Polską Spółkę 

Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Tarnowie Zakład w Rzeszowie, Rejon Dystrybucji Gazu 

Mielec20. Na omawianym terenie dystrybucja paliwa gazowego realizowana jest z sieci 

gazowej wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia za pośrednictwem pięciu stacji redukcyjno-

pomiarowych I-go stopnia zlokalizowanych  przy ul. Inwestorów, Benedyktyńskiej, Wolności, 

Kosmonautów i Cyranowskiej. Liczba stacji redukcyjno – pomiarowych i redukcyjnych II 

stopnia wynosi 18. Długość gazociągów wysokiego ciśnienia wynosi 10 655 m. Długość sieci 

gazowej średniego i niskiego ciśnienia 128 816 m. Liczba przyłączy w mieście to 7 445 szt. 

o długości 77 152 m. W mieście znajduje się 18 376 sztuk gazomierzy. 

4.2. Ocena bezpieczeństwa energetycznego Gminy Miejskiej Mielec 

Infrastruktura przesyłu energii elektrycznej 

Stan techniczny sieci SN (będących własnością PGE Dystrybucja S.A.) zapewniających 

energię elektryczną na obszarze Gminy Miejskiej Mielec jest dobry, w nielicznych 

przypadkach jako dostateczny, natomiast stan techniczny sieci nN został oceniony 

w przeważającej części jako dobry, a na niektórych peryferyjnych obszarach jako 

dostateczny21. Linie elektroenergetyczne posiadają rezerwy mocy umożliwiające zasilanie 

istniejących i przyszłych odbiorców na terenie miasta Mielec. 

Stacje transformatorowe na terenie Mielca (stacja 110/15 kV (GPZ) Mielec, stacja 110/15 kV 

(GPZ) Mielec Smoczka) posiadają rezerwy mocy. 

Stan techniczny sieci podlegających pod ENERGIĘ Euro Park przedstawia się następująco:  

 
20 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Mielec na 

lata 2013-2030 - aktualizacja 

21Występują okresowe problemy z możliwością zachowania standardowych parametrów dostarczanej energii lub 

istniejąca sieć jest zbyt rozległa, albo też dość mocno wyeksploatowana. 
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  30 % sieci oceniono na stan dobry,  

  50 % sieci oceniona na stan średni,  

  20 % sieci oceniona na stan zły. 

Sieć elektroenergetyczna na napięciu 110 kV, 15 kV na terenie stacji 110/15 kV eksploatowana 

jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Urządzenia takie jak: baterie 

akumulatorów, kondensatorów, mosty kablowe, rezystory, urządzenia łączności, wyłączniki 

i odłączniki WN i SN wraz z napędami są wymieniane eksploatacyjnie na bieżąco celem 

utrzymywania infrastruktury sieciowej w stanie zapewniającym odbiorcom jakość dostarczanej 

energii i pewność zasilania wg obowiązujących przepisów i uregulowań. Wszystkie stacje 

elektroenergetyczne są ogrodzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz są 

zabezpieczone instalacją antywłamaniową przed wtargnięciem osób postronnych na teren stacji 

i do budynków rozdzielni 15 kV. 

Sieć ciepłownicza 

Ze względu na dość znaczne zagęszczenie istniejącej i planowanej zabudowy, zaopatrzenie 

w ciepło obiektów na obszarze gminy miejskiej nadal odbywać się będzie poprzez systemy: 

system ciepłowniczy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, w mniejszej części 

lokalnych kotłowni oraz indywidualnych źródeł ciepła w miejscach, w których zabudowa jest 

bardziej rozproszona. Na chwilę obecną nie przewiduje się zagrożenia bezpieczeństwa systemu 

ciepłowniczego w mieście.  

Sieć przesyłu paliw gazowych 

Ogólnie stan techniczny sieci gazowej na terenie miasta można ocenić jako dobry. Rezerwę 

przepustowości stacji dla Gminy Miejskiej Mielec można określić na ok. 8 000 m3/h. 

Sieć gazowa jest w dobrym stanie technicznym i może być źródłem gazu dla potencjalnych 

odbiorców znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Mielec. Rozbudowa sieci gazowej jest 

realizowana na bieżąco w miarę zgłaszanych potrzeb w ramach procesu przyłączeniowego. 

Gazociągi są systematycznie kontrolowane pod względem bezpieczeństwa i na bieżąco są 

usuwane awarie. Całodobowe pogotowie gazowe czuwa nad bezpieczeństwem oraz nad 

ciągłością dostawy paliwa gazowego. Sieci gazowe, których stan techniczny budzi wątpliwości 

są na bieżąco remontowane lub wymieniane w miarę dostępności środków finansowych. 
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4.3. Wariantowa prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną, gaz lub inne paliwa 

alternatywne w okresie do 2030 r w oparciu o program rozwoju gminy 

W ramach Projektu dokumentu Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Mielec na lata 2013-2030 – aktualizacja sporządzono 

prognozę zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło oraz gaz  do 2030 roku.  

Na potrzeby wariantowej prognozy przyjęto warianty zapotrzebowania, które zostały 

przedstawione w tabeli poniżej.  

Tabela 16. Warianty prognozy zapotrzebowania na energię cieplną, elektryczną i paliwa gazowe 

Wariant Opis 

Odniesienia 

Energia elektryczna/cieplna - Uznany za najbardziej prawdopodobny, obejmujący stabilny 
rozwój i umiarkowany wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną/ energię cieplną; 
Paliwa gazowe - W przypadku zapotrzebowania na paliwa gazowe wariant ten prezentuje 
łagodny rozwój gminy we wszystkich sektorach podyktowany zmianą liczby ludności wg 
prognozy GUS  

Postępu 
 

Energia elektryczna/cieplna - Obejmujący szybki rozwój i związany z nim duży wzrost 
zapotrzebowania na energię elektryczną/ energię cieplną. 
Paliwa gazowe - W przypadku paliw gazowych wariant ten charakteryzuje się wysokim 
stopniem rozwoju przemysłu szczególnie powstawanie przedsiębiorstw. 

Przetrwania 

Energia elektryczna - Obejmujący niski rozwój i związany z nim spadek zapotrzebowania na 
energię elektryczną wynikający z braku rozwoju przemysłu i rolnictwa na terenie gminy przy 
jednoczesnym oszczędzaniu energii. 
Energia cieplna - Obejmujący niski rozwój i związany z nim spadek zapotrzebowania na 
energię cieplną wynikający z braku rozwoju przemysłu przy jednoczesnym oszczędzaniu 
energii 
Paliwa gazowe - Charakteryzuje się ogólnym spadkiem zapotrzebowania na energię 
elektryczną ze względu na zakładany spadek liczby ludności. 

Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej 
Mielec na lata 2013-2030 – aktualizacja 

Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną w każdym wariancie zostało przedstawione 

na wykresie poniżej. 
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Wykres 1. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną w każdym wariancie odniesienia (GWh/rok) 

 

Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej 
Mielec na lata 2013-2030 – aktualizacja 

Ponad 88,2% energii elektrycznej zużywa sektor przemysłowo – usługowy (odbiorcy energii 

elektrycznej w taryfie A,B i C), a blisko 11,8% zużycia stanowi zapotrzebowanie na energię 

gospodarstw domowych (odbiorcy energii elektrycznej w taryfie G). 

Wyniki przedstawia wykres poniżej. 

Wykres 2. Udział zapotrzebowania na energię elektryczną wg kategorii odbiorców 

 

Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej 
Mielec na lata 2013-2030 – aktualizacja 
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Analiza stanu aktualnego zapotrzebowania na energię elektryczną w 2017 roku wykazała 

zapotrzebowanie na poziomie 307,28 GWh/rok. Prognoza zapotrzebowania dla wariantu 

odniesienia wykazała zwiększenie zapotrzebowania energii elektrycznej do wartości ok. 

332,57GWh/rok. tj. wzrost zapotrzebowania o ok. 8,2%. 

Prognoza zapotrzebowania na energię cieplną w każdym wariancie zostało przedstawione na 

wykresie poniżej. 

Wykres 3. Prognoza zapotrzebowania na energię cieplną w każdym wariancie odniesienia (TJ/rok) 

 

Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej 
Mielec na lata 2013-2030 – aktualizacja 

Wszystkie przeanalizowane warianty zakładają wzrost zapotrzebowania na ciepło, co wyraźnie 

pokazuje wykres powyżej. Wiąże się to z ogólnymi tendencjami na rynku. 

Prognoza zapotrzebowania paliw gazowych przedstawiono poniżej. 
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Wykres 4. Prognoza zapotrzebowania na paliwa gazowe w każdym wariancie odniesienia (tys. m3) 

 

Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej 
Mielec na lata 2013-2030 – aktualizacja 

Podsumowanie 

Stan techniczny istniejącego systemu elektroenergetycznego na obszarze Gminy Miejskiej 

Mielec oceniany jest na poziomie dobrym.  

Wyniki prognozy zapotrzebowania na energię cieplną, eklektyczną czy paliwa gazowe zakłada 

wzrost zużycia ww. energii czy paliw u istniejących, jak i nowych odbiorców. W przypadku 

zapotrzebowania na energię elektryczną czy gazu większa część przypada na odbiorców 

przemysłowych. W przypadku energii cieplnej – sektor budownictwa indywidualnego 

wielorodzinnego oraz przemysł i rolnictwo.  

W przypadku zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego w dostawie energii 

elektrycznej niezbędna jest rozbudowa sieci energetycznej niskiego napięcia oraz ewentualna 

konieczność budowy nowych stacji transformatorowych oraz linii napowietrznych lub 

kablowych SN lub NN.  

Bieżące utrzymanie eksploatowanego systemu pozwalają na bezpieczne użytkowanie 

i zapewnia rezerwę po stronie SN dla rozwijającego się regionu. Podstawowe elementy 

sieci elektroenergetycznej mają rezerwy umożliwiające zaspokojenie aktualnych potrzeb 

i podłączenie nowych odbiorców.  Stan zabezpieczenia miasta na energię elektryczną można 

określić jako dobry.  
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5. Strategia rozwoju elektromobilności w jednostce samorządu 

terytorialnego  

5.1. Podsumowanie i diagnoza stanu obecnego, w tym zidentyfikowane problemy  

Analiza stanu obecnego Gminy Miejskiej Mielec, opisanej w rozdziale 1.4.Charakterystyka 

Gminy Mielec oraz w rozdziale 3. Stan obecny systemu komunikacyjnego Gminy Miejskiej 

Mielec, pozwoliła na zidentyfikowanie problemów, które zostały przyporządkowane do 

głównych obszarów problemowych. Obszary te zostały zdefiniowane w następujący sposób: 

Obszar I AKTYWNE FORMY MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW GMINY MIEJSKIEJ MIELEC 

Obszar II INFRASTRUKTURA MIEJSKA ORAZ ZADANIA PUBLICZNE GMINY MIEJSKIEJ 
MIELEC POZA PUBLICZNYM TRANSPORTEM ZBIOROWYM 

Obszar III FUNKCJONOWANIE SYSTEMU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W 
GMINIE MIEJSKIEJ MIELEC 

Źródło: opracowanie własne 

Obszar I dotyczy wszystkich form mobilności mieszkańców takich jak podróże samochodem 

(w tym nisko- i zeroemisyjne), motocyklem, skuterem, hulajnogą (w tym elektryczna), 

rowerem (w tym elektryczny), a także podróże piesze. 

Dla tego obszaru zdiagnozowano następujące strefy problematyczne: 

  Ogólnokrajowe rozwiązania prawne wspierające mieszkańców w rezygnacji 

z pojazdów zasilanych paliwem konwencjonalnym na pojazdy nisko- lub 

zeroemisyjne; 

  Ogólnodostępna infrastruktura ładowania pojazdów zeroemisyjnych na terenie miasta; 

  Systemy miejskiej wspierające ekologiczny transport indywidualny takie jak system 

roweru miejskiego, hulajnogi elektrycznej, system car-sharing; 

  Infrastruktura rowerowa w mieście  

  Bezpieczeństwo użytkowników indywidualnych środków transportu (drogi, parkingi, 

przejścia dla pieszych, chodniki, oświetlenie) w przemieszczaniu się po mieście; 

Obszar II dotyczy zadań publicznych Gminy Miejskiej Mielec realizowanych przez własne 

jednostki oraz podmioty zewnętrzne, a także zadań z zakresu inteligentnego miasta. Do 

obowiązków Gminy należy zapewnienie przy realizacji lub zlecaniu tych usług odpowiedniego 
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udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym. Z uwagi na to, że są to 

głównie pojazdy ponadnormatywne (np. śmieciarki, pługi śnieżne itp.) należy założyć, że 

większość z nich będzie zasilana gazem ziemnym. Szacowaną liczbę taboru nisko- 

i  zeroemisyjnego wymaganą do realizacji usług publicznych w poszczególnych latach określa 

w tabela 13 w rozdz. 3.4.1 Strategii.  

