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1. Wprowadzenie 
 
Na szczeblu prawa międzynarodowego Polska jest zobowiązana do redukcji emisji gazów 
cieplarnianych zgodnie z Protokołem z Kioto oraz strategiami i dyrektywami UE. Unijna strategia 
„Europa 2020” ma pomóc osiągnąd wzrost gospodarczy, który będzie inteligentny − dzięki bardziej 
efektywnym inwestycjom w edukację, badania naukowe i innowacje; zrównoważony − dzięki 
zdecydowanemu  przesunięciu  w  kierunku  gospodarki  niskoemisyjnej,  efektywnie  korzystającej 
z zasobów; oraz sprzyjający włączeniu społecznemu, ze szczególnym naciskiem na tworzenie nowych 
miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa.  

W zakresie gospodarki niskoemisyjnej strategia wyznacza cele szczegółowe na poziomie krajowym: 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z poziomami z rokiem 1990, 
zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii  (Polska  15%)  oraz  
dążenie  do  zwiększenia efektywności  energetycznej o 20%. Cele są obligatoryjne na poziomie 
krajowym, każda gmina powinna dążyd do ich wypełnienia na miarę własnego potencjału. 

W zakresie jakości powietrza obowiązującą jest dyrektywa CAFE przyjęta w roku 2008, wprowadzona 
do polskiego prawa ustawą „Prawo ochrony środowiska”. Określa ona dopuszczalne stężenia 
zanieczyszczeo w powietrzu.  

1.1.  Cel i zakres opracowania 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów (w skrócie PGN) jest dokumentem strategicznym, 
określającym kierunki przyjęte przez Gminę Tarnów w zakresie działao inwestycyjnych i nie  
inwestycyjnych w obszarach związanych z użytkowaniem energii w budownictwie, transporcie, 
energetyce, gospodarce komunalnej oraz zarządzaniu gminą w latach 2015-2023 oraz w dalszej 
perspektywie, w horyzoncie do roku 2040. Program obejmuje wyłącznie obszar Gminy Tarnów 

Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji działao realizowanych na terenie Gminy Tarnów, 
które posłużą: 

 redukcji emisji gazów cieplarnianych (CO2), 

 poprawie jakości powietrza, ograniczeniu niskiej emisji. 
 zwiększeniu wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii (w szczególności odnawialnych 

źródeł energii – OZE, 
 zmniejszeniu zużycia energii  i poprawie efektywności energetycznej w gminie. 

PGN stanowi  również  podstawę  do  ubiegania  się  o środki  zewnętrzne  na  realizowane  zadania 
w zakresie gospodarki niskoemisyjnej z krajowych i regionalnych  funduszy, w szczególności z 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie w tych programach jest 
wpisanie zadao do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Założone w Planie cele oraz działania odnoszące się do poprawy jakości powietrza i ograniczenia 
emisji na terenie Gminy  Tarnów, są zgodne z innymi  dokumentami  strategicznymi i planistycznymi 
na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. 

W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów scharakteryzowano stan obecny w zakresie 
gospodarki niskoemisyjnej i wskazano obszary problemowe wraz z wykonaniem inwentaryzacji  emisji 
gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeo. Na tej podstawie wskazano strategię długoterminową 
dla Gminy Tarnów w zakresie redukcji emisji oraz zaproponowano zestaw działao służących jej 
realizacji. Przeanalizowano również aspekty organizacyjne i skutki finansowe realizacji Planu. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przedstawia diagnozę i działania w sektorach: 

 budownictwo i rolnictwo obejmuje: budynki, wyposażenie i urządzenia użyteczności 
publicznej  gminne;  budynki mieszkalne oraz  handel i usługi. 

 transport obejmuje: pojazdy gminne, transport  publiczny,  pozostały  transport  prywatny i 
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komercyjny. 

 Gospodarka komunalna obejmuje:   gospodarkę   odpadami, gospodarkę  wodno-ściekową, 
oświetlenie publiczne, zużycie ciepła, energii elektrycznej i gazu. 

Plan uwzględnia również przekrojowe działania nie inwestycyjne realizowane we wszystkich 
sektorach poprzez odpowiednie planowanie strategiczne, zamówienia publiczne oraz działania 
informacyjno-edukacyjne. 

1.2. Metodologia 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów został opracowany zgodnie z wymaganiami  i 
założeniami ustalonymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
kryteriami   Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: 

 objęcie programem całości obszaru w granicach administracyjnych gminy; 
 uwzględnienie działao możliwych do podjęcia na szczeblu gminy; 
 skoncentrowanie się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby 

paliwowe, poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł 
energii, oraz zmniejszających emisję zanieczyszczeo do powietrza; 

 współuczestnictwo podmiotów będących producentami i odbiorcami energii ze szczególnym 
uwzględnieniem sektora publicznego; 

 objęcie planem  obszarów, w których  władze lokalne mają  wpływ na zużycie energii w  
perspektywie długoterminowej (w tym planowanie przestrzenne); 

 podjęcie działao mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych 
energetycznie (np. zamówienia publiczne); 

 podjęcie działao mających wpływ na zmianę postaw konsumpcyjnych użytkowników energii 
(współpraca z mieszkaocami i zainteresowanymi stronami, działania edukacyjne), 

 spójnośd z innymi programami chroniącymi powietrze. 
 
1.3. Podstawy źródłowe 
 
Dane i informacje nad podstawie, których sporządzono BEI pochodzą z następujących źródeł: 

1. Ankiety wypełnione przez mieszkaoców i Urząd Gminy (997). 

2.Tauron Dystrybucja S.A. 

3. PGNiG Obrót Detaliczny. 

4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Centralna Ewidencja Pojazdów 

5. Urząd Gminy Tarnów. 

6. Starostwo Powiatowe w Tarnowie 

7. Przedsiębiorstwa działające na terenie Gminy Tarnów  

8. Składy opałowe działające na terenie Gminy Tarnów. 
9. Zamówienia publiczne i wyniki ogłoszonych przetargów Gminy Tarnów w latach 2010-2014. 

10. Projekt założeo do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe, 2012. 

11. Bank Danych Lokalnych: Gmina w latach. 

12. Bank Danych Lokalnych: dane dla jednostki. 

 
2. Streszczenie 
 
Stan powietrza w Gminie Tarnów 

 W latach 2010-2014 zmienił się poziom zużycia energii na terenie Gminy Tarnów. Łączne 

wykorzystanie energii zwiększyło się 527 612,19 MWh do 552 418,23 MWh. Wynika to przede 

wszystkim ze znacznego wzrostu zużycia paliw samochodowych. W ciągu ostatnich lat liczba aut 
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znajdujących się w posiadaniu mieszkaoców zwiększyła się w latach 2010-2014 z 12 503 do 22 367. 

Koniecznie też trzeba pamiętad o dużym ruchu tranzytowym na terenie gminy. W najbliższych latach 

rozwiązanie problemu uciążliwości komunikacyjnych będzie dla gminy stanowiło ważny problem do 

rozwiązania,  tym bardziej że osadnictwo w gminie koncentruje się wokół szlaków komunikacyjnych. 

Obniżenie zużycie energii cieplnej zanotowano w obszarze samorządowym *29,4%+. Wskaźnik dla 

gospodarstw domowych wynosi  8,93%, natomiast dla sektora gospodarczego  18,23%. Wzrost 

zużycia prądu był widoczny we wszystkich obszarach gminnej energetyki. 

Wyniki bazowej inwentaryzacji 

Dla celów inwentaryzacji jako bazowy został przyjęty rok 2010, ponieważ nie było możliwości 
uzyskania kompletnych danych ze lat wcześniejszych. Ponadto ze względów porównawczych 
została przeprowadzona dodatkowa inwentaryzacja obejmująca rok 2014. Na podstawie 
inwentaryzacji wyznaczono obszary oraz sektory o największej  emisji  zanieczyszczeo. W Gminie 
Tarnów zanieczyszczenia powietrza pochodzą gospodarstwa domowych, przedsiębiorstw 
działających na terenie gminy, ruchu kołowego oraz w niewielkiej ilośd z rolnictwa i hodowli. 

Podstawowe nośniki energii wykorzystywane w gminie to gaz sieciowym węgiel kamienny, drewno, 
gaz ciekły, w małych ilościach eko-groszek i olej opałowy, śladowo odnawialne źródła energii. W 
okresie lat 2010-2014 notowany jest spadek zużycia paliw energetycznych, z wyjątkiem energii 
elektrycznej, gdzie zarysował się lekki wzrost zużycia.  

Największy spadek zanotowano w zużyciu gazu sieciowego – 21,42%. Obniżone zużycie widoczne jest 
we wszystkich obszarach, najbardziej jednak w sektorze gospodarczym, gdzie wskaźnik zmiany sięga 
25% *mieszkaocy – 12%, samorząd – 13%+. Niewielka zmiana nastąpiła w całkowitym wykorzystaniu 
węgla kamiennego – 4%. Mniej o 5% spalali mieszkaocy, ale za to częściej po czarne paliwo sięgały 
przedsiębiorstwa i firmy z obszaru handlu i usług. Ponadto prawie 16-procentowy (dokładnie 
15,5923) spadek wykazuje zużycie drewna, wyraźniejszy w gospodarstwach domowych – 15%. O 
pond połowę obniżyło się wykorzystanie oleju opałowego.  

W ruchu kołowym podstawowe paliwa to benzyny silnikowe, oleje napędowe i w mniejszym stopniu 
gaz ciekły LPG.  Zużycie paliw napędowych jest wysokie. W okresie lat 2010-2014 wzrosło niemal 
dwukrotnie. Bynajmniej nie wynika to z faktu częstotliwości wykorzystywania aut w życiu 
codziennym, lecz z wzrostu liczby nowych pojazdów. W konsekwencji przełożyło się to na 
zwiększenie poziomu emisji zanieczyszczeo do powietrza, zwłaszcza dwutlenku węgla.  Emisja 
transportowa została zakwalifikowana do kluczowych problemów, z którymi Gmina Tarnów będzie 
musiała się uporad w perspektywie lat 2015-2023. 

Tabela  1                    Całkowite zużycie energii w Gminie Tarnów  

2010 

Wyszczególnienie 
Energia cieplna Energia elektryczna Energia paliwa Razem 

w MWh 

Samorząd 10 220,16 2 251,51 65,33 12 471,67 

Mieszkaocy 158 387,13 16 426,42 
 

174 813,55 

Przedsiębiorstwa 171 280,67 41 637,35 
 

212 918,02 

Transport 
  

127 340,62  

Razem 339 890,96 60 315,28 127 405,95 527 612,19 

2014 

Wyszczególnienie 
Energia cieplna Energia elektryczna Razem 

w MWh 

Samorząd 7 214,30 2 565,01 107,15 9 779,31 

Mieszkaocy 144 248,26 16 575,21 
 

160 823,47 

Przedsiębiorstwa 140 064,01 43 626,28 
 

183 690,29 

Transport 
  

198 018,01  

Razem 291 526,57 62 766,50 198 125,16 552 418,23 
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Tabela   2                               Zużycie nośników energii w Gminie Tarnów 

2010 

Wyszczególnienie 
Gaz ziemny 

Gaz 
ciekły 

Węgiel Drewno 
Eko-
groszek 

Olej 
opałowy 

Energia 
elektr. 

Olej 
napęd. 

Benzyny 

m
3
 t t t t t MWh t t 

Samorząd 614 995,78 0,00 16,10 0,00 0,00 0,00 2 251,51 3,33 2,07 

Mieszkaocy 4 562 091,00 72,84  8 296,88 6 123,75 273,40 66,60 16 426,42   

Przedsiębiorstwa 12 932 800,00 148,30  1 322,00 541,00 0,00 0,00 41 637,36   

Transport        3 633,81 5 353,08 

2014 

Samorząd 532 389,40 0,00 13,95 0,00 0,00 0,00 2 354,72 7,08 1,81 

Mieszkaocy 4 017 668,00 86,01 7 893,36 5 203,56 245,60 31,90 16 575,21   

Przedsiębiorstwa 9 679 863,00 127,94 1 379,00 422,00 0,00 0,00 43 626,28   

Transport 
       

6 270,83 9 367,64 

 

 

Gaz sieciowy; 55% 

Węgiel kamienny; 
18% 

Drewno; 11% 

Energia 
elektryczna; 14% Pozostałe; 1% 

Udział nośników energii wykorzystywanych w budynkach  
na terenie Gminy Tarnów w % 

Gaz sieciowy

Węgiel kamienny

Drewno

Energia elektryczna

Pozostałe

Wykres 1 



                                 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów na lata 2015-2023 
 

str. 10 
 

     Źródło: Opracowanie własne 

 Tabela 3  Suma emisji CO2  oraz pozostałych zanieczyszczeo    w Gminie Tarnów 2010  

Suma emisji CO2 oraz pozostałych zanieczyszczeo w Gminie Tarnów w roku bazowym 2010 

nazwa 
emisja w Mg 

CO2 CO NO2 SO2 PM 10 PM 2,5 BaP 

Energia elektryczna 48 976,00 - - - - - - 

Gaz ziemny 35 157,57 5,23 26,64 0,04 0,01 0,01 0,0004 

Gaz ciekły (LPG) 2 123,11 0,54 0,00 0,01 - - 0,0000 

Węgiel kamienny 23 892,14 433,57 0,38 0,77 103,11 101,58 0,0587 

Eko-groszek 677,96 12,30 0,01 0,02 2,93 2,88 0,0017 

Drewno opałowe 11 411,75 173,28 0,42 0,73 72,26 72,26 0,0034 

Oleje opałowe 215,16 - - - - 0,01 0,0017 

Benzyny silnikowe 11 163,23 781,71 0,10 7,27 
19,03 17,15 

0,0000 

Oleje napędowe 19 952,80 94,70 0,16 37,88 0,0000 

Uprawy i hodowle - - - - 394,98 73,25 0,0000 

razem 153 569,71 1 501,34 27,72 46,72 592,32 267,15 0,0658 

 

Rozkład zanieczyszczeo w Gminie Tarnów jest dośd typowy dla gmin o charakterze podmiejskim z 
rozwiniętą sferą gospodarczą, handlu i usług. Masowe ilości pyłów SO2 oraz NO2 są do siebie 

zbliżone. Ilośd tlenków węgla, zwłaszcza dwutlenku węgla są bardzo duże. 

Problemy występujące na terenie Gminy Tarnów 

Obszar Problem 

Obszar problemowy  nr 1 Rozproszony system grzewczy. 

Obszar problemowy  nr 2 Słabe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

Obszar problemowy  nr 3 Stężenie substancji szkodliwych pochodzących ze źródeł  lokalnych 

Obszar problemowy  nr 4 Wysoki poziom emisji liniowej 

Obszar problemowy  nr 5 Energochłonne i emisyjne oświetlenie uliczne sodowo-rtęciowe 

Obszar problemowy  nr 6 Oddziaływanie emisyjne Tarnowa  

Działania planowane na lata 2015-2023 
Zadanie     1 Aktualizacja projektu założeo do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe 

Zadanie     2 Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Zadanie     3 Wprowadzenie Systemu  Zielonych Zamówieo Publicznych 

Zadanie     4 Zorganizowanie i wyposażenie sal dydaktycznych „Ochrony Powietrza” 

Zadanie     5 Organizacja pikników ekologicznych 

Zadanie     6 Akcja informacyjna „Stop emisji liniowej 

Zadanie     7 Termomodernizacja biblioteki w Woli Rzędzioskiej 

Zadanie     8 Instalacja ogniw fotowoltaicznych, samorząd 

Zadanie     9 Modernizacja oświetlenia ulicznego 

Zadanie    10 Budowa ścieżek rowerowych 

Zadanie    11 Instalacje OZE - mieszkaocy 

Zadanie    12 Wymiana źródeł ciepła - mieszkaocy 

Zadanie    13 Termomodernizacja - mieszkaocy 

Zadanie    14 Uruchomienie zakładki internetowej 
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 Działania przeznaczone do realizacji zostały szerzej opisane w rozdziale 12 . 

Tabela 4. Zakładany efekt ekologiczny realizacji działao w Gminie Tarnów 

Szacunkowy efekt ekologiczny 

  Wyszczególnienie 

Redukcja 
zużycia 
energii w 
MWh 

Redukcja 
emisji CO2 
[Mg/rok] 

Redukcja 
zużycia 
energii w 
MWh 

Redukcja 
emisji CO2 
[Mg/rok] 

Redukcja 
zużycia 
energii w 
MWh 

Redukcja 
emisji CO2 
[Mg/rok] 

Redukcja 
zużycia 
energii w 
MWh 

Redukcja 
emisji CO2 

[Mg/rok] 

2010-2014 2015-2020 2021-2023 Razem 2015-2023 

1. 
Aktualizacja projektu 
założeo do planu 
zaopatrzenia w paliwa 

    0 0 0 0 0 0 

2. Aktualizacja PGN     0 0 0 0 0 0 

3. 
System Zielonych 
Zamówieo Publicznych     0 0 0 0 0 0 

4. 

Zorganizowanie i 
wyposażenie sal 
dydaktycznych 

    0 0 0 0 0 0 

5. 
Organizacja pikników 
ekologicznych     0 0 0 0 0 0 

6. 
Stop niskiej emisji 
liniowej 

    0 0 0 0 0 0 

7. 
Termomodernizacja 
biblioteki 

    63,3 11,4 0 0 63,3 11,4 

8. 
Instalacja ogniw 
fotowoltaicznych, 
samorząd 

    223,8 181,25 0 0 223,8 181,25 

9. 
Modernizacja oświetlenia 
ulicznego 

    881,5 715,78 0 0 881,5 715,78 

10. 
Budowa ścieżek 
rowerowych     1061,75 3 297,14 1 592,63 4 945,71 2 654,58 8 242,86 

11. 
Instalacje OZE - 
mieszkaocy 

    
663,88 539,07 520,41 417,37 1 202,95 976,79 

12. 
Wymiana źródeł ciepła - 
mieszkaocy 

    
19 840,78 9 939,94 17 856,70 8 945,95 37 687,48 18 885,89 

13. 
Termomodernizacja - 
mieszkaocy 

    
2 574,18 1 289,63 0 0 2 574,18 1 289,63 

14. 
Uruchomienie zakładki 
internetowej 

    0 0 0 0 0 0 

Razem - 24 806,04 - 9 427,19 25 309,19 15 974,21 19969,74 14 309,03 44 084,64 30 403,60 

 
Tabela 5. Zestawienie przewidzianych wydatków w okresach  objętych programem 

Harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych działao 

1. Projekt założeo do planu zaopatrzenia  w ciepło…, 2. Aktualizacja PGN, 3. System Zielonych 
Zamówieo Publicznych, 4. Zorganizowanie i wyposażenie sal dydaktycznych, 5. Organizacja pikników 
ekologicznych, 6.  "Stop niskiej emisji liniowej" , 7.  Termomodernizacja biblioteki W Woli 
Rzędzioskiej,  8. Instalacja ogniw fotowoltaicznych - samorząd,   9. Modernizacja oświetlenia 
ulicznego,  10. Budowa ścieżek rowerowych, 11. Pozyskanie środków finansowych dla mieszkaoców 
- instalacje OZE, 12. Pozyskanie środków dla mieszkaoców - wymiana źródeł ciepła, 13. Pozyskanie 
środków dla mieszkaoców - termomodernizacja budynków mieszkalnych,  14. Uruchomienie 
zakładki internetowej 

  Zadania 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Razem 

1. Z 1 0 0 20 000 0 0 0 0 0 20 000 

2. Z 2 0 0 0 0 20 000 0 0 0 20 000 

3. Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4. Z 4 0 0 40 000 40 000 24 000 0 0 0 104 000 

5. Z 5 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 100 000 

6. Z 6 0 10 000 0 0 10 000 0 0 0 20 000 

7. Z 7 0 0 250 000 0 0 0 0 0 250 000 

8. Z 8 0 1 000 000 1 296 000 900 000 0 0 0 0 3 196 000 

9. Z 9 0 200 000 100 000 400 000 500 000 0 0 0 1 200 000 

10.  Z 10 0 500 000 0 0 500 000 500 000 500 000 500 000 2 500 000 

  Z org/11 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 40 000 

  Z org/12 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 40 000 

  Z org/13 0 0 20 000 0 0 0 0 0 20 000 

14.  Z 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Razem 0 1 730 000 1 786 000 1 360 000 1 114 000 520 000 500 000 500 000 7 510 000 

Inwestycje do realizacji przez mieszkaoców 

11. Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach , 12. Wymiana źródeł ciepła w 
budynkach mieszkalnych, 13. Termomodernizacja budynków mieszkalnych 

11.  Z 11 0 0 1 000 000 1 000 000 2 200 000 1 000 000 1 000 000 1 150 000 7 350 000 

12.  Z 12 0 1 500 000 2 000 000 1 500 000 2 000 000 2 000 000 800 000 0 9 800 000 

13.  Z 13 0 0 250 000 250 000 0 0 0 0 500 000 

Razem 0 1500000 3 250 000 2 750 000 4 200 000 3 000 000 1 800 000 1 150 000 17 650 000 

 

3. Ogólna strategia 
 

3.1. Strategia długoterminowa 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma przyczynid się do osiągnięcia celów w zakresie zmian 
klimatu i zrównoważonego wykorzystania energii określonych w Strategii „Europa 2020”, to jest: 

 redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20%, 
 zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych lub wysokosprawnej 

Kogeneracji o 20%, 
 redukcji  zużycia  energii  finalnej,  co  ma  zostad  zrealizowane   poprzez  podniesienie 

efektywności energetycznej o 20%, 
 zwiększenie niezależności energetycznej gminy i jej mieszkaoców. 

Działania zawarte w PGN mają w efekcie doprowadzid do redukcji emisji zanieczyszczeo do powietrza. 

Cel główny 

 Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy  Tarnów: 

Ograniczenie zużycia energii finalnej  do 2020 roku  o 4,8% - 25 309,19 MWh/rok i ograniczenia 

emisji CO
2 o 10,04 % - 15 974,21 Mg/rok w stosunku do roku bazowego 2010. 

Ograniczenie zużycia energii finalnej do 2023 roku o 3,78 % - 19 969,74 MWh/rok i ograniczenie 

emisji CO2 o 9,32 % - 14 309,03 Mg/rok   w stosunku do roku bazowego 2010. 

 

3.2. Cele szczegółowe do roku 2020  i 2023 

Cel:  uzyskanie oszczędności energii i redukcja emisji CO2 w zakresie infrastruktury należącej do 

gminy –1168,6 MWh/rok i 908,43 Mg/rok. 
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 uzyskanie oszczędności  63,3 MWh/rok w wyniku procesu termomodernizacji obiektów 

publicznych i redukcji emisji CO2 11,4 Mg/rok (do roku 2020), 

 redukcja zużycie energii elektrycznej z sieci PSE 223, 80 MWh/rok, redukcja emisji CO2 181,25 

Mg/rok (do roku 2020). 

 uzyskanie oszczędności w wyniku modernizacji oświetlenia ulic i placów – 881,5 MWh/rok i 

redukcji emisji CO2 715,78 Mg/rok (do roku 2020). 

Cel uzyskanie oszczędności energii w wyniku termomodernizacji budynków mieszkalnych -  2 574,18 
MWh/rok, redukcja emisji CO2 1 289,63 Mg/rok (do roku 2020). 

Cel uzyskanie oszczędności energii w wyniku wymiany źródeł energii cieplnej 19 840,78 MWh/rok i 
redukcji emisji CO2 – 9 939,94 Mg/rok (do 2020 roku) i 17 856,70 Mwh/rok i 8 945,95 MgCO2/rok 
(w latach 2021-2023).  

Cel uzyskanie zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii  o 0,22% - 887,68 
MWh/rok i redukcji emisji CO2 – 720,32 Mg/rok (w latach 2015-2020) i 0,18% 520,41 MWh/rok i 
417,37 MgCO2/rok (w latach 2021-2023). 

Cele uzyskanie ograniczenia emisji CO2 w wyniku budowy ścieżek rowerowych 3 297,14 Mg do roku  
2020 i 4 495,71 Mg (w latach 2021-2023). 

Cel: budowanie świadomości energetycznej mieszkaoców poprzez przygotowanie i aktualizacje 

dokumentów oraz wprowadzenie stałych działao informacyjno-organizacyjnych. 

 przygotowanie podstaw do planowania i wydatkowania środków finansowych wpływających 
na bezpieczeostwo energetyczne i ograniczenie niskiej emisji (aktualizacja PGN) w gminie 
oraz wdrożenie zasad zielonych zamówieo publicznych, 

 uporządkowana i stała współpraca z interesariuszami PGN, 

 prowadzenie stałego  kontaktu z mieszkaocami   na   temat   realizacji   działao wpływających 
na ograniczenie niskiej emisji  i  efektywnośd energetyczną w gminie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów na lata 2015-2023 
 

str. 14 
 

 

4. Aspekty prawne regulujące ochronę powietrza i eliminowanie niskiej emisji 

 
Największy  wpływ  na  kształtowanie  przepisów  z  zakresu  ochrony  powietrza  mają  rozwiązania  
w  tym zakresie przyjmowane i obowiązujące w Unii Europejskiej. Źródłem obowiązku harmonizacji 
polskiego prawa z prawem wspólnotowym jest Układ Europejski z 16 grudnia 1991 roku (Dz.U. 1994 
nr 11 poz. 38), który wszedł w życie 1 lutego 1994r. Na mocy art. 68 i 69 tego układu Polska 
zobowiązała się do zharmonizowania swego prawa, w tym ekologicznego, z prawem wspólnotowym.  
Zbliżanie polskiego ustawodawstwa do prawa UE ma charakter zobowiązania jednostronnego, a 
jego wykonanie rozciąga się na okres 10 lat, licząc od momentu wejścia w życie układu  
stowarzyszeniowego. Akty prawne uchwalane po roku 1989 w mniejszym lub większym stopniu 
redagowane były z uwzględnieniem prawa wspólnotowego. 

4.1.  Regulacje europejskie 

Wśród wspólnotowych aktów prawnych w dziedzinie ochrony środowiska istotne znaczenie dla 

ochrony powietrza mają dyrektywy 

 w zakresie emisji (stężenie zanieczyszczenia w powietrzu) zanieczyszczeo: 
 dyrektywa Rady 96/62/WE w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza 

(dyrektywa ramowa) 
 

 oraz dyrektywy pochodne: 
 dyrektywa Rady  1999/30/WE  odnosząca się do wartości dopuszczalnych  dla  dwutlenku 

siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu w otaczającym powietrzu, 

 dyrektywa 2000/69/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy dotycząca wartości 

dopuszczalnych benzenu i tlenku węgla w otaczającym powietrzu, 

 dyrektywa 2002/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy odnosząca się do   ozonu 

w otaczającym powietrzu, 

 decyzja Rady 97/101/WE ustanawiająca system wzajemnej wymiany informacji i 

danych pochodzących z sieci i poszczególnych stacji dokonujących pomiarów 

zanieczyszczeo otaczającego powietrza w Paostwach Członkowskich, 

 dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie arsenu, kadmu, 

rtęci i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu. 

W dniu 11 czerwca 2008 roku weszła w życie dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy 
(CAFE). Wprowadza ona nowe  mechanizmy  dotyczące  zarządzania  jakością  powietrza  w  strefach  
i  aglomeracjach.  Podstawową funkcją dyrektywy jest wprowadzenie nowych norm jakości powietrza 
dotyczących drobnych cząstek pyłu zawieszonego (PM2,5) w powietrzu oraz zweryfikowanie  i  
konsolidacja istniejących aktów unijnych w zakresie ochrony powietrza (96/62/WE, 99/30/WE, 
2000/69/WE, 2002/3/WE). Poniżej obowiązujące dyrektywy: 

 w zakresie emisji do powietrza: 
 dyrektywa   Rady  87/217/EWG z 19 marca  1987 w sprawie ograniczania zanieczyszczenia 

środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu, 
 dyrektywa Rady 92/112/EWG z 15 grudnia 1992 w sprawie procedur harmonizacji 

Planów mających na celu ograniczanie i ostateczną eliminację zanieczyszczeo 
powodowanych przez odpady pochodzące z przemysłu dwutlenku tytanu, 

 dyrektywa Rady 96/61/WE z 24 września 1996 roku dotycząca zintegrowanego 

zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, 

 dyrektywa Rady 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków 
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spowodowanej użyciem organicznych   rozpuszczalników   podczas   niektórych   czynności 

i w niektórych urządzeniach (VOC), 

 dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spalania odpadów, 

 dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczania 

emisji niektórych zanieczyszczeo do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania 

(LCP), 

 dyrektywa 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia 

emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników 

organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów, a 

także zmieniająca dyrektywę 1999/13/WE. 

 
W dniu 7 stycznia 2011 roku weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE 
z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych  (zintegrowane zapobieganie 
zanieczyszczeniom i ich kontrola) ogłoszona w Dzienniku Ustaw UE z dnia 17 grudnia 2010 roku. 
Kraje członkowskie miały obowiązek wprowadzenia jej rozwiązao do przepisów krajowych do dnia 7 
stycznia 2013 r. Wprowadziła ona nowe mechanizmy dotyczące zarówno zintegrowanego systemu 
zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza i ich kontroli, jak również nowe, ostrzejsze wymagania niż 
dotychczas wynikające z dyrektyw „emisyjnych”. Podstawową funkcją dyrektywy jest wprowadzenie 
nowych mechanizmów i standardów emisji z niektórych branż przemysłu do powietrza oraz 
zweryfikowanie i konsolidacja istniejących aktów unijnych w zakresie ochrony powietrza 
(87/217/EWG, 92/112/EWG, 96/61/WE, 1999/13/WE, 2000/76/WE, 2001/80/WE,). Obowiązujące 
dyrektywy: 

 w zakresie krajowych pułapów emisyjnych: 

 dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie krajowych 

poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (NEC). 

 dyrektywy i decyzje wprowadzające do prawa UE ustalenia konwencji międzynarodowych: 

 dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 października 2003  roku  

ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie 

oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE, 

 dyrektywa 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 października 2004 roku  

zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system  handlu  przydziałami  emisji  

gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów projektowych 

Protokołu z Kioto, 

 dyrektywa 2008/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 listopada 2008 roku 

zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w 

systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, 

 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z 23 kwietnia 2009 roku 

zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia  wspólnotowego  

systemu  handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, 

 decyzja Komisji nr 2007/589/WE z 18 lipca 2007 ustanawiającą wytyczne dotyczące 

monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z 

dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, 

 rozporządzenie Komisji (WE) nr 916/2007 z 31 lipca 2007 zmieniające rozporządzenie 

Komisji (WE) nr 2216/2004 w sprawie ujednoliconego i zabezpieczonego systemu 

rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, 

 rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z 7 października 2010 roku w sprawie 
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standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 

2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady, 

 rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i   Rady  (WE)  nr   1005/2009  z  16 września 

2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, 

 rozporządzenie Komisji (UE) nr 744/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 roku zmieniające 

rozporządzenie 1005/2009  z 16 września  2009 roku w sprawie  substancji  zubożających  

warstwę  ozonową, w zakresie zastosowao krytycznych halonów, 

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 

roku w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych. 

Globalne konwencje ekologiczne dotyczące ochrony powietrza: 

 Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i Protokół z Kioto, 

 Konwencja o Transgranicznym Zanieczyszczaniu Powietrza na Dalekie Odległości i 

Protokoły do tej konwencji dotyczące ograniczania emisji dwutlenku siarki, tlenków 

azotu, lotnych związków organicznych, metali ciężkich oraz trwałych związków 

organicznych, 

 Konwencja Wiedeoska w sprawie ochrony warstwy ozonowej i Protokół Montrealski 

w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową, z poprawkami, 

 Konwencja Sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeo organicznych. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów jest spójny w wymienionymi wyżej 
dokumentami prawa międzynarodowego. 

4.2.  Regulacje krajowe 

Podstawowe polskie akty prawne związane z ochroną powietrza to:  ustawa  z  dnia  27  kwietnia  
2001 roku -  Prawo  ochrony  środowiska  (Dz.U.  poz.  1232 z późn. zm.)  oraz odpowiednie akty 
wykonawcze: 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, 

których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z 26 stycznia 2010  w  sprawie wartości odniesienia 

dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 r. Nr 16, poz. 87), 

 rozporządzenie Rady Ministrów  z 14  października  2008 w sprawie opłat za korzystanie 

ze środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 196, poz. 1217), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z 7 lipca 2011 w  sprawie  szczegółowych warunków 

wymierzania kar na podstawie pomiarów ciągłych oraz sposobów ustalania przekroczeo, 

w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza  (Dz.U. 2011 nr 150 poz. 894), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 sierpnia 2012 w sprawie stref, w których 

dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. 2012, poz. 914), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 września 2012 r. w sprawie Planów ochrony 

powietrza oraz planów działao krótkoterminowych (Dz.U. 2012, poz. 1028), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania  

wskaźników  średniego  narażenia  oraz  sposobu  oceny  dotrzymania  pułapu stężenia 

ekspozycji (Dz.U. 2012, poz. 1029), 
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 rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 sierpnia 2012 r. w sprawie krajowego celu 

redukcji narażenia (Dz.U. 2012, poz. 1030), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 września 2012 w sprawie dokonywania 

oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1032), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu 

przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. 2012, poz. 

1034), 

 rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  4  listopada  2014  roku w  sprawie  standardów 

emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeo 

spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2014, poz. 1546), 

 

 Ustawy 
 

 ustawa z  17 lipca 2009 r.  o systemie zarządzania emisjami  gazów cieplarnianych  i  

innych substancji (Dz. U. z 2009 r. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm.), 

 ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz.695), 

 ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 

2004 r. Nr 121, poz. 1263 z późn. zm.), 

 ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów jest spójny w wymienionymi wyżej 
dokumentami prawa krajowego 

44..33..  RReegguullaaccjjee  rreeggiioonnaallnnee  ddllaa  wwoojjeewwóóddzzttwwaa  mmaałłooppoollsskkiieeggoo  

PPrrooggrraamm  OOcchhrroonnyy  PPoowwiieettrrzzaa  ddllaa  wwoojjeewwóóddzzttwwaa  mmaałłooppoollsskkiieeggoo  

Celem dokumentu jest osiągnięcie w całej Małopolsce do 2023 r. dopuszczalnych poziomów 
zanieczyszczeo w powietrzu: pyłu PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i dwutlenku siarki. 