Dla tego obszaru zdiagnozowano następujące strefy problematyczne: 

  Jakość i ekologiczność eksploatowanej floty pojazdów wykorzystywanych do realizacji 

zadań publicznych Gminy (w tym pojazdy służbowe), 

  Systemy wspomagające zarządzanie infrastrukturą miejską (zarządzanie dostępnością 

miejsc postojowych i parkingów należących do Gminy Miejskiej Mielec), 

  Sieć ogólnodostępnych ładowarek przy budynkach użyteczności publicznej, 

Obszar III dotyczy zadań skoncentrowanych wokół zeroemisyjnego taboru autobusowego 

oraz infrastruktury przeznaczonej na potrzeby publicznego transportu zbiorowego na terenie 

Gminy Miejskiej Mielec.  

Dla tego obszaru zdiagnozowano następujące strefy problematyczne: 

  Stan techniczny i ekologiczność eksploatowanego taboru komunikacji miejskiej; 

  Infrastruktura i systemy zarządzania poprawiające funkcjonowanie komunikacji 

miejskiej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec 

Poniżej przedstawiono podsumowanie analizy obszarów problematycznych związanych 

z rozwojem elektromobilnosci w Gminie Miejskiej Mielec. 

Id: F6779996-BD7E-4D3B-AF94-24462B254E3B. projekt Strona 70



Strategia Rozwoju Elektromobliności dla Gminy Miejskiej Mielec do 2035 r. 

71 

 

Tabela 17. Obszary problematyczne rozwoju elektromobilnosci i smart city w Gminie Miejskiej Mielec 

O
B

S
Z

A
R

 I
 

STREFY PROBLEMATYCZNE 

  Ogólnokrajowe rozwiązania prawne wspierające mieszkańców w rezygnacji 
z pojazdów zasilanych paliwem konwencjonalnym na pojazdy nisko- lub 
zeroemisyjne; 

  Ogólnodostępna infrastruktura ładowania pojazdów zeroemisyjnych na terenie 
miasta; 

  Systemy miejskiej wspierające ekologiczny transport indywidualny takie jak 
system roweru miejskiego, hulajnogi elektrycznej, system car-sharing; 

  Infrastruktura rowerowa w mieście  
  Bezpieczeństwo użytkowników indywidualnych środków transportu (drogi, 

parkingi, przejścia dla pieszych, chodniki, oświetlenie) w przemieszczaniu się 
po mieście; 

O
B

S
Z

A
R

 I
I 

STREFY PROBLEMATYCZNE 

  Jakość i ekologiczność eksploatowanej floty pojazdów wykorzystywanych do 
realizacji zadań publicznych Gminy (w tym pojazdy służbowe), 

  Systemy wspomagające zarządzanie infrastrukturą miejską (zarządzanie 
dostępnością miejsc postojowych i parkingów należących do Gminy Miejskiej 
Mielec), 

  Sieć ogólnodostępnych ładowarek przy budynkach użyteczności publicznej, 

O
B

S
Z

A
R

 I
II

 

STREFY PROBLEMATYCZNE 

  Stan techniczny i ekologiczność eksploatowanego taboru komunikacji 
miejskiej; 

  Infrastruktura i systemy zarządzania poprawiające funkcjonowanie komunikacji 
miejskiej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec 

Źródło: opracowanie własne 

5.2. Priorytety rozwojowe   

Niniejsza Strategia prezentuje kierunek oczekiwanych zmian w obszarze rozwoju 

elektomobilności na obszarze Gminy Miejskiej Mielec i stanowi uzupełnienie Strategii 

Rozwoju społeczno – gospodarczego Miasta Mielca, Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

Miasta Mielca, jak i Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

Gminy Miejskiej Mielec.  

Wnioski z analizy obszarów problematycznych, wyników badań ankietowych oraz przyjętych 

celów strategicznych w wyżej wymienionych dokumentach pozwoliły na określenie głównych 

celów strategicznych niniejszego dokumentu.  
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Określone cele strategiczne przedstawiają przyjętą wizję rozwoju obszaru elektromobilnosci 

wraz z elementami smart city w Mielcu.  

CEL STRATEGCZINY I 

AKTYWNE FORMY MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW OPARTE O ROZWÓJ 
EKOLOGICZNEGO TRANSPORTU INDYWIDUALNEGO 

CEL STRATEGICZNY II 

GMINA MIEJSKA MIELEC - -INTELIGENTNE MIASTO – EKOLOGICZNY URZĄD 

CEL STRATEGICZNY III 

ROZWÓJ NISKOEMISYJNEGO ORAZ ZEROEMISYJNEGO PUBLICZNEGO 
TRANSPORTU ZBIOROWEGO 

Źródło: opracowanie własne 

Realizacja działań wynikających z powyższych celów winna być prowadzona równocześnie, 

w celu równomiernego rozwoju określonych obszarów rozwoju miasta.  

5.2.1. Cele operacyjne 

W ramach Strategii zidentyfikowano i przyjęto następujące cele operacyjne dla Gminy 

Miejskiej Mielec odpowiadające określonym celom strategicznym. 
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C
E

L
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R

A
T

E
G
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Z

N
Y

 I
 

CELE OPERACYJNE 

I.1.Tworzenie dogodnych warunków prawnych wspierających rozwój 
elektromobilności w Gminie Miejskiej Mielec 

I.2. Rozwój sieci ogólnodostępnych punktów ładowania oraz stacji CNG na 
terenie miasta 

I.3. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu 
indywidualnego 

I.4. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników aktywnych form mobilności 

I.5. Rozwój systemów miejskich (rower, hulajnoga, car-sharing) 

C
E

L
 S

T
R

A
T

E
G

IC
Z

N
Y

 I
I 

CELE OPERACYJNE 

II.1. Odnowa taboru wykorzystywanego do zadań własnych Gminy Miejskiej 
Mielec  

II.2. Ekologiczne pojazdy służbowe Urzędu  

II.3. Ekologiczna flota pojazdów do realizacji zadań komunalnych na terenie 
Gminy Miejskiej Mielec 

II.4. Ogólnodostępna sieć ładowarek przy budynkach użyteczności publicznej 

II.5. System zarządzania infrastrukturą parkingową w mieście 

II.6. Poprawa jakości oświetlenia w mieście 

C
E

L
 S

T
R

A
T

E
G

IC
Z

N
Y

 I
II

 CELE OPERACYJNE 

III.1. Modernizacja infrastruktury służącej usprawnieniu funkcjonowania 
publicznego transportu zbiorowego 

III.2. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń generowanych przez publiczny 
transport zbiorowy 

Źródło: opracowanie własne 

Określone grupy celów operacyjnych dla danego celu strategicznego są miedzy sobą 

powiązane. Dlatego osiągnięcie założonych celów w zakresie jednego celu strategicznego 

będzie wspomagać osiągnięcie celów operacyjnych określonych w pozostałych celach 

strategicznych.  
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6. Plan wdrożenia elektromobilności w jednostce samorządu terytorialnego  

6.1. Zestawienie i harmonogram niezbędnych działań, w tym instytucjonalnych 

i administracyjnych, w celu wdrożenia strategii rozwoju elektromobilności   
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Tabela 18. Struktura działań służących realizacji celów strategicznych 

Cel 
strategiczny 

Cel operacyjny Działania 
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I.1.Tworzenie dogodnych warunków 
prawnych wspierających rozwój 
elektromobilności w Gminie Miejskiej 
Mielec 

Regulacje prawne polegające na wprowadzeniu zwolnień lub obniżenia podatku od nieruchomości punktów 
ładowania pojazdów elektrycznych, a także zwolnienia lub obniżenia podatku od środków transportowych 
dla pojazdów nisko- lub zeroemisyjnych. 

Zachęcenie inwestorów prywatnych do budowy własnych punktów ładowania, zachęcenie mieszkańców do 
zakupu pojazdów nisko- lub zeroemisyjnych lub przedsiębiorców do wymiany pojazdów służbowych na 
pojazdy bardziej ekologiczne. 

I.2. Rozwój sieci ogólnodostępnych 
punktów ładowania oraz stacji CNG na 
terenie miasta 

Gmina Miejska Mielec nie podlega wymogom określonym w art. 60 ust. 1 ustawy o elektromobilności i 
paliwach alternatywnych, który określa minimalną liczbę punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz 
stacji ładowania gazem sprężonym CNG w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców. Niemniej działania 
Gminy na rzecz stworzenia sieci ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych 
przyczyniłoby się do rozwoju elektromobilnosci na terenie gminy (dostęp do punktów ładowania pojazdów 
elektrycznych może zachęcić mieszkańców do wymiany samochodu na pojazd eklektyczny). Przy punktach 
ładowania pojazdów elektrycznych mogłyby się także znaleźć ładowarki dla rowerów czy hulajnóg 
elektrycznych.  

Na obszarze Gminy znajduje się jedna stacja tankowania gazu CNG. Rozbudowa stacji z równoczesnym 
promowaniem niskoemisyjnego transportu może zachęcić mieszkańców do wyboru pojazdów napędzanych 
gazem.  

I.3. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z transportu 
indywidualnego 

Budowa infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, tworzenie regulacji prawnych zachęcających do 
zakupu pojazdu nisko- lub zeroemisyjnego oraz tworzenie na terenie miasta stref przyjaznych transportowi 
zeroemisyjnemu (np. strefy parkowania w centrum miasta wyłącznie dla pojazdów elektrycznych) . 

I.4. Poprawa bezpieczeństwa 
użytkowników aktywnych form 
mobilności 

Zgodnie z wynikami badan ankietowych na temat poprawy bezpieczeństwa w mieście respondenci 
opowiedzieli się za następującymi rozwiązaniami: 

- dodatkowe oświetlenie przejść dla pieszych 

- wyraźne wyznaczenie miejsc parkingowych 
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- budowa, rozbudowa chodników  

- budowa, rozbudowa dróg rowerowych 

Dobrze oznaczone miejsca parkingowe w mieście pozwolą na skrócenie czasu szukania miejsca do 
zaparkowania w dozwolonym miejscu. Działania w zakresie rozbudowy chodników, poprzez dostosowanie 
ich nawierzchni i szerokości oraz usunięcie barier architektonicznych, ułatwią mieszkańcom korzystanie z 
nich przy użyciu urządzeń transportu osobistego.  

Rozbudowa dróg rowerowych o wysokich parametrach w mieście pozwoli mieszkańcom na komfortowe 
poruszanie się po mieście rowerami, w tym elektrycznymi, czy hulajnogami.  Ponadto odseparowanie ruchu 
rowerowego czy użytkowników hulajnóg wpłynie także na bezpieczeństwo ruchu drogowego.  

I.5. Rozwój systemów miejskich (rower, 
hulajnoga, car-sharing) 

Wpływ na zmianę zachowań mieszkańców w wyborze środka transportu w celu podróży po mieście może 
mieć stworzenie systemu roweru miejskiego ( m.in. parkingi typu bike&ride, ogólnodostępne punkty 
ładowania rowerów elektrycznych, wypożyczalnia rowerów miejskich), systemu elektrycznej hulajnogi 
(punkty ładowania i wypożyczania hulajnogi, punkty miejsc postoju hulajnóg)  czy systemu car-sharing 
opartego na pojazdach elektrycznych. 
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II.1. Odnowa taboru wykorzystywanego 
do zadań własnych Gminy Miejskiej 
Mielec 

Wymiana floty pojazdów (m.in. śmieciarki, zamiatarki, polewacze, pojazdy dostawcze, czy techniczne)  
wykorzystywanych do obsługi zadań komunalnych przez jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Mielec. 
Zgodnie z analizą braków i koniecznością spełnienia wymogu ustawowego do końca 2028 roku konieczne 
będzie posiadanie we flocie pojazdów przynajmniej 28 pojazdów niskoemisyjnych (pojazdy specjalistyczne 
wykorzystywane do realizowania zadań własnych gminy w gospodarce komunalne charakteryzują się dużym 
zużyciem energii). Ze względu na dużą energochłonność pojazdów nie przewidziano zakupu pojazdów 
zeroemisyjnych.  

Dodatkowo należy dążyć do stopniowej wymiany we flocie pojazdów zasilanych paliwem 
konwencjonalnym na pojazdy wykorzystujące gaz ziemny CNG. 

Należy kontynuować wykorzystywanie małych pojazdów elektrycznych w mieście do realizacji codziennych 
zadań własnych Gminy takich jak: opróżnianie koszy na śmieci, utrzymanie zieleni miejskiej, bieżące 
sprzątanie placów, chodników, dróg czy innych elementów infrastruktury drobnej należącej do gminy.    

Monitoring umów z podmiotami zewnętrznymi, które wykonują zadania publiczne zlecone przez Gminę. 
Nadzór ma być prowadzony w celu kontroli wymogu ustawowego co do udziału pojazdów niskoemisyjnych 
lub zeroemisyjnych w całej flocie podmiotu skierowanej do realizacji zadań zleconych.  
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II.2. Ekologiczne pojazdy służbowe 
Urzędu  

Obecna flota pojazdów służbowych wykorzystywanych przez Urząd Miejski w Mielcu składa się z trzech 
pojazdów zasilanych paliwem konwencjonalnym. Zgodnie z wymogiem ustawowym Gmina Miejska Mielec 
musi zapewnić 30% udział samochodów zeroemisyjnych we flocie pojazdów służbowych. 

II.3. Ekologiczna flota pojazdów do 
realizacji zadań komunalnych na terenie 
Gminy Miejskiej Mielec 

Dążenie do wymiany pojazdów zasilanych paliwem konwencjonalnym na pojazdy niskoemisyjne na 
poziomie 30%. Zarządzanie posiadaną flotą w taki sposób by w obszarach o wysokim stężeniu 
zanieczyszczeń powietrza kierowane były pojazdy niskoemisyjne. Ponadto wykorzystywanie większej 
liczby pojazdów elektrycznych (typu melex) do realizacji bieżących zadań własnych w ścisłym centrum 
miasta.  

II.4. Ogólnodostępna sieć ładowarek przy 
budynkach użyteczności publicznej 

Wdrażanie programu budowy punktów ładowania pojazdów elektrycznych przy budynkach użyteczności 
publicznej pozwoli na zwiększenie dostępności infrastruktury ładowania użytkownikom samochodów 
elektrycznych.  

II.5. System zarządzania infrastrukturą 
parkingową w mieście 

Wdrażanie systemu informacji parkingowej w mieście poprzez instalację tablic informacyjnych w głównych 
punktach miasta (przy drogach o największym natężeniu ruchu) o liczbie wolnych miejsc postojowych na 
danym obszarze. Tablice mogłyby prezentować aktualną sytuację na danym obszarze poprzez wyświetlanie 
liczby wolnych miejsc w czasie rzeczywistym.  

II.6. Poprawa jakości oświetlenia w 
mieście 

Wymiana wyeksploatowanego oświetlenia ulicznego na bardziej energooszczędny, co może przyczynić się 
do oszczędności kosztów energii ponoszonych przez Gminę.  
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III.1. Modernizacja infrastruktury 
służącej usprawnieniu funkcjonowania 
publicznego transportu zbiorowego 

Kontynuacja zadań prowadzonych przez Gminę z zakresu poprawy infrastruktury drogowej, przystankowej 
w mieście m.in. poprzez:  

  Poprawę jakości dojść pieszych do przystanków autobusowych komunikacji miejskiej,  

   Zwiększenie prędkości autobusów kosztem transportu prywatnego poprzez nadawaniu priorytetu 
pojazdom komunikacji miejskiej, tworzenie buspasów.  

  Dostosowywanie przystanków komunikacji miejskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (w 
tym dla osób z ograniczoną mobilnością) lub starszych 

W zakresie usprawniania funkcjonujących systemów z obszaru ITS: 

  Wprowadzanie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w kolejnych punktach miasta 
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  Rozszerzanie istniejących systemów informacji pasażerskiej, czy elektronicznego biletu o nowe 
funkcjonalności ułatwiające korzystanie z nich wszystkim użytkownikom. 

III.2. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
generowanych przez publiczny transport 
zbiorowy 

Wymiana najstarszych autobusów (z silnikami spełniającymi niższe normy emisji spalin niż norma EURO5) 
na pojazdy nisko- lub zeroemisyjne w związku z utrzymaniem wysokiego odsetka pojazdów spełniających 
minimum normę EURO6.  

Dążenie do zwiększania udziału autobusów niskoemisyjnych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy 
Miejskiej Mielec poprzez wymianę starych autobusów spełniających najniższe normy emisji spalin (zasilane 
On lub CNG) na autobusy zasilane gazem ziemnym CNG.  

W przypadku zmiany regulacji prawnych (zmiana zapisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r o 
elektromobilności i paliwach alternatywnych nakładająca obowiązek posiadania w taborze pojazdów 
zeroemisyjnych wykorzystywanych w ramach publicznego transportu zbiorowego bez względu na wyniki 
analizy kosztów i korzyści) lub jeżeli inwestycja będzie ekonomicznie uzasadniona (wyniki analizy kosztów 
i korzyści będą wskazywały wariant inwestycji  w tabor zeroemisyjny jako najbardziej korzystny) dążenie 
do wdrożenia eksploatacji autobusów elektrycznych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej 
Mielec poprzez: 

  Opracowanie koncepcji wdrożenia taboru elektrycznego wraz ze wskazaniem optymalnego sposobu 
ładowania – aktualizacja  

  Testowanie w warunkach rzeczywistych autobusów zeoremisyjnych, 

  Wybór lokalizacji dla stacji obsługi autobusów elektrycznych, 

  Wybór linii komunikacji do eksploatowania przez autobusy zeroemisyjne, 

  Wybór lokalizacji punktów ładowania autobusów elektrycznych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów strategicznych Gminy Miejskiej Mielec oraz wyników badan ankietowych 
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6.1.1. Zakres i metodyka wybranej strategii rozwoju elektromobilności w PTZ, 

w tym rodzaj napędu pojazdów oraz zastąpienie pojazdów spalinowych 

W zakresie przewozów autobusowych realizowanych w ramach publicznego transportu 

zbiorowego, którego operatorem jest MKS Sp. z o.o. a organizatorem Gmina Miejska Mielec 

na podstawie podpisanych porozumień międzygminnych, założono w okresie referencyjnym 

Strategii utrzymanie wysokiego odsetka autobusów spełniających normę emisji spalin 

minimum EURO 6. Możliwe to będzie poprzez stopniową wymianę najstarszego 

eksploatowanego taboru na tabor niskoemimsyjnych lub zeroemisyjny.  

Zgodnie z art. 36 ust.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności w perspektywie 

do 2028 roku wyznaczono liczbę autobusów zeroemisyjnych w taborze eksploatowanym przez 

MKS Sp. z o.o. w Mielcu. Wyniki analizy AKK wskazały, że Gmina nie jest zobligowana, do 

końca 2021 roku, do spełnienia wymogów ustawowych w zakresie wdrażania autobusów 

zeroemisyjnych do obsługi linii komunikacji miejskiej w Mielcu.   

Niemniej z uwagi na cele strategiczne i operacyjne zawarte w dokumentach strategicznych 

Gminy Miejskiej Mielec  oraz wyniki badan ankietowych niezbędne są działania 

ukierunkowane na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu publicznego. 

Jednym z kluczowych działań mających wpływ na poprawę jakości powietrza w mieście jest 

wymiana taboru na nisko- i zeroemisyjny. Dzięki temu możliwa będzie poprawa jakości życia 

mieszkańców poprzez redukcję emisji szkodliwych substancji oraz poziomu hałasu 

komunikacyjnego. Dodatkowo wymiana taboru obecnie eksplotaowanego na tabor nisko – 

i zeroemisyjny byłaby kolejną zachętą dla mieszkańców do zmiany przyzwyczajeń 

transportowych (zgodnie z wynikami badan ankietowych wymiana taboru na nisko- lub 

zeoreoemisyjny skłoniłby część respondentów do rozważenia zmiany środka transportu 

w codziennych podróżach po mieście).  

MKS Sp. z o.o. jako operator publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Miejskiej 

Mielec podejmuje działania polegające na zwiększeniu udziału autobusów miejskich 

niskoemisyjnych w ogólnej liczbie eksploatowanego taboru. W perspektywie do 2035 roku 

Operator planuje osiągnąć 30% udział pojazdów z alternatywnym źródłem zasilania 

w eksploatowanym taborze. Zgodnie z założeniami do 2035 roku wymianie będzie podlegać 

14  szt. autobusów spełniających najniższe normy emisji spalin (EURO 2, EURO 4).  Zgodnie 

z założonym planem do 2028 roku wycofanych zostanie: 4 autobusy zasilane CNG oraz 6 
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autobusów zasilanych ON. W kolejnych latach (do 2035 roku) planuje się wycofać 4 autobusy 

zasilane CNG. Stare autobusy będą zastępowane nowymi niskopodłogowymi autobusami 

zasilanymi CNG.  

W ramach niniejszej Strategii rekomenduje się dalsze działania na rzecz rozwoju 

niskoemisyjnego publicznego transportu zbiorowego zgodnie z podejmowanymi obecnie 

działaniami Operatora.  

Jako wariant alternatywny (w przypadku zmian prawnych nakładających obowiązek posiadania 

pojazdów zeroemisyjnych wykorzystywanych w PTZ lub w przypadku kiedy inwestycje 

w autobusy zeroemisyjne będzie opłacalna z ekonomicznego punktu widzenia), w ramach 

niniejszej Strategii rekomenduje się dalsze działania na rzecz wdrożenia autobusów 

zeroemisyjnych w PTZ na terenie Gminy Miejskiej Mielec. Z uwagi na brak doświadczenia 

operatora na terenie Mielca w zakresie eksploatacji autobusów elektrycznych, niezbędne będzie 

przeprowadzenie testów eksploatacyjnych autobusów elektrycznych na rekomendowanych 

w analizie AKK tras komunikacyjnych, i w zmiennych warunkach atmosferycznych. Testy te 

pozwolą na weryfikację w rzeczywistych warunkach rekomendowanych linii komunikacyjnych 

do obsługi taborem zeroemisyjnym (wskazane w AKK), lokalizację i liczbę punktów ładowania 

autobusów, określenia klasy autobusów (m.in. pojemność pojazdu), pojemność baterii 

i optymalnych metod ich zasilania.  

Brak infrastruktury tankowania wodoru, a także scentralizowanych stacji dystrybucji wodoru 

w Polsce determinuje małe zainteresowanie wykorzystania pojazdów zasilanych tym paliwem. 

Dlatego, zarówno programy rządowe, jak i lokalne, kładą nacisk na pozostałe środki transportu 

zeroemisyjnego – w przypadku publicznego transportu zbiorowego – autobusy elektryczne.  

Ponadto na mniejsze zainteresowanie paliwami wodorowymi wpływ mają aspekty finansowe 

(wysokie koszty zakupu autobusu, wysoki koszt budowy stacji tankowania), technologiczne 

(zarówno samych autobusów, jak i stacji tankowania), jak i instytucjonalne (konieczność 

przeprowadzenia szczegółowych analiz eksperckich w odniesieniu do taboru jak 

i infrastruktury tankowania, rozeznania rynku, dialog techniczny z dostawcą wodoru). 

Podsumowując, Gmina Miejska Mielec, w okresie referencyjnym Strategii będzie dążyć do 

wymiany najbardziej wyeksploatowanych i najstarszych autobusów na nowe (przede 

wszystkim na autobusy niskoemisyjne zasilane CNG) w celu utrzymania wysokiego odsetka 
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autobusów spełniających normę emisji spalin minimum EURO 6.  Zapotrzebowanie na pojazdy 

niskoemisyjne w PTZ zostały przedstawione w rozdziale 3.4. niniejszego dokumentu.  

Ponadto Gmina, jako wariant alternatywny, będzie podejmować działania wspomagające 

wdrożenie w perspektywie do 2028 roku taboru zeroemisyjnego zgodnie z analizą 

zapotrzebowania przedstawioną w rozdziale 3.4. niniejszej Strategii. Dlatego w przyszłości (w 

przypadku nałożenia na Gminę obowiązku ustawowego lub kiedy inwestycje w tabor 

zeroemisyjny będzie opłacalny z ekonomicznego punktu widzenia) konieczne będzie 

opracowanie koncepcji wdrożenia autobusów zeroemisyjnych w PTZ na terenie Gminy 

Miejskiej Mielec będącej podstawą do podjęcia decyzji inwestycyjnych.  

6.1.1.1. Rodzaj napędu pojazdów zeroemisyjnych 

W ramach analizy AKK brano pod uwagę dwa rodzaje zasilania autobusów zeroemisyjnych: 

autobusy z wykorzystaniem wodorowych ogniw paliwowych oraz autobusy z napędem 

elektrycznym. 

Autobusy z wykorzystaniem ogniw wodorowych 

Autobusy o napędzie wykorzystującym wodór są to pojazdy wyposażone w silnik elektryczny 

zasilany paliwem wodorowym bez konieczności wykorzystywania energii elektrycznej 

kumulowanej w bateriach.  Ogniwa paliwowe to urządzenia elektrochemiczne konwertujące 

energię chemiczną na energie elektryczną. Produktami tej reakcji jest energia cieplna oraz 

woda.  

Technologia wodorowa wykorzystywana w pojazdach jest dostępna w niektórych miastach 

europejskich, takich jak Paryż, Londyn, czy Hamburg. W Europie od kilku lat istnieje także 

infrastruktura tankowania pojazdów napędzanych wodorem.   