Głównymi kierunkami działao w zakresie ochrony powietrza wyznaczonymi w Programie jest m.in.: 

 Wprowadzenie ograniczeo w stosowaniu paliw stałych na obszarze Krakowa, 
 Realizacja gminnych programów ograniczania niskiej emisji – eliminacja niskosprawnych 

urządzeo na paliwa stałe, 
 Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych i sieci gazowych zapewniająca podłączenie 

nowych użytkowników, 
 Termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego 

w budownictwie mieszkaniowym oraz w obiektach użyteczności publicznej, 
 Ograniczenie emisji z transportu, 
 Ograniczenie emisji przemysłowej, 
 Edukacja ekologiczna mieszkaoców. 

Efektem realizacji Programu powinno byd zmniejszenie wielkości emisji zanieczyszczeo 
emitowanych do powietrza, w tym pyłu PM10 o 28,2% i pyłu PM2,5 o 28,1%. 

Elementem Programu ochrony powietrza jest Plan działao krótkoterminowych, który wprowadza 3 
stopnie zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza: 
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 I stopieo zagrożenia (kod żółty) o charakterze informacyjnym, 
 II stopieo zagrożenia (kod pomaraoczowy) o charakterze informacyjno-ostrzegawczym, 

III stopieo zagrożenia (kod czerwony) o charakterze informacyjno-ostrzegawczym i nakazowym. 

 

Plan przewiduje prowadzenie działao wspomagających, które wprawdzie nie prowadzą w bezpośredni 
sposób do redukcji emisji zanieczyszczeo, jednakże mają zasadniczy wpływ na budowanie systemu 
zarządzania jakością powietrza, a także wspomagają procesy realizacji działao podstawowych w 
kontekście  kontrolnym,  organizacyjnym  i  komunikacyjnym.  Do  działao  dodatkowych należą: 

 edukacja ekologiczna społeczeostwa, nie tylko w zakresie szkolnictwa, ale również poprzez 
akcje informacyjne i promocyjne, systemy powiadamiania o jakości powietrza i inne, 

  wykorzystanie planów zagospodarowania   przestrzennego   w   celu   ustalania ograniczeo i 
kierunków wspomagających podejmowanie decyzji oraz realizację działao naprawczych, 

 prowadzenie kontroli: 
o mieszkaoców  odnośnie  sposobów  wykorzystania  paliw ,   
o przestrzegania zakazu spalania odpadów, 
o kontrole  WIOŚ  w  zakresie  dotrzymywania  przez  podmioty  gospodarcze standardów 

jakości powietrza oraz wymogów pozwoleo na wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza, 

o kontrole przestrzegania zakazu związanego z zamieszkiwaniem na terenach ogródków 
działkowych, 

o kontrola spalania pozostałości roślinnych na terenach ogródków działkowych; 
 uwzględnienie w zamówieniach publicznych  problemów ochrony powietrza, poprzez 

odpowiednie przygotowywanie specyfikacji zamówieo publicznych, które uwzględniad będą 
potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem. 

 Program Strategiczny Ochrony Środowiska dla województwa małopolskiego przyjęty uchwałą 
Sejmiku Województwa Małopolskiego 27 października 2014 roku. 

 Plan Gospodarki Odpadami z 2 lipca 2012 roku. 
 Regionalny Plan Energetyczny dla województwa małopolskiego na lata 2013-2020. 

 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów jest spójny w wymienionymi wyżej 
dokumentami obowiązującymi w Województwie Małopolskim 

 
4.4. Regulacje lokalne – powiatowe 

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Tarnowskiego na lata 2011-2020 z 15 listopada 

2011 roku. 

 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Tarnowskiego na lata 2004-2015. 

 Plan Gospodarki Odpadami w Powiecie Tarnowskim. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów jest spójny w wymienionymi wyżej 
dokumentami obowiązującymi w Powiecie Tarnów. 

4.5. Regulacje Gminne 

 Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów 
(2008). 

 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. 
 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Tarnów na lata 2008-2015. 
 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów 2004. 
 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Tarnów 2008. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów jest zgodny z regulacjami prawnymi 
obowiązującymi w Gminie Tarnów. 
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5. Charakterystyka Gminy Tarnów 

5.1. Położenie Gminy Tarnów 

Gmina Tarnów położona jest w północno-wschodniej części województwa małopolskiego, w 
powiecie Tarnów. Gmina zajmuje 8 269,35 ha , co stanowi około 2% powierzchni województwa 
małopolskiego. Gmina Tarnów jest nietypowa pod względem struktury przestrzennej – składa się z 
trzech części nie powiązanych ze sobą terytorialnie. Największa z nich położona na południu 
podzielona jest południkowo przez rzekę Biała, po zachodniej jej stronie leżą miejscowości 
Zbylitowska Góra, Zgłobice, Błonie, Koszyce Wielkie i Koszyce Małe, natomiast po wschodniej stronie 
Tarnowiec Nowodworze Zawada, Radlna, Poręba Radlna i Łękawka. Druga pod względem wielkości 
częśd położona na północnym wschodzie obejmuje miejscowości Wola Rzędzioska i Jodłówka Wałki. 
Trzecią częśd położoną na północnym wschodzie stanowi niewielkie sołectwo Biała. Łącznie jest to 
14 wiejskich jednostek osadniczych. 

 

 

 
Rozczłonkowanie obszarów gminy nie sprzyja prawidłowej polityce przestrzennej, powoduje 
również  podział  na  kilka  różnych  funkcjonalnie  i  nie  spójnych  części,  dla  których  trudno 
wypracowad jednolitą politykę zarządzania przestrzenią. 
 
Na rozwój gminy Tarnów mają wpływ dwa rodzaje czynników: 
 

 zewnętrzny – stanowi go sąsiedztwo miasta Tarnowa, 
 wewnętrzny – stanowią go istniejące zakłady przemysłowe i przemysł wydobywczy,  w 

niewielkiej części rolnictwo i usługi. 
 
Miasto Tarnów stanowi podstawowy czynnik rozwojowy i obsługowy dla gminy w zakresie: 

 administracyjnym  –znajduje  się  tu  siedziba  Urzędu  Gminy,  Starostwa  Powiatowego, 
urzędy obsługi z zakresu ubezpieczeo społecznych, bankowe, skarbowe itp., 

 rynku pracy – zatrudnienie znajduje tutaj ok. 80% ludności gminy, 
 komunikacji i  infrastruktury technicznej –bliskośd krajowych i  międzynarodowych tras 

drogowych i kolejowych, obsługa w zakresie zaopatrzenia w wodę (wspólny wodociąg), 
kanalizację ściekową (oczyszczalnia ścieków w Tarnowie) itp., 

 usług ponadpodstawowych – szkolnictwo, usługi ochrony zdrowia, kultury, handel i inne 
specjalistyczne. 

Topograficzne i administracyjne 

położenie Gminy Tarnów 

Mapa 1 Mapa 2 
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Ponadto od kilku lat można zauważyd zjawisko coraz częstszego osiedlania się mieszkaoców miasta 
Tarnowa na terenie gminy i w związku z tym utworzenie się obszarów o charakterze strefy 
podmiejskiej, będących ściśle związanych funkcjonalnie z miastem. 
 
Drugim ważnym czynnikiem rozwoju gminy jest produkcja i zatrudnienie w usytuowanych tutaj 
zakładach przemysłowych i produkcyjnych, do których należą: 

 
 Tarnowskie Zakłady Ceramiki Budowlanej S.A. Leier w Woli Rzędzioskiej, 

 Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego TAREL w Woli Rzędzioskiej, 

 Zakład magazynowania paliw Naftobazy w Woli Rzędzioskiej, 

 Firma Roleski w Zbylitowskiej Górze, 

 Zakład Przetwórstwa Mięsnego ROL-PEK w Zbylitowskiej Górze. 

Wszystkie trzy części, z których składa się gmina Tarnów graniczą z miastem Tarnowem natomiast 
każda z nich graniczy odpowiednio: 

 częśd południowa z gminami Skrzyszów, Tuchów, Pleśna, Wojnicz, Wierzchosławice, 
 częśd północno-wschodnia z gminami Lisia Góra, Czarna, Skrzyszów, 
 częśd północno-zachodnia z gminami Żabno i Wierzchosławice. 

5.2.  Położenie fizyczno-geograficzne 

Pod względem fizyczno-geograficznym Gmina położona jest na pograniczu dwóch regionów: Pogórza 

Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej. W obszarze Pogórza Karpackiego znajduje się południowo- 
wschodnia częśd Gminy, pozostałe sołectwa leżą w Kotlinie Sandomierskiej. 

W obszarze Kotliny Sandomierskiej wyróżnia pod względem fizyko geograficznym mezoregiony:  

 Wysoczyznę Tarnowską Płaskowyż Tarnowski), 
 Wysoczyznę Wojnicką ( Zgłobicką), 
 Nizinę Nadwiślaoską. 

W  górzystej,  południowo-wschodniej  części  Gminy  na  obszarze  Pogórza  Ciężkowickiego,  gdzie 

położone są  miejscowości:  Tarnowiec,  Zawada,  Nowodworze,  Poręba  Radlna,  Radlna  i  Łękawka 

wysokośd wzniesieo osiąga 398 metrów nad poziomem morza. Przeciętne nachylenie zboczy na 

tym terenie wynosi od 12-20%, ale występują też zbocza o większym nachyleniu. Obszarami 
górzystymi są też teren Wysoczyzny Wojnickiej w rejonie Zgłobic, Błonia i Zbylitowskiej Góry. 
Równinna Kotlina Sandomierska obejmuje obszar Równiny Nadwiślaoskiej, gdzie położona jest Biała 

oraz obszar Płaskowyżu Tarnowskiego, gdzie położone są Wola Rzędzioska i Jodłówka - Wałki. 
Zachodnie granice Gminy wyznacza Dunajec. 

5.3. Zasoby wód powierzchniowych 

Miasto  i  gmina  Tarnów  położone  są  w  dorzeczu  Białej  Tarnowskiej będącej  prawobrzeżnym 
dopływem Dunajca, który stanowi zachodnią granicę gminy. Dunajec, zasilany przez dopływy 
wysokogórskie,  średniogórskie  i pogórskie posiada  śnieżno-deszczowo-gruntowy system zasilania. 
Biała Tarnowska jak większośd rzek pogórskich i rzek w Kotlinie Sandomierskiej ma system zasilania 
deszczowo-śnieżno-gruntowy i deszczowo-gruntowo-śnieżny. Wodostany i przepływy tych rzek 
uzależnione są więc zasadniczo od czynników meteorologicznych (temperatura, opady 
atmosferyczne).  

Dunajec płynie z południa na północ korytem wyciętym w aluwiach terasy zalewowej. Wskutek 
robót regulacyjnych oraz eksploatacji żwiru i piasku prowadzonej dawniej na dużą skalę wprost z 
koryta rzeki, uległo ono pogłębieniu, co spowodowało obniżenie poziomu wód gruntowych w 
obrębie teras dolinnych. W rejonie Kotliny Sandomierskiej koryto  Dunajca  jest  obustronnie 
obwałowane. Międzywale jest całkowicie lub częściowo zalewane podczas powtarzających się w 
odstępach kilkuletnich (a w okresach mokrych również corocznie) wezbrao wiosennych lub 
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letnich. Powtarzające się co kilkanaście, kilkadziesiąt lat wielkie wezbrania zagrażają również 
terenom nisko położonym na zawału, co dotyczy wsi Biała. Białą Tarnowską charakteryzują duże 
wahania wodostanów (np. na wodowskazie w Koszycach Wielkich notowano stan minimalny 2 cm a 
maksymalny 650 cm) i przepływów. Niskie przepływy gwarantowane rzeki ograniczają możliwości 
wykorzystania jej zasobów wodnych.  

Główne źródła zanieczyszczeo pozostałych wód w gminie Tarnów to : 

 źródła punktowe : zanieczyszczenia z gospodarstw wiejskich i ferm hodowlanych, 
 zrzuty z funkcjonujących podmiotów gospodarczych, z odwodnienia dróg,  
 zrzuty obszarowe spływające wraz z wodami opadowymi w sposób niezorganizowany 

zanieczyszczenia z gruntów ornych, użytków zielonych oraz obszarów leśnych zawierających 

znaczne ilości tzw. biogenów (związki fosforu, azotu i potasu) z nawozów mineralnych, 
zwierzęcych, z rozkładu roślin po zbiorach oraz ze ścieków socjalno-bytowych 

wykorzystywanych rolniczo, 
 spływy substancji ropopochodnych z odwodnienia dróg oraz obiektów magazynowania 

dystrybucji paliw, m. in. największa w regionie tarnowskim baza paliwowa zlokalizowana w 

Woli Rzędzioskiej. 

5.4. Zasoby wód podziemnych 

Podstawowe jednostki morfologiczne gminy wykazują silne zróżnicowanie pod względem zasobności 
wód podziemnych. Na Pogórzu Karpackim, gdzie słabo przepuszczalne utwory powierzchniowe i 
znaczne spadki terenu utrudniają infiltrację wód opadowych w podłoże, przeważa spływ  
powierzchniowy,  a zasoby wód podziemnych są bardzo niewielkie. W Kotlinie Sandomierskiej panują 
znacznie korzystniejsze warunki infiltracji, przeważają łatwo przepuszczalne utwory podłoża, a 
miąższości warstw wodonośnych, zwłaszcza w dolinach rzecznych i na terenie tzw. rynny 
podkarpackiej są znaczne (5 - 20 m). 
 

Rozpoznano trzy poziomy wodonośne: 
     czwartorzędowy, 
     mioceoski (trzeciorzędowy), 
     fliszowy. 

 
Poziom czwartorzędowy jest  podstawowym poziomem, umożliwiającym zaopatrzenie w  wodę 
mieszkaoców do czasu planowanego podłączenia większości wsi gminy do wodociągu 
tarnowskiego. Obejmuje on holoceoskie (współczesne) utwory piaszczyste i piaszczysto-żwirowe 
dolin Dunajca i Białej Tarnowskiej. Wody występujące w Kotlinie Sandomierskiej są mało 
zmineralizowane i średnio twarde. Wody terasowe w dolinie Dunajca mają znaczną zawartośd 
związków żelaza. Na obszarze gminy znajdują się fragmenty lokalnych zbiorników wody podziemnej: 

 najbardziej na południe wysunięty fragment zbiornika "Dunajec-Wisła-Żabnica-Breo"  w 
utworach aluwialnych doliny Dunajca i ujściowego odcinka Białej Tarnowskiej, 

  obejmujący rejon Woli  Rzędzioskiej  i  Jodłówki-Wałków  zbiornik Rynny Podkarpackiej  
w utworach plejstoceoskich - grubych piaskach i żwirach, miejscami przegrodzonych 
płatami glin morenowych. Średnia głębokośd ujęcia tych wód waha się w granicach 3-3,2 
m. Wydajnośd 8-30m3/h. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne ok. 10m3/d.  Pod względem 
jakości należą do klasy la, b, c, przy czym na terenie Zakładów Azotowych zaklasyfikowano je 
do III klasy jakości wód. 

Obydwa najważniejsze zbiorniki czwartorzędowe są narażone na przenikanie zanieczyszczeo z 
powierzchni terenu i zanieczyszczonych wód powierzchniowych, nie posiadają bowiem nadkładu 
utworów słabo przepuszczalnych. Wody poziomu mioceoskiego występują w Kotlinie Sandomierskiej, w 
przeławiceniach piaskowców wśród iłowców warstw grabowieckich i chodenickich, na bardzo zmiennych 
głębokościach, od 20 - 200 metrów. Wydajnośd studni założonych na tym poziomie osiąga średnie 
wartości w granicach 0,9 -13 m3/godz. Mineralizacja tych wód wzrasta wraz z głębokością.  
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W obszarze Pogórza występuje też wodonośne piętro fliszowe (kredowo-paieogeoskie). Występują 
tu wody gruntowe o zwierciadle współkształtnym do rzeźby terenu w poszczelinionych seriach 
fliszowych (piaskowcowych, piaskowcowo-łupkowych, łupkowo-piaskowcowych, łupkowych) na 
głębokości na ogół poniżej 5 metrów. Wydajnośd uzależniona jest od wykształcenia litologicznego i 
tektonicznego oraz możliwości zasilania i wynosi od 1,5 m3/h do powyżej 5,0 m3/h. 
 
W południowej części gminy  w  obszarze  Pogórza  (rejon  Nowodworza,  Zawady,  Tarnowca) 
występuje woda gruntowa o zwierciadle nieciągłym. Głębokośd waha się od 0,5 m do 3,0 m w 
pokrywach soliflukcyjno-deluwialnych, lessopodobnych i zwietrzelinowych (gliny, gliny pylaste, 
gliny piaszczyste, pyły, pyły piaszczyste, rumosze piaskowcowo-łupkowe).   Powyżej zasadniczego 
zwierciadła mogą okresowo wystąpid sączenia. Wydajnośd jest tu niewielka (0,2-0,5m3/h), 
wahania poziomu uzależnione od czynników atmosferycznych (opady, roztopy). 
 
Ponieważ znaczna częśd gminy korzysta z wodociągów miejskich Tarnowa pobierających wodę z 
ujęd infiltracyjnych w dolinie Dunajca, a w perspektywie planowane jest  zaopatrzenie w  wodę 
z Tarnowa większości obszaru gminy, zasoby wód podziemnych będą pełnid rolę rezerwowych lub 
awaryjnych źródeł zaopatrzenia w wodę. Zbiorniki wód gruntowych, ze względu na ich rolę w 
globalnym obiegu wody oraz potencjalne wykorzystanie muszą byd chronione przed 
zanieczyszczeniem, lub nadmiernym poborem. Problem ochrony  przed zanieczyszczeniem jest  
szczególnie istotny, gdyż podstawowy, czwartorzędowy poziom wodonośny na większości 
obszaru gminy nie jest chroniony słabo przepuszczalnym lub nieprzepuszczalnym nadkładem 
przed infiltracją zanieczyszczeo z powierzchni terenu. 

5.5. Warunki glebowe 

Warunki glebowe gminy, podobnie jak pozostałe elementy środowiska przyrodniczego, są ściśle 
związane ze zróżnicowaniem i charakterem powierzchniowych utworów geologicznych i procesów 
glebotwórczych. Powierzchniowo dominują gleby użytków rolnych. W  ich obrębie największą 
powierzchnię zajmują gleby gruntów ornych, a około powierzchni przypada na gleby użytków 
zielonych. 

Zróżnicowanie przestrzenne utworów, określających charakter i właściwości skały macierzystej 
gleb na obszarze gminy daje się syntetycznie ująd w następujące kompleksy przestrzenne. Są to: 

 piaszczysto-gliniaste, gliniaste i pylaste utwory akumulacji rzecznej w dolinach Dunajca i 
Białej Tarnowskiej (Biała, Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Tamowiec), 

 piaszczyste i żwirowe utwory fluwioglacjalne wysoczyzn Płaskowyżu Tarnowskiego i 
fragmentów działu międzydolinnego Dunajca i Białej Tarnowskiej (Wola Rzędzioska, 
Jodłówka - Wałki, Zbylitowska Góra, fragmenty Tarnowca, Koszyc Małych i Błoo), 

 gliniasto ilaste z przewarstwieniami piasków utwory morenowe (gliny zwałowe) 
zdegradowanych moren z okresu zlodowacenia krakowskiego (północna częśd Woli 
Rzędzioskiej), 

  utwory pyłowe (lessy, i tzw. utwory lessopodobne) zalegające na obszarze Pogórza 
Karpackiego i działu międzydolinnego Dunajca i Białej Tarnowskiej. 

 utwory  zwietrzelinowo-kamieniste fliszu  płaszczowiny  śląskiej  (wierzchowiny  i  stoki  
garbów Pogórza Ciężkowickiego (Poręba Radlna, Zawada). 

 
Do tego zróżnicowania nawiązują właściwości chemiczne, produkcyjne i głębokośd profilu gleb. 
 
Podstawowymi jednostkami genetycznymi gleb południowej - pogórskiej części gminy oraz 
większości powierzchni działu między dolinami Dunajca i Białej, w zasięgu utworów pyłowych 
(lessowych i lessopodobnych) są gleby brunatne właściwe (z podtypami brunatnych właściwych 
typowych, szarobrunatnych i wyługowanych). Równie częstą jednostką w tym obszarze są gleby 
płowe właściwe i opadowo glejowe. Te dwie jednostki genetyczne zajmują około 90% obszaru. Są to 
gleby najbardziej produktywne rolniczo o głębokim profilu. Wśród nich nieco bardziej wadliwe pod 
względem produkcyjnym są gleby płowe i opadowo-glejowe, ze względu na występujący w profilu 
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wzbogacony w ił poziom Bt, powodujący przez gromadzoną nad nim wodę podtapianie i wymakanie 
upraw. Bonitacyjnie większośd tych gleb należy do dobrych i średnich - klas od II do IVb. Do gleb o 
wysokiej żyzności, porównywalnych produktywnością z omówionymi wyżej, należą również mady 
teras rędzinnej i łęgowej Białej Tarnowskiej i Dunajca. 

Wschodnia cześd gminy (Wola Rzędzioska, Wałki) ma gleby powstałe   z   utworów ftuwioglacjalnych 
(piaski i żwiry) i glacjalnych (gliny zwałowe), a lokalnie ze zwietrzeliny iłów mioceoskich. Żyznośd 
tych gleb jest uwarunkowana zawartością części gliniastych w stropie utworów, z których powstały. 
Gleby na podłożu gliniastym, jak w północnej części Woli Rzędzioskiej są żyźniejsze. Gleby 
piaszczyste całkowite (pozostałe części Woli Rzędzioskiej, Wałki), są słabsze i na ogół okresowo za 
suche. Najsłabsze występują w obrębie podłoża czysto piaszczystego, zwłaszcza piasków 
wydmowych (Wałki). Są to w obrębie gminy gleby najmniej urodzajne. Zróżnicowanie jakości gleb 
między poszczególnymi rejonami znajduje odzwierciedlenie w klasyfikacji bonitacyjnej - klasy III do 
VI - kompleksy glebowo-rolnicze żytnie od bardzo dobrych do słabych oraz średnie i słabe użytki 
zielone. 
 
Gleby den dolinnych Dunajca (Biała) i Białej Tarnowskiej (części Radlnej, Koszyc Wielki i Małe, 
Tarnowca) - są to mady pylasto - gliniaste i próchniczne, przeważnie całkowite i głębokie w dolinie 
Białej a w Dolinie Dunajca niekiedy niecałkowite, płytkie, podścielone piaskiem lub żwirem. Są to w 
większości, prócz fragmentów płytkich, jedne z najbardziej żyznych gleb w obrębie opracowania. 
Wykorzystywane są one pod uprawy i użytki zielone (II i III klasa bonitacyjna, kompleksy pszenne 
bardzo dobry i mocny). Najlepsze warunki przyrodnicze do intensyfikacji produkcji rolnej posiadają 
wsie w Dolinie Białej Tarnowskiej, częściowo na Pogórzu (wierzchowiny i łagodniejsze zbocza o 
nachyleniu nieprzekraczającym 8%), oraz w dolinie Dunajca (poniżej skarpy Wysoczyzny Wojnickiej). 
Rejony o niekorzystnych warunkach glebowych dla rolnictwa, to południowe części Woli 
Rzędzioskiej i Jodłówki-Wałków. 

Tabela 6  Procentowy udział bonitacyjny w gruntach ornych wraz z sadami. 

Miejscowośd 
Powierzchnia 

w ha 

Klasy bonitacji w %  

(w stosunku do powierzchni gruntów ornych) 
Razem  

klasy I-III 
[%] I II IIIa IIIb IVa IVb V VI VIz 

Biała 112,15 5,9 8,8 10,8 17,0 27,4 24,1 6,0 0,0 0,0 42,5 

Błonie 239,48 0,0 0,0 2,4 23,3 38,0 27,4 7,8 0,6 0,5 25,7 

Jodłówka   Wałki 368,15 0,0 0,0 0,0 3,1 11,8 16,0 48,0 20,0 1,1 3,1 

Koszyce  Małe 348,30 0,0 2,1 6,6 33,7 39,7 16,2 1,7 0,00 0,00 42,4 

Koszyce Wielkie 321,8 0,0 0,0 10,3 17,4 30,5 31,0 10,5 0,3 0,0 27,7 

Łękawka 350,41 0,0 0,0 5,6 36,6 54,2 2,9 0,3 0,0 0,4 42,2 

Nowodworze 177,81 0,0 14,6 22,3 20,4 35,5 6,5 0,7 0,0 0,0 57,3 

Poręba Radlna 407,98 0,0 0,0 20,0 61,2 17,7 0,9 0,0 0,0 0,0 81,2 

Radlna 216,70 0,0 36,5 27,5 26,2 6,2 3,6 0,0 0,0 0,0 90,2 

Tarnowiec 158,94 0,0 5,3 20,2 35,4 30,1 6,9 2,1 0,0 0,0 60,9 

Wola Rzędzioska 1587,49 0,0 0,0 0,0 3,3 17,1 22,8 36,0 20,7 0,1 3,3 

Zawada 292,35 0,0 0,0 4,5 34,7 35,8 22,3 2,7 0,0 0,0 39,2 

Zbylitowska Góra 297,23 0,0 0,2 8,0 17,2 50,5 21,6 2,5 0,0 0,0 25,4 

Zgłobice 318,11 0,0 0,0 2,5 8,0 42,1 41,6 5,8 0,0 0,0 10,5 

RAZEM 5196,90 0,1 2,5 6,8 19,6 27,9 18,7 16,4 7,8 0,2 29,0 

Źródło  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów 
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5.6.  Tereny kopalniane i górnicze 

Kopaliny 

Na terenie gminy zarejestrowano jako surowce podstawowe: 

 złoża gazu ziemnego, 
 złoże surowców ilastych Wola Rzędzioska, 
 kopaliny pospolite: 

o pozostałe drobne złoża surowców ilastych, 
o kruszywo naturalne (piaski i żwiry. 

Złoża gaz ziemnego 

 obszar górniczy 'Tarnów" na terenie miasta i gminy Tarnów o powierzchni 1061,49 ha oraz 
teren górniczy o powierzchni 1314,10 ha (decyzja Ministerstwa Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 12.03.1998, nr GK/wk/MN/1089/98), 

 obszar górniczy  "Jaśniny  Północ" na terenie gmin  Tarnów (Wola Rzędzioska) i  Skrzyszów  o   
powierzchni  433,88 ha  oraz  teren górniczy o powierzchni  544,62 ha (decyzja MOŚZNiL zdn. 
12.03.1998, nr GK/wk/MN/1093/98. 

Złoża surowców ilastych 

Koncesja nr 2/95 z dnia 8.02.1995 wydana przez MOŚZNiL na wydobycie surowców ilastych ze złoża  
"Wola  Rzędzioska"  w  Kopalni  Odkrywkowej  Iłów  należącej  do  Tarnowskich  Zakładów Ceramiki 
Budowlanej określa: 

 obszar  górniczy  "Wola  Rzędzioska",  o powierzchni  23 ha,  obejmujący udokumentowane 
złoże iłów wraz z eksploatowaną obecnie odkrywką. 

 
Prócz  powyższego  złoża  w  gminie  Tarnów  występują  drobne  złoża  surowców  ilastych  o 
charakterze surowców pospolitych w postaci czwartorzędowych glin oraz iłołupków w 
trzeciorzędowych utworach fliszowych, oraz czwartorzędowych glin.  

Kruszywo naturalne 

Kruszywo naturalne posiadające wartośd gospodarczą to: 

 pokrywa aluwialnych żwirów w dolinie Dunajca. Buduje ona terasy zalewową i rędzinną, a 
jej miąższośd waha  się  w  granicach  od  2-6  metrów. Na  terasie  rędzinnej  przykryta  
jest nadkładem mad gliniasto-pylastych o zmiennej miąższości. 

 piaski eoliczne (wydmowe) i fluwioglacjalne (wodno-lodowcowe) występujące na 
powierzchni terenu w obrębie Wysoczyzny Płaskowyżu Tarnowskiego, głównie w 
południowej części Woli Rzędzioskiej i w Jodłówce-Wałkach. 

 
Złoża w dolinie Dunajca nie są eksploatowane. J edyne złoże zarejestrowane znajduje się częściowo 
na terenie wsi Biała (Czajki I - piasek) i jest aktualnie przedmiotem wniosku o udzielenie koncesji 
eksploatacyjnej. Na terenie występowania piasków zarejestrowano dwa złoża (Wola Rzędzioska i 
Wałki). Jedno z nich - Kobylamia w Woli Rzędzioskiej - zostało całkowicie wyeksploatowane. Teren 
po eksploatacji jest zagospodarowany przez zalesienie. 

5.7.  Warunki klimatyczne 

Nad obszar gminy w ciągu roku napływają następujące masy powietrza: 
 

 powietrze polarnomorskie, dominujące w okresie letnim i jesiennym dające dużą ilośd 
opadów i duże zachmurzenie. Z tymi masami w okresie zimowym związane są odwilże 
adwekcyjne, 

 masy powietrza polarno kontynentalnego powodujące stany wyżowe. W okresach 
letnich są to masy powietrza ciepłego, natomiast zimą dają znaczne spadki 
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temperatury. W okresie jesienno-zimowym powodują sytuacje inwersyjne, 
 najrzadziej do obszaru gminy docierają masy powietrza zwrotnikowego i arktycznego. 

W  klimatycznej regionalizacji wg Hessa obszar gminy  znajduje się  na  granicy karpackiej i 
podkarpackiej dzielnicy klimatycznej, piętrze klimatu umiarkowanie ciepłego 

W części obejmującej Dzielnicę Karpacką: 
 

 średnia roczna temperatura powietrza pomiędzy 6 a 8° 
 średnia długośd okresu wegetacji około 200 dni, 
 roczna suma opadów atmosferycznych wynosi około 700 - 800 mm. 

Obszary najcieplejsze, i najbardziej uprzywilejowane klimatycznie to stoki i zbocza o ekspozycji 
południowej  i  zachodniej  położone  powyżej  linii  zasięgu  mgieł  radiacyjnych  (wysokości 
względne około 70 metrów) nad dno formy wklęsłej. W takim położeniu leży Zawada na garbie 
Góry Św. Marcina oraz części zabudowy Tarnowca, Poręby Radlnej i Łękawki. 
 
Obszary mniej korzystne pod względem klimatycznym to zbocza o ekspozycji północnej i dna dolin 
rzecznych, przede wszystkim ze względu na duże wahania temperatur i wilgotności pomiędzy 
dniem i nocą oraz częste inwersje temperatur (i powstawanie mgieł radiacyjnych) w okresach 
wiosny i jesieni. W tej odmianie mezoklimatu znajduje się zabudowa wsi położonych w  dolinie  
Białej  Tarnowskiej i w dolinach  jej  dopływów  (Tarnowiec,  Nowodworze, Radlna, Poręba Radlna). 

W części obejmującej Dzielnicę Podkarpacką: 
 

 średnia roczna temperatura powietrza około 8° C, 
 średnia długośd okresu wegetacji około 200 dni, 
 roczna suma opadów atmosferycznych wynosi około 600 - 700 mm. 

 
Na obszarze tej części gminy wyróżniają się dwie odmiany mezoklimatu. 

 mezoklimat wysoczyzn i wyższych teras rzecznych, położonych wyżej niż 40 metrów  ponad 
dnami dolin, o  warunkach korzystnych, poza zasięgiem mgieł radiacyjnych i niskich 
inwersji termicznych, o dłuższym o około 20 dni okresie bezprzymrozkowym i wyższych 
o około 1° średnich rocznych temperaturach minimalnych niż w dnach dolinnych. 
Wentylacja naturalna umiarkowana, warunki aerosanitarne dobre. Warunki klimatyczne 
odpowiadające temu typowi mezoklimatu mają tereny wschodniej części gminy (Wola 
Rzędzioska, Jodłówka-Wałki) oraz wzniesienie Wysoczyzny Wojnickiej pomiędzy dolinami 
Białej i Dunajca (Błonie, wyżej położone części Koszyc Wielkich, Małych, Zbylitowskiej Góry i 
Zgłobic). 

 mezoklimat den dolinnych o warunkach niekorzystnych, w zasięgu mgieł radiacyjnych i 
niskich inwersji, o krótkim okresie bezprzymrozkowym, o dużych wahaniach temperatury 
powietrza i wilgotności w  czasie  doby  (w  dzieo  silnie  przegrzanych  i  wysuszonych, w  
nocy-bardzo wilgotnych i silnie wychładzanych), stanowiących przeważnie zastoisko 
chłodnego powietrza ze względu na słabą wentylację, warunki aerosanitarne niekorzystne 
do bardzo niekorzystnych (w zasięgu oddziaływania większych emitorów zanieczyszczeo 
powietrza, lub powierzchniowych: 
o niskiej emisji komunalnej 
o ogrzewanie domów mieszkalnych, względnie liniowych 
o emisja spalin pojazdów samochodowych). 

 
Tego typu warunki mezoklimatyczne panują w dolinach Białej i Dunajca. Szczególnie niekorzystnie 
położona jest wieś Biała, w "depresji" wytworzonej przez wysokie obwałowania Dunajca i Białej 
Tarnowskiej, utrudniające przewietrzanie i stwarzające warunki dla powstawania zastoisk chłodu 
oraz koncentracji zanieczyszczeo powietrza w przyziemnej warstwie atmosfery. 
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5.8.  System ekologiczny Gminy Tarnów 

Powierzchnia obszarów prawnie chronionych wynosi ponad 3 402  ha co stanowi prawie 39% ogólnej 
powierzchni gminy. Obszary chronionego krajobrazu obejmują wyróżniające się krajobrazowo tereny 

o różnych typach ekosystemów. Zapewnienie kompleksowej ochrony wszystkich elementów 

krajobrazu, przy jednoczesnym racjonalnym wykorzystaniu terenu dla celów gospodarczych, 
wypoczynkowych i ekoedukacyjnych, w warunkach zrównoważonego rozwoju całego obszaru, było 

zasadniczym celem utworzenia tych obiektów. 

Obszary chronionego krajobrazu 

Wojewoda Małopolski Rozporządzeniem nr 73/05 z dnia 27 grudnia 2005 roku wyznaczył Obszar 
Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego w części położonej w województwie małopolskim. 
Obszar obejmuje teren Pogórza Ciężkowickiego położonego pomiędzy dolinami Dunajca i Wisłoki i 
od północnej strony stanowi otulinę dla Ciężkowicko – Rożnowskiego Parku Krajobrazowego  oraz 

Parku Krajobrazowego Brzanki. 

Na terenie Gminy Tarnów znajduje się fragment jego północnego skraju, obejmując całą pogórską jej 
częśd (Zawada, Łękawka, Poręba Radlna, częśd Tarnowca, Nowodworza i Radlnej) oraz częśd 

wysoczyzny  Wojnickiej  (Błonie,  częśd  Zgłobic  i  Koszyc  Małych).  Obszar  Chronionego  Krajobrazu 

Pogórza Ciężkowickiego ma charakter rolniczo-leśny. Grunty rolne i leśne stanowią 91% obszaru, 
przy czym grunty pod lasami 18%. 

Wojewoda Małopolski Rozporządzeniem nr 72/05 z dnia 27 grudnia 2005 roku wyznaczył 
Jastrząbsko-Żdżarski Obszar Chronionego Krajobrazu w części położonej w Województwie 

Małopolskim. Obejmuje on częśd Płaskowyżu Tarnowskiego. W myśl tego rozporządzenia do JŻOChK 
włączona została wschodnia częśd miejscowości Jodłówki–Wałki i rolno-leśna południowo-
wschodnia częśd Woli Rzędzioskiej. 

Pomniki przyrody 

Ogólnie na obszarze Gminy Tarnów wyznaczono 17 pomników przyrody. 

Tabela 7 Pomniki przyrody w Gminie Tarnów 

Pomniki przyrody w Gminie Tarnów 
Nr Obiekt Położenie Miejscowośd Właściciel 

155 grupa drzew koło kościoła w Zawadzie Zawada 
Diecezja  
Tarnowska 

157 dąb szypułkowy 
grunt prywatny, Wola 
Rzędzioska  

Wola Rzędzioska T. Kowalski  

158 grupa drzew 
wokół kościoła w Zbylitowskiej 
Górze 

Zbylitowska Góra 
Diecezja  
Tarnowska 

159 lipa drobnolistna 
koło dzwonnicy w Zbylitowskiej 
Górze 

Zbylitowska Góra 
Diecezja  
Tarnowska 

285 
dęby szypułkowe  
– 3 szt. 

wysepka drogowa obok szkoły 
podstawowej 

Zbylitowska Góra Skarb Paostwa 

259 dąb szypułkowy na północ od cmentarza Błonie WSD w Tarnowie 

260 
dęby szypułkowe  
– 4 szt. 

teren gospodarstwa rolnego 
WSD w Tarnowie 

Błonie WSD w Tarnowie 

280 dąb szypułkowy gospodarstwo rolne Koszyce Wielkie 
Zakłady Mięsne 
"Mięstar w 
Tarnowie 

281 dąb szypułkowy obok poczty Koszyce Wielkie Gmina Tarnów 

225 
odkrywka geologiczna 
"Skała" 

prawy brzeg Dunajca, powyżej 
mostu 

Zgłobice Zofia i Jadwiga Lis 

Źródło  Urząd Gminy Tarnów, Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów na lata 2008-2015 
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Rada Gminy Tarnów objęła ochroną jako parki gminne zlokalizowane na terenie Gminy parki 
wiejskie, cenne ze względu na istniejące drzewostany. 

 Uchwałą Nr XX/162/2008 z dnia 28.02.2008r. ustanowiono park gminny w Nowodworzu o 

powierzchni 5,34 ha, 
 Uchwałą Nr XXIII/197/2008 z dnia 20.05.2008r. ustanowiono park gminny w Tarnowcu o 

powierzchni 1,69 ha, 
 Uchwałą Nr XXIII/198/2008 z dnia 20.05.2008 roku  ustanowiono park gminny w Koszycach 

Wielkich o powierzchni 0,5264, 
 Uchwałą Nr XXIII/199/2008 z dnia 20.05.2008 roku ustanowiono park gminny w Koszycach 

Małych o powierzchni 0,88ha. 

Łącznie przybyło na terenie Gminy 8,4364 ha obszarów prawnie chronionych. 

Sied NATURA 2000 – Europejska Sied Ekologiczna 

Ochronę przyrody kontynentu uznano za jedno z głównych zadao w Europie jeszcze w latach 

siedemdziesiątych, kiedy stworzono międzynarodowe podstawy prawne ochrony zagrożonych 

gatunków i ich siedlisk, przyjmując Konwencję o ochronie europejskiej dzikiej fauny i flory oraz 

siedlisk naturalnych,  czyli  Konwencję  Berneoską  (1979)  i  Dyrektywę  Ptasią  (1979).  Następnym  

ważnym krokiem było przyjęcie Dyrektywy Siedliskowej (1992), która zobowiązuje kraje 

członkowskie Unii Europejskiej do wyznaczenia sieci NATURA 2000. 

Celem utworzenia sieci jest zoptymalizowanie działao na rzecz zachowania dziedzictwa 

przyrodniczego Europy  i jest  jednym z  najważniejszych wyzwao w sferze ochrony przyrody w  

Unii Europejskiej. Oznacza bowiem koniecznośd współdziałania wielu instytucji, pokonania 

niedostatku wiedzy o krajowych zasobach różnorodności przyrodniczej, uzyskania społecznej 
akceptacji proponowanych do ochrony obszarów i mobilizacji znacznych środków finansowych.  

Koncepcja sieci opiera się na tradycyjnych metodach ochrony (ochrona obszarowa i gatunkowa). 
Jednakże zastosowanie określonej metodyki wyznaczania elementów sieci, wprowadzenie 

odpowiedzialności krajów za zachowanie ich wartości przyrodniczych oraz wprowadzenie w 

organizację i funkcjonowanie sieci zasady integracji ochrony przyrody z działalnością gospodarczą i 
kulturalną człowieka powinny zwiększyd efektywnośd działao ochronnych. Należy tu podkreślid, że 

jednym z warunków zapewnienia skutecznej ochrony jest uczestnictwo społeczności lokalnych w 

tworzeniu sieci, zgodnie z zasadami określonymi we wspomnianych dyrektywach Rady: 

 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków, zwanej Dyrektywą Ptasią, uchwalonej 2 

kwietnia 1979 roku, a zmodyfikowanej dyrektywami: 981/854/EWG, 85/411/EWG, 
86/122/EWG, 91/244/EWG i 94/24/|EWG. 

 92/43/EWG o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko żyjącej fauny i flory, zwanej 
Dyrektywą Siedliskową, uchwalonej 21 maja 1992 roku, zmienionej dyrektywą 97/62/EWG. 

Te dwa akty stanowią podstawę prawną ochrony europejskiej fauny i flory. Związane są z nimi liczne 

uzupełniające regulacje prawne, mechanizmy finansowania, procedury realizacji oraz prace 

ekspertów zajmujących się rozwojem metodyki tworzenia systemu NATURA 2000 oraz jego zaplecza 

naukowego. 

Do obszaru Natura 2000 zostały zakwalifikowane zachodnie tereny Gminy Tarnów PLH1200027 

DOLNY DUNAJEC I BIAŁA TARNOWSKA, które  zgodnie z Dyrektywą Siedliskową są objęte 

specjalną ochroną do czasu ostatecznego zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Obszar ten 

stanowi ważną ostoję wielu gatunków ryb cennych z przyrodniczego i gospodarczego punktu 

widzenia. Występują tutaj 4 gatunki ryb z rodziny łososiowatych z II załącznika do Dyrektywy 

Siedliskowej Rady 92/43/EWG w regionie alpejskim. 

Na terenie Gminy Tarnów nie występują użytki ekologiczne ani stanowiska dokumentacyjne. 
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Ochrona gatunkowa i ochrona siedlisk 

W Gminie Tarnów występują cenne gatunki roślin i zwierząt, które umieszczone są na listach 

prawnie chronionych gatunków. Znajdują się tu również stanowiska występowania szeregu 

gatunków roślin i zwierząt,  w różnym stopniu zagrożonych w swojej egzystencji   

wyszczególnionych w publikacjach „Polska czerwona księga roślin” [2001] oraz „Czerwona księga 

zwierząt” [2000] 

5.9.  Ludnośd 

Gmina wykazuje pozytywną tendencję demograficzną. W latach 2011-2015 liczba mieszkaoców 
zwiększyła się o 639 osób i w 2015 roku wynosiła 24 958 mieszkaoców, Systematycznie też rośnie 
średnia gęstośd zaludnienia, która wynosi aktualnie prawie 302 na 1 km2.  Pod tym względem Pod 
tym względem plasuje się czołówce gmin miejsko-wiejskich i wiejskich województwa małopolskiego 
(w 2013 roku gmina Tarnów zajmowała 14 miejsce).  

           Tabela 8 Ludności Gminy Tarnów w latach 2011-2014 

Ludnośd Gminy Tarnów w latach 2011-2014 

  2011 2012 2013 2014 2015 

ogółem 24 319 24 587 24 775 24 912 24 958 

Gęstośd zaludnienia oraz wskaźniki 

ludnośd na 1 km2 294 297 300 301 302 
          Źródło.  Urząd Gminy Tarnów 

W ostatnich latach największy przyrost mieszkaoców zanotowały sołectwa Koszyce Wielkie, Koszyce 
Małe i Zgłobice. Ujemny bilans wystąpił w Woli Rzędzioskiej I oraz Porębie Radlnej. Szczegóły w tabeli 
poniżej: 

   Tabela 9  Zmiany demograficzne w sołectwach Gminy Tarnów 

Zmiany demograficzne w sołectwach Gminy Tarnów w okresie od 31.12 do 30.06.2015 

Sołectwo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.06.2015 Saldo 

Biała 507 511 516 515 513 6 

Błonie 776 791 795 793 800 24 

Jodłówka Wałki 1 158 1 190 1 187 1 198 1 200 42 

Koszyce Małe 1 815 1 864 1 906 1 922 1 941 126 

Koszyce Wielkie 2 655 2 690 2 734 2 771 2 783 128 

Łękawka 712 724 716 726 722 10 

Nowodworze 735 737 753 749 779 44 

Poręba Radlna 781 781 782 776 777 -4 

Radlna 684 686 688 705 702 18 

Tarnowiec 2 216 2 214 2 226 2 229 2 240 24 

Wola Rzędzioska I 4 049 4 068 
5 904 

4 065 4 046 -3 

Wola Rzędzioska II 1 809 1 811 1 845 1 847 38 

Zawada 1 060 1 091 1 096 1 109 1 100 40 

Zbylitowska Góra 2 638 2 642 2 639 2 659 2 659 21 

Zgłobice 2 724 2 787 2 833 2 850 2 849 125 

  24 319 24 587 24 775 24 912 24 958 639 
  Źródło. Urząd Gminy Tarnów 
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5.10. Charakterystyka sołectw 

Sołectwa w Gminie Tarnów cechuje duże zróżnicowanie pod względem powierzchniowym, 
demograficznym i rozwojowym. Widoczny jest podział na sołectwa o wyraźnym profilu 
przemysłowym  –  Wola Rzędzioska, Zbylitowska Góra, Koszyce Wielkie czy Tarnowiec oraz sołectwa z 
rozwiniętą funkcją rolniczą jak na przykład Błonie, Jodłówka, Łękawka.  

Największa pod względem obszarowym jest Wola Rzędzioska – prawie 2 348 ha, której powierzchnia 
jest dziesięd razy większa od Nowodworza (230,42 ha). Najwięcej mieszkaoców liczy również Wola 
Rzędzioska – 5893 (stan na 30.06.2015), najmniej sołectwo Radlna – 702. Nie przekłada się to jednak 
na gęstośd zaludnienia. Najwięcej osób na 1 km2  przypada w Zgłobicach – 696 , Tarnowcu – 631, 
Koszycach Wielkich – 626 i Zbylitowskiej Górze – 513, najmniej w Porębie Radlnej – 109, Łękawce – 
115, Jodłówce-Wałkach – 169 i Błoniu – 186 osób. 

Tabela 10   Sołectwa pod względem obszarowym i demograficznym 

Sołectwo 
Powierzchnia 

Ludnośd  
Gęstośd 

zaludnienia  
os./km2 w ha 

częśd południowa 

Błonie 429,4 800 186 

Koszyce Małe 460,24 1 941 422 

Koszyce Wielkie 444,57 2 783 626 

Łękawka 628,52 722 115 

Nowodworze 230,42 779 338 

Poręba Radlna 711,69 777 109 

Radlna 317,77 702 221 

Tarnowiec 355,16 2 240 631 

Zawada 475,41 1 100 231 

Zbylitowska Góra 518,67 2 659 513 

Zgłobice 470,31 2 849 696 

razem częśd południowa 5 044,81 17 352 344 

częśd północno-wschodnia 

Jodłówka Wałki 708,19 1 200 169 

Wola Rzędzioska I 
2 347,63 

4 046 
251 

Wola Rzędzioska II 1 847 

razem częśd północno-wschodnia 
3 055,82 7 093 232 

częśd północno-zachodnia 

Biała 171,37 513 299 

razem częśd północno-zachodnia 171,37 513 299 

OGÓŁEM 8 269,35 24 958 302 
Źródło. Urząd Gminy Tarnów, obliczenia własne 

5.11. Gospodarka mieszkaniowa 

Struktura mieszkaniowa Gminy Tarnów opiera się na budownictwie wolnostojącym. Najwięcej jest 
mieszkao zbudowanych w latach 1945-1970 (1 590), ale generalnie zasoby mieszkaniowe nie są stare. 
Jest to efektem dynamicznego rozwoju budownictwa mieszkaniowego (zjawisko typowe dla 
miejscowości podmiejskich). W latach 1989—2014 zbudowano 2 872 nowych mieszkao, przy czym w 
ostatnich czterech latach – 691. W 2014 roku liczba budynków mieszkalnych wynosiła 6 408 i była o 
441 budynków więcej niż w roku 2010. 
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Pod względem rozwoju budownictwa mieszkaniowego Gmina Tarnów należy do liderów rynku 
mieszkaniowego. W zestawieniu gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i małych miasteczek za rok 2013 
Gmina Tarnów (141 mieszkao) plasuje się na piątym miejscu za Wieliczką – 359, Myślenicami – 170, 
Niepołomicami – 156 i Bochnią – 145. Liczba mieszkao zbudowanych w gminie to ponad 18 procent 
ogółu budownictwa mieszkaniowego w powiecie tarnowskim. Średnia powierzchnia użytkowa 
mieszkao, które powstały w 2013 roku wynosiła 145,4 m2  i była wyższa dużo wyższa od średniej 
wojewódzkiej i kilka metrów wyższa od średniej powiaty tarnowskiego.  Nowe budynki wznoszono w 
oparciu o najlepsze dostępne nowe rozwiązania techniczne i technologiczne z pełnym wyposażeniem 
urządzeniowym. 

Tabela 11  Budownictwo mieszkaniowe w woj. małopolskim w 2013 roku 

Wyszczególnienie 
Liczba zbudowanych 

mieszkao 
przeciętna powierzchnia 

użytkowa w m
2
 

  Województwo 15 482 106,7 

  Podregion tarnowski  1 430 134,0 

  Powiat tarnowski 765 140,3 

  Miasto Tarnów  260 105,5 

Najwięcej zbudowanych mieszkao - gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i 
małe miasta 

1.   Wieliczka  359 125,6 

2.   Myślenice  170 134,7 

3.   Niepołomice  156 140,8 

4.   Bochnia 145 91,6 

5.   Gmina Tarnów 141 145,4 

Źródło. GUS 

W  ostatnim dwudziestoleciu najbardziej dynamiczny pod względem budownictwa mieszkaniowego 
był roku 2003, w którym oddano do użytkowania  291 mieszkao,  najsłabszy 1979 – 56 mieszkao. W 
latach 2010-2014 średnia nowych mieszkao w gminie wynosi 138 w roku. 

Tabela 12   Budownictwo mieszkaniowe w Gminie Tarnów w latach 2010-2014 

Wyszczególnienie   2010 2011 2012 2013 2014 

mieszkania - 135 136 149 141 130 

izby - 808 775 870 811 748 

powierzchnia użytkowa m2 20 258 19 479 22 273 20 496 19 594 

przeznaczone na sprzedaż lub wynajem 

mieszkania -   1     3 

izby -   4     18 

powierzchnia użytkowa m2   87     402 

indywidualne             

mieszkania - 135 135 149 141 127 

izby - 808 771 870 811 730 

powierzchnia użytkowa m2 20 258 19 392 22 273 20 496 19 192 
Źródło. GUS 

Mieszkania są dobrze wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne. W 2014 roku wodociąg 
posiadało 94,4% mieszkao, łazienkę i ustęp spłukiwany – 91,6%, centralne ogrzewanie – 81,1, gaz 
sieciowy – 84,3%. Z wodociągu korzystało 92,25 ogółu mieszkaoców, kanalizacji 70,7%, gazu 
sieciowego 84,7%. W 2010 roku te współczynniki wynosiły odpowiednio:  
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 wyposażenie mieszkao:  
o wodociąg – 93,9, łazienka i ustęp spłukiwany – 90,8, centralne ogrzewanie – 79,4, gaz 

sieciowy – 84,2. 
 Ludnośd korzystająca z instalacji; 

o wodociąg – 80,3, kanalizacja – 55,1, gaz sieciowy – 83,4 

    
    Źródło. Obliczenia własne, ankiety, GUS 

 

 

Struktura powierzchni (wiek) różni się od struktury okresu powstawania budynków mieszkalnych. O 
ile w istniejących zasobach najwięcej mieszkao pochodzi z lat 1945-1970, o tyle pod względem 
powierzchniowym najwięcej jest metrażu budowanego w oparciu o normy obowiązujące w latach 
1989-2002 i 2003-2009. Warto zwrócid uwagę, że powierzchnia 691 mieszkao zbudowanych w latach 
2010-2014, niewiele ustępuje kwadraturze 1 590 mieszkao z lat 1945-1970. 

142 

432 

1590 

827 

981 

1205 

976 

691 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

przed 1918 1918-1944 1945-1970 1971-1978 1979-1988 1989-2002 2003-2010 2010-2014

Struktura wiekowa mieszkao (liczbowo) w GminieTarnów Wykres  2 

6942 

23998 

119652 

76229 

107388 

150432 
143172 

102100 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

przed 1918 1918-1944 1945-1970 1971-1978 1979--1988 1989-2002 2003-2009 2010-2014

Strukura wiekowa mieszkao - powierzchnia Wykres 3 



                                 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów na lata 2015-2023 
 

str. 32 
 

Substancja mieszkaniowa w Gminie Tarnów nie wymaga nadmiernej interwencji inwestycyjnej. W 
ostatnich latach znaczny odsetek przeszedł gruntowną modernizację. Niemniej są też budynki, które 
nie tylko wymagad szybkich działao naprawczych, w części przypadków gruntownej przebudowy lub 
wręcz wyburzenia i budowy nowego domu.  Pocieszające jest, że liczba takich budynków nie jest duża 
stanowiąc w skali gminy kilkuprocentowy odsetek. Martwi natomiast, że tych zasobach mieszkają 
przeważnie ludzie starsi, którym będzie trudno sprostad wysiłkowi remontowemu. 

 Wykres 4   Liczba mieszkao w sołectwach Gminy Tarnów 

 
Źródło: Obliczenia własne, GUS 

Wykres 5  Powierzchnia mieszkaniowa w sołectwach Gminy Tarnów 

 

Źródło: Obliczenia własne, GUS 
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5.12.  Zasoby lokalowe Gminy oraz inwestycje przeprowadzone w latach 2010-2014 

W zasobach kubaturowych samorządu znajduje się 35 budynków i lokali, które powstawały w 
różnych okresach (szczegóły w tabeli poniżej). Gmina konsekwentnie inwestuje w swoje zasoby. W 
ostatnich dziesięciu lata nie tylko modernizowano obiekty, ale także budowano. W efekcie niemal 
wszystkie budynki znajdują się z dobrym stanie użytkowym i energetycznym. Paliwem 
wykorzystywanym do celów grzewczych jest gaz sieciowy, z wyjątkiem sześciu lokali mieszkalnych   

Tabela 13   Budynki i lokale gminy Tarnów 

LP Miejscowośd 
Rodzaj budynku Rok 

budowy  
Pow.  w 
m2 

Kubatura 
w m3 

Nośnik 
energii 

1. Błonie  szkoła + sal gimnastyczna 1950,2008 981 6696 gaz sieciowy 

2. Jodłówka -Wałki  szkoła + sal gimnastyczna 1970,2015 1408 10472 gaz sieciowy 

3. Koszyce Małe  szkoła + sal gimnastyczna 1970,2015 2184,4 12602,2 gaz sieciowy 

4. Koszyce Wielkie  szkoła + hala sportowa 1960,'2010 3338,7 22421,3 gaz sieciowy 

5. Łękawka  szkoła 1990 1525,7 6596 gaz sieciowy 

6. Poręba Radlna  szkoła 1980 699 6860 gaz sieciowy 

7. Tarnowiec szkoła 1955,2012 2312 10853 gaz sieciowy 

8. Wola Rzędzioska I  szkoła 1950 2100 11300 gaz sieciowy 

9. Wola Rzędzioska II  szkoła z basenem 1994 2512,9 13471,8 gaz sieciowy 

10. Zawada  szkoła 1970 877,1 6517 gaz sieciowy 

11. Zbylitowska Góra  szkoła 1960 2784 12827,4 gaz sieciowy 

12. Zgłobice  szkoła 1950 1670,4 8405 gaz sieciowy 

13. Tarnowiec  przedszkole 1960 733,5 3088 gaz sieciowy 

14. Zgłobice przedszkole 2014 715,5 5490 gaz sieciowy 

15. Wola Rzędzioska I  przedszkole 2015 657,1 4040,8 gaz sieciowy 

16. Błonie   Dom Ludowy 1900 227,5 883,4 gaz sieciowy 

17. Nowodworze  Dom Ludowy 2010 222,8 1396,4 gaz sieciowy 

18. Koszyce Wielkie  kultura  1900 b.d. 1100 gaz sieciowy 

19. Radlna Dom Ludowy 1998 647 3737 gaz sieciowy 

20. Radlna LKS  kultura  2010 89,1 463 gaz sieciowy 

21. Zbylitowska Góra  wielofunkcyjny 2010 1478,6 6953,1 gaz sieciowy 

22. Koszyce Małe  ośrodek zdrowia  1960 402,4 2069,6 gaz sieciowy 

23. Zgłobice  ośrodek zdrowia  1960 490 b.d. gaz sieciowy 

24. Wola Rzędzioska I ośrodek zdrowia  1990 524,6 2590,7 gaz sieciowy 

25. Biała  remiza OSP + szkoła 1990 214 1912 gaz sieciowy 

26. Zgłobice  remiza OSP  1954 budynek  do rozbiórki  gaz sieciowy 

27. Wola Rzędzioska I biblioteka  1936 b.d. 612 gaz sieciowy 

28. Zgłobice  biblioteka  1936 b.d. 1280 gaz sieciowy 

29. Radlna 62 B  lokalowy  1900 147,3 b.d. węgiel 

30. Łękawka 86 lokalowy  1900 49,5 b.d. węgiel 

31. Koszyce Wielkie  lokalowy  1900 306,4 b.d. węgiel 

32. Nowodworze nr 47 lokalowy  1900 140,2 b.d. węgiel 

33. Zbylitowska Góra  lokalowy  1900 80 b.d. węgiel 

34. Koszyce Małe  lokalowy  1900 57,8 b.d. węgiel 

35. Tarnowiec  biblioteka 1900 233,6 b.d. prąd 

Źródło: Urząd Gminy Tarnów 
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15.13.  System elektroenergetyczny 

Gmina Tarnów posiada dobrze rozwiniętą sied elektroenergetyczną. Przez teren Gminy Tarnów 

przebiega sied przesyłowa wysokiego napięcia. Jej operatorem jest Spółka Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne -Wschód S.A.  

Na obszarze gminy zlokalizowana jest stacja węzłowa 400/110 kV (Tarnów Południe) w miejscowości 
Radlna. Stacja ta powiązana jest po stronie 400 kV z liniami napowietrznymi 4 0 0 kV relacji Tarnow-
Rzeszów oraz Tarnów-Tucznawa. Ze  stacji  tej  wychodzą  linie napowietrzne 110 kV dla zasilania 
układu sieci przesyłowo-rozdzielczej południowej części kraju. Są to linie relacji: 

 Tarnów Południe - Tuchów, 
 Tarnów Południe - Gorzków, 
 Tarnów Południe - Rożnów, 
 Tarnów Południe - Tarnów Zachód, 
 Tarnów Południe - Podzamcze, 
 Tarnów Południe - Ponar. 

 
Ponadto przez teren gminy przebiega linia 110 kV relacji Klikowa – Latoszyn oraz linia 110 kV Tarnów 
Zachód - Tarnów Wschód i Podzamcze - Grabówka, jak również linia 220 kV Klikowa - Tarnów 
Zachód. Wszystkie wyżej wymienione linie napowietrzne wymagają zachowania stref ochronnych. 
Dla linii 220 i 400 kV należy liczyd się ponadto ze znacznym oddziaływaniem, jeśli chodzi  o  hałas.  
Tutaj  strefa  ochronna  może  sięgad  od  100  do  300  m,  w  zależności  od ukształtowania terenu, 
charakteru zabudowy i zadrzewienia. Pozostałe linie energetyczne na tym obszarze to linie średniego 
napięcia zasilające poszczególne stacje transformatorowe 15/0,4 kV. Praktycznie całośd sieci 
energetycznej na obszarze objętym opracowaniem funkcjonuje w wyko- naniu  napowietrznym. To  
samo  dotyczy  stacji  transformatorowych 15/0,4  kV.  Sied  średniego napięcia pracuje w oparciu o 
główne punkty zasilania zlokalizowane na terenach gmin przyległych, w układzie magistralnym 
rozczłonkowanym, zasilanych dwustronnie z różnych stacji 110/Sn. Moc poszczególnych jednostek 
transformatorowych zawiera się w granicach od 50 - 250 kVA. Parametry sieci Sn 3 x 35, 3 x 50 i 3 x 70 
mm2 AFL. 

Obecne zapotrzebowanie jest w pełni pokrywane przez istniejący system elektroenergetyczny. Na 

terenie gminy nie występuje produkcja ze źródeł odnawialnych, nie ma również kogeneracji. 
Szczegóły dotyczące odbiorców i zużycia w rozdziale 9. 

15.14. System gazowniczy 

Aktualnie na terenie gminy Tarnów występuje szereg sieci i urządzeo gazowniczych zasilających 
odbiorców komunalnych i obiekty, w tym: gazociągi wysokoprężne, stacje redukcyjne gazu I oraz 
rozdzielcze sieci gazowe średniego i  niskiego ciśnienia.  Sieci te i obiekty są w  eksploatacji 
Karpackiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie. 
 
Całośd gminy jest obecnie zgazyfikowana. 
 
Oprócz sieci i obiektów będących w eksploatacji Karpackiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa, na 
terenie gminy znajdują się również obiekty związane z eksploatacją złóż gazu ziemnego, będące w 
gestii Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Sanockiego Zakładu Nafty i Gazu tj. ośrodek 
zbiorczy kopalni gazu Tarnów I na terenie wsi Koszyce oraz odwierty eksploatacyjne gazu ziemnego 
oraz gazociągi wysokoprężne z odwiertów Kopalni Tarnów I oraz Tarnów II. 

Na terenie Gminy Tarnów zlokalizowanych jest aktualnie szereg sieci i urządzeo gazowniczych, jak: 

a) gazociągi wysokoprężne gazu ziemnego 

 0 500 CN 6,3 MPa relacji Podgórska Wola – Łukanowice, 
 0 500 CN 6,3 MPa relacji Podgórska Wola - Łukanowice (nowy), 
 0 500 CN 6,3 MPa relacji Tarnów – Skawina, 
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 0 300 CN 6,3 MPa Swarzów - Podgórska Wola, 
 0 300 i 0 250 CN 6,3 MPa do rozdzielni gazu Tarnów Zachodni, 
 0 80 CN 6,3 MPa do stacji redukcyjnej w Woli Rzędzioskiej, 
 0 80 CN 6,3 MPa do stacji w Rzuchowej, 
 0 65 CN 4,0 MPa do stacji w Zbylitowskiej Górze, 
 0 80 CN 14 MPa - gazociągi wysokoprężne z odwiertów gazowych kopalni Tarnów 

oraz eksploatowane odwierty; 

b)   stacje redukcyjne gazu I stopnia dla odbiorców komunalnych: 

 w Zbylitowskiej Górze, 
 Tarnowcu, 
 Woli Rzędzioskiej, 
 Zgłobicach , 
 dla przemysłu: Zakładów Ceramicznych w Woli Rzędzioskiej; 

c) gazociągi średnioprężne we wsiach na terenie gminy,  
d) gazociągi niskoprężne we wsi Biała. 

Miejscowości gminy Tarnów zasilane są z istniejących stacji redukcyjnych na terenie gminy poprzez 
połączony układ sieci średniego ciśnienia. Wyjątek stanowi wieś Biała, która zasilana jest siecią 
niskoprężną ze stacji redukcyjnej w Tarnowie przy ul. Klikowskiej. 

Istniejący system sieci na terenie Gminy Tarnów zapewnia dostawę gazu dla odbiorców i posiada 
możliwośd dalszej rozbudowy w miarę rozwoju gminy. 

Szczegóły dotyczące odbiorców i zużycia w rozdziale 9. 

15.15. Zaopatrzenie w ciepło 

Teren Gminy Tarnów charakteryzuje się brakiem zorganizowanego systemu zaopatrzenia w ciepło. 

Szczegóły dotyczące nośników energii i zużycia w rozdziale 9. 

5.16. Sied wodno-kanalizacyjna 

Zaopatrzenie w wodę 

System zbiorowego zaopatrzenia Gminy w wodę obejmuje całą gminę. 
Rzeka Dunajec jest głównym źródłem wody pitnej dla większości sołectw Gminy Tarnów. Źródłem 

zaopatrzenia w wodę mieszkaoców Gminy Tarnów są przede wszystkim wodociągi zbiorcze 

wykonane w latach dziewięddziesiątych na terenie poszczególnych wsi.  Wodociągi te bazują na 

wodzie z sieci wodociągu komunalnego „Tarnów”, dla którego źródłem wody jest rzeka Dunajec 

poprzez istniejące ujęcia wody: 

 ujęcie infiltracyjne „Świerczków”  
 ujęcie Zbylitowska Góra I, 
 ujęcie Zbylitowska Góra II  

Zdolnośd produkcyjna w/w ujęd wynosi 58 300 m3 /d. 

Na terenie gminy w miejscowości Radlna znajduje się ujęcie wody pitnej o wydajności 7,2 m3/h. Z 

ujęcia korzystają mieszkaocy Radlnej. 

Długośd czynnej sieci rozdzielczej według stanu na 31.12.2014 roku wynosiła 197,7 km, ilośd 

przyłączy 5 307, ilośd wody dostarczonej gospodarstwom domowym wynosiła 618 dam3, Z wodociągu 

sieciowego korzystało 04,4% gospodarstw domowych. Pod względem zwodociągowania Gmina 
Tarnów znajduje się w czołówce gmin województwa małopolskiego. 
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Tabela 14  Najlepiej zwodociągowane i skanalizowane gminy wiejskie w woj. małopolskim  

Wyszczególnienie 
Sied rozdzielcza w km 

Przyłącza prowadzące do 
budynków mieszkalnych w szt. 

wodociągowa  kanalizacyjna wodociągowe kanalizacyjne 

  Tarnów 197,7 221,3 5307 3708 

  Bochnia  219,7 133,5 4896 3287 

  Zabierzów  232,4 334,4 6741 6101 

  Koniusza 221,0 52,3 2182 409 

  Gdów 257,9 37,5 3989 988 

  Chełmiec 362,5 98,7 3645 1644 
Źródło: GUS 

Gospodarka ściekowa 

Długośd sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi 221,3 km,  przyłącza prowadzące do budynków 
mieszkalnych – 3 708, ścieki odprowadzone – 658 dam3,  W 2014 roku kanalizacji korzystało 17 845 osób 
(70,7%). Wytworzone przez podmioty gospodarcze w gminie ścieki przemysłowe są wywożone do 
oczyszczania w Grupowej Oczyszczalni Ścieków.  