W Polsce żadne miasto jeszcze nie eksploatuje w komunikacji zbiorowej autobusów zasilanych 

wodorem, także brakuje stacji tankowania tym paliwem. Niemniej w planach PGE do 2030 

roku jest deklaracja budowy 9 stacji tankowania wodoru, w tym w Białymstoku, Szczecinie, 

okolicach Łodzi, Trójmiasta oraz w Katowicach, Wrocławiu i Krakowie.   

Zalety i wady pojazdów napędzanych paliwem wodorowym. 
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Zalety Wady 

Zerowa emisyjność 

Całodobowy zasięg na jednym tankowaniu 

Szybkość tankowania 

Ograniczenie konieczności utylizacji baterii 

Nominalna liczba miejsc w pojeździe 

Dywersyfikacja źródeł zasilania 

Brak dostępności paliwa (ograniczenia ilość wodoru 
na rynku polskim)  

Brak źródeł zasalania (brak infrastruktury tankowania 
paliwa wodorowego)  

Brak doświadczenia operatorów w eksploatacji tego 
rodzaju autobusów (brak operatorów w Polsce 
mających doświadczenie w eksploatacji pojazdów 
zasilanych wodorem) 

Wysokie koszty początkowe wdrożenia systemu 
zasilania autobusów paliwem wodorowym 

Źródło: opracowanie własne 

Doświadczenia na rynku europejskim wskazują, że eksploatacja pojazdów zasilanych paliwem 

wodorowym niesie za sobą wiele korzyści, przede wszystkim w aspekcie ochrony środowiska. 

Niemniej uboga infrastruktura i małe doświadczenie w eksploatacji autobusów wodorowych 

powoduje, że programy rządowe  w chwili obecnej kładą nacisk na transport zeroemisyjny 

z wykorzystaniem energii elektrycznej jako głównego paliwa.  

 Autobusy z napędem elektrycznym22 

W Polsce, wśród pojazdów zeroemisyjnych, coraz większą popularnością cieszą się autobusy 

z napędem elektrycznym. Autobusy elektryczne z powodzeniem eksploatowane są w wielu 

polskich miastach (na koniec 2019 roku zarejestrowanych było 216 sztuk elektrobusów 

w Polsce, z czego najwięcej elektrobusów znajduje się w Zielonej Górze – 43 szt.) od wielu lat.  

Autobusy z napędem elektrycznym charakteryzują się niskim poziomem hałasu, drgań 

i brakiem emisji spalin. 

Napęd autobusu elektrycznego zbudowany jest z silników indukcyjnych zlokalizowanych na 

poszczególnych osiach pojazdu. Silniki te zasilane są energią elektryczną skumulowaną 

w bateriach (akumulatorach) zlokalizowanych na dachu oraz w tylnej przestrzenie autobusu). 

Obecnie rozwiązania techniczne pozwalają na magazynowanie do 250 kWH (pełne ładowanie 

pojazdu) energii.  

 
22 Poniższy opis jest wycinkiem najważniejszych informacji zawartych w dokumencie Analiza kosztów i korzyści 

związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej Gminy Miejskiej Mielec, 

grudzień 2018, Mielec 
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Niezmiernie ważnym aspektem w sposobie eksploatacji autobusów elektrycznych ma rodzaj 

zastosowanego ładowania.  

Obecnie dostępne są trzy systemy ładowania autobusów elektrycznych: 

  ładowanie nocne w czasie postoju pojazdu na terenie zajezdni – ładowanie za 

pośrednictwem złącza wtykowego (kabel z ustandaryzowanym wtykiem podłączonym 

do stacji ładowania); 

  ładowanie na pętlach końcowych w trakcie postoju – ładowanie za pośrednictwem stacji 

pantografowych do złącz montowanych na dachu autobusu; 

  krótkotrwałe doładowywanie autobusów podczas postoju na wybranych przystankach 

ładowanie za pośrednictwem pętli indukcyjnych poprzez złącza montowanie pod 

podwoziem autobusu (analogicznie do systemu pantografowego) – system narażony jest 

jednak na oddziaływanie warunków atmosferycznych – opady śniegu bądź deszczu i nie 

znalazł jak dotąd zastosowania w warunkach polskich. 

Czas ładowania pojazdów elektrycznych uzależniony jest od mocy stacji ładowania która 

powinna wynosić od 22 kW dla systemów ładowania nocnego (z czasem pełnego ładowania 

wynoszącym ok. 8- 10 h) oraz od 200 kW dla systemów ładowania pantografowego bądź 

indukcyjnego (z czasem pełnego ładowania wynoszącym ok. 1 h, co przy krótkotrwałym 

doładowaniu w czasie postoju pozwoli wydłużyć przebieg pojazdu o ok. 35-40 km). 

 
 

6.1.2. Lokalizacja i wybór linii autobusowych transportu publicznego i punktów 

ładowania 

Za dokumentem AKK23 linie autobusowe wybrane na potrzeby eksploatacji autobusów 

zeroemisyjnych zostały określone na podstawie następujących warunków: 

  Trasa przebiega przez obszary miejskie o intensywnej zabudowie wielorodzinnej; 

 
23 Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej 

Gminy Miejskiej Mielec, grudzień 2018, Mielec 
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  Intensywność eksploatowania taboru przez pasażerów, linie najbardziej popularne 

w szczycie komunikacyjnym jak i poza nim; 

  Gęsta sieć i rozmieszczenie przystanków; 

  Trasa przebiega przez tereny bez większych odchyleń wysokościowych; 

   Linia charakteryzuje się dużą liczbą zatrzymań autobusów pomiędzy przystankami 

i niewielką prędkością jazdy pomiędzy tymi zatrzymaniami; 

  Linia przebiega przez obszary z ograniczeniami prędkości (takie jak strefa 

ograniczonego ruchu), gdzie prędkość techniczna autobusu jest niska. 

Zgodnie z powyższym wybrane linie komunikacyjne charakteryzują się następującymi 

parametrami. 

Tabela 19. Charakterystyka linii autobusowych spełniających warunki do eksploatacji autobusów elektrycznych 

Obsługa obszaru miasta o intensywnej zabudowie Linia przebiega przez obszar zurbanizowany miasta 

Długość linii – krótkie trasy preferowane 7-19 km 

Duża gęstość przystanków Trasa linii obsługuje gęstą sieć przystanków 

Element systemu skoordynowanej obsługi obszaru 
zurbanizowanego wieloma liniami 

Trasy stanowią element systemu skoordynowanej 
obsługi wieloma liniami obszaru centrum miasta 

Predyspozycje do pojawiania się kongestii 
Na trasie linii występuje duże natężenie ruchu 
drogowego 

Niska średnia prędkość pojazdu w związku z 
elementami ograniczającymi prędkość w centrach 
miast 

27 km/h 

Źródło: Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych w komunikacji 
miejskiej Gminy Miejskiej Mielec, grudzień 2018, Mielec 

Na tej podstawie wybrano linie nr: 1,4,6,24 oraz 5 i 8. Natomiast do wdrożenia i eksploatacji 

na nich autobusów zeroemisyjnych zarekomendowano następujące linie komunikacyjne24. 

 
24 Zaproponowane linie uwzględniają już nowy rozkład jazdy wprowadzony w 2019 roku.  
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Tabela 20. Rekomendowane linie komunikacji autobusowej do eksploatacji autobusów elektrycznych 

Nr linii Opis 
Rekomendacja 

[Tak/Nie] 

Linia nr 1 

długość 7,8 km, czas postoju na pętli Ducha Świętego 13 minut. Ze względu 
na odległość między pierwszym, a końcowym przystankiem trasa linii jest 
rekomendowana do wdrożenia autobusów elektrycznych, jednakże pod 
warunkiem większej ilości cykli ładowania w ciągu dnia. 

Tak 

Linia nr 4 
długość 13,2 km, czas postoju na pętli Ducha Świętego około pół godziny. 
Linia nadaje się do wdrożenia autobusów elektrycznych w przypadku 
zwiększenia ilości cykli ładowania w ciągu dnia 

Tak 

Linia nr 6 

długość 13,3 km, czas postoju na pętli Szarych Szeregów jest jednak zbyt 
krótki, dlatego też w chwili obecnej linia nie jest rekomendowana do obsługi 
przez elektrobusy. W momencie wydłużenia czasu postoju na pętli, 
elektryczne autobusy mogą znaleźć zastosowanie w jej obsłudze. 

Tak 

Linia nr 24 
długość 11 km. Linia w chwili obecnej obsługuje niewielką ilość kursów, 
dlatego też elektrobusy nie są rekomendowane dla tej linii.  

Nie 

Linia nr 5 i 8 
długość linii powyżej 15 km. Linie są zbyt długie, aby ładowania w ciągu 
dnia mogły uzupełnić energię potrzebną do obsługi całości trasy.  

Nie 

Źródło: Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych w komunikacji 
miejskiej Gminy Miejskiej Mielec, grudzień 2018, Mielec 

W celu sprawnej obsługi taborem zeroemisyjnym wyżej zarekomendowanych linii 

autobusowych zaproponowano także lokalizację punktów ładowania autobusów elektrycznych: 

  Pętle autobusowe – Szarych Szeregów oraz Al. Ducha Świętego 

  Zajezdnia na ul. Moniuszki przy siedzibie MKS Sp. z o.o. 

W przypadku pętli autobusowych zaproponowano instalację stacji pantografowych o mocy 

200 kW, które będą służyły do doładowywania autobusów w czasie postoju między kolejnymi 

kursami.  

Natomiast w przypadku stacji ładowania na obszarze zajezdni przy ul. Wojsławskiej 

zaproponowano instalację stacji typu pug-in o ustandaryzowanej wtyczce o mocy 160 -200 kW, 

wykorzystywana do ładowania autobusów nocą podczas postoju pojazdu w zajezdni.  

Przedstawione w tym rozdziale propozycje linii komunikacyjnych oraz punktów ładowania 

pojazdów mają charakter wyłącznie rekomendacyjny, co oznacza, że przed wdrożeniem do 

eksploatacji taboru zeroemisyjnego konieczne jest przeprowadzenie bardziej szczegółowej 

analizy opartej m.in. o następujące warunki: 

  Wydłużenie czasu postoju autobusów na pętlach, który przeznaczony byłby na 

ładowanie baterii pojazdów, co miałoby także wpływ na wydłużenie czasu pracy brygad 

o dodatkowe postoje.  
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6.1.3. Dostosowanie taboru i rozmieszczenia linii autobusowych do potrzeb 

mieszkańców 

Nowy tabor autobusowy będzie konstrukcyjnie przystosowany do przewozu osób 

z niepełnosprawnościami  oraz osób starszych z ograniczoną mobilnością. Od lat standardem 

dla autobusów komunikacji miejskiej eksploatowanych na terenie Gminy Miejskiej Mielec 

stają się udogodnienia, do których można zaliczyć m.in.: 

  Utrzymanie wysokiego udziału niskiej podłogi w pojeździe, 

  Przyklęk prawej strony autobusu, ułatwiające wejście lub wyjście z pojazdu, 

  Rampa wjazdowa dla wózków inwalidzkich 

  Przyciski zewnętrzne, jak i wewnątrz pojazdu na wysokości dostosowanej do potrzeb 

osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 

  duże czytelne piktogramy zewnętrzne oznaczające: wejście dla osoby 

z niepełnosprawnością, 

  szerokie drzwi umożliwiające korzystanie przez osoby poruszające się na wózkach 

inwalidzkich, 

  wyznaczone miejsce dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz miejsc 

dla osób o obniżonej sprawności ruchowej 

  zapowiedzi przystankowe wewnątrz autobusu oraz zewnętrzne na przystanku, 

  monitoring zapewniający bezpieczeństwo przejazdu, 

  klimatyzowaną przestrzeń pasażerską. 

Należy zaznaczyć, że MKS Sp. z o.o. uwzględnia w swojej polityce taborowej powyższe 

udogodnienia a Gmina Miejska Mielec, jako organizator publicznego transportu zbiorowego 

w Mielcu, ściśle współpracuje z operatorem w celu dostosowywania infrastruktury m.in. 

przystankowej komunikacji miejskiej do potrzeb pasażerów (w tym w szczególności do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami, a także osób starszych z ograniczoną mobilnością). 

Linie wskazane do obsługi taborem zeroemisyjnym powinny spełniać w jak największym 

stopniu nowoczesne standardy ułatwiające podróż pasażerom, w tym osobom 
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z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonych możliwościach ruchowych. Do takich 

rozwiązań należą: 

  system informacji pasażerskiej (SIP), 

  dostęp do pojazdu z poziomu peronu przystankowego, 

  zapowiedzi głosowe zewnętrzne na przystanku oraz wizualne na tablicach SIP. 