Tabela  15  Gospodarka ściekowa w Gminie Tarnów 

Wyszczególnienie    2010 2011 2012 2013 2014 

Ścieki oczyszczane w ciągu roku - komunalne             

odprowadzone ogółem dam
3
 497 551 614 688 658 

odprowadzane w czasie doby do kanalizacji dam
3
 1,0 2,0 1,7 1,9 1,8 

oczyszczane razem dam
3
 497 551 614 688 658 

oczyszczane z podwyższonym usuwaniem biogenów dam
3
 497 551 614 688 658 

Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle 

Oczyszczalnie przemysłowe 

mechaniczne szt. 1 1 1 1 1 

biologiczne szt. 1 1 1 1 1 

przepustowośd projektowa oczyszczalni             

mechaniczne m
3
/d 751 751 751 751 751 

biologiczne m
3
/d 46 46 46 46 46 

Ścieki przemysłowe odprowadzone w ciągu roku             

ścieki odprowadzone ogółem dam
3 418 238 163 276 277 

ścieki odprowadzone do sieci kanalizacyjnej dam
3 1 1 1 1 1 

ścieki odprowadzone bezpośrednio do wód lub do ziemi dam
3 417 237 162 275 276 

ścieki odprowadzone bezpośrednio do wód lub do ziemi wymagające 
oczyszczania 

dam
3 417 237 162 156 276 

ścieki oczyszczane razem dam
3 234 149 116 156 157 

ścieki oczyszczane mechanicznie dam
3 222 140 101 143 146 

ścieki oczyszczane biologicznie dam
3 12 9 15 13 11 

ścieki nieoczyszczane dam
3 183 88 46 119 119 

udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczenia % 56 63 72 57 57 
Źródło. GUS 

5.17. Gospodarka odpadami 

Gmina Tarnów wraz z ośmioma gminami ościennymi Tarnowa od 1996 roku jest członkiem 

porozumienia ponad gminnego tzw. wierzchosławickiego, zawiązanego w celu prowadzenia wspólnej 
gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne zlokalizowane w Tarnowie Krzyżu przy ul. Cmentarnej oraz instalację kompostowni 
odpadów biodegradowalnych.   Największym przemysłowym wytwórcą odpadów jest Leier S.A. z Woli 
Rzędzioskiej 22 830 ton, przeszło połowę tego co wytwarzają pozostałe przedsiębiorstwa. 
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Tabela 16 Odpady komunalne i przemysłowe zebrane w Gminie Tarnów 

Wyszczególnienie   2010 2011 2012 2013 2014 
Zmieszane odpady komunalne w ciągu roku t 5 867,66 6 551,71 4 358,52 4 244,20 4 740,30 

ogółem na 1 mieszkaoca kg 243,50 268,30 176,60 170,60 190,28 

z gospodarstw domowych t 2 553,23 2 615,99 2 762,34 3 275,57 3 550,80 

odpady z gospodarstw domowych przypadające 
na 1 mieszkaoca 

kg 106,00 107,10 111,90 131,60 142,53 

budynki mieszkalne objęte zbieraniem odpadów  szt. 4 356 4 585 4 996 b.d. 6 493 

Odpady wytworzone i dotychczas składowane (nagromadzone z wyłączeniem odpadów komunalnych)  

Odpady z przedsiębiorstw tys. ton 1,20 1,10 249,30 87,80 41,10 

poddane odzyskowi tys. ton 1,20 1,10 249,30 87,80 41,10 

odpady składowane w % wytworzonych % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Źródło GUS 

Tabela 17 Odpady komunalne wytworzone i zebrane 

 Wyszczególnienie   2010 2011 2012 2013 2014 

odpady wytworzone na 1 mieszkaoca - 
Województwo Małopolskie 

kg 309,00 305,00 300,00 259,00 251,00 

odpady wytworzone - gmina t 7 500,67 7 485,01 7 453,20 6 488,47 6 338,75 

odpady wytworzone zebrane t 5 867,66 6 551,71 4 358,52 4 244,20 4 740,30 

odpady wytworzone niezebrane t 1 633,01 933,3 3 094,68 2 244,27 1 598,45 

stosunek odpadów niezebranych do zebranych % 21,77 12,47 41,52 34,58 25,22 

Źródło: GUS 

Z tabeli 17 wynika, że nie wszystkie odpady komunalne wytwarzane w Gminie Tarnów trafiają na 
składowisko odpadów. Różnice pomiędzy ilością wytworzonych odpadów, a ilością zebranych 
odpadów wynikają głównie z zagospodarowywania we własnym zakresie odpadów 
biodegradowalnych, odzysku energetycznym odpadów, w szczególności opakowao z papieru i 
drewna, gospodarczym wykorzystywaniu wytworzonych odpadów budowlanych do utwardzania dróg 
dojazdowych i podjazdów do zabudowao. 

5.18.  Sied drogowa 

Zasadniczą osią komunikacyjną gminy Tarnów jest droga międzynarodowa E4: Zgorzelec, Wrocław 
Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów, Medyka ( bezpośrednio biegnie w gminie przez Zgłobice i 
Zbylitowską Górę ), krzyżująca się drogą krajową ( Nr 73 ) Warszawa - Kielce - Nowy Sącz. Drugim 
ważnym traktem komunikacyjnym jest droga krajowa ( Nr 997 ) Tarnów - Krynica, przebiegająca przez 
Tarnowiec, Nowodworze, Porębę Radlną, Łękawkę przez Tuchów do Krynicy. Atutem gminy Tarnów 
jest położenie w bezpośredniej bliskości miasta Tarnowa, tranzytowy charakter dróg, bliskośd przejśd 
granicznych. Do granicy z Ukrainą jest 180 km., ze Słowacją 100 km., z Niemcami 500 kilometrów. 
Najbliższe lotniska obsługujące również loty międzynarodowe znajdują się w odległości 80 km od 
Tarnowa, w Balicach k./Krakowa i Jasionce k./Rzeszowa. Ogółem długości dróg na terenie gminy 
wynosi 283 kilometry. 

5.19. Oświetlenie drogowe 

Gminne drogi oświetla 2 364 lamp, które w większości należą do zakładu energetycznego. Dominują 
lampy sodowe. 

Tabela 18  Oświetlenie drogowe w Gminie Tarnów 

Własnośd Liczba słupów Liczba lamp razem 
Typ lamp 

sodowe rtęciowe LED 

Gmina bd 514 485 0 29 

Zakład Energetyczny bd 1850 1811 39 0 

Razem bd 2364 2296 39 29 
Źródło: Urząd Gminy w Tarnowie 
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Tabela 19  Inwestycje Gminy Tarnów w oświetlenie dróg 2014-2015 

Miejscowośd Inwestycja Rok 

Wola Rzędzioska/k Witka Oświetlenie drogowe  linią napowietrzną, 4 słupy, 4 lampy 2015 

Poręba Radlna, przysiółek 
Przebięda 

Oświetlenie drogowe,  opracowanie projektu 2015 

Wola Rzędzioska, 
przysiółek Palcze 

Oświetlenie drogowe, słupy 3, oprawy 3, kabel 145 mb 2015 

Koszyce Małe, Oświatowa Oświetlenie drogowe, słupy 4, oprawy 5, kabel 270 mb 2015 

Radlna 

Oświetlenie drogowe wzdłuż drogi nr 300, montaż słupów - 11 szt., 
montaż opraw oświetleniowych – 12 szt., montaż przewodów 
izolowanych linii napowietrznej – 519 mb, montaż rozłącznika RSA 

2015 

Zbylitowska Góra, 
Wygodna i Dalsza 

Oświetlenie drogowe, montaż słupów S-60 - 5 szt., montaż opraw 
oświetleniowych SGS 102 i lamp SON T 100 – 5 szt.  
Ułożenie kabla YAKXS 4x35 mm2 – 305 mb 

2015 

Koszyce Małe 

Oświetlenie drogowe, przebudowa, Zaprojektowanie i przebudowa linii 
napowietrznej na kablową pomiędzy stanowiskami słupowymi nr 27 i 28 
sieci zasilanej ze st Koszyce Małe 1 na działkach nr 682/1, 682/2 w 
miejscowości Koszyce Małe 

2014 

Zgłobice, Kasztanowa 
Oświetlenie drogowe, linią napowietrzną AsXSn 2x35 mm2 - 144 m 
wykonanie odcinka oświetlenia ulicznego linią kablową YAKY 2x35 mm2 - 
210 m postawienie słupów - 9 szt. montaż opraw typu LED - 9 szt. 

2014 

Źródło: Urząd Gminy w Tarnowie 
 

5.20. Transport i komunikacja 

Mieszkaocy nie mają problemów z przemieszczaniem.  Liczba pojazdów mechanicznych w gminie jest 
niewiele niższa od liczby mieszkaoców. Liczba użytkowanych środków lokomocji wynosi 22 367 (12 
503 w 2010 roku) i jest niecałe 2,5 tysiąca mniejsza od liczby osób zamieszkujących gminę. Osoby, 
które nie mają aut lub motocykli mogą skorzystad z komunikacji podmiejskiej MPK Tarnów (8 linii) lub 
transportu przewoźników prywatnych jeżdżących z dużą częstotliwością. Tabor gminny składa się z 
sześciu pojazdów (3 auta osobowe, mikrobus, samochód wielozadaniowy, samochód dostawczy).  

Tabela 20  Zestawienie liczby pojazdów według stosowanego paliwa 

Rodzaj pojazdu 
Rodzaj wykorzystywanego paliwa 

Benzyna ON LPG Razem 

Osobowe 9 101 4 235 3 414 16 750 

Ciężarowe 806 1 939 302 3 047 

Specjalne 11 82 1 94 

Autobusy 0 31 0 31 

Ciągniki samochodowe 0 188 0 188 

Ciągniki rolnicze 0 605 0 605 

Motocykle 822 0 0 822 

Motorowery 830 0 0 830 

Razem 11 559 7 186 3 716 22 367 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Tarnowie 

5.21. Rolnictwo 

W  Gminie  Tarnów  użytki rolne stanowią  76,2%  powierzchni  gminy.  W ostatnich latach zmienił się 
wskaźnik gruntów ornych w stosunku do użytków rolnych z około 77% do 61,37%.  Użytki zielone 
stanowią 12,9 % powierzchni użytków rolnych w gminie. Mały udział łąk i pastwisk w powierzchni 
użytków rolnych gminy świadczy o ograniczonych naturalnych warunkach dla  chowu  zwierząt  
trawożernych. Produkcja pasz odbywad się musi na gruntach ornych, co rzutuje na strukturę 
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zasiewów w gminie. Sady pokrywają 6% powierzchni użytków rolnych. Sadownictwo najlepiej 
rozwinięte jest we wsiach Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Nowodworze i Błonie. Analiza wartości 
gleb w gminie prowadzi do stwierdzenia, że ich wartośd jest na poziomie wysokim. Przeważają 
gleby klas IV i III, ale w gminie występują też gleby klasy II (ok. 2,5% gruntów ornych i 0,5 % 
użytków zielonych). Gleby klasy I występują jedynie we wsiach Biała i Radlna. 

W strukturze powierzchni zasiewów dominują zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi – 
prawie 1 290 hektarów.  Główne uprawy to mieszanki zbożowe jare – niemal 344 ha,  pszenica ozima 
– 293 ha, pszenica jara – 143 ha,  ziemniaki – 257 hektarów. 

Słabo rozwinięta jest hodowla była – 376 sztuk, lepiej trzody chlewnej – 1 771, w tym 135 to lochy 
(ilośd odpowiadająca średniej wielkośd farmy hodowlanej). Stosunkowo najlepiej rozwinięty jest 
chów drobiu. W 2010 pogłowie drobiu wynosiło 35 747 sztuk.  Hodowlę drobiu prowadziło 600 
gospodarstw rolnych, przy czym 591 koncentrowało się wyłącznie na hodowli drobiu kurzego. 

W gminie było 1 480 gospodarstw rolnych, z czego działalnośd rolniczą prowadziło tylko 1 203.  W 
strukturze obszarowej gospodarstw prowadzących działalnośd rolniczą dominują gospodarstwa do 5 
hektarów – 939. Pozostałe (264) to gospodarstwa powyżej 5 hektarów. 

Gleby klas najlepszych zdecydowanie przeważają w części  południowej  gminy  (wsie: Tarnowiec, 
Radlna, Poręba Radlna, Nowodworze), natomiast gleby klas słabszych V i VI klasy dominują w 
części wschodniej gminy (wsie Wola Rzędzioska i Jodłówka), ale tam stanowią duże zwarte, 
zmeliorowane kompleksy rolne. 

5.22. Lasy 

Lasy w obrębie gminy zajmują 1066,34 ha (w tym 837,64 ha lasów niepaostwowych i 228,7 ha 
lasów paostwowych). Prócz przekraczającego 100 hektarów kompleksu lasów paostwowych na 
południowej granicy gminy (Łękawka, Poręba Radlna) i lasu "Buczyna" w Zbylitowskiej Górze, nie 
ma tu większych kompleksów leśnych, co znajduje odbicie w strukturze własnościowej. 
Powierzchnia lasów należących do osób fizycznych (740,5 ha) podzielona jest między 3074 
właścicieli, a działki  leśne  powyżej  0,5  ha  są  nieliczne.  Nieco  większe  działki  są  w  posiadaniu 
instytucji kościelnych (parafia Poręba Radlna - 16,22 ha, Wyższe Seminarium Duchowne Błonie -
9,85 ha) oraz spółdzielni (RSP "Wolanka" Wola Rzędzioska - 12,47 ha). Las komunalny zajmuje 
powierzchnię 1,54 ha. Większy kompleks lasów niepaostwowych o powierzchni około 180 ha 
znajduje się w południowej części Woli Rzędzioskiej.  

5.23. Przemysł 

Liczba podmiotów gospodarczych w gminie systematycznie rośnie. W 2010 działało 1717 firm, w 
2011 r. – 1760, w 2012 r. – 1817, w 2013 r. – 1878, zaś w 2014 roku w ewidencji działalności 
gospodarczej zarejestrowanych było 1940 podmiotów. Inna sprawa, że aż 1600 to osoby fizyczne 
prowadzące działalnośd gospodarcze, przeważnie jednoosobowe. Do znaczących przedsiębiorstw 

przemysłowych na terenie gminy należą: zakład Ceramiki Budowlanej LEIER Tarnów S.A.,   Baza 

Paliw Naftobaza i Zakład Osprzętu Elektrycznego „ TAREL” – wszystkie mieszczące się w Woli 
Rzędzioskiej, Zakład Przetwórstwa Mięsnego ROL-PEK, Firma Roleski oraz firma produkująca 

opakowania „TEK-PAK” w Zbylitowskiej Górze.  

Tabela 21  Przedsiębiorstwa produkcyjne w Gminie Tarnów 

Największe przedsiębiorstwa produkcyjne w Gminie Tarnów 

Lp Adres Nazwa firmy Specjalizacja 
1. Wola Rzędzioska 155a Leier Polska S.A ceramika budowlana 

2. Wola Rzędzioska 487 D Naftobaza baza paliw nr 9 

3. Zbylitowska Góra, Słoneczna 22 ROL-PEK przetwórstwo mięsne 

4. Zbylitowska Góra, Spacerowa 181a Roleski Sp.j. producent musztard, majonezów etc 

5. Koszyce Wielkie, Stroma 28 PGNIG S.A. kopalnia gazu 
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6. Wola Rzędzioska 487 D Witospol  handel paliwami płynnymi, produkcja biopaliw 

7. Wola Rzędzioska 297a TAREL Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego 

8. Wola Rzędzioska 589c Polmark wytwarzanie osprzętu elektrycznego 

9. Wola Rzędzioska 487 D Truck Service partner serwisowy MAN 

10. Koszyce Wielkie, Kryształowa 17 Kryształy Mira szlifiernia kryształów 

11. Koszyce Wielkie,  Tarnowska 76 Beton-Stal produkcja materiałów budowlanych 

12. Wola Rzędzioska 612 In-Vento maszyny, materiały dla przemysłu szklarskiego 

13. Zbylitowska Góra, Krakowska 58 Spojkar pakiety aerodynamiczne do samochodów 

14. Koszyce Małe, Spacerowa 22 Prodex producent samochod. pasów bezpieczeostwa 

15. Zbylitowska Góra, Spacerowa 47 KONSTALBLECH konstrukcje stalowe 

16. Nowodworze 54b Wesbud drogi, place, chodniki 

17. Tarnowiec, Leśna 5 Blech-Stal konstrukcje stalowe, hale 

18. Tarnowiec, Tarnowska 79a Tarpom S.A. wyposażenie dla branży handlowej 

19. Zbylitowska .Góra, Zbylitowskich 157 TEK-PAK producent opakowao tekturowych 

20. Zbylitowska Góra, Skotnik 8 Klich producent drewnianych drzwi 

21. Poręba Radlna 74 Sekwoja produkcja mebli drewnianych 

22. Wola Rzędzioska 487e Drew-Max produkcja okien i drzwi 

23. Wola Rzędzioska 252 B. Łabno ferma drobiu 

24. Wola Rzędzioska 523 Rój gospodarstwo pasieczne 
Źródło: własne 

5. 24. Odnawialne źródła energii 

Zasoby biomasy i biogazu rolniczego 
Szacunek biomasy: 

 zasoby drewna z lasów: 238,72 ton, 
 zasoby drewna z przetwórstwa drzewnego: 249,91 ton, 
 zasoby drewna z sadów: 82,03 ton, 
 zasoby drewna z zadrzewieo drogowych: 53,06 ton, 
 zasoby siana: 195,61 ton, 
 zasoby biomasy z roślin wieloletnich na cele energetyczne: 331,31 ton, 
 potencjał ziarna zbóż: 67,34 ton, 
 zasoby słomy: 0,  
 zasoby potencjału biodiesla z rzepaku: 0, 
 występowanie gruntów marginalnych w gminie pozwoliło na oszacowanie rocznego 

potencjału biogazu rolniczego, który wynosi  1 683 500 m3.  W przeliczeniu na energię cieplną 
pozwoliłoby to uzyskad  13 018 GJ (plus jeszcze energia elektryczna, jeżeli wytworzony metan 
spalany byłby w jednostce kogeneracyjnej).  

Całkowity potencjał energii zawartej w zinwentaryzowanej biomasie i biogazie rolniczym wynosi 
21 882, 78 GJ (6 078,6 MWh). 

Tabela 22                                      Energia zawarta w zinwentaryzowanej biomasie 

Rodzaj biomasy 

Źródło 
pochodzenia Potencjał techniczny 

Wartośd 
opałowa 

Potencjał 
energii 

Sprawnośd 
kotła 

Potencjał 
techniczny 
energii 

  
t św.m./r wilgotnośd % t s.m./r MJ/kg s.m. GJ/rok   GJ/rok 

Drewno lasy 238,72 0,50 894,00 18,72 2 234,38 0,8 1 787,51 

przetwórstwo 249,91 0,35 56,65 18,72 1 637,38 0,8 1 309,91 

sady 82,03 0,35 6,21 18,72 537,46 0,8 429,97 
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zadrzewienia 53,06 0,35 43,52 18,72 347,65 0,8 278,12 

Słoma   0,00 0,17 26 542,16 17,3 0,00 0,8 0,00 

Siano   195,61 0,16 585,44 17,1 535,19 0,8 428,15 

Biomasa celowych 
roślin wieloletnich 

  
313,31 0,00 724,20 18 5 639,58 0,8 4 511,66 

Ziarno zbóż   67,34 0,12 0,00 18,5 149,49 0,8 119,60 

Biodiesel   0,00 0,00 - 37,27 0,00 0,8 0,00 

  Potencjał 
biogazu 

Zawartośd 
metanu 

Potencjał 
metanu 

Wartośd 
energet. 

Potencjał 
energii  

Sprawnośd 
jednostki 
wytwarz 

Potencjał 
techniczny 
energii 

m
3
/rok % m

3
/rok GJ/ m3 GJ/rok   GJ/rok 

Biogaz 

oczyszczalnie 0,00 0,90 0,00 0,0357 0,00 0,38 0,00 

wysypiska 0,00 0,00 0,00 0,0357 0,00 0,38 0,00 

rolniczy 1 683 500 0,57 959 595 0,0357 34 257,54 0,38 13 017,87 

RAZEM             21 882,78 

Obliczenia własne 

Szacunki obejmują jeden rok *2010+. Symulacja przeprowadzona dla 2014 roku potwierdziła wyniki. 
Energia uzyskana z biomasy i biogazu rolniczego nie rozwiąże problemów pozyskiwania energii przez 
Gminę, ale może byd uzupełnieniem systemu. Gmina zamierza promowad wykorzystanie zasobów 
biomasy i biogazu rolniczego do celów energetycznych. 

Energia słoneczna 

Teren Gminy Tarnów   znajduje się w rejonie Polski o dośd dobrej potencjalnej użytecznej energii 
słonecznej.  Średnia suma rocznego napromieniowania osiąga wartośd 900-950 KWh/m2 (mapa 
poniżej). Instalacje solarne są łatwo dostępne i już stosunkowe niedrogie, tym bardziej że można 
liczyd na ewentualne dofinansowanie ze środków krajowych lub Unii Europejskiej. 

Podstawowe metody i systemy konwersji promieniowania słonecznego w energię słoneczną: 

 kolektory i inne systemy solarne, konwersja fototermiczna (cieplna) polegająca na przemianie 

energii promieniowania słonecznego w energię cieplną, 

 układy fotowoltaiczne, hybrydowe i podobne z modułami ogniw fotowoltaicznych, 

 konwersja  fotoelektryczna (fotowoltaiczna) polegająca na przemianie energii promieniowania 

słonecznego w energię elektryczną lub cieplnej. 

Z  powyższego zestawienia widad, że można produkowad zarówno energię cieplną, jak i elektryczną. 
Ważne natomiast, aby były ku temu odpowiednie warunki.  Panele lub ogniwa musza mied swobodny 
dostęp do promieni słonecznych, nic nie może ich przesłaniad ani zacieniad. Do wykorzystania nadają 
się dachy domów zwrócone na południe. Najlepiej, żeby były spadziste i po kątem 45O . z 
odchyleniem od południa 25 stopni.  W przypadku dachów nie spełniających tych warunku do celów 
instalacyjnych trzeba będzie wykorzystad specjalne stelaże. To nie tylko zwiększa koszt inwestycji, ale 
wiążę się też z naruszeniami pokrycia dachowego. W niektórych przypadkach, zwłaszcza tam gdzie 
konstrukcja dachu jest słaba instalacja na przykład ogniw fotowoltaicznych będzie wymagała 
wzmocnienia konstrukcji dachowej. 

Potencjał teoretyczny wykorzystania energii słonecznej jest duży, ale techniczny dużo mniejszy. W 
kilku sołectwach przeszkodą jest gęsta zabudowa i nie zawsze korzystne ułożenie dachów. Największe 
możliwośd instalacyjne występują w sołectwach Biała, Błonie, Jodłówka-Wałki, Łękawka, Radlna i 
Zawada. Alternatywą dla tych, którzy nie mają odpowiednich dachów jest zamontowanie instalacji na 
gruncie. Poniżej szacunek potencjału technicznego energii. 

Założenia: 
 Liczba budynków mieszkalnych w gminie wynosi 6 408, ale mniej więcej tylko połowa (3 204) 
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spełnia warunki instalacyjne. 
 Średnie nasłonecznienie roczne: 900-950 kWh/m2. 
 Kąt pochylenia dachu – 45 stopni. 
 Kąt odchylenia instalacji od kierunku południowego – 25 stopni. 
 Straty produkcyjne – 17 procent. 

W oparciu o te dane wyliczono ilośd energii wytworzonej przez ogniwa o mocy w przedziale od 2 do 
10 kW.  Poniżej wyniki obliczeo dla poszczególnych instalacji: 

 2 kW – 1 689,05 kWh, 
 3 kW – 2 533,58 kWh, 
 4 kW – 3 378,10 kWh, 
 5 kW – 4 222,63 kWh, 
 6 kW – 5 067,15 kWh, 
 7 kW – 5 911,68 kWh, 
 8 kW – 6 756,20 kWh. 
 9 kW –  7 600,73 kWh, 
 10 kW – 8 445,25 kWh. 

 
Ponieważ średnie zużycie energii w gospodarstwach domowych wynosi 2 259,2 kWh do obliczeo 
przyjęta została średnia moc instalacji – 4 kW. Potencjał energii słonecznej dla tej klasy instalacji 
zamontowanej w 3 204 budynkach mieszkalnych wynosi 10 823, 43 MWh.  

Potencjał wiatru 

Wielkośd progowa opłacalności wykorzystania energii wiatru na wysokości 30 m nad powierzchnią 
gruntu w terenie o klasie szorstkości „0-1” wynosi 1000 kWh/m2/rok. Do uzyskania realnych wielkości 
energii użytecznej dla pojedynczej elektrowni wymagane jest występowanie wiatrów o stałym 
natężeniu i prędkościach powyżej 4 m/s, natomiast lokalizacje farm wiatrowych są możliwe w 
rejonach, w których prędkości wiatrów o stałym natężeniu przekraczają 5 m/s. Teren Gminy Tarnów 
charakteryzuje niski potencjał energetyczny wiatru. Jak wynika z danych ze stacji meteorologicznej 
Tarnów średnia prędkości wiatrów wynosi 2,2 m/s. Drugą najbliższą stacją meteorologiczną jest 
stacja Ciężkowice.  Najwyższe średnie prędkości wiatru jak wynika z danych z tej stacji wahały się   
od 2,2 do 2,5 m/s.   Dla gminy Tarnów najwyższe średnioroczne prędkości wiatru nie przekraczają 
2,5 m/s. 

Hydroenergetyka 

Na  terenie  gminy nie wykorzystuje  się  potencjału energetycznego  spadku wody, chod teoretyczne 
możliwości występują, gdyż wzdłuż zachodnich sołectw gminy przepływa Dunajec. Fachowcy z 
Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej oceniają teoretyczny zasób jednostkowy mocy rzeki na 0,45 
MW na jeden kilometr kwadratowy. 

Kogeneracja 

Gmina jest zgazyfikowana. Pozwala to na produkcje energii w skojarzeniu, przekształcanie energii  
pierwotnej w energię elektryczną i cieplną. Jest to dośd korzystne, zwłaszcza dla firm, które mają 
duże potrzeby energetyczne.  Dzięki temu rozwiązanie zamiast trzech kosztów za każdy za każdy 
nośnik energii  ponoszą tylko jeden – płacą z gaz. Inna sprawa, że kogenaratory nie są tanie. Koszty 
inwestycji są hamulcem dla wielu potencjalnych inwestorów.  

Wykorzystanie OZE 

Rozwój odnawialnych źródeł energii jest na niskim poziomie i nie ma znaczenia w bilansie 
energetycznym gminy. Ilośd wyprodukowanej energii ze źródeł odnawialnych wynosi  136 MWh 
Gmina nie miała okazji uczestniczyd w programach montażu kolektorów słonecznych, niemniej na 
dachach domów można spotkad te instalacje (78 gospodarstw). Badania ankietowe wykazały, że 
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mieszkaocy są zainteresowani instalacjami odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza solarnymi. 
Sporadycznie deklarowano chęd montażu pomp ciepła lub wiatraków przydomowych. 

6. Stan jakości powietrza, gleb oraz wód  

6.1. Jakośd powietrza atmosferycznego 

W ramach prac Paostwowego Monitoringu Środowiska prowadzona jest coroczna ocena jakości 
powietrza atmosferycznego. Badanie i ocena jakości powietrza jest realizowana w oparciu o przepisy 

art. 85-95 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, 
poz. 150). Powyższe przepisy wraz z rozporządzeniami (Dz. U. z 2002 r. Nr 87, poz. 798 i Dz. U. z 2008 

r. Nr 47, poz. 281) definiują system monitoringu powietrza, określają zakres i sposób badania jakości 
powietrza, określają minimalną liczbę stacji oraz metody i kryteria oceny.  

Zgodnie z powyższą ustawą, ochrona powietrza polega na zapobieganiu, na ograniczaniu lub na 

eliminowaniu wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczających w celu zmniejszenia 

stężeo do dopuszczalnego poziomu lub utrzymania ich na poziomie nie przekraczającym 

obowiązujących wielkości dopuszczalnych stężeo substancji. Jednostka organizacyjna wprowadzająca 

do powietrza substancje zanieczyszczające jest obowiązana posiadad decyzje ustalającą rodzaje i 
ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza.  

Obowiązek nie dotyczy jednostek wprowadzających do powietrza substancje  zanieczyszczające  

powstające  w  procesach  spalania  w źródłach  o łącznej wydajności cieplnej do 0,5 MWt opalanych 

węglem kamiennym lub olejem, oraz do 1 MWt opalanych koksem, drewnem, słomą lub gazem. 
Przez zanieczyszczanie powietrza rozumie się wprowadzanie do niego organizmów żywych lub 

substancji chemicznych, które nie są jego naturalnymi składnikami, albo – będąc nimi występują w 

stężeniach  przekraczający właściwy  dla  nich  zakres.  Zanieczyszczenia powietrza mogą mied formę 

stałą, płynną lub gazową i dzieli się je ogólnie na zanieczyszczenia pierwotne, emitowane do 

powietrza bezpośrednio ze źródeł zanieczyszczenia oraz wtórne, powstające w wyniku reakcji 
chemicznych zachodzących w atmosferze pomiędzy wprowadzonymi zanieczyszczeniami 
pierwotnymi. 
 

Klasyfikacja stref wykonywana jest co roku na podstawie oceny poziomu substancji w powietrzu. 
Klasyfikacji stref dokonuje się dla każdego zanieczyszczenia oddzielnie, na podstawie najwyższych 

stężeo na obszarze każdej strefy, następnie określa się klasę wynikową dla danej strefy. 

Klasyfikacji stref dokonuje się oddzielnie dla dwóch grup kryteriów ze względu na ochronę zdrowia 

ludzi oraz ze względu na ochronę roślin, wydzielając następujące klasy stref: 

 Klasa A – stężenia zanieczyszczeo  na terenie strefy nie przekraczają poziomu 

dopuszczalnego, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych. 

 Klasa B – stężenia zanieczyszczeo  na terenie strefy przekraczają poziom dopuszczalny lecz 

nie przekraczają poziomów dopuszczalnych o poziom tolerancji. 

 Klasa C – stężenia  zanieczyszczeo  na  terenie  strefy  przekraczają  poziomy  dopuszczalne 

powiększone o margines tolerancji. W przypadku gdy margines tolerancji nie jest 

określony –poziomy dopuszczalne, poziome docelowe, poziomy celów długoterminowych. 

Lista zanieczyszczeo, jakie należy uwzględnid w ocenie dokonywanej pod kątem spełnienia kryteriów 

określonych w celu ochrony zdrowia, obejmuje: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ołów, 
pył zawieszony (PM10), tlenek węgla, arsen, benzo(α)piren, kadm, nikiel, ozon.  

W woj. małopolskim podstawowym źródłem zanieczyszczeo wprowadzanych do powietrza jest  
emisja antropogeniczna pochodząca  głównie  z  działalności  przemysłowej  (emisja  punktowa), z 

sektora bytowego (emisja powierzchniowa) oraz komunikacji (emisja liniowa). Emisja przemysłowa 

jest emisją zorganizowaną i pochodzi głównie z procesów spalania paliw energetycznych 

(elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie) i z procesów technologicznych (zakłady przemysłowe).  
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W roku 2010 na  terenie  województwa  zlokalizowanych  było około  125  zakładów uznawanych za 

szczególnie uciążliwe dla środowiska, 16 instalacji energetycznych o mocy nominalnej powyżej 50 

MWt. 

Wykres 6. Maksymalne stężenia średnioroczne podstawowych zanieczyszczeo powietrza w latach 2005-2010 w 

województwie małopolskim. 

 

Źródło: Raport z wykonania POŚ Województwa Małopolskiego na lata 2007-2014. 

Tabela 23. Maksymalne stężenia średnioroczne podstawowych zanieczyszczeo powietrza (μg/m3)  

Wyszczególnienie Norma 2005 2007 2008 2009 2010 

 Pył zawieszony 40* 86 80 81 63 79 

Dwutlenek siarki 20** 28 29 20 20 20 

Dwutlenek azotu 40* 63 64 65 70 70 
 

* Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi 

** Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin 

Źródło: Raport z wykonania POŚ Województwa Małopolskiego na lata 2007-2014. 

Tabela 24  Górne i dolne progi oszacowania, poziom dopuszczalne stężeo 

Górne i dolne progi oszacowania, poziomy dopuszczalne stężeo wg rozporządzenia ministra 
środowiska  z dnia 24 sierpnia 2012 roku. 

Rodzaj stężenia 
poziom 
dopuszczalny  górny próg  dolny próg  

CO 8-godz 10 mg/m3 7 mg/m3 5 mg/m3 

SO2 - stężenie 24-godzinne 125 µg/m3 75 µg/m3 50 µg/m3 

SO2 - ochrona rośli, pora zimowa 20 µg/m3 12 µg/m3 8 µg/m3 

NO2 - stężenie 1 godz. 200 µg/m3 140 µg/m3 100 µg/m3 

NO2 rok kalendarzowy 40 µg/m3 32 µg/m3 26 µg/m3 

NOx - ochrona roślin, rok kalndarzowy 30 µg/m3 24 µg/m3 19,5 µg/m3 

C6H6 benzen- rok kalendarzowy 5 µg/m3 3,5 µg/m3 2 µg/m3 

PM10 stężenie 24-godzinne 50 µg/m3 35 µg/m3 25 µg/m3 

PM10 - rok kalendarzowy 40 µg/m3 28 µg/m3 20 µg/m3 

PM2,5 - rok kalendarzowy 25µg/m3 17 µg/m3 12 µg/m3 

O3 ozon - zdrowie     120 mg/m3 

O3 ozon - rolnictwo, okres wegetacyjny     6000 mg/m3 

PB w PM10 - rok kalendarzowy 0,5 mg/m3 0,35 mg/m3 0,25 mg/m3 

As  PM10  - rok kalendarzowy 6 mg/m3 3,6 mg/m3 2,4 mg/m3 

Cd  w PM10 - rok kalendarzowy 5 mg/m3 3 mg/m3 2 mg/m3 

Ni w PM10 - rok kalendarzowy 20 mg/m3 14 mg/m3 10 mg/m3 
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BaP  w PM10 - rok kalendarzowy 1 mg/m3 0,6 mg/m3 0,4 mg/m3 

Emisja  zanieczyszczeo pyłowych w  latach  2000-2009,  jako  jedyna  wielkośd  ulegała  znaczącemu, 
systematycznemu  obniżeniu  o  ok.  74%  w  roku  2009.  Emisja  zanieczyszczeo  gazowych  (bez  CO2 i 
metanu) utrzymywała się na podobnym poziomie, jednak w latach 2006-2009 można obserwowad jej wyraźny 

spadek, o około 50%. Tak znaczny spadek w/w emisji pyłowej, jak i gazowej (oprócz CO2 i metanu) 
spowodowany jest głównie stosowaniem przez duże zakłady coraz to efektywniejszych urządzeo do redukcji 
zanieczyszczeo a także wprowadzaniem nowoczesnej technologii w ich produkcji.  

Dodatkowym czynnikiem potęgującym takie zmiany jest niewątpliwie kryzys ekonomiczny, który 

dotknął w różnym stopniu podmioty w latach 2007-2009. Stężenie dwutlenku siarki, tlenku węgla, 
benzenu, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu oraz ozonu zmierzone w 2010 roku spełniały kryteria 

ustanowione w celu ochrony zdrowia ludzkiego. Spełnione były również wymagania obowiązujące 

dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i ozonu, ustanowione ze względu na ochronę roślin. 
Rejestrowane były nadal ponadnormatywne ilości pyłu zawieszonego PM10, PM2.5, benzo(α)pirenu 

oraz dwutlenku azotu. Niedotrzymane były także poziomy celu długoterminowego dla ozonu 

obowiązujące zarówno dla kryterium ochrony zdrowia, jak i ochrony roślin. 

WYNIKI PIĘCIOLETNIEJ OCENY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MALOPOLSKIM 2009-2013  

Mapy (zestaw) 3.  Wyniki pięcioletniej oceny powietrza w woj. małopolskim 

  

 

Stężenie średnie roczne  Stężenie średnie roczne  

Stężenie średnie roczne  Roczna seria stężeo jednogodzinnych 

NO2

O2 

SO2 BaP 
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O stanie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Gminie Tarnów decyduje przede wszystkim 

emisja  z  miasta  Tarnowa, obszaru  samej  Gminy  Tarnów  oraz emisja  z  powiatów sąsiednich. 
Na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego składają się: 

 emisja z zakładów przemysłowych – w emisji zanieczyszczeo wyróżnia się zanieczyszczenia 

pyłowe (pyły ze spalania paliw oraz pyły z procesów technologicznych) i zanieczyszczenia 

gazowe (dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla oraz inne gazy 

specyficzne z procesów technologicznych). Emisja z punktowych źródeł zanieczyszczeo, 
czyli z zakładów przemysłowych objęta jest kontrolą i ewidencją, 

 emisja  komunikacyjna – w wyniku spalania paliw w środkach mobilnych do środowiska 

dostają się zanieczyszczenia gazowe, głównie: tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek węgla i 
węglowodory. Emitowane są także pyły na skutek ścierania się opon, hamulców i 
nawierzchni drogowej, które zawierają związki ołowiu, kadmu, niklu itp. 

 emisja niska – zanieczyszczenia emitowane są z małych kotłowni węglowych i 
indywidualnych palenisk domowych, 

 emisja uciążliwych zapachów – źródłem tej grupy zanieczyszczeo są oczyszczalnie ścieków, w 

tym poletka osadowe, zakłady przemysłu spożywczego i zakłady mięsne. Prawo polskie nie 

Roczna seria stężeo 24-godzinnych Stężenie średnie roczne  

PM10 

PM 2,5 

Stężenie średnie roczne 2012 Stężenie średnie roczne 
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reguluje dopuszczalnych stężeo substancji odorotwórczych w powietrzu. 

Stan czystości powietrza na terenie Gminy Tarnów determinowany jest zatem przez wiele czynników, 
z których najważniejsze to: 

 sąsiedztwo zewnętrznych dużych źródeł zanieczyszczeo powietrza – miasta Tarnowa, napływ 

zanieczyszczeo z sąsiednich gmin, 

 lokalna niska emisja ze źródeł spalania paliw i źródła mobilne (transport), 
 miejscowe warunki dyspersji zanieczyszczeo kształtowane przez orografię terenu i czynniki 

pogodowe. 
 

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MALOPOLSKIM 2014 

Mapy (zestaw) 4.    Ocena jakości powietrza w woj. małopolskim 2014 

Klasyfikacja stref dla dwutlenku azotu  – kryterium 
ochrony zdrowia 

Rozkład stężeo dwutlenku azotu – percentyl  99,8 z 
serii stężeo jednogodzinnych 

  
Klasyfikacja stref   z uwzględnieniem kryteriów 
określonych w celu ochrony 

zdrowia dla dwutlenku azotu [NO2] 

Rozkład stężeo dwutlenku azotu – stężenia roczne 

 

 
Nazwa strefy 

 

 
Kod 
strefy 

Symbol klasy dla obszaru 
strefy dla 

poszczególnych czasów 
uśredniania 

st
ęż
eń 
N
O2 

1 godz. r
o
k 

wynikowa 
2 3 4 5 6 

Aglomeracja 
Krakowska 

PL1201 A C C 

miasto Tarnów PL1202 A A A 
strefa 
małopolska 

PL1203 A A A 
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Klasyfikacja stref dla dwutlenku siarki – kryterium 
ochrony zdrowia 

Rozkład stężeo dwutlenku siarki – percentyl  99,7 
z serii stężeo jednogodzinnych 

  
Klasyfikacja  stref  z  uwzględnieniem  kryteriów  określonych  w  celu  ochrony 

zdrowia dla dwutlenku siarki [ SO2] 
 
 

Nazwa strefy 

 
Kod 

strefy 

Symbol klasy dla obszaru strefy dla 

poszczególnych czasów uśredniania 

stężeń SO2 

1 godz. 24 godz. wynikowa 

2 3 4 5 6 

Aglomeracja 

Krakowska 
PL1201 A A A 

miasto Tarnów PL1202 A A A 

strefa 

małopolska 
PL1203 A A A 

 

Rozkład stężeo dwutlenku siarki– percentyl 99,2 z serii 
stężeo 24 godzinnych 

Rozkład stężeo dwutlenku siarki – stężenia roczne 
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Klasyfikacja stref dla ozonu – kryterium ochrony 

zdrowia 

Klasyfikacja  stref  z  uwzględnieniem  kryteriów  

określonych  w  celu  ochrony zdrowia dla ozonu 

[O3 ] 

 

Nazwa 
strefy 

Kod 
strefy 

Symbol klasy 
w strefie 

Poziom 
docelowy 

(8 godzin) 

Symbol 
klasy 
wynikowej 
w strefie 

Aglomeracja 

Krakowska 
PL1201 A A 

miasto 

Tarnów 
PL1202 A A 

strefa 

małopolska 
PL1203 A A 

 

Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia dla pyłu 
zawieszonego PM10  

 
Nazwa strefy 

 
Kod strefy 

Symbol klasy w strefie 

Poziom dopuszczalny 

 

Symbol klasy 

wynikowej w strefie 
24 godz. rok 

2 3 4 5 6 

Aglomeracja 

Krakowska 
PL1201 C C C 

miasto 

Tarnów 
PL1202 C A C 

strefa 

małopolska 
PL1203 C C C 

 

Klasyfikacja stref dla pyłu zawieszonego PM10 – 
kryterium ochrony zdrowia 

Rozkład stężeo pyłu zawieszonego PM10 – stężenia 
roczne 
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Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla pyłu 

zawieszonego PM2,5  

 
Nazwa strefy 

 
Kod 
strefy 

Symbol klasy w strefie 

Poziom dopuszczalny 

(rok) 

Symbol klasy w strefie 

Poziom docelowy 

(rok) 

Symbol klasy strefy wg 

poziomu 

dopuszczalnego faza II 

Aglomeracja Krakowska PL1201 C C2 C2 
Miasto Tarnów 

 
PL1202 A A A 

Strefa małopolska PL1203 C C2 C2 
 

Klasyfikacja stref dla pyłu zawieszonego PM2,5 – 
kryterium ochrony zdrowia 

Rozkład stężeo pyłu zawieszonego PM2,5 – stężenia 
roczne 

  

Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla 

benzo(a)pirenu [B(a)P] 

Nazwa strefy Kod strefy 
 

Symbol klasy w strefie. Poziom  docelowy (rok) 

Aglomeracja Krakowska 

 

PL1201 C 

Miasto Tarnów 

 

PL1202 C 

Strefa  małopolska 

 

PL1203 C 
 

Klas. tref dla B(a)P– kryterium ochrony zdrowia Rozkład stężeo benzo(a)pirenu – stężenia roczne 
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Klasyfikacja stref  dla tlenku węgla – kryterium 

ochrony zdrowia 

Klasyfikacja  stref  z  uwzględnieniem  kryteriów  
określonych  w  celu  ochrony 
zdrowia dla tlenku węgla [CO] 

 

Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy w 
strefie. Poziom 
dopuszczalny 8 
godzin 

Aglomeracja 

Krakowska 
PL1201 A 

Miasto 

Tarnów 
PL1202 A 

strefa 

małopolska 
PL1203 A 

 

Klasyfikacja stref dla benzenu – kryterium ochrony 
zdrowia 

Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów 
określonych w celu ochrony 

zdrowia dla benzenu [C6H6] 

 

Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy w 
strefie. Poziom 
dopuszczalny 8 
godzin 

Aglomeracja 

Krakowska 
PL1201 A 

Miasto 

Tarnów 
PL1202 A 

strefa 

małopolska 
PL1203 A 

 

 

6.2. Obszary zagrożeo 

Pył PM 10 

W analizach przeprowadzonych na potrzeby przygotowania Programu Ochrony Powietrza dla 
Województwa Małopolskiego, przekroczenia dopuszczalnego stężenia średniorocznego pyłu PM10 
wyznaczono na obszarze ok. 267 km² zamieszkanym przez ok. 641 tys. mieszkaoców. Obszary 
przekroczeo występują w 23 gminach i pokrywają się z terenami zwartej zabudowy mieszkaniowej 
miast: Krakowa, Nowego Sącza, a także Suchej Beskidzkiej, Oświęcimia czy Zakopanego. Najwyższe 
stężenia średnioroczne pyłu PM10 występują w Krakowie. 
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                Wykres 7   Narażenie mieszkaoców Małopolski na średnioroczne poziomy pyłu PM10 

 

Na obszarze ok. 2,2 tys. km² zamieszkanym przez 1,6 mln osób występuje więcej niż dopuszczalne 35 
dni w roku, w których stężenia 24-godzinne pyłu PM10 przekraczają 50 µg/m³. Najwyższe stężenia 
wyznaczono na obszarze Krakowa, Skawiny, Suchej Beskidzkiej i Makowa Podhalaoskiego, a także 
Nowego Sącza i Nowego Targu. Obszary występowania przekroczeo poziomu dobowego pyłu PM10 
określono w obrębie 90 gmin województwa. 

Na wysokośd stężeo średniorocznych pyłu PM10 silny wpływ mają lokalne źródła powierzchniowe. 
Dodatkowo w powiatach leżących przy granicy z województwem śląskim: oświęcimskim, 
chrzanowskim, olkuskim i wadowickim znaczący udział mają również źródła powierzchniowe 
zlokalizowane poza województwem małopolskim. Duży udział źródeł komunikacyjnych występuje w 
powiecie tarnowskim (26%), krakowskim (22%) i Krakowie (16%). W Krakowie dodatkowo źródła 
punktowe wpływają na stężenia w obszarze przekroczeo (23%). 

 19% mieszkaoców Małopolski mieszka na obszarach przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
średniorocznych pyłu PM1 

 49% mieszkaoców Małopolski mieszka na obszarach przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
24-godzinnych pyłu PM10 

Pył PM2,5 

Poziom dopuszczalny stężeo średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 jest przekraczany na terenie 
52 gmin, na obszarze o łącznej powierzchni  652 km². Na przekroczenia stężeo pyłu PM2,5 
narażonych jest ponad 1 289 tys. mieszkaoców. Najwyższe przekroczenia poziomu dopuszczalnego 
powiększonego o margines tolerancji wyznaczono na obszarze Krakowa, Skawiny, Nowego Sącza, 
Makowa Podhalaoskiego, Suchej Beskidzkiej i Nowego Targu 

                 Wykres 8  Narażenie mieszkaoców Małopolski na średnioroczne poziomy pyłu PM2,5. 

 

http://www.malopolska.pl/Obywatel/EKO-prognozaMalopolski/Malopolska/PublishingImages/narazenie_pm10.1000.png
http://www.malopolska.pl/Obywatel/EKO-prognozaMalopolski/Malopolska/PublishingImages/narazenie_pm2.5.1000.png
http://www.malopolska.pl/Obywatel/EKO-prognozaMalopolski/Malopolska/PublishingImages/narazenie_pm10.1000.png
http://www.malopolska.pl/Obywatel/EKO-prognozaMalopolski/Malopolska/PublishingImages/narazenie_pm2.5.1000.png
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W największym stopniu na obszar przekroczeo pyłu PM2,5 wpływają powierzchniowe źródła lokalne, 
a w przypadku Krakowa również źródła liniowe (około 13%) i punktowe (16%). W części obszarów 
widoczny jest również wpływ źródeł powierzchniowych spoza danego powiatu. Źródła spoza 
województwa w największym stopniu wpływają na poziom stężeo w przypadku powiatów olkuskiego, 
oświęcimskiego i chrzanowskiego. 

 39% mieszkaoców Małopolski mieszka na obszarach przekroczeo dopuszczalnych poziomów 
średniorocznych pyłu PM2,5 

Benzo(a)piren 

Stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu we wszystkich 182 gminach województwa przekraczają 
poziom docelowy 1 ng/m³. Obliczenia modelowe wykazały najwyższe stężenia na obszarze Krakowa, 
Oświęcimia, Tarnowa, Nowego Sącza, Chrzanowa oraz Makowa Podhalaoskiego. 

                  Wykres 9  Narażenie mieszkaoców Małopolski na średnioroczne poziomy benzo(a)pirenu 

 

Wysokości stężeo średniorocznych benzo(a)pirenu zależą od wielkości emisji ze źródeł 
powierzchniowych zlokalizowanych nie tylko na terenie danego powiatu, ale również powiatów 
sąsiadujących, a nawet tych zlokalizowanych poza województwem małopolskim. 

 100% mieszkaoców Małopolski mieszka na obszarach przekroczeo docelowych poziomów 
średniorocznych benzo(a)pirenu 

6.3. Emisja przemysłowa 

W gminie znajduje się ogółem 34 zakłady i obiekty emitujące zanieczyszczenia do atmosfery: 

     5 kotłowni węglowych o mocy do 1000 kW, w tym 2 grzewcze dla szklarni - emitują 
pył, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, 

     18 kotłowni gazowych grzewczych i technologicznych o mocy do 1000 kW, - emitują 
dwutlenek azotu oraz śladowe ilości pyłu i dwutlenku siarki, 

     5  źródeł  emisji  technologicznej  z  zakładów  przetwórczych  szkła  -  emitują  fluor,  
kwas siarkowy, 

     5 źródeł emisji z kotłowni (grzewczych i dostarczających ciepło technologiczne) o mocy 
ponad 1000 kW - emitują znaczne ilości dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla. 
Rozmiary emisji pyłu uzależnione są od wyposażenia w urządzenia odpylające, które 
posiadają jedynie większe kotłownie. 

Prócz zakładów przetwórczych szkła, spośród  ujętych  wyżej,  9  zakładów  emituje zanieczyszczenia 
specyficzne (substancje nie pochodzące ze spalania paliw, lecz z procesów technologicznych) w 
gminie są to głównie opary farb i rozpuszczalników z malarni, gazy spawalnicze, fluor). 

http://www.malopolska.pl/Obywatel/EKO-prognozaMalopolski/Malopolska/PublishingImages/narazenie_bap.1000.png
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Największe na terenie gminy źródło emisji zanieczyszczeo znajdują się na terenie Zakładu Ceramiki  
Budowlanej Leier S.A. i Naftobazy w Woli Rzędzioskiej.  

Okres ostatnich lat charakteryzuje się znacznymi zmianami lokalnej emisji zanieczyszczeo powietrza, 
z ogólną tendencją zmniejszania jej rozmiaru. Wynika to z: 

 częstych  zmian  rodzaju  prowadzonej działalności gospodarczej, co  dotyczy  szczególnie 
małych podmiotów gospodarczych, dominujących w gminie, 

 postępującej modernizacji, zwłaszcza w zakresie źródeł ciepła, przejawiającej się 
zastępowaniem paliw stałych gazem ziemnym i stosowaniem wysokosprawnych urządzeo 
grzewczych. Dotyczy to zwłaszcza większych obiektów mieszkalnych i użyteczności 
publicznej. 

Największe opóźnienia w tej dziedzinie dotyczą kilku dużych gospodarstw szklarniowych, w których 
nawet prosta, obniżająca ich uciążliwośd modernizacja, polegająca na podniesieniu wysokości 
emitorów stwarza trudności z powodów ekonomicznych 

6.4. Zanieczyszczenia motoryzacyjne 

Emisja zanieczyszczeo powietrza przez pojazdy samochodowe jest źródłem silnego zanieczyszczenia 
powietrza nad drogą i w jej sąsiedztwie. Ze względu na poziom stężeo i rodzaj zanieczyszczeo, 
zanieczyszczenie to  jest  źródłem największego w  gminie zagrożenia ze strony  zanieczyszczeo 
powietrza dla zdrowia mieszkaoców pasów przydrożnych i użytkowników dróg. Zasięg i 
rozprzestrzenienie się zanieczyszczeo emitowanych przez ruch drogowy koncentruje się w strefie 
ciągnącej się wzdłuż drogi i obejmującej obszar, którego granicę stanowi izolinia dopuszczalnego normą 
stężenia CO.  

Przyjmuje się, że ruch drogowy o strumieniu 1000 do 2000 pojazdów na godzinę,  jak  na  
przebiegającym  przez  teren  gminy  odcinku  drogi  krajowej  nr   4  silnie zanieczyszcza 
powietrze w  pasach przydrożnych o  szerokości 40 m  od krawędzi drogi. Ze względu na 
zdecydowanie mniejsze natężenie ruchu drogowego, można stwierdzid, że wzdłuż drogi krajowej nr 
977 Tarnów - Krynica, szerokośd pasa silnego zagrożenia nie przekracza 25 m od krawędzi jezdni. W 
strefie zagrożenia znajdują się usytuowane bliżej drogi starsze zabudowania.  

Strefa zagrożenia dla pozostałych dróg kształtuje się w zależności od natężenia ruchu, jednak ze 
względu na jego niewielkie natężenie, nie przekracza odległości do 20 m od krawędzi jezdni. 
Niemniej należy pamiętad, że wg ocen WIOŚ, ruch drogowy jest źródłem wysokich stężeo niektórych 
rodzajów specyficznych zanieczyszczeo powietrza np.  formaldehydu, również poza bezpośrednią 
bliskością dróg.  

Dodatkowym elementem pogarszającym stan aerosanitarny powietrza jest powstający w wyniku 
dyfuzji tych zanieczyszczeo ozon, którego stężenia w okresie letnim w otoczeniu dużych aglomeracji 
miejskich kraju osiągają poziom kwalifikujący je do określenia mianem smogu fotochemicznego. 
Emitorami związanymi z istniejącą siecią komunikacyjną są obiekty stałe - stacje paliw płynnych 
emitujące w przypadku braku odpowiednich urządzeo eliminujących emisję węglowodory (opary 
etyliny) napełnianiu zbiorników etylinę jak i przy jej dystrybucji. Zasięg wpływu emisji węglowodorów 
(opary etyliny) stacji paliw wyznacza obszar przekroczeo stężeo dopuszczalnych normą podczas 
procesu napełniania zbiorników magazynowych z cysterny i w warunkach panowania 6 stanu 
równowagi atmosfery (pogodowe sytuacje inwersyjne). 

6.5.  Zanieczyszczenia wód 

Gmina Tarnów w stosunkowo niewielkim stopniu wpływa na jakośd wód odpływających z jej 
terenu. Wynika to z braku większych zakładów o znacznym oddziaływaniu na wody 
powierzchniowe oraz postępującego podłączania zabudowy do kanalizacji miejskiej Tarnowa.  Główne 
źródła zanieczyszczeo na terenie gminy to: 
 

 indywidualne systemy kanalizacyjne posesji, przeważnie zakooczone zbiornikami wybieralnymi, 
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które nie są opróżniane, lub zawartośd ich wywożona jest na pola skąd zanieczyszczenia 
infiltrują do wód podziemnych, 

 zanieczyszczenia rolnicze, tzw. obszarowe,  spłukiwane z pól i infiltrujące do wód 
gruntowych substancje nawozowe, niekiedy także pozostałości chemicznych środków 
ochrony roślin, 

 substancje ropopochodne, zmywane z nawierzchni dróg wraz z wodą opadową.  

Z badao przeprowadzonych w latach 80-tych wynika, że obiekty magazynowania i dystrybucji 
paliw w znacznym stopniu wpływają na zmianę jakości wód powierzchniowych i podziemnych. M. 
in. największa baza paliwowa w województwie tarnowskim w ZCPN Woli Rzędzioskiej, jest poddana 
stałemu monitorowaniu wód podziemnych. W obrębie zakładu funkcjonuje sied monitoringu 
lokalnego składająca się z 23 piezometrów. W roku 1994 przeprowadzono ocenę oddziaływania 
ZCPN na środowisko wodno-glebowe. Ustalono, że istnieją lokalne zmiany w tle 
hydrochemicznym, które nasilają się zgodnie z kierunkiem migracji wód podziemnych. 
Przekroczenia w stosunku do norm dla wody do picia występują we wskaźnikach: odczyn pH, 
substancje  rozpuszczalne, amoniak,  żelazo,  mangan,  glin,  rtęd,  cynk,  utlenialnośd,  fosforany 
rozpuszczalne, fenole lotne, rozpuszczalny węgiel organiczny, tetrachloroetylen i trójchloroetylen. 

6.6. Zanieczyszczenie gleb 

Gleby gminy Tarnów, oceniane według punktowych kryteriów produktywności rolniczej należą do gleb 
średniej i gorszej jakości. Jedną z podstawowych cech określających urodzajnośd gleby należy jej odczyn pH. 
Kwaśny odczyn gleb, prócz szkodliwego oddziaływania na rośliny uprawne wymagające zwykle gleb o pH 6 
- 7, obniża przyswajalnośd związków fosforowych i magnezu, powoduje nadmierną rozpuszczalnośd 
metali ciężkich oraz glinu. Prócz przyczyn "naturalnych", bądź spowodowanych poddaniem gleb pod 
uprawę, zakwaszenie gleb powodowane jest przez tzw. kwaśne deszcze, tj. opady zawierające kwaśne 
zanieczyszczenia. 

6.7. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Według  koncepcji  klasyfikacji  potencjalnych  źródeł  zagrożeo  środowiska  opracowanej  przez 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na terenie gminy występują następujące źródła 
nadzwyczajnych zagrożeo środowiska: 
 

1.   Źródło I  klasy, stwarzające wysoki stopieo zagrożenia [magazyny CPN  w  Woli 
Rzędzioskiej. 

2.   Transport drogowy materiałów niebezpiecznych. 
3.   Transport kolejowy materiałów niebezpiecznych. 
4.   W bliskości granic gminy znajduje się największe ze źródeł nadzwyczajnych zagrożeo 

środowiska w regionie, tj. Zakłady Azotowe. 
 
Źródłem zagrożenia ze strony niebezpiecznych substancji magazynowanych na terenie gminy są 
materiały pędne (benzyna i olej napędowy) w Łącznej ilości ok. 80 tysięcy ton w bazie magazynowej 
CPN w Woli Rzędzioskiej.  
 
Transport kolejowy  substancji niebezpiecznych obejmuje  zarówno substancje przewożone  do 
zakładów będących źródłem zagrożenia dla terenu gminy jak również tranzyt przez teren gminy. 

 instalacje półspalania oraz syntezy (medium niebezpieczne NH3).  
 instalacje PCW (medium niebezpieczne - chlorek winylu, przewiduje się a najbliższych 

latach budowę nowej linii polimeryzacji chlorku winylu. 
 
Mimo  energicznych  działao podejmowanych przez ZAT w zakresie wymiany  technologii najbardziej 
niebezpiecznych (obok dokonanego już zasadniczego zmniejszenia emisji zanieczyszczeo  
powietrza  i  wód), zakład ten pozostanie  nadal  źródłem  nadzwyczajnych zagrożeo środowiska o 
bardzo niskim prawdopodobieostwie wystąpienia, lecz o  potencjalnym zasięgu obejmującym 
teren całej gminy. 
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7. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – jak osiągnąd cel? 
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem pokazującym, w jaki sposób gmina planuje 
uporządkowanie gospodarki energetycznej, ukierunkowanie jej w stronę efektywnego i 
przyjaznego dla ludzi i powietrza wykorzystania nośników energii tradycyjnych i 
odnawialnych. PONE wykorzystuje rezultaty bazowej inwentaryzacji emisji w celu określenia 
głównych obszarów działao oraz możliwości osiągnięcia przyjętego przez samorząd 
lokalny celu w zakresie redukcji emisji CO2.  

Definiuje on konkretne środki służące osiągnięciu tego celu, wraz z ich ramami czasowymi, 
i wskazuje osoby odpowiedzialne za ich wprowadzenie, co pozwala przełożyd 
długoterminową strategię na działania. Sygnatariusze zobowiązują się przedłożyd swoje  
plany działao  w okresie roku od dnia przystąpienia do Porozumienia.  PGNE nie może byd 
traktowany jak dokument niezmienny i skooczony, ponieważ okoliczności, w jakich powstał, 
ulegają zmianom, a prowadzone działania przynoszą określone skutki i doświadczenia. W 
związku z tym pożyteczne lub nawet konieczne może okazad się regularne aktualizowanie 
Planu. 

Należy pamiętad, że szanse na zwiększenie redukcji emisji rosną wraz  z realizacją każdego 
nowego projektu, uprzednio zatwierdzonego przez samorząd lokalny.  Strata takiej szansy 
może mied  znaczące i długotrwałe skutki.  Oznacza to,  że planując nowe  inwestycje należy 
brad pod uwagę efektywne wykorzystanie energii i redukcję emisji,  nawet jeżeli PGN został  
jeszcze skooczony czy zatwierdzony. 

7.1.  Ocena sytuacji wyjściowej 

Zużycie  energii i emisja CO2 na  poziomie lokalnym  zależy od wielu czynników: struktury 
gospodarki (przemysłowa, rolnicza/usługowa i rodzaj działalności), poziomu aktywności 
gospodarczej, liczby ludności, gęstości zaludnienia, charakterystyki zasobów 
budowlanych, zastosowania i stopnia rozwoju  różnych modeli  transportu, zachowao 
mieszkaoców, klimatu  itp. Na niektóre z tych  czynników  można wywrzed wpływ w krótkim 
czasie (np.  na  zachowania mieszkaoców),  podczas gdy na inne wyłącznie  w perspektywie 
długoterminowej (na przykład charakterystykę energetyczną budynków). Istotne jest  
zrozumienie oddziaływania tych czynników, tego jak zmieniają się w czasie, a także 
określenie, na  które z nich  władze lokalne mogą mied wpływ (w krótkim, średnim i dłuższym 
czasie). 

To właśnie jest  celem oceny sytuacji wyjściowej:  jasne określenie, w jakim punkcie obecnie 
się znajdujemy, w tym opisanie aktualnej sytuacji miasta w kategoriach energii i zmian 
klimatu. Ocena taka stanowi punkt  wyjścia  do  ustalenia właściwych celów, opracowania 
odpowiedniego Planu działao i monitoringu jego wdrażania. Oceny sytuacji wyjściowej  
należy dokonuje się na podstawie istniejących danych. Powinna ona uwzględniad 
stosowne przepisy, aktualną politykę,  plany, instrumenty i wszystkie zaangażowane 
strony. 

Sporządzenie oceny sytuacji wyjściowej  wymaga odpowiednich zasobów umożliwiających 
zestawienie i przegląd zestawu danych. Taka ocena pozwala na opracowanie PGN, który 
będzie dostosowany do aktualnej sytuacji władz lokalnych  i istniejących trendów. Ocena 
sytuacji wyjściowej umożliwia wskazanie głównych działao, a następnie monitorowanie rezultatów 
ich wdrażania na podstawie właściwych wskaźników. Najbardziej wymagającym elementem  jest 
sporządzenie inwentaryzacji CO2 na podstawie aktualnych danych dotyczących zużycie energii. 
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Tabela 25. Opracowanie i wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej: główne kroki 

Faza Krok Rola zaangażowanych stron 

Rada  Gminy Administracja lokalna Interesariusze 

Rozpoczęcie 

Wola 
uporządkowania 
gospodarki 
niskoemisyjnej 

Podjęcie wstępnego 
zobowiązania do 
rozpoczęcia procesu 
opracowania i 
wdrażania PGN 

 Informowanie  o 
korzyściach   

Wywieranie 
nacisku na władze 
gminne, aby 
podjęły działania 
(jeśli to konieczne). 

Adaptacja struktur 
administracyjnych 

Przydzielenie odpowiednich zasobów  kadrowych i 
adaptacja struktur administracyjnych. 

  

Budowanie 
wsparcia ze strony 
interesariuszy 

Zapewnienie  bodźca  
koniecznego dla 
udziału interesariuszy. 
Pokazanie, że ich udział 
i wsparcie są uznawane 
za ważne. 

Wskazanie głównych 
interesariuszy, decyzja, 
które kanały komunikacji 
zostaną wykorzystane. 
Poinformowanie ich o 
procesie, który ma się 
rozpocząd i zebranie ich 
opinii. 

Wyrażenie swoich 
opinii, wyjaśnienie 
swojej potencjalnej  
roli w procesie 
opracowania 
i wdrażania PGN. 

Planowanie 

Ocena aktualnej 
sytuacji: Gdzie 
jesteśmy? 

Upewnienie się, że 
niezbędne dla fazy 
planowania zasoby są 
dostępne. 

Przeprowadzenie 
wstępnej oceny, zebranie 
potrzebnych danych 
i opracowanie bazowej 
inwentaryzacji emisji CO2. 
Upewnienie się, że 
interesariusze są 
odpowiednio 
zaangażowani. 

Dostarczenie 
wartościowych 
danych,  dzielenie 
się wiedzą. 

Określenie wizji: 
Dokąd  chcemy 
dojśd? 

Wsparcie tworzenia  
wizji. Upewnienie się, 
że jest wystarczająco 
ambitna. 
Zatwierdzenie wizji 
(jeśli jest 
odpowiednia). 

Ustalenie wizji oraz 
celów, których 
osiągnięcie wesprze jej 
realizację. Upewnienie 
się, że podzielają ją 
główni interesariusze i 
władze lokalne. 

Udział w 
określaniu  wizji, 
wyrażenie swoich 
opinii na temat 
przyszłości gminy. 

Opracowanie 
Planu: Jak  się tam 
dostaniemy? 

Wsparcie opracowania 
Planu. Zdefiniowanie 
priorytetów  zgodnie z 
uprzednio  określoną 
wizją. 

Opracowanie Planu: 
wskazanie polityki i 
środków zgodnych z wizją 
i celami; ustalenie 
budżetu  i finansowania, 
harmonogramu, 
wskaźników; podział 
odpowiedzialności. 
Informowanie władz 
politycznych, 
angażowanie 
interesariuszy. 
Stworzenie partnerstwa z 
kluczowymi 
interesariuszami (jeśli to 
konieczne). 

Udział w 
opracowaniu 
Planu. 
Zapewnienie 
wkładu i informacji 
zwrotnej. 

Zatwierdzenie 
Programu i jego 
przedłożenie. 

Zatwierdzenie 
Programu i 
niezbędnego budżetu. 

Przedłożenie PGN    
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Wdrażanie Wdrażanie 

Zapewnienie  
długoterminowego  
wsparcia procesu 
opracowania i realizacji 
PGN. 

Koordynacja realizacji 
PGN. Upewnienie się, że 
każdy z interesariuszy jest 
świadomy swojej roli w 
tym procesie. 

Każdy interesariusz 
wdraża  środki 
redukcji emisji, za 
które jest 
odpowiedzialny. 

Upewnienie się, że 
polityka energetyczna 
i klimatyczna jest 
elementem codziennej 
pracy lokalnej 
administracji. 

Wdrażanie środków 
redukcji emisji, za które 
odpowiedzialnośd ponosi 
samorząd. Dawanie 
przykładu. Informowanie 
o swoich działaniach. 

Wywieranie 
nacisku/zachęcanie 
lokalnej 
administracji do 
wdrażania 
środków, za które 
ponosi 
odpowiedzialnośd 
(jeśli to konieczne). 

Okazanie 
zainteresowania 
wdrażaniem PGN, 
zachęcanie 
interesariuszy do 
działania, dawanie 
przykładu. 

Zachęcanie interesariuszy 
do działania (kampanie  
informacyjne). Właściwe 
informowanie  ich o 
dostępnych źródłach 
finansowania energii 
elektrycznej i OZE. 

Zmiana zachowao, 
działania na rzecz 
PGN i 
wykorzystania OZE, 
ogólne wspieranie 
realizacji PGN. 

Współpraca sieciowa z innymi gminami, wymiana 
doświadczeo i najlepszych praktyk, tworzenie  
synergii  

Zachęcanie innych 
interesariuszy do 
działania. 

 
 
 
 
 
 
 
Monitorowanie 

Monitorowanie Prośba o regularne 
informacje  na temat 
stopnia 
zaawansowania 
realizacji Planu. 

Przystąpienie do 
regularnego 
monitorowania PGN: 
zaawansowania działao 
i oceny ich efektu. 

Zapewnienie  
koniecznego 
wkładu i danych. 

Przygotowanie 
i złożenie  raportu 
z wdrażania 

Zatwierdzenie raportu 
(jeśli jest właściwy). 

Okresowe składanie 
władzom politycznym 
oraz interesariuszom 
raportów na temat 
zaawansowania realizacji 
planu.  

Skomentowanie 
raportu oraz 
zaraportowanie 
wykorzystania tych 
środków, za które 
ponoszą 
odpowiedzialnośd. 

Ocena Upewnienie się, że 
aktualizacje Planu mają 
miejsce  w regularnych 
odstępach czasu. 

Cykliczne aktualizowanie 
Programu zgodnie z 
uzyskanymi 
doświadczeniami 
i rezultatami. 
Zaangażowanie władz 
politycznych i 
interesariuszy. 

Udział w 
aktualizacji Planu. 

Źródło. Na podstawie „Poradnika Jak opracowad Plan na rzecz zrównoważonej energii *SEAP+? 

 
7.2. System wdrażania 
 
Zgodnie z dobrymi praktykami realizacji  SEAP (jako  wzorcowego   dokumentu przyjętego   dla   tego 
opracowania niezwykle ważne jest powołanie w strukturach urzędu stanowiska pracy lub 
przypisanie do zakresu czynności istniejącego stanowiska pracy zadao, koordynatora wykonawczego 
Planu w randzie pełnomocnika ds., energii w gminie lub ochrony środowiska i energetyki. 