6.1.4. Lokalizacja stacji i punktów ładowania pozostałych pojazdów, w tym 

komunalnych 

Na terenie Gminy Miejskiej Mielec znajduje się stacja do tankowania sprężonego gazu 

ziemnego. Stacja zlokalizowana jest na terenie zajezdni MKS Sp z .o.o. przy ul. Wojsławskiej 

1A.  Stacja jest ogólnodostępna i mogą z niej korzystać wszyscy użytkownicy pojazdów 

zasilanych gazem CNG.  
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Rysunek 4. Lokalizacja stacji CNG na obszarze Gminy Miejskiej Mielec 

 

Źródło: opracowanie własne 

W związku z tym Gmina Miejska Mielec ma zapewnioną infrastrukturę tankowania dla 

pojazdów niskoemisyjnych wykorzystywanych do zadań komunalnych poza PTZ, których 

udział, zgodnie z wymogiem ustawowym, we flocie pojazdów komunalnych musi być na 

poziomie 30% do końca 2027 roku.  

W przypadku stacji ładowania pojazdów elektrycznych Gmina Miejska Mielec, zgodnie  z art. 

60 ust. 1 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych,  nie jest zobligowana do 

budowy infrastruktury ładowania dla pojazdów zeroemisyjnych. Z drugiej strony Gmina do 

końca 2021 roku we flocie pojazdów służbowych musi zapewnić minimum jeden samochód 
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elektryczny, co determinuje konieczność zapewnienia punktów ładowania pojazdów 

elektrycznych do końca 2021 roku.   

6.1.5. Harmonogram rzeczowy wdrożenia strategii elektromobilności 

Poniżej w tabeli przedstawiono harmonogram osiągnięcia poszczególnych celów operacyjnych 

Strategii.  

Na potrzeby Strategii ustalono pięcioletnie okresy realizacji działań określonych dla 

poszczególnych celów operacyjnych tj. okres pierwszy: 2020-2024, okres drugi 2025-2029, 

okres trzeci: 2030-2035.   

Dla każdego celu określono zarówno okres operacyjny, inwestycyjny, jak i okres realizacji 

celów w związku z koniecznością spełnienia wymogów ustawowych określonych w ustawie 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

Okres operacyjny stanowi zakres ciągłych działań (zarówno prawnych, instytucjonalnych) 

Gminy Miejskiej Mielec oraz podległych jej jednostkom w celu rozwoju elektromobilności we 

trzech określonych obszarach problemowych opisanych w rozdziale 5.1 niniejszej Strategii.  

Okres ten obejmuje także działania z zakresu promocji rozwoju elektromobilności, 

pozyskiwania źródeł finansowania założonych działań inwestycyjnych. 

Okres inwestycyjny – okres działań inwestycyjnych wspomagających osiągnięcie założonych 

celów operacyjnych Strategii 

Dodatkowo w harmonogramie określono okres działań inwestycyjnych, które Gmina Miejska 

Mielec zobligowana jest do osiągnięcia zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych25.  

  

 
25 W przypadku taboru eksploatowanego w ramach PTZ realizację obowiązku wynikającego z ustawy należy 

traktować jako wariant alternatywny.  
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Tabela 21. Harmonogram wdrażania celów operacyjnych Strategii – Cel strategiczny I 

Cel operacyjny Okres realizacji 

I.1.Tworzenie dogodnych warunków prawnych wspierających rozwój elektromobilności w Gminie 
Miejskiej Mielec 

2020-2024 2025-2029 2030-2035 

Okres operacyjny       

Okres inwestycyjny       

Okres inwestycyjny zgodny z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych       

I.2. Rozwój sieci ogólnodostępnych punktów ładowania oraz stacji CNG na terenie miasta 2020-2024 2025-2029 2030-2035 

Okres operacyjny       

Okres inwestycyjny       

Okres inwestycyjny zgodny z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych do 2021     

I.3. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu indywidualnego 2020-2024 2025-2029 2030-2035 

Okres operacyjny       

Okres inwestycyjny       

Okres inwestycyjny zgodny z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych       

I.4. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników aktywnych form mobilności 2020-2024 2025-2029 2030-2035 

Okres operacyjny       

Okres inwestycyjny       

Okres inwestycyjny zgodny z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych       

I.5. Rozwój systemów miejskich (rower, hulajnoga, car-sharing) 2020-2024 2025-2029 2030-2035 

Okres operacyjny       

Okres inwestycyjny       

Okres inwestycyjny zgodny z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych       

Źródło: opracowanie własne 
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 Tabela 22. Harmonogram wdrażania celów operacyjnych Strategii – Cel strategiczny II 

Cel operacyjny Okres realizacji 

II.1. Odnowa taboru wykorzystywanego do zadań własnych Gminy Miejskiej Mielec 2020-2024 2025-2029 2030-2035 

Okres operacyjny       

Okres inwestycyjny       

Okres inwestycyjny zgodny z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych 10% do 2022  30% do 2025    

II.2. Ekologiczne pojazdy służbowe Urzędu  2020-2024 2025-2029 2030-2035 

Okres operacyjny       

Okres inwestycyjny       

Okres inwestycyjny zgodny z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych 10% do 2022  30% do 2025    

II.3. Ekologiczna flota pojazdów do realizacji zadań komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Mielec 2020-2024 2025-2029 2030-2035 

Okres operacyjny       

Okres inwestycyjny       

Okres inwestycyjny zgodny z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych 10% do 2022  30% do 2025    

II.4. Ogólnodostępna sieć ładowarek przy budynkach użyteczności publicznej 2020-2024 2025-2029 2030-2035 

Okres operacyjny       

Okres inwestycyjny       

Okres inwestycyjny zgodny z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych do 2021     

II.5. System zarządzania infrastrukturą parkingową w mieście 2020-2024 2025-2029 2030-2035 

Okres operacyjny       

Okres inwestycyjny       

Okres inwestycyjny zgodny z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych       

II.6. Poprawa jakości oświetlenia w mieście 2020-2024 2025-2029 2030-2035 

Okres operacyjny       

Okres inwestycyjny       

Okres inwestycyjny zgodny z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych       

 Źródło: opracowanie własne  
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Tabela 23. Harmonogram wdrażania celów operacyjnych Strategii – Cel strategiczny III 

Cel operacyjny Okres realizacji 

III.1. Modernizacja infrastruktury służącej usprawnieniu funkcjonowania publicznego transportu 
zbiorowego 

2020-2024 2025-2029 2030-2035 

Okres operacyjny       

Okres inwestycyjny       

Okres inwestycyjny zgodny z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych       

III.2. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń generowanych przez publiczny transport zbiorowy 2020-2024 2025-2029 2030-2035 

Dla działania utrzymania wysokiego odsetka autobusów spełniających co najmniej normę emisji spalin EURO 6 

Okres operacyjny       

Okres inwestycyjny zgodny z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych       

Okres realizacji wymogów prawnych wynikających z ustawy o elektromobilności       

Dla działania wdrożenia autobusów zeroemisyjnych  

Okres operacyjny       

Okres inwestycyjny       

Okres inwestycyjny zgodny z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych       

Dla działania wdrożenia autobusów zeroemisyjnych  zgodnie z wymogiem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

Okres operacyjny       

Okres inwestycyjny       

Okres inwestycyjny zgodny z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
5% do 2021,  
10% do 2023 

20% do 2025,  
 30% do 2028 

  

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Legenda Oznaczenie
Okres operacyjny
Okres inwestycyjny
Okres inwestycyjny zgodny z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych
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6.1.6. Struktura wdrażania i podział zadań wynikający ze strategii 

Niniejsza Strategia jest dokumentem strategicznym mającym na celu wskazanie długofalowych 

kierunków rozwoju elektromobilności w Gminie Miejskiej Mielec. Dlatego też niezmiernie 

ważnym elementem Strategii jest prawidłowe zarządzanie procesem jej wdrażania.  

W proces ten zaangażowani będą pracownicy Urzędu Miejskiego, spółki komunalne i jednostki 

organizacyjne Gminy Miejskiej Mielec, Rada Miejska Mielca, oraz mieszkańcy Mielca. 

Dla sprawnego  

Poszczególne kompetencje przekazane zostaną merytorycznym wydziałom Urzędu Miejskiego 

w Mielcu oraz miejskim jednostkom budżetowym w drodze odpowiednich zarządzeń, według 

rekomendowanego podziału zadań. 

Zadania Podmiot odpowiedzialny 

Nadzór nad wdrażaniem Strategii i osiąganiem 
wskaźników 

W zakresie całej Strategii:  
Prezydent Miasta Mielca 

W zakresie działań z zakresu PTZ:  
 MKS Sp. z o.o 

W zakresie działań z zakresu poza PTZ:   
Urząd Miejski w Mielcu,  
Spółki komunalne,  
jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej 
Mielec 

Założenia strategiczne, sporządzanie i przygotowanie 
uchwał dot. Strategii 

Urząd Miejski w Mielcu 
Spółki komunalne, 
Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Mielec 
MKS Sp. z o.o. 

Realizacja inwestycji, przygotowanie i przekazywanie 
wniosków o dotacje, gromadzenie i archiwizowanie 
dokumentów oraz planowanie zadań w WPF 

Urząd Miejski w Mielcu 

Zabezpieczenie finansowania działań wynikających ze 
Strategii 

Prezydent Miasta Mielca 
Rada Miejska w Mielcu 
 

Współpraca w zakresie nadzoru nad udzielanymi 
zamówieniami publicznymi 

Urząd Miejski w Mielcu 
Spółki komunalne, 
Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Mielec 
MKS Sp. z o.o. 

Działalność promocyjna  
Urząd Miejski w Mielcu 
 

Nadzór i opiniowanie zawieranych umów Urząd Miejski w Mielcu 

6.2. Planowane działania informacyjno-promocyjne wybranej strategii  

Oprócz konsultacji społecznych przeprowadzonych w formie ankiety elektronicznej oraz 

spotkań z mieszkańcami, Gmina Miejska Mielec w ramach działań informacyjno – 
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promocyjnych planuje promocję realizowanych działań w zakresie elektromobilności poprzez 

artykuły w lokalnej prasie oraz w środkach komunikacji publicznej oraz na stronach 

internetowych Urzędu Miejskiego i jednostek budżetowych i ich kanałach społecznościowych.  

Wszystkie działania informacyjno-promocyjne będą uwzględniały źródło dofinansowania 

projektu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

projekt GEPARD II – transport niskoemisyjny. 

6.3. Źródła finansowania 

Rozwój elektromobilności na obszarze Gminy Miejskiej Mielec zarówno w obszarze zadań 

publicznych poza PTZ, jak i w obszarze PTZ wymaga znacznych nakładów finansowych. 

Doświadczenia Gminy z poprzednich lat, oraz założenia dotyczące działań inwestycyjnych 

określonych w harmonogramie niniejszej Strategii, wskazuje że nie jest realne finansowanie 

ich tylko i wyłącznie z budżetu Gminy Miejskiej Mielec.  Niezbędne jest zatem pozyskanie 

innych źródeł finansowania.  

W najbliższych latach możliwe będzie pozyskanie dofinansowania z dwóch źródeł: środki 

krajowe oraz środki unijne (strukturalne). 

Do krajowych narzędzi finansowania inwestycji z zakresu rozwoju elektromobliności w Polsce 

należą środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który od 

30 września przejął obowiązki  i zadania realizowane w ramach Funduszu Niskoemisyjnego 

Transportu.  

Udzielanie wsparcia finansowego do 30 września 2020 roku w ramach Funduszu odbywało się 

na podstawie następnych regulacji prawnych: 

  Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie 

szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze 

środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (Dz. U. 2019 poz. 2538), 

  Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie 

szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków 

Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (Dz. U. z 2019 r., poz. 2526). 

Od 30 września 2020 roku, na podstawie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 roku o zmianie ustawy 

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 
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1565), zadania i obowiązki FNT zostały przekazane jako zobowiązanie wieloletnie 

Narodowemu Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

NFOŚiGW w ramach zlikwidowanego Funduszu Niskoemisyjnego Transportu odpowiedzialny 

jest za m.in. finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności oraz 

transportem opartym na paliwach alternatywnych. W praktyce, w zakresie działań objętych 

niniejszą Strategią, powyższe rozporządzenia umożliwiają dofinansowanie zakupu 

zeroemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego oraz budowy infrastruktury 

ładowania pojazdów energią elektryczną, tankowania wodoru i gazu ziemnego. Rodzaj oraz 

wielkość z Funduszu określone zostało w następujący sposób (udział dofinansowania 

w kosztach kwalifikowanych)26: 

Rodzaj wsparcia 
Wielkość wsparcia (klucz 

podziału środków) 

Infrastruktura dystrybucji lub sprzedaży sprężonego gazu ziemnego CNG 50% oraz max. 750 tys. zł 

Infrastruktura dystrybucji lub sprzedaży skroplonego gazu ziemnego LNG 50% oraz max. 1 200 tys. zł 

Stacje ładowania pojazdów energią elektryczną normalnej mocy 50% oraz max. 22,5 tys. zł 

Pojedyncza stacja ładowania pojazdów elektrycznych o dużej mocy 50% oraz max. 150 tys. zł 

Pojedyncza stacja ładowania drogowego transportu publicznego 50% oraz max. 240 tys. zł 

Zakup autobusu elektrycznego 55% oraz max. 1 045 tys. zł 

Źródło: opracowanie własne 

Innym źródłem wsparcia finansowego mogą być fundusze unijne, w tym Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 lub Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz fundusze pochodzące z kolejnej 

perspektywy finansowej tj. perspektywa 2021-2027.  