Ważne jest aby osoba sprawująca te funkcje (koordynator wykonawczy) miała możliwośd 
bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje w urzędzie by dopilnowad, aby cele i kierunki PGN 
były uwzględnione w zapisach  prawa  lokalnego, dokumentach  strategicznych  i   planistycznych,  
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wewnętrznych  instrukcjach i regulacjach.  

Sugerowany zakres kompetencji i zadao koordynatora wykonawczego Programu: 

 koordynacja wdrażania PGN i podobnych Planów w gminie, 
 przygotowywanie analiz o stanie energetycznym gminy i podejmowanych działaniach 

ukierunkowanych na redukcję emisji zanieczyszczeo, 
 identyfikacja potrzeb pozyskania zewnętrznego wsparcia na realizację inwestycji 

ograniczających emisję zanieczyszczeo, podnoszących efektywnośd energetyczną i 
budujących świadomośd społeczną w zakresie tej tematyki, 

 inicjowanie udziału w unijnych i międzynarodowych planach i projektach z zakresu ochrony 

powietrza i efektywnego wykorzystania energii oraz prowadzenie tych projektów, 

 przygotowanie planów termomodernizacyjnych dla obiektów gminnych i współpraca w tym 
zakresie z jednostkami organizacyjnymi gminy, 

 doradztwo energetyczne w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej 
oraz mieszkalnych, 

 prowadzenie punktu informacyjnego dla mieszkaoców i podmiotów na temat rozwiązao w 
zakresie efektywności energetycznej odnawialnych źródeł, 

 koordynator  będzie odpowiadał przed wójtem ,  

 utrzymywał robocze kontakty z interesriuszami, 

 współpracował z ekspertami i doradcami. 
 
Powołanie koordynatora wykonawczego jest warunkiem koniecznym do prowadzenia wdrażania 
PGN. Decyzje o takim stanowisku mogą zostad podjęte przez Władze Gminy w dowolnym 
momencie i będą zależne od ilości zadao oraz dostępnych środków.  
 
W procesie realizacji Planu ważny jest udział intresariuszy. Nie mogą byd biernymi obserwatorami 
działao. Konieczny jest ich bezpośredni udział w strukturze wdrażania PGN. Dlatego celowe jest 
interesariuszy grupie wdrażającej Plan. W Komitecie Sterujących *rysunek 1+ powinni znaleźd się obok 
osób delegowanych przez samorząd, przedstawiciele mieszkaoców, przedsiębiorstw, niezależnych 
organizacji i instytucji działających na terenie Gminy, przedstawiciele podmiotów produkujących 
energię oraz przedstawiciele podmiotów będących odbiorcami energii. Głównym celem takiego 
zespołu będzie opiniowanie i doradzanie władzom Gminy w realizacji Planu, udział w planowaniu 
poszczególnych działao wykonawczych. W strukturze Komitetu Sterującego proponuje się powołanie 
siedmiu grup roboczych. 
 
Zadania grup roboczych: 

 Grupa  robocza 1: Informacja – utrzymywanie bieżących kontaktów z intresariuszami, 
informowanie o programach, możliwościach finansowania, pomoc w nawiązywaniu 
kontaktów z ekspertami i doradcami. 

 Grupa robocza 2: Mieszkaniowa  – pilnowanie standardów energetycznych dla nowych 
budynków, nadzór nad działaniami ter modernizacyjnymi, monitorowanie efektów prac 
termo modernizacyjnych; 

 Grupa robocza 3:  Paliwa – monitoring energetyczny paliw stosowanych do ogrzewania 
mieszkao, lokali, budynków, monitoring paliwowy w transporcie, 

 Grupa robocza 4: OZE – planowanie i organizowanie działao z zakresu Odnawialnych Źródeł 
Energii, prowadzenie punktu konsultacyjnego we współpracy z ekspertami i doradcami 
zewnętrznymi; 

 Grupa robocza 5: Inwestycje – przygotowywanie wstępne procesów inwestycyjnych, 
monitoring realizacyjny; 

 Grupa robocza 6: Środowisko – monitoring skutków środowiskowych gospodarki 
energetycznej, paliwowej i odpadowej; 
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 Grupa robocza 7: Promocja – propagowanie efektywności energetycznej, gospodarki 
niskoemisyjnej, efektów uzyskiwanych przez gminę 

 

Rysunek 1: Struktura administracyjna PGN  W Gminie Tarnów 

Komitet sterujący 

Przewodniczący: wójt, zastępca: radny XYZ 

Organizacja: Referat Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji 
 

Członkowie: kierownicy  zaangażowanych referatów  i koordynator projektu 
 

  

 

Komitet projektowy 
 

Koordynator projektu 

Członkowie: personel wyznaczony przez poszczególne referaty 

 

  
 

Grupa  
robocza 1 

Grupa  
robocza 2 

Grupa  
robocza 3 

Grupa  
robocza 4 

Grupa  
robocza 5 

Grupa  
robocza 5 

Grupa  
robocza 7 

Informacja Mieszkania Paliwa OZE Inwestycje Środowisko Promocja 

 

7.3. Zaangażowane strony 

Interesariuszami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są: mieszkaocy Gminy Tarnów, podmioty 
publiczne zlokalizowane na obszarze gminy ze szczególnym uwzględnieniem Urzędu Gminy, 
przedsiębiorstwa prywatne działające na obszarze objętym planem ze szczególnym uwzględnieniem 
firm transportowych i budowlanych, usług i sektora noclegowego, zmotoryzowani (mieszkaocy, 
tranzyt), podmioty dostarczające nośniki energii mieszkaocom, przedsiębiorstwom i podmiotom 
publicznym, które zlokalizowane są na obszarze gminy.  

Mając na względzie osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarki niskoemisyjnej najważniejszą 
rolę należy przypisad samorządowi lokalnemu, który odpowiedzialny jest  za stworzenie niniejszego 
dokumentu, w tym za określenie zaplanowanych działao oraz  harmonogramu ich realizacji. 
Samorząd lokalny realizując zaplanowane działania musi ściśle współpracowad z mieszkaocami, 
przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami działającymi na obszarze gminy. W tym zakresie bardzo 
ważna wydaje się współpraca z największymi emitentami CO2 , przedsiębiorstwami prowadzącymi 
działalnośd w zakresie przewozu osób oraz producentami rolnymi. Drugą grupą z którą niezbędna jest 
współpraca podczas realizacji i ewaluacji zaplanowanych działao są dostawcy energii (elektrycznej, 
gazowej, cieplnej, paliw stałych i płynnych).  

Urząd Gminy oraz pozostałe podmioty publiczne stanowid będą kluczowe ogniwo realizacji planu. 
Realizując działania nakierowane na ograniczenie emisji CO2, wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii zwiększenie efektywności wykorzystania energii powinny dawad wzór dobrych praktyk dla 
mieszkaoców gminy i podmiotów gospodarczych działających na jej terenie. Nie bez znaczenia jest 
stosowanie w tym zakresie „zielonych zamówieo publicznych” oraz odpowiednich działao w sferze 
planowania przestrzennego.  

Rolą mieszkaoców w realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie korzystanie z działao 
edukacyjnych realizowanych przez samorząd oraz aktywne uczestnictwo w organizowanych 
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programach dotyczących wymiany źródła ciepła, termomodernizacji i montażu OŹE. Odpowiednio 
przygotowani mieszkaocy powinni oddziaływad na firmy budowlane oraz transportowe w celu 
ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez stosowanie środków technicznych 
minimalizujących ten wpływ.  

Przedsiębiorstwa prywatne będą przyczyniad się do realizacji planu poprzez inwestycję w OŹE, 
termomodernizację oraz efektywnośd wykorzystania nośników energii. Szczególną rolę odgrywają 
przedsiębiorstwa działające w branży transportowej i budowlanej. Usługodawcy z branży budowlanej 
powinni promowad stosowanie środków technicznych przyczyniających się do ograniczenia 
zapotrzebowania na energię (termomodernizacja, wysokosprawne źródła ciepła, OZE, domy 
niskoenergetyczne i pasywne), natomiast przedsiębiorstwa działające w sektorze transportowym 
korzystad będą ze środków transportu o możliwie najniższej emisji CO2.  

Interesariuszami planu są również osoby zmotoryzowane. Omawiana grupa przyczyni się do realizacji 
planu poprzez ograniczenie podróży samochodem, na co wpływ będą miały zaplanowane działania w 
zakresie edukacji ekologicznej oraz w zakresie transportu zbiorowego. 

Wolumen interesariuszy:  
 mieszkaocy –24 498 osób,  
 podmioty publiczne –  35, 
 podmioty prywatne – 1 904, 
 zmotoryzowani  – na obszarze gminy zarejestrowanych – 22 461  pojazdów mechanicznych,  
 dostawcy energii i mediów. 

Ważnym instrumentem skutecznej realizacji założeo Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest 
komunikacja z interesariuszami. Nie może byd ona doraźna, ale systematyczna i konsekwentna. 
Gmina powinna wykorzystad wszystkie swoje możliwości przekaźnika informacji.  

Komunikacja z interesariuszami powinna się opierad na następujących formach: 

 spotkania zespołu interesariuszy – powinny się odbywad minimum raz na kwartał, ale w 
początkowym okresie wdrażania PGN zaleca się większą częstotliwośd spotkao zespołu, 

 strona internetowa Urzędu Gminy – na bieżąco powinny byd publikowane informacje 
dotyczące odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, ekologii, możliwości 
pozyskania źródeł finansowania inwestycji, dobrych praktyk stosowanych  w innych 
gminach, 

 przekazywanie informacji na wszystkich lokalnych forach i spotkaniach – posiedzeniach Rady 
Gminy,  spotkaniach sołeckich etc, 

 organizowanie tematycznych spotkao informacyjnych, 
 kolportaż materiałów drukowanych  informujących o problematyce niskiej emisji, gospodarce 

energetycznej, odnawialnych źródłach energii, 
 dyżury pracowników, podczas których mieszkaocy będą mogli uzyskad wszystkie niezbędne 

informacje dotycząc planowanych działao, 
 dyżury ekspertów – zapraszanie do gminy specjalistów, którzy mogliby udzielad 

mieszkaocom, przedsiębiorcom etc fachowych rad. 
 

7.4. Schemat finansowania 

Warunkiem sprawnej realizacji planowanych zadao jest pozyskanie niezbędnych środków 
finansowych. W przypadku Planu Gospodarki Niskoemisyjnej ma to szczególne znaczenie, ponieważ 
on działania odnoszące się lub realizowane we współpracy z osobami indywidualnymi. 

Podstawowe źródła finansowanie PGN to środki własne gminy, środki własne inwestorów, środki 

zabezpieczone w planach europejskich i krajowych oraz środki komercyjne. Trzeba pamiętad, że 

działania objęte PGN mogą zakładad realizację przedsięwzięd zarówno objęte warunkami pomocy 

publicznej jak nie związane z nią. 
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Omówienie narzędzi finansowych dotyczących projektów twardych omówione jest w rozdziale 14. 

Oddzielne środki będzie można uzyskad na prowadzenie działao monitorujących i oceniających. 

Potencjalne źródła finansowania to środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki własne 

gminy. 

 

Źródło. Na podstawie Poradnika…. SEAP” 

 

Szczegóły o źródłach finansowania zdao objętych Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Tarnów w Rozdziale 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• BUDŻET  PAOSTWA 

• NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I 
GOSPODARKI WODNEJ 

•PLANY OPERACYJNE KRAJOWE [FINANSOWANE Z 
EFRR i EFS] 

PAKIET KRAJOWY 

• BUDŻET WOJEWÓDZTWA 

• WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY 
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 
WKRAKOWIE 

• RPO DLA WOJ MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2015-
2020 

PAKIET REGIONALNY 

• MECHANIZMY ESCO 

• KREDYTY PREFERENCYJNE 

• KREDYTY KOMERCYJNE 

• ŚRODKI WŁASNE INWESTORÓW 

PAKIET ALTERNATYWNY 

Rysunek 2                   Pakiet źródeł finansowania zadao objętych PGN 
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8. Charakterystyka zużycia  energii  na  terenie  gminy  –  baza 

Metodologia 

Dane w zakresie zużycia opału do ogrzewania budynków indywidualnych mieszkaoców oszacowano  
na  podstawie  ankiety  przeprowadzonej  wśród  mieszkaoców gminy. Dane dotyczące zużycia 
energii elektrycznej uzyskano bezpośrednio od dystrybutorów. 

Energia cieplna i elektryczna jest wykorzystywana w budynkach głównie do: utrzymywania 
odpowiednich warunków klimatycznych w pomieszczeniach (ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja i 
kontrola wilgotności), oświetlania pomieszczeo, ogrzewania wody do celów sanitarnych, gotowania. 

Najważniejszymi czynnikami mającymi znaczący wpływ na zużycie energii w obiektach 
kubaturowych, to: 

 przenikalnośd cieplna przegród zewnętrznych, kształt bryły budynku mający wpływ na 

powierzchnię przegród zewnętrznych, szczelnośd budynku, 

 sprawnośd energetyczna źródeł ciepła i instalacji grzewczych, 

 orientacja powierzchni szklanych względem kierunku południowego, 

  jakośd obsług i serwisu instalacji technicznych ukierunkowana na maksymalnie zwiększanie 

efektywnośd i zminimalizowad zużycie energii, 

 zachowanie użytkowników budynku w zakresie racjonalnego wykorzystania energii do 

ogrzewania, przygotowywania posiłków i oświetlenia, 

 możliwośd korzystania z zysków ciepła w zimie i ograniczanie ich latem (właściwa strategia 

zapewnienia komfortu w okresie letnim), 

 możliwośd korzystania z naturalnego oświetlenia, 

 efektywnośd urządzeo elektrycznych i oświetlenia. 

Zakres inwentaryzacji 

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

 energii paliw kopalnych (na potrzeby gospodarczo-bytowe, transportowe), 

 energii paliw biomasowych (drewno i słoma), 

 energii elektrycznej, 

 energii ze źródeł odnawialnych. 

Wskaźniki emisji 

Zużycie  ciepła  do  ogrzewania  budynków  wyliczono  na  podstawie  wartości  opałowej 

poszczególnych paliw zużywanych do ogrzewania w skali roku. Wartośd opałowa dla poszczególnych 

rodzajów opału używanych do ogrzewania budynków wykorzystano opracowanie KOBiZE: 

 Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2  (WE) w roku 2006 do raportowania w 
ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009 

Przyjęte wartości do obliczeo przedstawiono w poniższych tabelach 
 
                Tabela 26. Wartośd opałowa paliw  używanych do ogrzewania budynków 

Rodzaj paliwa WO WO WE CO2 

  MJ/kg MJ/m3 kg/GJ 

Brykiety węgla kamiennego 20,7   92,71 
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Brykiety węgla brunatnego 20,7   92,71 

Ropa naftowa 42,3   72,6 

Gaz ziemny 48   55,82 

Gaz ziemny wysokometanowy   36,12 55,82 

Gaz ziemny zaazotowany   25,65 55,82 

Gaz z odmetanowania kopalo   17,45 55,82 

Drewno opałowe i odpady pochodzenia drzewnego 15,6   109,76 

Biogaz 50,4   54,33 

Odpady przemysłowe     140,14 

Odpady komunalne - niebiogeniczne 10   89,87 

Odpady komunalne - biogeniczne 11,6   98 

Inne produkty naftowe 40,19   72,6 

Koks naftowy 31   99,83 

Koks i półkoks (w tym gazowy) 28,2   106 

Gaz ciekły 47,31   62,44 

Benzyny silnikowe 44,8   68,61 

Benzyny lotnicze 44,8   69,3 

Paliwa odrzutowe 44,59   70,79 

Olej napędowy (w tym olej opałowy lekki) 43,33   73,33 

Oleje opałowe 40,19   76,59 

Półprodukty z przerobu ropy naftowej 44,8   72,6 

Gaz rafineryjny 48,15   66,07 

Gaz koksowniczy 38,7 16,93 47,43 

Gaz wielkopiecowy 2,47 3,44 240,79 

Wartości WO w tabeli, wyrażone w MJ/kg, to wartości domyślne – WO zaznaczone pochyłą czcionką 
pochodzą z 2006 IPCC Guidelines for  National Greenhouse Gas Inventories a pozostałe z Revised 1996 IPCC 
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories) 
Olej opałowy lekki jest w międzynarodowych statystykach paliwowo-energetycznych i w inwentaryzacji 
emisji gazów cieplarnianych wliczany do oleju napędowego. 
Wartości opałowe, wyrażone w MJ/m

3
, obliczone zostały w oparciu o krajowe dane statystyczne. Wartości te 

podane zostały w celu ułatwienia przeliczenia  zużycia  paliw gazowych  z jednostek  objętościowych  na 
jednostki energetyczne i nie są one bezpośrednio zamieszczone w inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych 
za rok 2012. 

 
 

Zużycie ciepła dla poszczególnych budynków w skali roku wyliczano wykorzystując poniższe 
równanie:  zużycie ciepła przez budynek [GJ/a] = ilośd zużytego opału w skali roku [ton, m3, 

litr]j x wartośd opałowa opału [GJ/ tona, m3, litr], 

 
Jednostkowe zużycie ciepła w skali roku wyliczono na podstawie równania: jednostkowe użycie 
ciepła przez budynek [GJ/m2 a] = ilośd zużytego ciepła w skali roku [GJ] /  powierzchnia użytkowa 
budynku [m2]. 

Ekwiwalent CO2 

Celem  obliczenia  wielkości  emisji  gazów  cieplarnianych  innych  niż  CO2  zastosowano (zgodnie  
z  wytycznymi) przeliczniki oparte na potencjale  globalnego ocieplenia  dla poszczególnych gazów, 
opracowanego przez IPCC. 

Emisje gazów cieplarnianych innych niż CO2 należy przeliczyd na ekwiwalent CO2 wykorzystując 
wartości GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego). Przykładowo, w przedziale czasowym 
wynoszącym 100 lat jeden kilogram CH4 ma taki sam udział w tworzeniu efektu cieplarnianego jak 

21 kilogramów CO2, w związku z czym wskaźnik GWP dla CH4 wynosi 21. 
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        Tabela 27. Przeliczenie emisji CH4 i NO2 na ekwiwalent CO2 

Masa gazu cieplarnianego w tonach Masa gazu cieplarnianego wyrażona w 
tonach ekwiwalentu CO2 

1 t CO2 1 t CO2-eq 

1 t CH4 21 t CO2-eq 

1 t N2O 310 t CO2-eq 

 

Metodologia wyliczenia zużycia paliw 

Zużycie paliwa dla każdego rodzaju paliwa i każdego typu pojazdu wyliczano wykorzystując poniższe 
równanie:  Zużycie paliwa w transporcie drogowym [kWh] = liczba przejechanych kilometrów 
[km]  x średnie zużycie [l/km] x współczynnik przeliczeniowy [kWh/l]. 

 
Wykorzystane współczynniki przeliczeniowe przedstawiono w poniższej tabeli . 
 

         Tabela 28. Współczynniki przeliczeniowe dla najbardziej typowych paliw transportowych 

        (EMEP/EEA 2009; IPCC 2006) 
Paliwo Współczynnik przeliczeniowy [kWh/l] 

Benzyna 
 

9.2 
Olej napędowy  

10.0 

 

       Tabela 29. Sposób wyliczenia danych na temat zużycia paliw w transporcie drogowym. 

  Samochody 
osobowe 

Lekkie 
pojazdy 
użytkowe 

Ciężkie 
pojazdy 
użytkowe 

Autobusy Pojazdy 
dwukołowe 

Razem 

Liczba przejechanych kilometrów (mln km) ustalona na etapie gromadzenia danych 

Razem           2100 

Rozkład pojazdów (% ogólnej liczby przejechanych km) ustalony na etapie gromadzenia danych 

Ogółem 80% 10% 2% 4% 4% 100% 

Benzyna 50% 3%     4% 57% 

Olej napędowy 30% 7% 2% 4%   43% 

Średnie zużycie paliwa ( l/km) ustalone na etapie gromadzenia danych 

Benzyna 0.096 0.130     0.040   

Olej napędowy 0.069 0.098 0.298 0.292     

Wyliczona liczba przejechanych kilometrów (mln km) 

Benzyna 1050 63     84 1197 

Olej napędowy 630 147 42 84   903 

Wyliczone zużycie paliwa (mln l paliwa) 

Benzyna 100.8 8.19 0 0 3.36   

Olej napędowy 43.47 14.406 12.516 24.528 0   

 

Do obliczenia emisji w transporcie drogowym zastosowano współczynniki przeliczeniowe 

przedstawione w poniższej tabeli. 
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Tabela 30.  Jednostkowe zużycie paliwa przez poszczególne rodzaje pojazdów oraz emisje CO2 

Rodzaj pojazdu Rodzaj 

paliwa 

Pojazdy 

według 

rodzaju 

zasilania % 

Jednostkowe 

zużycie 

paliwa - dane 

2010r. 

[litr/100 km] 

Wskaźnik emisjiCO2 

przyjęty do obliczeo 
emisji CO2 [kg CO2 

/100km] 

motocykle benzyna 100 4,5 13,143 

samochody osobowe benzyna 61 8 
 
 

19,168 samochody osobowe LPG 14,37 10,2 

samochody osobowe 
olej 
napędowy 

22,45 
 

7,1 

samochody osobowe 
Inne    źródła 
energii 

2,17 
  

samochody  ciężarowe  o  masie 

do 3,5 ton 

olej 

napędowy 
32 

 
10,5 

 
 
 

25,518 
 

samochody ciężarowe  o masie 

do 3,5 ton 

benzyna 
57,4 

 
10 

samochody ciężarowe o masie 

do 3,5 ton 

LPG 
7,82 

 
12,5 

samochody ciężarowe o masie 

powyżej 3,5 ton 

olej 

napędowy 
95 

 
24,8 

 
 

67,815 
samochody ciężarowe o masie 
powyżej 3,5 ton 

benzyna 
5 

 
32 

autobusy olej 
napędowy 

100 
 

27,8 
 

75,057 

ciągniki rolnicze olej 
napędowy 

100 17 
 

46,5 

ciągniki samochodowe olej 

napędowy 

100 
24,8 

 
67,185 

 Źródło: GUS Transport, Źródło: Instytut Transportu samochodowego zakład Badao Ekonomicznych LC [źródło: ELCD] dla 
najczęściej stosowanych typów paliw. 
 

Emisje powodowane przez ciągniki rolnicze wyliczono na podstawie danych o zużyciu oleju 
opałowego przez rolników. 
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9. Wyniki bazowej inwentaryzacji źródeł ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych 

9.1. Zużycie energii w Gminie Tarnów 

W latach 2010-2014 zmienił się poziom zużycia energii na terenie Gminy Tarnów. Łączne 

wykorzystanie energii zmniejszyło się o 9,514%, z 400 204,37 do 362 126,60 MWh. Wynika to 

przede wszystkim z tendencji zniżkowej w gospodarowaniu energię cieplną, której zużycie 

zmniejszyło się o 11,8625%. W tym samym czasie o 1,037% wzrosło jednak wykorzystanie zużycie 

energii elektrycznej.  

Największe obniżenie zużycie energii cieplnej zanotowano w obszarze samorządowym *28%+. 

Wskaźnik dla gospodarstw domowych wynosi  8%, natomiast dla sektora gospodarczego  10%. 

Wzrost zużycia prądu był widoczny we wszystkich obszarach gminnej energetyki. 

Tabela  31  Całkowite zużycie energii w Gminie Tarnów  

2010 

Wyszczególnienie 
Energia cieplna Energia elektryczna Razem 

w MWh 

Samorząd 10 220,16 2 251,61 12 471,61 

Mieszkaocy 158 390,13 16 426,42 174 816,55 

Przedsiębiorstwa 171 280,67 41 637,35 212 918,02 

Razem 339 890,96 60 315,28 400 206,24 

2014 

Wyszczególnienie 
Energia cieplna Energia elektryczna Razem 

w MWh 

Samorząd 7 214,30 2 565,01 9,779,31 

Mieszkaocy 144 248,26 16 575,21 160 823,47 

Przedsiębiorstwa 140 064,01 43 626,28 183 690,29 

Razem 291 526,57 62 766,50 354 293,07 

 9.2. Zużycie nośników energii 

Podstawowe nośniki energii w Gminie Tarnów to gaz sieciowy, energia elektryczna, węgiel 

kamienny,  drewno, w mniejszych ilościach gaz ciekły, w niewielkich eko-groszek  i olej opałowy, w 

minimalnych odnawialne źródła energii. W okresie lat 2010-2014 notowany jest spadek zużycia 

paliw energetycznych, z wyjątkiem energii elektrycznej, gdzie zarysowało się nieznaczne 

zwiększenie zużycia.  

Największy spadek zanotowano w zużyciu gazu sieciowego – 21,42%. Obniżone zużycie widoczne 

jest we wszystkich obszarach, najbardziej jednak w sektorze gospodarczym, gdzie wskaźnik zmiany 

sięga 12,5% *mieszkaocy – 12%, samorząd – 13%+. Niewielka zmiana nastąpiła w całkowitym 

wykorzystaniu węgla kamiennego – 4%. Mniej o 5% spalali mieszkaocy, ale za to częściej po czarne 

paliwo sięgały przedsiębiorstwa i firmy z obszaru handlu i usług. Ponadto prawie 16-procentowy 

(dokładnie 15,5923) spadek wykazuje zużycie drewna, wyraźniejszy w gospodarstwach domowych 

– 15%. O ponad połowę obniżyło się wykorzystanie oleju opałowego. Niestety nie odnotowano 

wartego podkreślenia wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
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Tabela  32                                 Zużycie nośników energii w Gminie Tarnów 

2010 

Wyszczególnienie 
Gaz ziemny 

Gaz 
ciekły 

Węgiel Drewno 
Eko-
groszek 

Olej 
opałowy 

Energia 
elektryczna 

m3 t t t t t MWh 

Samorząd 614 995,78 0,00 16,10 0,00 0,00 0,00 2 250,61 

Mieszkaocy 4 562 091,00 72,84  8 296,88 6 123,75 273,40 66,60 16 426,42 

Przedsiębiorstwa 12 932 800,00 148,30  1 322,00 541,00 0,00 0,00 41 637,36 

2014 

  

Gaz ziemny 
Gaz 
ciekły 

Węgiel Drewno 
Eko-
groszek 

Olej 
opałowy 

Energia 
elektryczna 

m3 t t t t t MWh 

Samorząd 532 389,40 0,00 13,95 0,00 0,00 0,00 2 354,72 

Mieszkaocy 4 017 668,00 86,01 7 893,36 5 203,56 245,60 31,90 16 575,21 

Przedsiębiorstwa 9 679 863,00 127,94 1 379,00 422,00 0,00 0,00 43 626,28 

    

 
 

9.3. Sektor samorządowy 

9.3.1. Zużycie energii cieplnej i elektrycznej  

Gmina Tarnów jest gminą prężnie działającą w celu redukcji emisji zanieczyszczeo oraz racjonalizacji 
zużycia energii. Głównym obszarem działao gminy w celu redukcji zużycia energii jest 
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. W latach 2002–2014 gmina Tarnów 

przeprowadziła kompleksowe prace termomodernizacyjne prawie we wszystkich budynkach 

użyteczności publicznej.  We  zmodernizowanych  budynkach   źródłem ciepła  są kotłownie gazowe. 

W zasobach gminy znajduje się 35 obiektów kubaturowych,  z których  niemal wszystkie (z wyjątkiem 
trzech są wykorzystywane intensywnie. Podstawowe nośniki energii to gaz sieciowy, energia 
elektryczna i śladowych ilościach. Ogólna sprawnośd źródeł ciepła kształtuje się na poziomie 65%. 

 

Tabela  33                      Zużycie energii cieplnej  2010 i 2014 - samorząd 

2010 2014 

Budynki 
Jednostka Ilośd 

Budynki 
Jednostka Ilośd 

MWh 10 220,16 MWh 7 214,30 

Gaz sieciowy; 55 

Węgiel kamienny; 
18 

Drewno; 11 

Energia 
elektryczna; 14 Pozostałe; 1 

Udział nośników energii w bilansie energetycznym  
Gminy Tarnów w % 

Gaz sieciowy

Węgiel kamienny

Drewno

Energia elektryczna

Pozostałe

Wykres 10 



                                 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów na lata 2015-2023 
 

str. 69 
 

Tabela 34  Zużycie nośników energii cieplnej - samorząd 

Budynki 
samorządowe 

2010 2014 

Gaz 
sieciowy w 
m3 

Węgiel 
kamienny 
w tonach 

Energia 
elektryczna 
w kWh 

Gaz 
sieciowy w 
m3 

Węgiel 
kamienny 
w tonach 

Energia 
elektryczna 
w kWh 

614 995,78 16,1 3 770 532 389,54 13,95 3 400 

 

Tabela 35.  Zużycie energii elektrycznej  - samorząd 

  

2010 2014 

MWh MWh 

Budynki 488,605 494,720 

Oświetlenie uliczne 1762,0 1860,0 

 

Tabela 36     Budynki użyteczności publicznej - zużycie nośników energii i poziom emisji 

2010 

źródło emisji 
jednostka 

zużycia 
zużycie 

emisja w Mg 

CO2 CO NO2 SO2 PM 10 PM 2,5 BaP 

Energia elektryczna MWh 488,61 396,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 

Węgiel kamienny Mg 16,10 39,92 0,72 0,00 0,00 0,17 0,17 0,0001 

Gaz ziemny m
3
 614 995,78 1235,85 0,18 0,94 0,00 0,00 0,00 0,0000 

razem     1672,52 0,91 0,94 0,00 0,17 0,17 0,0001 

2014 

źródło emisji 
jednostka 

zużycia 
zużycie 

emisja w Mg 

CO2 CO NO2 SO2 PM 10 PM2,5 BaP 

Energia elektryczna MWh 494,72 401,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 

Węgiel kamienny Mg 13,95 34,72 0,63 0,00 0,00 0,15 0,15 0,0001 

Gaz ziemny m
3
 532 389,54 1069,85 0,12 0,81 0,00 0,00 0,00 0,0000 

razem     1506,28 0,75 0,81 0,00 0,15 0,15 0,0001 

 
9.3.2. Oświetlenie uliczne 

Informacje  dotyczące oświetlenia ulicznego w rozdziale 5 pkt.19. 

Tabela 37                              Oświetlenie - zużycie energii  i poziom emisji 

2010 

źródło emisji jednostka zużycie 
emisja w Mg 

CO2 CO NO2 SO2 PM 10 PM 2,5 BaP 

Energia elektryczna MWh 1 762,90 1 431,47             

razem   1 762,90 1 431,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 

2014 

źródło emisji jednostka zużycie 
emisja w Mg 

CO2 CO NO2 SO2 PM 10 PM 2,5 BaP 

Energia elektryczna MWh 1 762,90 1 431,47             

razem   1 762,90 1 431,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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9.3.3. Transport samorządowy 

Tabela  38                   Tabor samochodowy, zużycie paliw i poziom emisji 

2010 

źródło emisji jednostka ilośd 
emisja w Mg 

CO2 CO NO2 SO2 PM 10 PM 2,5 BaP 

Benzyny silnikowe Mg 2,07 6,34 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 

Olej napędowy Mg 3,33 10,52 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 

razem   5,39 16,86 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 

2014 

źródło emisji jednostka ilośd 
emisja w Mg 

CO2 CO NO2 SO2 PM 10 PM 2,5 BaP 

Benzyny silnikowe Mg 1,81 5,54 0,38 0,00 0,004 0,00 0,00 0,0000 

Olej napędowy Mg 7,08 22,36 0,10 0,00 0,042 0,00 0,00 0,0000 

razem   8,88 27,90 0,49 0,00 0,046 0,00 0,00 0,0000 

Na podstawie danych z Urzędu Gminy w Tarnowie 

9.3.4. Działalnośd samorządu – poziom emisji 

Tabela 39                                          Działalnośd samorządu - poziom emisji ( łącznie) 

2010 

nazwa 
emisja w Mg 

CO2 CO NO2 SO2 PM 10 PM 2,5 BaP 

Budynki 1 672,52 0,91 0,94 0,00 0,17 0,17 0,0001 

Oświetlenie uliczne 1 431,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 

Odpady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 

Tabor samochodowy 16,86 0,49 0,00 0,02 0,00 0,00 0,0000 

razem 3 120,85 1,40 0,94 0,03 0,17 0,17 0,0001 

2014 

nazwa 
emisja w Mg 

CO2 CO NO2 SO2 PM 10 PM 2,5 BaP 

Budynki 1506,28 0,75 0,81 0,00 0,15 0,15 0,0001 

Oświetlenie uliczne 1681,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 

Odpady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 

Tabor samochodowy 27,91 0,49 0,00 0,05 0,00 0,00 0,0000 

razem 3215,26 1,24 0,81 0,05 0,15 0,15 0,0001 

Analiza porównacza roku 2010 i 2014 w obszarze działalności sektora samorządowego wskazuje na 

pozytywną tendencją z zużyciu nośników energii cieplnej oraz poziomu emisji zanieczyszczeo.  W 

porównaniu do roku bazowego *2010+ obniżyły się wszystkie wskaźniki stężeo. W przypadku 

benza(a)pirenu, w tabeli, podany jest współczynnik 0,0001.  Wynika to z zaokręglenia dla potrzeb 

powyższej tabeli. Szczegółowy wynik poniżej: 

 2010:    0,0001105353 

 2014:    0,0000957648 
 

Tabela 40                             Działalnośd  samorządu - poziom emisji według rodzaju czynnika 

2010 

nazwa jednostka ilośd 
emisja w Mg 

CO2 CO NO2 SO2 PM 10 PM 2,5 BaP 



                                 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów na lata 2015-2023 
 

str. 71 
 

Energia elektryczna MWh 2 251,51 1828,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000  

Węgiel kamienny Mg 16,10 39,92 0,72 0,00 0,00 0,17 0,17 0,0001  

Gaz ziemny m3 614 995,78 1235,85 0,18 0,94 0,00 0,00 0,00 0,0000  

Benzyny silnikowe Mg 2,07 6,34 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000  

Olej napędowy Mg 3,33 10,52 0,05 0,00 0,02 0,00 0,00 0,0000  

razem     3120,85 1,40 0,94 0,03 0,17 0,17 0,0001  

2014 

nazwa jednostka ilośd 
emisja w Mg 

CO2 CO NO2 SO2 PM 10 PM 2,5 BaP 

Energia elektryczna MWh 2 257,62 2082,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Węgiel kamienny Mg 13,95 34,72 0,63 0,00 0,00 0,15 0,15 0,00 

Gaz ziemny m3 532 389,54 1069,85 0,12 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

Benzyny silnikowe Mg 1,81 5,54 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olej napędowy Mg 7,08 22,36 0,11 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 

razem     3215,26 1,24 0,81 0,05 0,15 0,15 0,00 

 

Wykres 11 . Działalnośd samorządu poziom emisji  CO 2  wg. rodzaju czynnika 2010  i 2014 (wykres kolumnowy) 

 
9.4. Sektor społeczny 

9.4.1. Ocena zasobów mieszkaniowych 
Wyznaczniki: 

 Podstawowe nośniki  energii cieplnej (co  i cwu) to: gaz sieciowy, węgiel, kamienny, drewno, 

gaz ciekły, w niewielkich ilościach ekogroszek i olej opałowy, śladowo odnawialne źródła 

energii. 

 Liczba mieszkaoców Gminy systematycznie wzrasta. W ciągu ostatnich lat liczba osób 

zameldowanych na pobyt stały zwiększyła się o 639 osób. 

 Struktura mieszkaniowa Gminy Tarnów opiera się na budownictwie wolnostojącym. 
Najwięcej jest mieszkao zbudowanych w latach 1945-1970 (1 590), ale generalnie zasoby 
mieszkaniowe nie są stare. Jest to efektem dynamicznego rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego (zjawisko typowe dla miejscowości podmiejskich). W latach 1989-2014 
zbudowano 2 872 nowych mieszkao, przy czym w ostatnich czterech latach – 691. W 2014 

1828,220.00 
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roku liczba budynków mieszkalnych wynosiła 6 408 i była o 441 budynków więcej niż w roku 
2010. 

 Ogólna sprawnośd źródeł ciepła kształtuje się na poziomie 50%. 

 Znaczny odsetek budynków ma wymienioną stolarkę okienną, ocieplone ściany, 
zmodernizowany dachy. 

Więcej informacji w rozdziale 5. 

Zużycie energii cieplnej – gospodarstwa domowe 
 

Tabela 41                          Zużycie energii cieplnej – gospodarstwa domowe 

                       2010 2014 
 

Gospodarstwa 
domowe 

Zużycie Jednostka  
Gospodarstwa 

domowe 

Zużycie Jednostka 

158 390,13 MWh 144 248,26 MWh 

       

Tabela 42          Nośniki  i roczne zużycie energii cieplnej w sołectwach Gminy Tarnów - 2010 

Sołectwo 
Gaz 
ziemny  

Gaz ciekły Węgiel 
Eko-
groszek 

Drewno 
Olej 
opałowy 

Energia 
elektryczna 

Zużycie w 
GJ 2010 w 
tym OZE 

  m
3
 tony tony tony tony tony kWh 

Biała 74 825        1,40     131,68 7,20 71,76 2,40 530,61 8 994,57 

Błonie 134 751        2,24     216,00 10,80 173,05 2,20 1 141,21 16 021,47 

Jodłówka Wałki 252 974        3,91     370,44 10,80 369,60 4,60 2 122,43 29 651,30 

Koszyce Małe 362 463        4,90     392,49 11,40 282,31 5,00 2 653,04 34 255,75 

Koszyce Wielkie 452 995        9,92     683,02 19,00 533,89 4,80 4 244,86 51 688,65 

Łękawka 124 929        2,18     208,25 7,20 157,17 2,40 1 081,21 15 025,60 

Nowodworze 120 491        2,39     234,08 8,40 168,15 2,40 2 158,43 15 787,51 

Poręba Radlna 130 646        3,27     240,73 7,60 168,46 2,10 1 181,21 16 532,62 

Radlna 120 491        2,27     211,88 7,60 153,08 1,40 2 406,43 14 837,32 

Tarnowiec 434 332        7,65     772,35 25,20 561,48 2,80 6 645,32 53 118,11 

Wola Rzędzioska 1 183 622        7,09     1 713,40 57,60 1 307,54 19,60 23 421,06 129 164,41 

Zawada 190 827        3,18     309,25 7,60 201,08 2,50 2 432,88 21 796,33 

Zbylitowska Góra 459 135      10,63     1 392,47 49,60 1 002,83 7,20 4 150,38 79 233,45 

Zgłobice 519 610      11,81     1 420,84 43,40 973,35 7,20 6 384,80 84 086,58 

  4 562 091      72,84     8 296,88 273,4 6 123,75 66,6 60 553,87 570 193,67 

2014 

Sołectwo 
Gaz 
ziemny  

Gaz ciekły Węgiel 
Eko-
groszek 

Drewno 
Olej 
opałowy 

Energia 
elektryczna 

Zużycie w 
GJ 2014 w 
tym OZE 

  m3 tony tony tony tony tony kWh 

Biała 60 345      1,40     78,5 2,3 52,06 0 516,47 6 200,84 

Błonie 122 226      2,27     226,56 6,4 157,74 1,5 1 581,42 15 083,69 

Jodłówka Wałki 218 707      4,67     331,02 8,7 313,5 1,35 2 655,75 25 753,48 

Koszyce Małe 335 843      5,91     422,14 14 295,84 1,05 3 706,92 34 002,75 

Koszyce Wielkie 444 174      8,66     676,17 21 442,62 2,8 4 789,71 49 319,78 

Łękawka 103 155      2,18     171,67 5,4 121,17 1,4 1 586,67 12 237,82 

Nowodworze 107 734      2,51     222,22 6,8 162,46 1,4 1 602,36 14 646,37 

Poręba Radlna 108 090      2,24     168,99 5 122,13 1,4 1 614,45 12 424,15 

Radlna 101 931      2,27     197,04 6,4 144,87 1,4 1 623,36 13 318,85 
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Tarnowiec 383 654      8,62     704,61 21,6 496,02 2,8 4 861,08 48 154,10 

Wola Rzędzioska 999 989    19,30     1 567,80 52,7 1 185,60 8,4 14 611,32 115 571,42 

Zawada 175 903      3,43     289,8 9,9 197,56 1,5 2 168,56 20 600,96 

Zbylitowska Góra 382 508    11,20     1 418,20 46,4 765,54 3,6 6 501,12 73 201,19 

Zgłobice 473 409    11,34     1 418,64 48 773,45 3,3 7 053,54 78 778,31 

  4 017 668    86,01     7 893,36 254,6 5 230,56 31,9 54 872,73 519 293,73 
 

Energia elektryczna – gospodarstwa domowe 
 

Tabela  43                                       Zużycie energii elektrycznej – gospodarstwa domowe 

2010 2014     

  Zużycie Jednostka   Zużycie Jednostka 

Gospodarstwa domowe 16 426,42 MWh Gospodarstwa domowe 16 575,21 MWh 

 

Tabela  44               Gospodarstwa domowe - zużycie nośników energii i poziom emisji 

2010 

nazwa 
jednostka 

zużycia 
zużycie 

emisja w Mg 

CO2 CO NO2 SO2 PM 10 PM 2,5 BaP 

Energia elektr. MWh 16426,42 13 338,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 

Gaz ziemny m
3
 4 562 091,28 9 167,61 1,36 6,95 0,01 0,00 0,00 0,0001 

Gaz ciekły (LPG) Mg 72,84 209,91 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 

Węgiel kamienny Mg 8296,88 20 574,01 373,36 0,33 0,66 88,79 87,47 0,0506 

Eko-groszek Mg 273,40 677,96 12,30 0,01 0,02 2,93 2,88 0,0017 

Drewno  Mg 6 123,75 10 485,42 159,22 0,38 0,67 66,39 66,39 0,0017 

Oleje opałowe Mg 66,60 215,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,0017 

razem     54 668,33 546,30 7,67 1,37 158,11 156,76 0,0556 

2014 

nazwa 
jednostka 

zużycia 
zużycie 

emisja w Mg 

CO2 CO NO2 SO2 PM 10 PM 2,5 BaP 

Energia elektr. MWh 16 575,21 13 459,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 

Gaz ziemny m
3
 4 017 668,00 8073,58 1,21 6,12 0,01 0,00 0,00 0,0001 

Gaz ciekły (LPG) Mg 86,01 247,84 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 

Węgiel kamienny Mg 7 893,36 19 646,58 355,20 0,31 0,63 84,47 83,22 0,0481 

Eko-groszek Mg 254,60 633,70 11,46 0,01 0,02 2,72 2,68 0,0016 

Drewno  Mg 5 230,56 8 956,06 135,99 0,33 0,58 56,71 56,71 0,0016 

Oleje opałowe Mg 31,90 103,06 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 

razem     51 119,89 503,94 6,77 1,24 143,92 142,62 0,0528 

 

9.4.2. Przedsiębiorstwa, handel i usługi 
Liczba podmiotów gospodarczych w gminie systematycznie rośnie. W 2010 działało 1717 firm, w 
2011 r. – 1760, w 2012 r. – 1817, w 2013 r. – 1878, zaś w 2014 roku w ewidencji działalności 
gospodarczej zarejestrowanych było 1940 podmiotów. Inna sprawa, że aż 1600 to osoby fizyczne 
prowadzące działalnośd gospodarcze, przeważnie jednoosobowe.  

Tabela  45  Przedsiębiorstwa produkcyjne, handel, usługi - zużycie nośników energii i poziom emisji 

2010 

nazwa 
jednostka 

zużycia 
zużycie 

emisja w Mg 

CO2 CO NO2 SO2 PM 10 PM 2,5 BaP 
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Energia elektr. MWh 41637,35 33809,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 

Gaz ziemny m
3
 12932800,00 25988,72 3,86 19,69 0,03 0,01 0,01 0,0003 

Gaz ciekły (LPG) Mg 148,30 427,35 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 

Węgiel kamienny Mg 1322,00 3278,20 59,49 0,05 0,11 14,15 13,94 0,0081 

Drewno Mg 541,00 926,33 14,07 0,03 0,06 5,87 5,87 0,0018 

Olej opałowy Mg 38,97 123,17 0,58 0,00 0,23 0,01 0,01 0,0000 

razem     64 553,30 78,11 19,78 0,43 20,03 19,82 0,0101 

2014 

nazwa 
jednostka 

zużycia 
zużycie 

emisja w Mg 

CO2 CO NO2 SO2 PM 10 PM 2,5 BaP 

Energia elektr. MWh 43626,28 35424,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 

Gaz ziemny m
3
 9679863,00 19451,88 2,91 14,74 0,02 0,00 0,00 0,0002 

Gaz ciekły (LPG) Mg 127,94 368,66 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 

Węgiel kamienny Mg 1379,00 3432,33 62,06 0,05 0,11 14,76 14,54 0,0084 

Drewno Mg 422,00 722,57 10,97 0,03 0,05 4,58 4,58 0,0014 

Olej opałowy Mg 38,97 123,17 0,58 0,00 0,23 0,01 0,01 0,0000 

razem     59 523,15 76,61 14,82 0,41 19,34 19,13 0,0100 

 

9.4.3. Transport 

Mieszkaocy nie mają problemów z przemieszczaniem.  Liczba pojazdów mechanicznych w gminie jest 
niewiele niższa od liczby mieszkaoców. Liczba użytkowanych środków lokomocji wynosi 22 367 i jest 
niecałe 2,5 tysiące mniejsza od liczby osób zamieszkujących gminę. 

 Więcej szczegółów w rozdziale 5, pkt.20. 
 

Tabela 46                                      Zużycie paliw transportowych i poziom emisji 

2010 

nazwa 
jednostka 

zużycia 
zużycie 

emisja w Mg 

CO2 CO NO2 SO2 PM 10 PM 2,5 BaP 

Benzyny silnikowe Mg  3633,81 11156,88 781,27 0,10 7,27 

19,03 17,15 

0,0000 

Olej napędowy Mg 6270,83 19819,11 94,06 0,16 37,62 0,0000 

Gaz ciekły (LPG) Mg 515,63 1485,84 0,38 0,00 0,01 0,0000 

razem   10 420,28 32 461,84 875,71 0,26 44,90 19,03 17,15 0,0000 

2014 

nazwa 
jednostka 

zużycia 
zużycie 

emisja w Mg 

CO2 CO NO2 SO2 PM 10 PM 2,5 BaP 

Benzyny silnikowe Mg 5 353,68 16 437,40 1 151,04 0,14 10,71 

35,81 32,26 

0,0000 

Olej napędowy Mg 9 367,64 29 606,64 140,51 0,24 56,21 0,0000 

Gaz ciekły (LPG) Mg 1469,09 4 233,33 1,08 0,01 0,02 0,0000 

razem   16 190,41 50 277,37 1 292,64 0,39 66,93 35,81 32,26 0,0000 

 
9.4.4. Rolnictwo 

Tabela  47                                                                  Rolnictwo – poziom emisji 

2010 

nazwa 
emisja w Mg 

CO2 CO NO2 SO2 PM 10 PM 2,5 BaP 

Uprawy 0,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,248 0,0000 
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Hodowla 0,00 0,00 0,00 0,00 393,28 73,0 0,0000 

razem 0,00 0,00 0,00 0,00 394,97 73,25 0,0000 

2014 

nazwa 
emisja w Mg 

CO2 CO NO2 SO2 PM 10 PM 2,5 BaP 

Uprawy 0,00 0,00 0,00 0,00 1, 25 0,248 0,00 

Hodowla 0,00 0,00 0,00 0,00 393,72 73,0 0,00 

razem 0,00 0,00 0,00 0,00 394,97 73,25 0,00 

 

9.4.5.  Poziom emisji CO2  w Gminie Tarnów 

Tabela  48                                              Poziom emisji łącznie 

2010 

nazwa 
emisja w Mg 

CO2 CO NO2 SO2 PM 10 PM 2,5 BaP 

Mieszkalnictwo 54 668,33 546,30 7,67 1,37 158,11 156,76 0,0556 

Przedsiębiorstwa 64 553,30 78,11 19,78 0,43 20,03 19,82 0,0101 

Transport 32 461,84 875,71 0,26 44,90 19,03 17,15 0,0000 

Rolnictwo 0,00 0,00 0,00 0,00 394,98 73,25 0,0000 

Samorząd 1 886,24 1,22 0,00 0,02 0,17 0,17 0,0001 

razem 153 569,71 1 501,3 27,71 46,72 592,32 267,15 0,0658 

2014 

nazwa 
emisja w Mg 

CO2 CO NO2 SO2 PM 10 PM 2,5 BaP 

Mieszkalnictwo 51 119,89 503,94 6,77 1,24 143,92 142,62 0,0528 

Przedsiębiorstwa 59 523,15 76,61 14,82 0,41 19,34 19,13 0,0100 

Transport 50 277,37 1 292,64 0,39 66,93 35,81 32,26 0,0000 

Rolnictwo 0,00 0,00 0,00 0,00 394,98 73,25 0,0000 

Samorząd 2 146,49 1,12 0,00 0,05 0,15 0,15 0,0001 

razem 163 066,90 1 874,30 21,98 68,58 594,20 267,41 0,0629 

 
 Wykres 12  Poziom emisji CO2  łącznie  2010 i 2014  (wykres kolumnowy) 
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Wykres 13.  Poziom emisji CO łącznie w 2010 i 2014 roku (wykres kolumnowy) 

 
 
Wykres 14. Poziom emisji NO2 łącznie w 2010 i 2014 roku (kolumnowy) 

 
 
Wykres 15. Poziom emisji SO2 łącznie w 2010 i 2014 roku (kolumnowy) 
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Wykres 16.  Poziom emisji PM10 łącznie w 2010 i 2014 roku (kolumnowy) 

 
Wykres 17. Poziom emisji PM 2,5 łącznie w 2010 i 2014 roku (kolumnowy) 

 
 
Wykres 18. Poziom emisji B(a)P, łącznie w 2010 i 2014 roku (kolumnowy) 
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Wykres 19. Zmiany w poziomie stężeo (kolumnowy) 

 
 

Tabela  49                            Poziom emisji według rodzaju czynnika 

2010 

nazwa jednostka ilośd 
emisja w Mg 

CO2 CO NO2 SO2 PM 10 PM 2,5 BaP 

Energia elektr. MWh 60 315,27 48 976,00 - - - - - - 

Gaz ziemny m
3
 18 109 886,78 35 157,57 5,23 26,64 0,04 0,01 0,01 0,0004 

Gaz ciekły (LPG) Mg 736,78 2 123,11 0,54 0,00 0,01 - - 0,0000 

Węgiel kamienny Mg 9 634,98 23 892,14 433,57 0,38 0,77 103,11 101,58 0,0587 

Eko-groszek Mg 273,40 677,96 12,30 0,02 0,02 2,93 2,88 0,0017 

Drewno opałowe Mg 6 664,75 11 411,75 173,28 0,42 0,73 72,26 72,26 0,0034 

Oleje opałowe Mg 66,60 215,16 - - - - 0,01 0,0017 

Benzyny silnikowe Mg 3 635,88 11 163,23 781,71 0,10 7,27 
19,03 17,15 

0,0000 

Olej napędowy Mg 6 313,13 19 952,80 94,70 0,16 37,86 0,0000 

Uprawy i hodowle Mg - - - - - 394,98 73,25 0,0000 

razem   - 153 569,71 1 501,34 27,72 46,70 592,32 267,15 0,0658 

2014 

nazwa jednostka ilośd 
emisja w Mg 

CO2 CO NO2 SO2 PM 10 PM 2,5 BaP 

Energia elektr. MWh 62 766,49 50 966,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 

Gaz ziemny m
3
 14 229 920,40 27 526,53 4,7 20,86 0,03 0,01 0,01 0,0003 

Gaz ciekły (LPG) Mg 3 126,10 4 849,84 1,24 0,01 0,02 0,00 0,00 0,0000 

Węgiel kamienny Mg 9 804,75 23 113,63 417,62 0,37 0,74 99,23 97,91 0,0565 

Eko-groszek Mg 254,60 633,70 11,46 0,01 0,02 2,72 2,68 0,0016 

Drewno opałowe Mg 5 652,56  9678,63 146,97 0,35 0,62 61,29 61,29 0,0029 

Oleje opałowe Mg 0,03 103,06 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 

Benzyny silnikowe Mg 5 3555,49 16 442,94 1151,43 0,14 10,71 0,00 

0,01 

0,00 

0,01 

0,0000 

Olej napędowy Mg 9 413,69 29 752,17 141,21 0,24 56,40 0,0000 

Uprawy i hodowle Mg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,98 73,25 0,0000 

razem     163 066,90 1 874,30 21,98 68,58 594,20 267,41 0,0629 
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9.5.  Podsumowanie 

Tabela  50.  Działalnośd samorządu  - zmiany w zużyciu nośników energii i poziomie emisji stężeo 2010-2014 

nazwa   ilośd 
emisja w Mg 

CO2 CO NO2 SO2 PM 10 PM 2,5 BaP 

Energia elektr MWh -313,50 -254,57 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00000000 

Węgiel kamienny Mg 2,15 5,20 0,10 0,0001 0,0002 0,0230 0,0227 0,00001310 

Gaz ziemny m3 82606,24 166,00 0,06 0,1258 0,0002 0,0000 0,0000 0,00000167 

Benzyny silnikowe Mg 0,26 0,80 0,06 0,0000 0,0005 0,0000 0,0000 0,00000000 

Olej napędowy Mg -3,75 -11,84 -0,06 -0,0001 -0,0225 -0,0006 -0,0006 0,00000000 

razem     -94,41 0,16 0,1258 -0,0216 0,0224 0,0221 0,00001477 

 
Tabela 51.   Sektor społeczny - zmiany w zużyciu nośników energii i poziomie emisji stężeo 2010-2014 

nazwa   ilośd 
emisja w Mg 

CO2 CO NO2 SO2 PM 10 PM 2,5 BaP 

Energia elektr. MWh -2137,72 -1735,83 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00000000 

Gaz ziemny m
3
 3797360,28 7630,87 1,11 5,7826 0,0076 0,0019 0,0019 0,00007683 

Gaz ciekły Mg -946,26 -2726,73 -0,70 -0,0044 -0,0127 0,0000 0,0000 0,00000000 

Węgiel kamienny Mg 346,52 773,31 15,59 0,0138 0,0277 3,7084 3,6534 0,00211124 

Ekogroszek Mg 18,80 44,26 0,85 0,0007 0,0015 0,2012 0,1982 0,00011454 

Drewno  Mg 1012,19 1733,12 26,32 0,0632 0,1113 10,9741 10,9741 0,00050439 

Oleje opałowe Mg 34,70 112,10 0,48 0,0192 0,0094 0,0050 0,0054 0,00011454 

Benzyny silnikowe Mg -1719,87 -5280,51 -369,77 -0,0462 -3,4397 0,0000 0,0000 -0,00000003 

Olej napędowy Mg -3096,81 -9787,53 -46,45 -0,0801 -18,5808 0,0000 0,0000 -0,00000004 

Uprawy i hodowle Mg 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 394,9756 73,2501 0,00000000 

razem   0,00 -9236,94 -372,57 5,7489 -21,8757 409,8663 88,0831 0,00292147 

 
Tabela 52.  Łączne zmiany w zużyciu nośników energii i poziomie emisji stężeo w Gminie Tarnów 2010-2014 

nazwa   ilośd 
emisja w Mg 

CO2 CO NO2 SO2 PM 10 PM 2,5 BaP 

Energia elektr. MWh -2137,72 -1990,39 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00000000 

Gaz ziemny m
3
 3879966,52 7796,87 1,1779 5,9084 0,0078 0,0020 0,0020 0,00007850 

Gaz ciekły (LPG) Mg -1683,03 -4849,84 -1,24 -0,0078 -0,0225 0,0000 0,0000 0,00000000 

Węgiel kamienny Mg 348,67 778,51 15,6902 0,0139 0,0279 3,7315 3,6760 0,00212434 

Ekogroszek Mg 254,60 633,70 11,46 0,0101 0,0204 2,7247 2,6843 0,00155120 

Drewno opałowe Mg 5652,56 9678,63 146,97 0,3527 0,6218 61,2851 61,2851 0,00293367 

Oleje opałowe Mg 31,90 103,06 0,02 0,0008 0,0006 0,0050 0,0050 0,00155120 

Benzyny silnikowe Mg -1719,61 -5279,71 -369,72 -0,0462 -3,4392 0,0000 0,0000 -0,00000003 

Olej napędowy Mg -3100,55 -9799,37 -46,5083 -0,0802 -18,6033 -0,0006 -0,0006 -0,00000004 

Uprawy i hodowle Mg 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 394,9756 73,2501 0,00000000 

razem   0,00 -6771,13 -239,67 6,1673 -21,3416 462,7232 140,9018 0,00823885 

* kolor czerwony - zwiększone zużycie i emisja, zielony - zmniejszone zużycie i obniżenie emisji, biały- bez zmian 

Poziom stężeo zanieczyszczeo powietrza jest znaczący, mimo że w latach 2010-2014 zanotowane 
zostało obniż emisji CO, NO2, SO2, pyłów PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)piranu. Chod znacznie 
zmniejszyło się wykorzystanie paliw stałych i gazowych, podniósł się nieco poziom emisji CO2. 
Przyczyną jest nadmierny rozwój środków transportu na terenie gminy. W ciągu ostatnich lat liczba 
aut znajdujących się w posiadaniu mieszkaoców zwiększyła się dwukrotnie. A koniecznie trzeba 
pamiętad o dużym ruchu tranzytowym na terenie gminy. Rozwiązanie problemu uciążliwości 
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komunikacyjnych będzie dla gminy stanowiło ważne problem do rozwiązania,  tym bardziej że 
osadnictwo w gminie koncentruje się wokół szlaków komunikacyjnych.  

Ponadto swój udział w ogólnym bilansie emisyjnym ma zwiększony popyt gospodarstwa na gaz ciekły, 
którego zużycie wzrosło – 2 411 ton, a jest on wiele bardziej emisyjny niż gaz ziemny. 

Tabela 53.  Suma emisji CO2  oraz pozostałych zanieczyszczeo    w Gminie Tarnów 2010  

Suma emisji CO2 oraz pozostałych zanieczyszczeo w Gminie Tarnów w roku bazowym 2010 

nazwa 
emisja w Mg 

CO2 CO NO2 SO2 PM 10 PM 2,5 BaP 

Energia elektryczna     48 976,00     - - - - - - 

Gaz ziemny    35 157,57     5,23 26,64 0,04 0,01 0,01 0,0004 

Gaz ciekły (LPG)      2 123,11     0,54 0,00 0,01 - - 0,0000 

Węgiel kamienny     23 892,14     433,57 0,38 0,77 103,11 101,58 0,0587 

Eko-groszek     677,96     12,30 0,01 0,02 2,93 2,88 0,0017 

Drewno opałowe     11 411,75     173,28 0,42 0,73 72,26 72,26 0,0034 

Oleje opałowe    215,16     - - - - 0,01 0,0017 

Benzyny silnikowe    11 163,23     781,71 0,10 7,27 
19,03 17,15 

0,0000 

Oleje napędowe    19 952,80     94,70 0,16 37,88 0,0000 

Uprawy i hodowle              -       - - - 394,98 73,25 0,0000 

razem  153 569,71     1 501,34 27,72 46,72 592,32 267,15 0,0658 
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10. Założenia do Planu  działao na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Tarnów 
W tej części opracowania przeanalizowany zostanie dobór działao mających na celu realizację 
postawionych celów strategicznych i szczegółowych. Rozpatrzone zostaną aspekty organizacyjne i  
finansowe możliwych działao oraz oszacowane efekty ekologiczne. Możliwości ograniczania emisji 
gazów cieplarnianych na terenie Gminy Tarnów związane są przede wszystkim z: 

 zastosowaniem środków poprawy efektywności energetycznej, 

 zastosowaniem nowych technologii niskoemisyjnych, 

 pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych, 

 ograniczaniem  ruchu pojazdów samochodowych, 

 edukacją ekologiczną. 
 

10.1. Metodologia doboru działao 

W PGN skoncentrowano się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby, 
poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii - działaniach 
mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeo do powietrza w tym pyłów, dwutlenku siarki, 
tlenków azotu oraz emisji dwutlenku węgla. Wskazano następujące kategorie i obszary zadao: 

 Zadania inwestycyjne: 

 zużycie paliw i energii w budynkach/instalacjach: 

o budynki  komunalne – instalacja ogniw fotowoltaicznych, termomodernizacja, 

o budynki mieszkalne – modernizacja źródeł ciepła, instalacje OŹE, termomodernizacje, 

o oświetlenie uliczne – modernizacja z wykorzystaniem rozwiązao hybrydowych, 

 oszczędnośd energii – wymiana energochłonnych urządzeo na nowsze, 

 zużycie paliw w transporcie: budowa ścieżek rowerowych. 

 Zadania nieinwestycyjne: 
 

 sposób planowania gminnego uwzględniający cele gospodarki niskoemisyjnej promujące 
zastosowanie odnawialnych źródeł energii, 

 wprowadzenie systemu zielonych zamówieo publicznych promującego paliwa 
ekologiczne, 

 strategia komunikacyjna (stosowanie paliw ekologicznych, racjonalizacja wykorzystania 
pojazdów samochodowych, etc), 

 promowanie gospodarki niskoemisyjnej,  
 edukacja ekologiczna. 

Rozważając, które działania Gmina winna podjąd do realizacji w ramach gospodarki niskoemisyjnej 

należy kierowad się trzema głównymi kryteriami: 

A. Kompetencje 

Należy rozważyd czy Gmina ma możliwośd podjęcia działao w danym zakresie  lub  obszarze, na 
przykład dotyczącym obiektów osób prywatnych i przedsiębiorstw, w stosunku do których Gmina nie 
może podejmowad działao inwestycyjnych. W tych przypadkach do podejmowania działao można 

jedynie zachęcad i promowad ich aspekt niskoemisyjny. 

B. Finansowanie 

Działania inwestycyjne w zakresie ochrony powietrza, związane są z ponoszeniem dużych nakładów 
finansowych, a prosty czas zwrotu inwestycji jest rozciągnięty na wiele lat. Stąd też wiele z działao 
przewidzianych do realizacji ma charakter warunkowy, uzależniony od pozyskania dofinansowania ze 
źródeł zewnętrznych. 

C. Akceptacja społeczna 



                                 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów na lata 2015-2023 
 

str. 82 
 

W opracowaniu  nie zaproponowano działao, które  wpisują   się w gospodarkę niskoemisyjną, ale 
są społecznie kontrowersyjne, np. budowa biogazowni. Działania takie chociaż wykazują 
pozytywny efekt ekologiczny (produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych), to jednak 
wiążą się z licznymi sprzeciwami sąsiedzkimi. 
 

10.2. Aspekty organizacyjne i finansowe 

Przy doborze działao dla realizacji założonych celów, można kierowad się strukturą  organizacyjną  
realizujących  je  podmiotów.  Zadania  te  można podzielid na trzy grupy: 
 

 zadania realizowane przez podmioty administracyjne Gminy, 
 zadania realizowane przez mieszkaoców, 
 zadania realizowane przez podmioty gospodarcze. 

W przypadku dwóch ostatnich grup, Gmina nie jest zaangażowana organizacyjnie ani finansowo, lecz 

aktywnośd takich działao zależy od roli samorządu w ich promocji i upowszechnianiu. 

Ze względu na osiągane efekty zadania można podzielid na: 

 służące  bezpośrednio  redukcji  zużycia   energii  koocowej  np. termomodernizacja 
obiektów, hermetyzacja instalacji itp., 

 służące redukcji emisji gazów cieplarnianych np. modernizacja kotłowni, instalacja 
wysokosprawnego źródła, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

Wskazane do realizacji działania niskoemisyjne zostały wybrane na podstawie: 

 bazy inwentaryzacji emisji dla Gminy Tarnów, 

 możliwości budżetowych wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

 planów działao wynikających z innych dokumentów strategicznych, 

 analiz własnych. 
 
Przy doborze zadao zostały uwzględnione zalecenia wynikające z obowiązującej w Polsce polityki 
niskoemisyjnej: 

 nie używanie węgla gorszej  jakości w sezonie grzewczym, 

 likwidacja niskiej emisji przez wymianę źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na 
biomasowe lub źródła odnawialne, 

 ograniczenie  emisji  zanieczyszczeo  z  ruchu  komunikacyjnego, 

 zamiana komunikacji indywidualnej na zbiorową, 

 podniesie poziomu świadomości ekologicznej mieszkaoców. 

Należy również zwrócid uwagę na interesariuszy PGN, zarówno pod względem stron zaangażowanych 

w realizację zadao, jak i odbiorców zaplanowanych działao. PGN powinien wywrzed swoje działanie 

na obszarze całej Gminy na wszystkich interesariuszy w tym: 

 mieszkaoców, 
 uczniów szkół, 
 lokalną administrację, 
 przedsiębiorstwa energetyczne, 
 organizacje pozarządowe, 
 podmioty działające w sferze transportu, 
 firmy remontowo-budowlane, 
 przedsiębiorców, 
 handel i usługi, 

 interesariuszy zewnętrznych. 
 

Mając na uwadze zmiennośd warunków, a także fakt, iż każde z podejmowanych działao niesie ze 
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sobą określone rezultaty i doświadczenia, niniejszy plan powinien byd systematycznie korygowany. 
Sugeruje się aktualizację planu nie rzadziej niż co trzy lata i każdorazowo po zakooczeniu dużej 
inwestycji przynoszącej efekty ekologiczne lub w miarę potrzeb Gminy. 

Działania wskazane w Programie mają charakter kierunkowy i powinny byd korygowane  wraz  ze  
zmianami  w  postępie technicznym, czy możliwościami finansowymi  Gminy. Każdorazowo przed  
podjęciem   decyzji   o   realizacji inwestycji należy przeprowadzid szczegółowe analizy ekonomiczno-

ekologiczne. 
 

10.3. Charakter działao przewidzianych do realizacji w Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

W dokumencie przewidziano do realizacji zadania inwestycyjne, szkoleniowe oraz organizacyjno-

prawne. 

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE: 
związane są z modernizacją infrastruktury technicznej, zmierzają do podniesienia efektywności 

energetycznej, racjonalnego wykorzystania energii i redukcji emisji CO2 do powietrza poprzez: 

 stosowanie nowoczesnych technologii, 

 zwiększanie sprawności produkcji i przesyłu, 

 zmniejszanie energochłonności, 

 prowadzenie termomodernizacji źródeł i budynków, 

 wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

DZIAŁANIA SZKOLENIOWE 

Zadania służące edukacji ekologicznej oraz promowaniu działao związanych z efektywnością     
energetyczną, racjonalnym wykorzystaniem energii i wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii; 
 
DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO – PRAWNE 

Zadania mające na celu uregulowanie zarządzania energią w Gminie i prawidłową gospodarkę 
energetyczną. 

10.4. Oddziaływania  zaplanowanych  działao  na środowisko 

Wśród planowanych zadao inwestycyjnych nie zawierają się przedsięwzięcia, o których mowa w  
rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z  dnia  9 listopada  2010  roku  w  sprawie przedsięwzięd 
mogących znacząco oddziaływad na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.). 

Realizacja zaplanowanych działao inwestycyjnych będzie mogła spowodowad czasowy wzrost 
krótkotrwałego zapylenia. Wzmożony ruch samochodów ciężkich oraz prace ziemne mogą 
powodowad wystąpienie krótkotrwałych zmian klimatu akustycznego, a także wystąpienie emisji 
niskich zanieczyszczeo w postaci  spalin w ilościach nieprzekraczających obowiązujących norm. 
Elementy środowiska naturalnego narażone na oddziaływania  krótkotrwałe  będą  mogły  wrócid  do 
pierwotnych parametrów natychmiast po zakooczeniu prac, dzięki zachowaniu odpowiedniej 
organizacji placu budowy i organizacji zaplecza socjalnego. Wszystkie odpady zostaną wywiezione na 
RIPOK. Wszelkie działania będą ukierunkowane i nadzorowane przez specjalistów. Prace prowadzone 
będą z zastosowaniem  zasad zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego. 