W perspektywie finansowej do 2022 r. istniała możliwość realizacji działań związanych 

z zakupem zeroemisyjnego taboru autobusowego oraz budowy infrastruktury ładowania 

z dofinansowaniem dochodzącym do 85% kosztów kwalifikowanych (np. działanie 6.1 Rozwój 

 
26 Aktualne na dzień funkcjonowania Funduszu Niskoemisyjnego Transportu; warunki dotacji w kolejnych latach 

mogą ulec zmianie m.in. w wyniku likwidacji FNT i przejęciu zadań i zobowiązań przez NFOŚiGW, a także 

innych regulacji prawnych niemożliwych do określenia na etapie przygotowania Strategii.  
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publicznego transportu zbiorowego w miastach w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko).  

6.4. Analiza oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących 

łagodzenia zmian klimatu oraz odporności na klęski żywiołowe 

W ramach niniejszej Strategii przeprowadzono diagnozę stanu aktualnego lokalnego transportu 

pod względem rozwoju elektromobilności oraz wskazano cele strategiczne i operacyjne mające 

wpływ na rozwój Gminy Miejskiej Mielec w obszarze elektromobilności i elementów smart – 

city. Głównym założeniem Strategii jest promocja elektromobilności oraz określenie na jej 

podstawie kierunków działań inwestycyjnych, mających na celu rozpowszechnianie wiedzy 

i możliwości stosowania pojazdów elektrycznych w publicznym transporcie zbiorowym, 

komunalnym, oraz prywatnym.  

Działania przewidziane w ramach realizacji celów operacyjnych Strategii rozwoju 

elektromobilności zaliczono do zadań pozytywnie wpływających na środowisko. 

Proekologiczny wpływ określono następująco: 

  Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz hałasu komunikacyjnego na obszarze 

Gminy Miejskiej Mielec, którego źródłem jest zarówno publiczny transport zbiorowy, 

jak i prywatny. Będzie to możliwe poprzez sukcesywną wymianę taboru komunikacji 

miejskiej na nisko- lub zeroemisyjne autobusy. W przypadku transportu prywatnego 

wdrażanie działań instytucjonalnych i infrastrukturalnych przez Gminę Miejską Mielec 

z zakresu smart-city i zeroemisyjności, co zachęciłoby mieszkańców do wymiany 

prywatnych samochodów na nisko- lub zeroemisyjne lub wpływ na zmianę zachowań 

transportowych i wybór innych niż prywatny samochód form aktywności mobilnej.  

  Zmiany postaw komunikacyjnych mieszkańców Gminy Miejskiej Mielec, poprzez 

realizację zadań wspierających inne formy mobilności niż podróżowanie własnym 

samochodem. Do takich działań można wpisać: rozbudowa systemu ścieżek 

rowerowych w mieście, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, 

promowanie wymiany pojazdów spalinowych na zeroemisyjne poprzez wdrażanie 

udogodnień dla posiadaczy samochodów elektrycznych (strefy parkowania w centrum 

miasta wyłącznie dla pojazdów elektrycznych, budowa ogólnodostępnych ładowarek 

pojazdów elektrycznych) lub oferowanie usług z zakresu car-sharing (wdrożenie 

systemu miejskiej wypożyczalni samochodów zeroemisyjnych), systemu roweru 
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miejskiego (parkingi bike&ride, ładowarki dla rowerów elektrycznych), czy miejskiej 

hulajnogi (stacje ładowania dla elektrycznych hulajnóg). 

Działania opisane w Strategii prowadzone będą na obszarze Gminy Miejskiej Mielec na 

terenach zurbanizowanych, bez wpływu na tereny o cennych walorach przyrodniczych, czy 

objętych ochroną.  

Ponadto pozytywnym efektem wdrożenia Strategii będzie zmniejszenie poziomu 

zanieczyszczeń powietrza pochodzącego z transportu drogowego oraz hałasu 

komunikacyjnego. Dzięki czemu w bezpośrednim otoczeniu  mieszkańców będzie odczuwalna 

poprawa jakości powietrza i zmniejszenie generowanego hałasu. 

Należy zaznaczyć, że w przypadku niektórych działań będzie możliwa lokalna ingerencja 

w środowisko (naruszenie gruntów), lecz ta ingerencja będzie miała charakter punktowy 

i odwracalny. 

Wdrożenie działań określonych w Strategii polegających na promowaniu rozwiązań nisko- lub 

zeroemisyjnych w transporcie publicznym, prywatnym jak i komunalnym oraz wspierających 

działania z zakresu smart – city, będą odznaczać się mniejszym wpływem na środowisko 

naturalne.  

Poniżej w tabeli przeprowadzono analizę wpływu zmian klimatycznych na realizację działań  

i ich funkcjonowanie po wdrożeniu.  
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 Tabela 24. Wpływ czynników atmosferycznych na funkcjonowanie infrastruktury transportu nisko- i 
zeroemisyjnego 

Czynnik 
Stan obecny/ocena prawdopodobieństwa 

wystąpienia 
Oddziaływanie i sposób ograniczenia 

zagrożenia 

U
pa

ły
, w

zr
os

t t
em

pe
ra

tu
ry

 

Od wielu lat zauważalny jest wzrost średniej 
rocznej temperatury powietrza. Rok 2019 dla 
województwa podkarpackiego  został określony 
najcieplejszym  okresem od czasu prowadzenia 
pomiarów w stacjach pomiarowych IMGW.  
Dla obszaru Gminy Miejskiej Mielec pomiary 
stacji w Chorzelowie za 2019 rok także 
potwierdziły wysoką średnioroczną temperaturę 
powietrza (10,2°C), którą określono jako 
„ekstremalnie wysoką”., gdzie także 
odnotowano najwięcej dni gorących i upalnych 
(analogicznie 71 i 24 dni). 
Prawdopodobieństwo wzrostu temperatury 
powietrza na obszarze Gminy Miejskiej Mielec 
określono jako wysokie.   

Występowanie coraz więcej ciepłych dni, a także 
okresów upałów (ekstremalnie wysokie 
temperatury powietrza) mają wpływ na 
zwiększenie zapotrzebowania na energię 
elektryczną w związku z częstszym 
korzystaniem z systemów chłodniczych w 
budynkach, jak i pojazdach. Ponadto wysokie 
temperatury będą miały wpływ na jakość 
istniejącej i budowanej infrastruktury, która 
będzie wymagała zastosowania technologii i 
materiałów odpornych na wysoką temperaturę. 
 
Do działań ograniczających zjawiska wysokiej 
temperatury  będzie zastosowanie technologii i 
materiałów odpornych na wysoką temperaturę 
zarówno w przypadku infrastruktury, jak i 
nowych pojazdów wykorzystywanych w ramach 
transportu publicznego, prywatnego, czy 
komunalnego.  
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Zauważalne jest zmniejszanie się liczby dni z 
przymrozkami, mroźnych i bardzo mroźnych na 
terenie województwa podkarpackiego.  
Dla obszaru Gminy Miejskiej Mielec pomiary 
stacji w Chorzelowie za 2019 rok wykazały 101 
dni z przymrozkami (temperatura minimalna 
poniżej 0°), 13 dni mroźnych (temperatura 
maksymalna poniżej 0°C) oraz żadnego dnia 
bardzo mroźnego (temperatura maksymalna 
poniżej -10°C).  
Prawdopodobieństwo zwiększenia liczby dni 
mroźnych lub bardzo mroźnych na obszarze 
Gminy Miejskiej Mielec można określić na 
poziomie niskim. Wynika to przede wszystkim 
ze zwiększającej się z roku na rok 
średniodobowej temperatury powietrza.  

Pomimo zauważalnej tendencji wzrostu 
średniorocznej temperatury powietrza, 
konieczny jest monitoring dni z niską 
temperaturą w celu szybkiego reagowania w 
momencie wystąpienia bardzo chłodnych dni.  
Występowanie dni z niską temperaturą będzie 
miało wpływ na jakość istniejącej i budowanej 
infrastruktury, ponieważ konieczne będzie 
zastosowanie rozwiązań technologicznych 
i technicznych odpornych na wysokie zmiany 
temperatur (wysoka amplituda temperatur). 
W przypadku pojazdów wykorzystywanych w 
transporcie prywatnym, publicznym i 
komunalnym niskie temperatury zwiększają 
zapotrzebowanie na energię elektryczną (dla 
pojazdów elektrycznych) czy paliwo (dla 
pojazdów spalinowych) w celu ogrzania 
pojazdów.  
Do działań ograniczających wpływ zjawiska 
niskiej temperatury zaliczyć można  
zastosowanie technologii i materiałów 
wytrzymałych na wysokie wahania temperatury, 
odporne na ujemne temperatury. A pojazdy 
wykorzystywane w transporcie prywatnym, 
komunalnym czy publicznym będą dostosowane 
do niskiej temperatury oraz w przypadku 
autobusów i pojazdów komunalnych nisko- lub 
zeroemisyjnych zastosowanie technologii 
pozwalających na pracę w zmiennych 
warunkach (m. in. w przypadku występowania 
niskich temperatur). 
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Na podstawie danych ze stacji pomiarowych 
IMGW w 2019 roku dla województwa 
podkarpackiego największa ilość opadów 
została odnotowana w południowej części 
regionu, a najmniejsza w centralnej. 
Dla obszaru Gminy Miejskiej Mielec na 
podstawie zebranych danych ze stacji 
w Chorzelowie ilość opadów atmosferycznych 
określona została jako „dość lekko wysoka”. 
Suma opadów odnotowanych na stacji 
Chorzelów w 2019 roku była wyższa o 8% od 
średniej wieloletniej.  
Prawdopodobieństwo występowania dni z 
opadami atmosferycznymi na obszarze Gminy 
Miejskiej Mielec określono na poziomie 
średnim.  
W przypadku dni z gwałtownymi opadami, czy 
burzami należy określić na poziomie niskim.  

Duża liczba dni z opadami atmosferycznymi 
może wpływać na bezpieczeństwo ruchu 
pojazdów i swobodę poruszania się nimi.  
Może mieć także wpływ na stan techniczny 
istniejącej i budowanej infrastruktury.  
Do działań ograniczających wpływ zjawiska 
opadów zaliczyć można odpowiednie 
odwodnienie infrastruktury oraz zastosowanie 
odpowiedniego ogumienia w pojazdach oraz 
wdrożenie systemu ostrzegania użytkowników 
przed zmieniającymi się warunkami 
atmosferycznymi.  
W przypadku występowania takich zjawisk jak 
burze konieczne jest zastosowanie instalacji 
odgromowych.  
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Dla obszaru Gminy Miejskiej Mielec na stacji 
IMGW w Chorzelowie średnia prędkość wiatru 
w wieloleciu zawierała się w przedziale od 1,4 
m/s do 3,3 m/s w Chorzelowie, przy średniej 
wieloletniej na poziomie 2,0 m/s. 
W Chorzelowie odnotowano 35 dni z bardzo 
słabym wiatrem o średniej prędkości poniżej 
1m/s.  
Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z silnymi 
wiatrami dla obszaru Gminy Miejskiej Mielec 
określono na poziomie średnim.  

 

Silne wiatry lub wzrost intensywności 
(zwiększenie liczby wietrznych dni) może 
wpływać na uszkodzenia naziemnej sieci 
energetycznej, co może mieć wpływ na 
występowanie przerw w dostawie energii 
elektrycznej.  
W celu ograniczenia ewentualnych skutków 
wystąpienia silnych wiatrów infrastruktura 
powinna być wykonana z materiałów odpornych 
na silne podmuchy wiatru.  
Dodatkowo w ramach taboru komunikacji 
miejskiej oraz pojazdów komunalnych 
zachowanie rezerwy pojazdów zasilanych 
gazem czy paliwem konwencjonalnym.  

M
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Występowanie mgły na obszarze Gminy 
Miejskiej Mielec można uznać za zjawisko 
sporadyczne. 
Prawdopodobieństwo występowania mgły 
określono na poziomie niskim.  

Występowanie zjawiska mgły może mieć wpływ 
na bezpieczeństwo ruchu drogowego  i innych 
form mobilności (ruch pieszych, rower, 
hulajnoga) poprzez ograniczona widoczność 
wszystkich uczestników ruchu.   
Do działań ograniczających wpływ zjawiska 
mgły można zaliczyć ciągły monitoring 
warunków atmosferycznych oraz podejmowanie 
odpowiednich działań interwencyjnych.  
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W 2019 roku dla województwa podkarpackiego 
liczba dni z pokrywą śnieżną była anomalnie 
niska. Ostatnim rokiem z niższą liczbą dni z 
pokrywą śnieżną wystąpiła w 1974 roku oraz w 
latach 2014-2015.  
Maksymalna wysokość pokrywy śnieżnej 
wyniosła 14 cm w styczniu (czas trwania 
opadów śniegu wyniósł wtedy 249,6 h). 
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia dużej liczby 
dni z intensywnymi opadami śniegu należy 
określić na poziomie średnim.  

Występowanie opadów śniegu może 
spowodować utrudnienia w ruchu drogowym w 
mieście, ograniczenia z możliwości korzystania 
z infrastruktury dla pieszych, czy rowerzystów.  
Do działań ograniczających wpływ zjawiska 
opadów śniegu można zaliczyć ciągły 
monitoring warunków atmosferycznych oraz 
podejmowanie odpowiednich działań 
interwencyjnych.  
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6.5. Monitoring wdrażania Strategii 

Tabela 25. Wskaźniki monitorowania wdrożenia Strategii Rozwoju Elektromobilności ze wskazaniem jednostki 
odpowiedzialnej 

Nazwa wskaźnika 
Źródło – jednostka odpowiedzialna za 

monitoring 

Udział podróży odbywanych komunikacją publiczną MKS Sp. z o.o. 

Liczba ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów 
elektrycznych 

Urząd Miejski w Mielcu 

Liczba i udział [%] pojazdów zeroemisyjnych i napędzanych 
paliwami alternatywnymi, wykorzystywanych do realizacji zadań 
publicznych Gminy poza PTZ 

Urząd Miejski w Mielcu 

Liczba i udział [%] pojazdów zeroemisyjnych eksploatowana 
przez Urząd Miejski w Mielcu oraz podległe mu jednostki 

Urząd Miejski w Mielcu 

Liczba i udział [%] pojazdów niskoemisyjnych eksploatowanych 
w ramach PTZ 

Liczba i udział [%] pojazdów zeroemisyjnych eksploatowanych w 
ramach PTZ* 

MKS Sp. z o.o. 

Liczba pojazdów elektrycznych udostępnionych w ramach 
systemu car-sharing 

Urząd Miejski w Mielcu 

Liczba parkingów Bike&Ride Urząd Miejski w Mielcu 

Liczba parkingów Park&Ride Urząd Miejski w Mielcu 

Liczba miejsc postojowych w strefach parkowania dla pojazdów 
zeroemisyjnych 

Urząd Miejski w Mielcu 

Liczba nowych i zmodernizowanych przejść dla pieszych Urząd Miejski w Mielcu 

Długość zmodernizowanych chodników, dróg dla rowerów i 
ciągów pieszo-rowerowych 

Urząd Miejski w Mielcu 

Długość chodników, dróg dla rowerów i ciągów pieszo-
rowerowych na których zamontowano efektywne oświetlenie 

Urząd Miejski w Mielcu 

Źródło: opracowanie własne 
* wskaźnik możliwy do osiągniecia w przypadku realizacji wariantu alternatywnego tj. zakupu pojazdów 
zeroemisyjnych dla zadań realizowanych w ramach PTZ 
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7. Raport z konsultacji społecznych 

Konsultacje społeczne Strategii zostały przeprowadzone w dwóch częściach: 

  Część pierwsza – badania ankietowe dot. Strategii 

  Część druga – konsultacje społeczne 

Raporty z przeprowadzonego badania ankietowego  oraz z przeprowadzonych konsultacji 

społecznych projektu Strategii zostały zawarte w osobnym załączniku i stanowią integralną 

część Strategii.  
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Jednym z elementów konsultacji społecznych dotyczących przygotowania dokumentu strategicznego 

dla Gminy Miejskiej Mielec pt. Strategia Elektromobilności dla Gminy Miejskiej Mielec do 2035 r.  

było przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców Gminy.  

Ankieta została sporządzona i udostępniona mieszkańcom w formie elektronicznej w okresie od 17 

czerwca 2020 r.  do 3 lipca 2020 roku.  

Informacje o ankiecie zostały umieszczone na stronach Urzędu Miejskiego Mielca od dnia 17.06.2020 

r. 

 

Otrzymano 120 pełnych uzupełnionych ankiet.  

Ankieta zawierała 30 pytań dot. zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gminy Mielec, ich 

mobilności oraz informacji dot. pojęć Smart City czy elektromobilności.  
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ANKIETA 

1. Czy mieszka Pani/Pan na terenie Gminy Miejskiej Mielec? 

  Tak 

  Nie 

2. Jaki jest Pani/Pana główny cel podróży do Gminy Miejskiej Mielec? 

  Praca 

  Nauka 

  Inny (inne cele niezwiązane z pracą czy nauką) 

3. Jaką odległość (średnio) w jedną stronę pokonuje Pani/Pan do głównego celu podróży? 

(główny cel podróży wskazany w pytaniu powyżej) 

  Do 5 km 

  Od 5 km do 10 km 

  Od 10 do 15 km 

  Powyżej 15 km 

4. Z jakiego środka transportu i jak często Pani/Pan korzysta? 

 
Codziennie 

Kilka razy w 
tygodniu 

Raz w 
tygodniu 

Kilka razy w 
miesiącu 

Raz w 
miesiącu 

Rzadziej niż 
raz w 

miesiącu 

Nie 
korzystam 

Autobus komunikacji miejskiej        
Taksówka        
Samochód (jako kierowca)        
Samochód (jako pasażer)        
Motocykl/skuter        
Rower        
Pieszo        
Inny (np. hulajnoga)        

5. Czy posiada Pani/Pan samochód? 

(w przypadku odpowiedzi negatywnej proszę pominąć pytania 6 i 7) 

  Nie 

  Tak 

6. Ile samochodów osobowych znajduje się w Pani/Pana gospodarstwie domowym? 

(proszę wpisać liczbę oraz wiek każdego pojazdu) 

 

7. Jaki rodzaj zasilania wykorzystywany jest w Pani/Pana samochodzie? 

(w przypadku posiadania większej liczby samochodów o różnych rodzajach zasilania proszę zaznaczyć więcej niż 

jedną odpowiedź) 

  Diesel 

  Benzyna 

  Benzyna + CNG 

  Benzyna + LPG 

  Elektryczny 

  Hybryda typu plug – in 

  Hybryda 
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ELEKTROMOBILNOŚĆ, SMART CITY, SYSTEM WSPÓŁDZIELNIA 

8. Czy zna Pani/Pan  i rozumie pojęcie „elektromobilność”? 

Definicja elektromobilności: ogół zagadnień dotyczących stosowania i użytkowania pojazdów z napędem elektrycznym. 
Pojęcie to odnosi się zarówno do technicznych, jak i eksploatacyjnych aspektów pojazdów elektrycznych, technologii oraz 
infrastruktury ładowania. Ponadto pojęcie dotyczy również kwestii społecznych, gospodarczych i prawnych związanych z 
projektowaniem, produkcją, nabywaniem i używaniem pojazdów elektrycznych. 

  Nie 

  Tak 

9. Na ile Pani/Pana zdaniem istotnym kierunkiem rozwoju Gminy Miejskiej Mielec jest elektromobilność? 

  Ważnym 

  Umiarkowanie ważnym 

  Niepotrzebnym 

  Nie mam zadnia 

10. Czy zna Pani/Pan i rozumie pojęcie Smart City? 

Definicja Smart City: miasto o strategii rozwoju stawiającej na kreatywność, otwartość na innowacje i elastyczność, rozumianą 
jako umiejętność szybkiego dostosowywania się do uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. Strategia rozwoju 
"inteligentnego" miasta opiera się na wykorzystywaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych w następujących 
obszarach: gospodarka, środowisko, mobilność i zarządzanie. Celem strategii rozwoju jest poprawa standardu życia 
mieszkańców  i zwiększenie ich udziału w podejmowaniu istotnych decyzji. 
 

  Nie 
  Tak 

11. Czy Pani/Pana zdaniem należy dążyć do ograniczenia udziału samochodów spalinowych w codziennych podróżach 
po mieście? 

  Tak 
  Raczej tak 
  Nie wiem 
  Raczej nie 
  Nie 

12. Czy Pani/Pana zdaniem należy dążyć do zwiększenia udziału samochodów elektrycznych w codziennych podróżach 
po mieście? 

  Tak 
  Raczej tak 
  Nie wiem 
  Raczej nie 
  Nie 

13. Czy Pani/Pana zdaniem w Gminie Miejskiej Mielec powinny pojawić się autobusy nisko – i zeroemisyjne (zasilane 
prądem, wodorem)? 

  Tak 
  Raczej tak 
  Nie wiem 
  Raczej nie  
  Nie 

14. Jeśli tak, to byłaby Pani/byłby Pan skłonna/y zamienić środek transportu z samochodu na komunikację miejską? 
  Tak 
  Raczej tak 
  Nie wiem 
  Raczej nie 
  Nie 

15. Czy korzystałaby Pani/ korzystałby Pan z usług współdzielenia takich jak car-sharing (wynajmowanie na minuty) 
lub car-pooling (podwózki sąsiedzkie)? 

  Nie 
  Tak 

16. Jeśli tak, to którą formą byłaby Pani/ byłby Pan bardziej zainteresowana/ny? 
  Car – sharing (wynajmowanie samochodu na minuty) 
  Car – pooling (podwózki sąsiedzkie) 
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17. Z jaką częstotliwością korzystałaby Pani/ korzystałby Pan z usług współdzielenia typu car – sharing lub car – 
pooling? 

  Codziennie 
  Kilka razy w tygodniu 
  Raz w tygodniu 
  Kilka razy w miesiącu 
  Raz w miesiącu 
  Rzadziej niż raz w miesiącu 

18. Czy podróżowała Pani/ podróżował Pan kiedykolwiek pojazdem z napędem elektrycznym? 
  Nie 
  Tak 

19. Jeśli tak, to jaki był rodzaj pojazdu? 
  Samochód 
  Skuter 
  Rower 
  Hulajnoga 
  Inny (jaki?) 

 
 

20. Czy rozważa Pani/Pan zakup pojazdu o napędzie elektrycznym? 
W przypadku odpowiedzi „inny” proszę wpisać rodzaj pojazdu 

  Nie 
  Tak, samochodu osobowego 
  Tak, skutera 
  Tak, roweru 
  Tak, hulajnogi 
  Tak, inny (jaki?) 

 
 

21. Które z poniższych czynników skłoniłyby Panią/Pana do zakupu alternatywnego środka transportu? 
Alternatywny środek transportu: samochód elektryczny, skuter elektryczny, rower elektryczny, hulajnoga elektryczna 

 
Tak Raczej tak Nie wiem Raczej nie Nie 

Większa wiedza w zakresie dostępnych technologii 
     

Niższa cena zakupu pojazdu 
     

Możliwość uzyskania dofinansowania zakupu w 
ramach ogólnodostępnych programów 

     

Możliwość uzyskania ulgi podatkowej przy zakupie 
pojazdu 

     

Niski koszt przejazdu 1 km 
     

Większa oferta pojazdów dostępnych na rynku 
     

Dostateczny zasięg jazdy na jednym ładowaniu 
     

Rozwinięta sieć publicznych stacji ładowania 
     

Dostępność niższych taryf na energię elektryczną dla 
posiadaczy pojazdów elektrycznych 

     

Udogodnienia w formie darmowych miejsc 
postojowych przeznaczonych dla pojazdów 
elektrycznych 

     

 
22. Czy stworzenie systemu miejskiego roweru skłoniłoby Panią/Pana do skorzystania z tej  formy transportu? 

  Tak 
  Nie 

23. Jak ocenia Pani/Pan stan infrastruktury drogowej i parkingowej na terenie Gminy Miejskiej Mielec? 
1 – niedostatecznie; 5-bardzo dobrze 

1 2 3 4 5 
24. Czy uważa Pani/ Pan, że na terenie miasta Mielca brakuje miejsc postojowych? 
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  Tak 
  Nie 

25. Czy Pani/Pana zdaniem wprowadzenie Strefy Płatnego parkowania poprawiłoby dostępność miejsc parkingowych w 
newralgicznych punktach miasta? 

  Tak 
  Raczej tak 
  Nie wiem 
  Raczej nie 
  Nie 

26. Które z wymienionych elementów według Pani/Pana przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa ruchu w mieście? 

 Tak Raczej tak Nie wiem Raczej nie Nie 

Dodatkowe oświetlenie przejść dla pieszych      

Wyraźne wyznaczenie dozwolonych miejsc do parkowania      

Uspokojenie ruchu przy szkołach poprzez wybudowanie miejsc do 
czasowego postoju do 5 minut 

     

Budowa, rozbudowa chodników      

Budowa, rozbudowa dróg rowerowych      

Budowa wyniesionych skrzyżowań (w celu wymuszenia 
spowolnienia ruchu przed skrzyżowaniem) 

     

Wprowadzenie stref ruchu na osiedlach      

 
27. Jak ważne według Pani/pana jest wdrażanie wymienionych elementów infrastruktury transportowej Gminy Miejskiej 

Mielec? 
 

      
Miejsca parkingowe przy instytucjach publicznych przeznaczone dla użytkowników 
pojazdów elektrycznych  

1 2 3 4 5 

Zakup ładowarek elektrycznych i wyznaczenie stanowisk postojowych przeznaczonych do 
ładowania pojazdów elektrycznych 

1 2 3 4 5 

Modernizacja dróg lokalnych 1 2 3 4 5 
Budowa ścieżek rowerowych 1 2 3 4 5 
Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób o ograniczonej mobilności 1 2 3 4 5 
Stworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego 1 2 3 4 5 
Wprowadzenie monitoringu na głównych ulicach 1 2 3 4 5 
Budowa doświetlonych, inteligentnych przejść dla pieszych 1 2 3 4 5 
System dynamicznej informacji pasażerskiej w formie infokiosków, elektronicznego 
rozkładu jazdy, monitorów ogłoszeniowych w autobusach, czy tablic elektronicznych na 
przystankach 

1 2 3 4 5 

 
METRYCZKA 

28. . Płeć 
  Kobieta 
  Mężczyzna 

29. Wiek 
  Poniżej 18 lat 
  Od 18 lat do 25 lat 
  Od 25 lat do 35 lat 
  Od 35 lat do 45 lat 
  Od 45 lat do 55 lat 
  Od 55 lat do 65 lat 
  Powyżej 65 lat 

30. Wykształcenie 
  Podstawowe 
  Gimnazjalne 
  Zasadnicze zawodowe 
  Średnie 
  Wyższe 
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WYNIK ANKIETY 
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PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETY 

 

Ankietę wypełniło 120 respondentów w większości w wieku od 25 do 45 lat (największa grupa 
respondentów) z wykształceniem co najmniej średnim. Nieznacznie większą grupę 
respondentów stanowili mężczyźni.  

Ponad 84% ankietowanych mieszka na terenie Gminy Miejskiej Mielec.  Przeważająca liczba 
osób jako główny cel podróży do Gminy Miejskiej Mielec wybiera pracę.  Odległości jakie 
pokonują respondenci w jedną stronę nie przekraczają 10 km (aż 58,3% osób przemieszcza się 
maksymalnie 5 km w jedną stronę).  

W podróżach codziennych zdecydowanie najczęściej wybieranym środkiem transportu jest 
samochód (jako kierowca) oraz przemieszczanie się pieszo. Pozostałe środki transportu nie są 
aż tak popularne jak własny środek transportu.  

Aż 90% respondentów posiada we własnym gospodarstwie domowym co najmniej jeden 
samochód.  

Ponad połowa respondentów posiadających auto w swoim gospodarstwie domowym posiada 
co najmniej 2 auta. Rozpiętość wiekowa aut jest bardzo duża (od rocznych do nawet 
dwudziestokilkuletnich pojazdów).  

Zdecydowana większość pojazdów zasilana jest paliwem konwencjonalnym (benzyna lub olej 
napędowy). Odsetek aut zasilanych paliwami alternatywnymi jest nieznaczny (ok. 2,5%) 

Mieszkańcom znane jest pojęcie elektromobilności i smart city i uważają, że elektromobilność 
jest co najmniej ważnym kierunkiem rozwoju Gminy Miejskiej Mielec (ponad 80% 
respondentów oznaczyło odpowiedź umiarkowanie ważnym lub ważnym). 

Mieszkańcy opowiadają się za dążeniem do ograniczania udziału samochodów spalinowych  na 
rzecz pojazdów elektrycznych w codziennych podróżach po mieście oraz za zwiększeniem 
udziału autobusów nisko- i zeroemisyjnych w eksploatowanym taborze wykorzystywanym 
w publicznym transporcie zbiorowym.  Jednak w przypadku zwiększenia liczby 
eksploatowanych autobusów nisko- lub zeroemisyjnych jedynie ok 44,2% respondentów 
byłaby skłonna zrezygnować z samochodu na komunikację miejską.  

Grupa badawcza jest podzielona, co do chęci korzystania z takich usług jak car-sharing lub car-
pooling. W przypadku grupy, która byłaby zainteresowana usługami współdzielenia ciekawszą 
formą byłaby usługa car-sharing, i deklarowałaby korzystanie z niej nawet kilka razy 
w tygodniu.  

Pojazdy o napędzie elektrycznym są coraz bardziej popularne, połowa respondentów 
podróżowała tego rodzaju pojazdem. Najczęściej był to samochód, hulajnoga oraz inne pojazdy 
takie jak: melex, czy tramwaj. Niemniej decyzję o zakupie pojazdu elektrycznego podjęłoby 
jedynie 34% respondentów, z czego większość zdecydowałaby się na zakup samochodu 
osobowego, hulajnogi czy samochodu osobowego hybrydowego.   

Największy wpływ na decyzję o zakupie alternatywnego środka transportu mają aspekty 
finansowe (ulgi podatkowe, dofinansowanie do zakupu pojazdu elektrycznego, niższy koszt 
energii elektrycznej), parametry eksploatacyjne oraz dostępność sieci stacji ładowania.  

Respondenci oceniają stan infrastruktury drogowej i parkingowej w mieście na zadawalającym 
poziomie. Natomiast silnym sygnałem jest brak odpowiedniej liczby miejsc postojowych 
w mieście, co wg 46,7% respondentów jednym z rozwiązań tego problemu byłoby 
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wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania (częstsza rotacja samochodów spowodowałaby 
poprawę w dostępności miejsc parkingowych w newralgicznych punktach miasta).  

Wszystkie wymienione rozwiązania wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w mieście 
zostały uznane za istotne. Według respondentów istotnym jest wydzielenie ruchu rowerowego 
z ulic poprzez rozbudowę dróg rowerowych, doświetlenie przejść dla pieszych oraz rozbudowa 
chodników (odseparowanie ruchu pieszych od samochodowego). 

Wg respondentów ważnymi elementami, które powinny być wdrażane w mieście są: 

  Budowa ścieżek rowerowych, 
  Budowa doświetlonych, inteligentnych przejść dla pieszych, 
  Modernizacja dróg lokalnych. 
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CEL KONSULTACJI 

Konsultacje społeczne prowadzone w ramach projektu Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy 

Miejskiej Mielec do 2035 r.  zostały przeprowadzone w dniach 07 października 2020 do 14 

października 2020 r.  Był to kolejny etap przygotowania dokumentu Strategii, który poprzedzony 

został wcześniejszymi analizami, badaniami ankietowymi oraz głównymi pracami nad kształtem 

Strategii.  

Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców oraz wspólne wypracowanie rozwiązań, które 

w najlepszy sposób spełniałyby ich oczekiwania dot. rozwoju elektromobilności oraz elementów Smart-

City na terenie Gminy Miejskiej Mielec. Zgromadzone opinie i uwagi zostaną opracowane i wdrożone 

w ostatecznej wersji dokumentu. 

PRZEBIEG KONSULTACJI 

Konsultacje przeprowadzono w formie zbierania opinii, uwag lub propozycji na piśmie, w tym droga 

elektroniczną bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

Przygotowany został formularz konsultacyjny (wzór formularza umieszczono na końcu raportu).  

Wypełnione formularze można było składać: 

  Droga elektroniczną (w postaci załącznika skan formularza lub w wersji nieedytowalnej) na 

adres e-mail: seketariat@um.mielec.pl wpisują w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne 

Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Miejskiej Mielec do 2035 roku”; 

  Drogą korespondencyjną na adres: Żeromskiego 26, 39-300 Mielec. 

Informacje o konsultacjach społecznych zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Mielcu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (ogłoszenia w formie obrazu 

umieszczono na końcu raportu): 

  https://www.mielec.pl/71972-2/ 

  https://mielec.bip.gov.pl/konsultacje-spoleczne/zaproszenie-do-konsultacji-strategia-rozwoju-

elektromobilnosci.html 

UWAGI DO PROJEKTU STRATEGII 

W okresie od 7 października do 14 października 2020 roku na skrzynkę mailową oraz listownie nie 

wpłynęły żadne formularze z uwagami do projektu Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy 

Miejskiej Mielec do 2035 r. 
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ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU – wzór formularza konsultacyjnego 
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FORMULARZ KONSULTACYJNY 
 

projektu Strategii Rozwoju Elektromobliności dla Gminy Miejskiej Mielec do roku 2035 
 

 
Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na niniejszym formularzu.  
 
Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać: 

1) drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sekretariat@um.mielec.pl wpisując w tytule wiadomości 
„Konsultacje społeczne dot. Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Miejskiej Mielec do 2035 
roku” 

2) drogą korespondencyjną na adres: Ul. Żeromskiego 26 , 39-300 Mielec (liczy się data wpływu) 
 

 
INFORMACJA O ZGŁASZAJĄCYM UWAGI /ZMIANY 
Proszę o oznaczenie odpowiedniego pola znakiem X 
Osoba zgłaszająca: 

Mieszkaniec Gminy Miejskiej Mielec  

Przedstawiciel firmy  

Przedstawiciel organizacji pozarządowej  

 
ZGŁASZANE UWAGI / PROPOZYCJE ZMIAN 

 
Lp. 

 Część dokumentu,  
do którego odnosi się 

uwaga (w tym nr 
rozdziału i nr strony) 

 
Treść uwagi/ propozycja zmian 

 
Uzasadnienie 
uwagi/zmiany 

1 
 

 

   

2 

 
 
 

  

3 

   

 
Jeżeli mają Państwo więcej uwagi do konsultowanego dokumentu, prosimy dodać wiersz w tabeli. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu konsultacyjnym, w celu 
przeprowadzenia konsultacji społecznych w „Projekcie Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Miejskiej Mielec do 
2035 roku”, przez Urząd Miejski w Mielcu oraz firmę International Management Services Sp. z o.o. (firma świadcząca usługę 
opracowania Strategii). 

 
Oświadczenie 

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwane 
„Rozporządzenie 2016/679”, zostałam/em poinformowana/y, że: 
 
1. Administratorem podanych danych osobowych w formularzu konsultacyjnym projektu „Strategii rozwoju 

elektromobilności dla Gminy Miejskiej Mielec do 2035 roku” jest Prezydent Miasta Mielca. Kontakt z 
Administratorem jest możliwy pod adresem: ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Mielcu jest możliwy drogą elektroniczną  
za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) iod@um.melec.pl, lub pod numerem: 17 787 40 33. 

3. Podane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych, wyrażenia opinii 
mieszkańców Mielca na temat projektu „Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Miejskiej Mielec do 2035 roku”. 
Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 oraz art. 37 ust. 3 
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, ustawa z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. 

4. Podanie danych w formularzu konsultacyjnym jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia konsultacji 
społecznych, natomiast niepodanie danych w formularzu konsultacyjnym uniemożliwia wzięcia udziału w konsultacjach 
społecznych. 
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5. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ponadto dane 
zawarte w formularzu konsultacyjnym przekazane będą firmie International Management Services Sp. z o.o. z siedzibą 
w Krakowie która świadczy usługę w zakresie opracowania strategii, która będzie miała dostęp do danych w zakresie: 
opinii, uwag, propozycji zawartych w formularzu konsultacyjnym projektu „Strategii rozwoju elektromobilności dla 
Gminy Miejskiej Mielec do 2035 roku” z wyłączeniem danych osobowych osób biorących udział w konsultacji. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują mi następujące uprawnienia: 
1) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie (art. 15 Rozporządzenia 2016/679) – w tym prawo do 

uzyskania kopii tych danych, 
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, na podstawie (art. 16 Rozporządzenia 2016/679) - w 

przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 
3) prawo do żądania usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”), na podstawie (art. 17 Rozporządzenia 

2016/679), 
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie (art. 18 Rozporządzenia 2016/679),  
5) prawo do przenoszenia danych, na podstawie (art. 20 Rozporządzenia 2016/679),  
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie (art. 21 Rozporządzenia 

2016/679). 
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 

wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

8. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy 
uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.  

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 
 
 
 
 
      Data: ..............................................              
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ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU – ogłoszenia o konsultacjach na stronie Urzędu Miejskiego w 

Mielcu i na stornach BIP 
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