Działania inwestycyjne będą miały pozytywne oddziaływanie na poszczególne komponenty 
środowiska po zakooczeniu ich realizacji. Niemniej, częśd z inwestycji służących zmniejszeniu 
uciążliwości niskiej emisji, może mied uboczne, negatywne skutki dla środowiska, powstające 
wyłącznie w czasie realizacji zadania. Możliwa jest jednak ocena i minimalizacja tego wpływu 
wybierając odpowiednie projekty oraz nadzorując ich wykonanie. 

Na etapie prowadzenia inwestycji czy budowy mogą to byd m.in.: 

 naruszenia powierzchni ziemi, 
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 zakłócenia ruchu drogowego (oraz związane z tym: zwiększona emisja spalin i hałasu z 
ruchu samochodowego, pylenie z dróg, zmniejszenie bezpieczeostwa na drodze), 

 wytwarzanie odpadów budowlanych oraz powstawanie nieużytecznych w danym miejscu 
mas ziemnych, 

 emisja spalin i hałasu z maszyn budowlanych, 

 naruszenie siedlisk gatunków, 

 koniecznośd ewentualnej wycinki drzew i krzewów. 

W celu ograniczenia potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko w trakcie realizacji 
przedmiotowych działao należy podjąd przede wszystkim środki zapobiegające: 

 zapewnienie dopełnienia procedur oceny oddziaływania na środowisko dla poszczególnych 

przedsięwzięd  inwestycyjnych,  które tego wymagają, 

 realizację zapisów określonych w decyzjach administracyjnych, regulaminach gminnych oraz 

w przepisach prawnych. 

Potencjalne negatywne oddziaływanie wskazanych inwestycji na środowisko można ograniczyd 
poprzez  dobrze przemyślany wybór lokalizacji oraz  odpowiedni  dobór rozwiązao technicznych, 
technologicznych i organizacyjnych. Wielkośd wywoływanych oddziaływao środowiskowych zależy w 
znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowao i zastosowanych rozwiązao ograniczających 
negatywny wpływ na środowisko. Ponadto prawidłowy projekt, uwzględniający potrzeby ochrony 
środowiska zarówno na etapie budowy jak i w fazie  eksploatacji  inwestycji,  także  pozwoli  
istotnie  ograniczyd te oddziaływania. 

Do ogólnych działao ograniczających potencjalnie negatywne oddziaływanie należą: 

 prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w tym zwłaszcza w 

miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków siedliskowych, 

 selektywne gromadzenie powstających odpadów oraz przekazywanie ich uprawnionym 

firmom do unieszkodliwienia lub odzysku, 

 stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i  rozwiązao konstrukcyjnych, 

 ograniczenie  hałasu  poprzez  zastosowanie  obudów  i  ekranów akustycznych, 

 organizację  pracy, ograniczającą czas przebywania w obszarach zagrożonych hałasem, 

 planowanie hałaśliwych prac w takim czasie, aby narażona na hałas była jak najmniejsza 

liczba mieszkaoców, 

 maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu, 

 prowadzenie konsultacji ze społecznością lokalną w celu uniknięcia konfliktów 

społecznych. 

Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych wykonawca robót powinien opracowad 
Informację Zasad Bezpieczeostwa i Ochrony Zdrowia przy Wykonywaniu Robót  Budowlanych  (tzw. 
Informacja  BIOZ).  Dokument ten określa prawidłowy sposób prowadzenia prac z zachowaniem 
wymagao ochrony środowiska, BHP oraz ogólne uwagi dotyczące zdrowia i bezpieczeostwa. 
Postępowanie zgodnie z Informacją BIOZ w sposób znaczący ograniczy oddziaływanie na środowisko.  
W przypadku prowadzenia prac rozbiórkowych, remontowych, modernizacyjnych i 
termomodernizacyjnych, przed ich rozpoczęciem, zarządca budynku powinien zlecid ornitologowi 
inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania ptaków gatunków chronionych. Obowiązek  
uzgadniania wszelkich prac inwestycyjnych realizowanych przy zabytkach nieruchomych z 
Konserwatorem Zabytków eliminuje wystąpienie negatywnego wpływu realizowanych projektów na 
zachowanie dziedzictwa kulturowego.  

Pozostałe zadania mają charakter edukacyjno-promocyjny (szkolenia i promowanie poprawnych 
zachowao wpływających na ograniczenie niskiej emisji). W tym przypadku wyklucza się ryzyko 
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negatywnego oddziaływania na środowisko. Nie przewiduje  się  prawdopodobieostwa wystąpienia 
oddziaływao skumulowanych i transgranicznych. 

Na realizacji projektów ujętych w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej” powinno zyskad zarówno 
środowisko, ludzie jak i kultura. Projekty modernizacyjne pozytywnie będą  oddziaływad  na 
środowisko  naturalne w związku   z  oszczędnością   ciepła i  energii  elektrycznej.  Oddziaływanie 
projektów na człowieka wynikad będzie z poprawy warunków mieszkaniowych oraz jakości powietrza 
atmosferycznego. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego wpłynie korzystnie na zdrowie ludzi 

i zwierząt, a materialne dziedzictwo kultury zachowane zostanie dla przyszłych pokoleo.  

 
10.5 Działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej 
 
Efektywnośd energetyczna 

Wprowadzenie środków wspomagających efektywnośd energetyczną, ułatwi osiągnięcie celu 

zmniejszenia zużycia paliw kopalnych i redukcji emisji CO2. W tej kategorii można wykazad 
następujące działania: 

 optymalizacji oświetlenia ulic, 
  promocji  zastosowania  oświetlenia  energooszczędnego  w  obiektach prywatnych, 
 wymianie oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach jednostek 

podległych Urzędowi Gminy, 

 wymiana sprzętu AGD i RTV na energooszczędny. 
 
Termomodernizacja    budynków 

Podstawowym  narzędziem  służącym  poprawianiu  efektywności energetycznej w rękach Gminy jest 
termomodernizacja. Kompleksowa termomodernizacja obejmowad może następujące działania: 

 zwiększenie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, 
 zwiększenie szczelności przegród zewnętrznych, 
 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
 modernizacja systemu grzewczego i wentylacyjnego, 
 modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
 modernizacja   systemu   oświetlenia  i   innych  urządzeo wykorzystujących energię 

elektryczną, 
 ewentualne   zamiany konwencjonalnego  źródła ciepła na źródło niekonwencjonalne  

(energia  z  biomasy, wody, wiatru, geotermalna, słoneczna itp.). 
 

Modernizacja  oświetlenia ulicznego 

Wymiana oświetlenia ulicznego na najnowsze dostępne technologie, może przyczynid się nawet do 
70% redukcji zużycia energii elektrycznej.  montaż źródeł typu LED oraz tzw. systemów   smart-
lighting,  czyli   systemów  inteligentnego sterowania oświetleniem   ulicznym   (w   zależności  od 
natężenia  ruchu  czy  klasy oświetleniowej drogi). 

Zrównoważony transport 

Emisja z transportu uzależniona jest od dwóch dużych czynników: 

 ruchu tranzytowego. 
 ruchu lokalnego na terenie Gminy. 

 
W przypadku Gminy Tarnów obydwa te czynniki są aktualne. Stąd koniecznośd podjęcia konkretnych 
działao: 
 

 zwiększenia    wykorzystania   komunikacji  zbiorowej,   zarówno autobusowej, 
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 promowania systemu podwózek sąsiedzkich, 
 promowania wykorzystania samochodów i pojazdów jednośladowych z napędem 

elektrycznym, 

  rozwoju infrastruktury rowerowej, w tym budowy ścieżek rowerowych. 

Wykorzystanie odnawialnych  źródeł  energii 

W Gminie są ograniczone możliwości lokowania dużych, infrastrukturalnych inwestycji takich jak 
farmy fotowltaiczne lub biogazownie.   

Na terenie zabudowanym, zwłaszcza w budownictwie występują warunki do wykorzystania małych i 
przydomowych  źródeł energii. Potencjalne technologie to: 

 ogniwa fotowoltaiczne (PV), 

 kolektory słoneczne, 

 pompy ciepła, 

 biomasa (kotły biomasowe), 

 małe turbiny wiatrowe. 
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11. Zidentyfikowane obszary problemowe 

Na podstawie wykonanej bazowej inwentaryzacji emisji można podjąd się wskazania obszarów 
problemowych w Gminie Tarnów. Będą to obszary charakteryzujące się największą emisją 
bezwzględną lub względną. Obszary te można wyznaczad wg klucza terytorium, gdzie występują 
przekroczenia lub największe zanieczyszczenia, rodzaju instalacji lub budynków, rodzaju emisji 
(punktowa, liniowa, powierzchniowa), wykorzystania paliw, zapewnienia bezpieczeostwa 

energetycznego itp. W Gminie Tarnów wyznaczono następujące obszary problemowe: 

           Obszar problemowy nr  1: rozproszony system grzewczy 

Zaopatrzenie w energię cieplną odbywa się poprzez lokalne źródła ciepła, zasilające poszczególne 
obiekty. Podstawowymi paliwami spalanymi na terenie Gminy w procesach energetycznych są: gaz 
ziemny, węgiel kamienny i drewno oraz w niewielkich ilościach gaz ciekły i olej opałowy. Korzystnym 
rozwiązaniem dla gminy byłoby podłączenie się do sieci grzewczej. Jest to o tyle uzasadnione, że w 
wielu miejscach występuje zwarta zabudowa. 

Obszar problemowy nr 2:  słabe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest minimalne. Funkcjonuje 78 instalacji solarnych, 
służących głównie do uzyskiwania ciepłej wody użytkowej. 

Obszar problemowy nr 3: stężenie substancji szkodliwych ze źródeł lokalnych 

Stan jakości powietrza w Gminie nie jest zadawalający. Emisja zanieczyszczeo do powietrza 
pochodzi z przedsiębiorstw produkcyjnych, z lokalnych kotłowni, z których częśd opalana jest  
węglem kamiennym często o wysokiej zawartości siarki.  

Obszar problemowy nr 4: emisja liniowa/transportowa 

Emisja z transportu pierwotna (spalanie paliwa) i wtórna (pył drogi, ścierania opon i okładzin 
hamulcowych) jest szkodliwa dla ludzi. Należy wziąd tu przede wszystkim pod uwagę fakt, że spaliny 
samochodowe rozprzestrzeniają się w dużych stężeniach na niskich wysokościach, w bezpośrednim  
sąsiedztwie ludzi. Niebezpieczeostwo szkodliwego wpływu tych emisji w Gminie Tarnów związane 
jest z usytuowaniem zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej wzdłuż dróg. Skutecznośd działao na 
rzecz redukcji emisji transportowych wymaga szerokiej kampanii uświadamiającej wśród 
mieszkaoców.  

Obszar problemowy nr 5: oświetlenie uliczne 

Gminne ulice oświetla 2 364 lampy, głównie sodowe, a więc energochłonne i emisyjne. Modernizacja 

systemu oświetleniowego może przynieśd tylko same korzyści. 

Obszar problemowy nr 6: oddziaływanie zewnętrzne 

Olbrzymi wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza w Gminie Tarnów ma sąsiedztwo Tarnowa.  

Niestety Gmina niewiele może tu zrobid. Niewątpliwie zmiany  wynikające z ograniczania niskiej 

emisji na terenie miasta będą miały też przełożenie na stan powietrze w sąsiednich miejscowościach.  
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12. Planowane  działania  niskoemisyjne  w Gminie Tarnów 

 
Głównym celem wybiegającym poza perspektywę lat 2015-2020 redukcja emisji gazów 
cieplarnianych (CO2), poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji, zwiększeniu 

wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii (w szczególności odnawialnych źródeł energii – OZE, 
zmniejszeniu zużycia energii  i poprawie efektywności energetycznej w gminie. Celem, który 
wyznaczonym do osiągnięcia w 2020 roku jest ograniczenie emisji CO2 do minimum 20% w 
stosunku do roku bazowego. 

 

Działania długoterminowe 

1. Poprawa efektywności energetycznej i jakośd powietrza 

 Wspieranie działao inwestycyjnych w zakresie ochrony powietrza podejmowanych przez 
mieszkaoców i podmioty gospodarcze. 

 Rozbudowa sieci gazowej i promowanie gazu ziemnego jako nośnika energii 
wykorzystywanego zarówno co celów grzewczych jak i spożywczych. Ważnym aspektem 
jest zwrócenie na dodatkowe możliwości wynikające z posiadania dostępu do gazu – 
możliwośd produkcji energii cieplnej i elektrycznej w wyniku spalania w jednostce CHP 
[koogenerator].  

 Rozwój infrastruktury drogowej z uwzględnieniem wymagao ochrony środowiska 
(poprawa stanu technicznego dróg, itp.). 

 Promocja i wspieranie rozwiązao w transporcie pozwalających na unikanie lub 
zmniejszanie wielkości emisji - promocja transportu zbiorowego,  rowerowego, systemu 
podwózek. 

 Stworzenie programu rozwoju dróg gminnych i konsekwentne realizowanie przyjętych 
założeo. 

 Opracowanie wieloletniego programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii i 
alternatywnych rozwiązao energetycznych w budownictwie i transporcie. 

 Wypracowanie spójnej polityki architektoniczno-budowlanej dla całej gminy. 
 Promocję wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
 Uwzględnianie aspektów ekologicznych związanych z prowadzeniem gospodarki 

niskoemisyjnej w planowaniu przestrzennym gminy.  
 Promowanie budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego w gminie. 
 Promowanie paliw ekologicznych w transporcie publicznym i prywatnym. 

 
Przedstawione cele są zgodne Z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów i 
Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Tarnów 

2.  Kierunki w zakresie ochrony powierzchni ziemi 

 Przestrzeganie zasad dobrej praktyki rolniczej (KDPR) w zakresie ochrony gleb 
użytkowanych rolniczo. 

 Wdrażanie programów rolno-środowiskowych uwzględniających działania prewencyjne w 
zakresie ochrony gleb. 

 Wspieranie i rozwijanie rolnictwa ekologicznego i rynku zdrowej żywności. 
 Rekultywacja terenów, na których występuje zanieczyszczenie gleb lub niekorzystne 

przekształcenie terenu. 
 
Przedstawione cele są zgodne z Programem Ochrony Środowiska Gminy Tarnów. 

 

3. Kierunki w zakresie gospodarki odpadami 

 Osiągnięcie pełnej skuteczności w zbieraniu odpadów wytworzonych w gminie. 
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 Intensyfikacja działao edukacyjnych i informacyjnych promujących zapobieganie 
powstawania odpadów oraz właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami. 

 Promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych. 

Przedstawione cele są zgodne ze Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Tarnów. 
 

4. Kierunki w zakresie edukacji ekologicznej 

 Prowadzenie działao z zakresu edukacji ekologicznej na terenach cennych przyrodniczo. 
 Wspieranie merytoryczne działao z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonej w szkołach, 

promowanie aktywnych form edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. 
 Promowanie materiałów i wydawnictw w zakresie edukacji ekologicznej. 
 Współpraca władz lokalnych ze szkołami, przedstawicielami środowiska naukowego, 

zakładami pracy i organizacjami pozarządowymi w celu wykorzystania różnorodnych form 
edukacji ekologicznej. 

 Promowanie postaw opartych na idei zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej 

konsumpcji. 
 

12.1. Działania krótkoterminowe do zrealizowania w latach 2015-2023 

Zadanie 1 Aktualizacja  Projektu założeo do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe.  

 
Uzasadnienie i charakter działania Gmina posiada aktualny „Projekt założeo do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012-2030. 

Zgodnie z ustawą prawo energetyczne dokument powinien byd 

aktualizowany co pięd lat. Ze względu na zmiany dokonujące się 

na rynku energetycznym, pojawianie się nowych technik i 

technologii wskazana jest weryfikacja wcześniej przyjętych 

założeo. 

Inwestor Gmina 

Okres realizacji 2018 

Szacowany koszt 20 000 PLN, 

Źródła finansowania 
inwestycji 

 środki własne gminy – 10 000 PLN (50%), dofinansowanie 

10 000 PLN (50%) 

 dofinansowanie: WFOŚiGW lub NFOŚiGW 

Zadanie 2 Aktualizacja  Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 
 

Charakter i uzasadnienie działania Trwałośd niniejszego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynosi 
pięd lat. Pod koniec tego okresu dokument powinien byd  
zweryfikowany pod kątem osiągniętych rezultatów,, 
przeprowadzenia nowej inwentaryzacji zużycie energii i poziomu 
emisji zanieczyszczeo i wyznaczenia nowych celów 
strategicznych. 

Inwestor Gmina 

Okres realizacji 2020 

Szacowany koszt 20 000 PLN 

Źródła finansowania 
inwestycji 

 środki własne gminy – 10 000 PLN (50%), dofinansowanie – 

10 000 PLN (50%) 

 dofinansowanie: WFOŚiGW lub NFOŚiGW 
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Zadanie 3 System Zielonych Zamówieo Publicznych 
Charakter i uzasadnienie działania Wskazane jest dokonywanie zakupu paliw, nośników energii 

oraz  wyposażenia, pod kątem ekologicznym i efektywności 
energetycznej. 

Inwestor Gmina 

Okres realizacji ciągłe 

Szacowany koszt 0 

Źródła finansowania inwestycji nie dotyczy 

 
 

Monitoring i ocena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monitorowanie rzeczywistego zużycia energii elektrycznej 
nowo zakupionych sprzętów na podstawie faktur od 
dostawców i zużycia paliw. 

 Określenie rezultatu redukcji emisji CO2  na podstawie ilości 
zaoszczędzonej energii elektrycznej oraz wykorzystywanych 
paliw. 

Zadanie 4 Zorganizowanie i wyposażenie sal dydaktycznych „Ochrony powietrza” 
Charakter i uzasadnienie działania Niezbędne jest  kształtowanie postaw i zachowao 

proekologicznych wśród młodzieży, wyrobienie nawyków 
myślenia kategoriami ochrony powietrza, efektywności 
niskoemisyjnej i energetycznej. Proponowane rozwiązanie to 
zorganizowanie i wyposażenie w plansze dydaktyczne 
specjalnych sal, w których uczniowie uzyskiwaliby wiedzę na 
temat negatywnych skutków zanieczyszczenia powietrza oraz 
sposobów rozwiązywanie tych problemów. Sale dydaktyczne 
„Ochrony Powietrza” powinny powstad we wszystkich 
budynkach szkolnych. Koszt wyposażenia jednej Sali 8 000 PLN.  

Inwestor      Gmina 

Okres realizacji 2018-2020 

Szacowany koszt 104 000 PLN  

Źródła finansowania inwestycji  środki własne Gminy –15 600 PLN (85%), dofinansowanie – 
88 400 PLN (85%), 

 dofinansowanie:  WFOŚiGW, NFOŚiGW, POIiŚ, RPO 

Zadanie 5 Organizacja pikników ekologicznych 

 
Charakter i uzasadnienie działania 

Mieszkaocy nie zawsze uświadamiają sobie skutki zanieczyszczeo 
powietrza.  Wiedza dotycząca skutków wykorzystywanych paliw 
jest niska, podobnie jak gospodarowania energią. Proponuje się 
organizowanie pikników ekologicznych z udziałem specjalistów  
różnych dziedzin z zakresu ochrony środowiska oraz służby zdrowia 
, podczas, których mieszkaocy mogliby  z bliska uzyskad wiedzę inną 
niż popularną i obiegową. Sugeruje się zorganizowanie pikników w 
sołectwach o najbardziej zwartej zabudowie – Zbylitowska Góra, 
Zgłobice,  Wola Rzędzioska,  Nowodworze, Koszyce Wielkie oraz 
Tarnowiec.  W skali roku powinny byd zorganizowane dwa pikniki – 
wiosną i jesienią (łącznie prze okres obowiązywania  PGN – 10). 
Koszt pikniku – 10 000 PLN 

Inwestor     Gmina 

Okres realizacji 2016 - 2021 

Szacowany koszt 100 000 PLN 
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Źródła finansowania inwestycji  środki własne Gminy – 15 000 PLN (15%), 85 000 PLN (85%) 
 dofinansowanie:  WFOŚiGW, NFOŚiGW, POIiŚ, RPO 

Monitoring i ocena 

 

 Liczba uczestników szkoleo i innych wydarzeo. 
 Monitoring   zużycia   energii   elektrycznej w obiektach 

użyteczności publicznej oraz gospodarstwach domowych 
(dane GUS). 
 Zadanie 6 Stop emisji liniowej 

Charakter i uzasadnienie działania Gmina jest silnie zmotoryzowana. Spalanych jest bardzo dużo 
paliw.  Skutkiem jest nadmierna emisja zanieczyszczeo.  
Sugerowana jest akcja informacyjna skierowana do posiadaczy 
aut, która zachęcałaby do mniej intensywnego użytkowania 
pojazdów oraz stosowania paliw ekologicznych. Proponuje się 
druk plakietek, kart informacyjnych etc, które zawierałyby hasła 
sugestie, zalecenia.   

Inwestor Gmina 

Okres realizacji 2015-2023 

Szacowany koszt 20 000 PLN 

Źródła finansowania inwestycji  środki własne  gminy – 2 250 PLN (15%) ,dofinansowanie – 
17 750 PLN (85%), 

 dofinansowanie: WFOŚiGW, RPO, sponsorzy. 
  

 
Monitoring i ocena 

 

 Liczba uczestników imprez masowych, 
 Monitoring zużycia paliw napędowych, 

 Określenie rezultatu redukcji emisji CO2  na podstawie 
informacji uzyskanych o liczbie kilometrów przejeżdżanych 
przez posiadaczy samochodów. 

Zadanie 7 Termomodernizacja budynku biblioteki w Woli Rzędzioskiej I 
Charakter i uzasadnienie działania Ostatni raz budynek był remontowany pod koniec lat 

dziewięddziesiątych. Wskazana jest modernizacja 

zgodna z obecnie obowiązującymi standardami 

energetycznymi. 

Inwestor Gmina 

Okres realizacji 2018 

Szacowany koszt 250 000  PLN 

Mierniki osiągnięcia celów: 
 szacowany efekt redukcji zużycia 

energii  
 szacowany efekt redukcji emisji CO2 
 

 
redukcja zużycia energii cieplnej ok. 63,3 MWh  
redukcja emisji   11,4 Mg CO2 

Źródła finansowania inwestycji  środki własne gminy,- 37 500 PLN (15%), 212 500 PLN (85%) 
 dofinansowanie: WFOŚiGW, RPO 

 
 

Monitoring i ocena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Przeprowadzenie audytu energetycznego w celu wybrania 

wariantu optymalnego inwestycji do realizacji i określenia 
redukcji energii. 

 Monitorowanie rzeczywistego zużycia energii   i paliw przed   
i  po  wykonaniu inwestycji. 

 Ocena rezultatu redukcji emisji CO2 na podstawie 
monitoringu. 
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Zadanie 8 Instalacja ogniw  fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej 

Charakter i uzasadnienie działania 

Działanie przyniesie zmniejszenie zużycia sieciowej energii 
elektrycznej oraz zmniejszy emisję CO2. Sugeruje się wykonanie 
następujących instalacji: 

 Szkoła z basenem w Woli Rzędzioskiej II – instalacja o mocy 
40 kW, koszt 240 000 PLN 

 Budynek szkolny w Koszycach Wielkich – 40 kW, 200 000 
PLN, 

 Budynek szkolny w Koszycach Małych – 30 kW, 180 000 
PLN, 

 Budynek szkolny  Jodłówka Wałki – 20 kW, - 121 000 PLN, 
 Budynek szkolny w  Błoniach – 15 kW, 90 000 PLN, 
 Budynek szkolny w Łękawce – 15 kW, 90 000 PLN, 
 Budynek szkolny w Porębie Radlnej – 10 kW, 58 000 PLN, 
 Budynek szkolny w Tarnowcu – 15 kW -  90 000 PLN, 
 Budynek szkolny w Woli Rzędzioskiej I – 20 kW, 120 000 

PLN, 
 Budynek szkolny w Zawadzie – 10 kW, 58 000 PLN, 
 Budynek szkolny w Zbylitowskiej Górze – 20 kW, 120 000 

PLN 
 Budynek szkolny w Zgłobicach – 15 kW, 90 000 PLN, 
 Biblioteka w Woli Rzędzioskiej I – 5 kW, 32 000 PLN 
 Biblioteka w Zgłobicach – 5 kW, 32 000 PLN, 
 Biblioteka w Tarnowcu – 5 kW, 32 000 PLN, 
 Dom Ludowy w Błoniu -  10 kW, 58 000 PLN 
 Dom Ludowy w Nowodworzu – 10 kW, 58 000 PLN, 
 Dom Ludowy w Radlnej– 10 kW, 58 000 PLN, 
 Radlna LKS – 10 kW, 58 000 PLN, 

Inwestor Gmina 

Okres realizacji 2018-2020 

Szacowany koszt 3 196 000 PLN 

Mierniki osiągnięcia celów: 
 szacowany efekt redukcji zużycia 

energii  
 szacowany efekt redukcji emisji CO2 
 

 
 
redukcja zużycia energii z PSE –223,80 MWh, 
redukcja emisji –181,25 Mg CO2. 

Źródła finansowania inwestycji  środki własne gminy 479 400 (15%), dofinansowanie – 
2 716 600 PLN (85%) 

 dofinansowanie: WFOŚiGW, NFOŚiGW, POIiŚ, RPO. 

 
 
Monitoring i ocena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wykonanie audytu energetycznego w celu określenia 
oszczędności energii. 

 Monitorowanie zużycia energii  przed i po wykonaniu 
inwestycji. 

 Określenie ilości energii uzyskanej z odnawialnych źródeł 
energii. 

 Obliczenie redukcji emisji CO2 na podstawie ilości 
zaoszczędzonej energii i paliwa. 
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Zadanie 9 Modernizacja oświetlenia ulicznego 

Charakter i uzasadnienie działania Gminne ulice oświetlają energochłonne i wysoko emisyjne 
lampy sodowe. Wymiana opraw oraz budowa oświetlenia 
hybrydowego przyniesie gminie nie tylko wymierny efekt 
finansowy, ale także ekologiczny. W pierwszym etapie 
proponuje się zrealizowanie 50 instalacji hybrydowych i 
wymianę 500 opraw na LED 

Inwestor Gmina 

Okres realizacji 2016-2020 

Szacowany koszt 1 200 000 PLN 

Mierniki osiągnięcia celów: 
 efekt redukcji zużycia energii  
 szacowany efekt redukcji emisji CO2 
 

 
redukcja zużycia energii 881,5MWh , 
redukcja emisji 715,778 Mg CO2. 

Źródła finansowania inwestycji  środki własne gminy 180 000 PLN (15%), dofinansowanie: 
1 020 000 PLN (85%) 

 dofinansowanie WFOŚiGW, NFOŚiGW, POIiŚ, RPO, ESCO 

 
 

Monitoring i ocena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wykonanie audytu oświetlenia w celu określenia 
oszczędności energii. 

 Monitorowanie zużycia energii elektrycznej przed  i po    
wykonaniu inwestycji na podstawie faktur. 

 Określenie redukcji zużycia energii elektrycznej w wyniku 
realizacji zadania.  

 Obliczenie redukcji emisji  CO2 na podstawie  ilości   

zaoszczędzonej   energii elektrycznej. 

Zadanie 10 Budowa ścieżek rowerowych 

Charakter i uzasadnienie działania W świetle problemu wysokiego poziomu emisji liniowej z jaką 
boryka się gmina budowa ścieżek rowerowych jest potrzebą 
chwili.  Wedle szacunków na pasażera samochodu osobowego 
przypada 271 gram emisji na 1 km jazdy, na pasażera autobusu 
– 101 g, zaś na rowerzystę – 21 gram na kilometr. Budowa 
systemu ścieżek rowerowych jest ważnym elementem w 
ograniczeniu emisji liniowej. 
W okresie obowiązywania niniejszego PGN proponuje się 
zbudowanie nowych ścieżek o długości 10 kilometrów. Ponadto 
sugeruje się opracowanie kompleksowego programu budowy 
ścieżek zwłaszcza w sołectwach o zwartej zabudowie i dużym 
natężeniu ruchu drogowego.  

Inwestor Gmina 

Okres realizacji 2016-2023 

Szacowany koszt 2 500 000 PLN 

Mierniki osiągnięcia celów: 
 szacowany efekt redukcji zużycia 

energii  
 szacowany efekt redukcji emisji CO2 
 

 
redukcja emisji 1061,75 MWh i 3 297,14 Mg CO2 do 2020 roku 
oraz 1 592,63 MWh i 4 945,71 Mg CO2 w latach 2021-2023, 

łącznie do 2023 r. 2 654,58 MWh i 8242,855 Mg CO2 

Źródła finansowania inwestycji  środki własne gminy – 375 000 PLN (15%), dofinansowanie -
212 500 PLN (85%), 

 dofinansowanie: RPO, Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. 
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Monitoring i ocena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monitorowanie rzeczywistego zużycia paliw przed i po 
wykonaniu inwestycji.  

 Ocena rezultatu redukcji emisji CO2 na podstawie 

monitoringu. 

Zadanie 11  Pozyskanie środków finansowych na rzecz mieszkaoców – instalacje 

fotowoltaiczne 

Charakter i uzasadnienie działania W gminie zastosowanie odnawialnych źródeł energii  jest 
śladowe. Niemniej mieszkaocy deklarują chęd skorzystania z 
alternatywnych instalacji energetycznych. Największym 
zainteresowaniem cieszą się ogniwa fotowoltaiczne, które w 
najnowszych rozwiązaniach mogą byd wykorzystywane nie 
tylko do uzyskiwania energii elektrycznej, ale także do celów 
grzewczych. Proponuje się pozyskanie środków na 350 (200 w 
latach 2016-2020 i 150 w latach 2021-2023) instalacji o średniej 
mocy 4 kW (koszt jednostkowy 21 000 PLN).  
 Koszt do poniesienia przez gminę – 40 000 PLN 

Inwestor mieszkaocy Gminy 

Okres realizacji 2016-2020 i 2021-2023 

Szacowany koszt Koszt całkowity 7 350 000 PLN, 4 2000 000 PLN w latach 2016-
2020 i  3 115 000 w latach 2021-2023. 

Mierniki osiągnięcia celów: 
 szacowany efekt redukcji zużycia 

energii  
 szacowany efekt redukcji emisji CO2 
 

produkcja energii z OZE 663,88 MWh /rok do 2020 roku i  520,41 
MWh,  w latach 2021-2023, łącznie 1 202,95 MWh. 
redukcja emisji 539,07 Mg CO2 /rok do 2020 roku i 417,31 MG 

CO2 do 2023, łącznie 976,79 Mg CO2. 

Źródła finansowania inwestycji  środki mieszkaoców – 1 102 500 PLN (15%), dofinansowanie – 
6 247 500 PLN (85%), 

 Dofinansowanie: WFOŚiGW, NFOŚiGW, POIiŚ, Program  
Prosument, RPO 

 
 
 

Monitoring i ocena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wykonanie audytu energetycznego, w celu  określenia  
oszczędności energii. 

 Monitorowanie  zużycia  energii, przed i po wykonaniu 
inwestycji. 

 Określenie  ilości energii  uzyskanej z odnawialnych źródeł 
energii. 

 Obliczenie  redukcji  emisji  CO2   na podstawie ilości   
zaoszczędzonej  energii i paliwa. 

Zadanie 12 Pozyskanie  środków na rzecz mieszkaoców – wymiana źródeł ciepła 

Charakter i uzasadnienie działania Znaczny odsetek mieszkaoców gminy ogrzewający mieszkaniem 
węglem kamienny lub drewnem korzysta z mało sprawnych 
energetycznie kotłów. Plan obejmuje wymianę 1 960 (1000 w 
okresie 2016-2020 oraz 960 w latach 2021-2023) kotłów na  
kotły najnowszej generacji o bardzo wysokiej sprawności 
energetycznej lub na kotły biomasowe. Zadaniem gminy jest 
zorganizowanie procesu wymiany źródeł ciepła. 

Inwestor mieszkaocy Gminy 

Okres realizacji 2016-2020 i 2021-2023 
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Szacowany koszt Koszt całkowity 9 800 000 PLN.  (5 000 000 w pierwszym okresie 
i  4 800 000 w drugim). 

 Koszt do poniesienia przez gminę – 40 000 PLN 

Mierniki osiągnięcia celów: 
 szacowany efekt redukcji zużycia 

energii  
 szacowany efekt redukcji emisji CO2 
 

 redukcja energii 19 840,78 MWh /rok do 2020 i 17 856,70 MWh 
w  latach 2021-2023, łącznie 37 697,48 MWh 
redukcja emisji 9 939,94 Mg CO2 /rok i 8 945,95, łącznie 

18 885,89 Mg CO2. 
 

Źródła finansowania inwestycji  środki własne mieszkaoców – 1 470 000 PLN (15%), 
dofinansowanie – 8 330 000 PLN (85%), 

 dofinansowanie: WFOŚiGW, NFOŚiGW, POIiŚ, Program  
Prosument 

 RPO, 
 

 
 

Monitoring i ocena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wykonanie audytu energetycznego/bilansu cieplnego  w 
celu  określenia  oszczędności energii. 

 Monitorowanie  zużycia  energii, ciepła i paliw przed i po 
wykonaniu inwestycji. 

 Określenie  ilości energii  uzyskanej z odnawialnych źródeł 
energii. 

 Obliczenie  redukcji  emisji  CO2   na podstawie ilości   
zaoszczędzonej  energii i paliwa. 

Zadanie 13 
Pozyskanie środków na rzecz mieszkaoców – termomodernizacja 

budynków 

Charakter i uzasadnienie działania 

Działanie dotyczy budynków wymagających szybkiej interwencji. 
Sugeruje się zorganizowanie przez gminy wsparcia dla właścicieli 
50 budynków.  
 Koszt do poniesienia przez gminę – 20 000 PLN 

Inwestor Mieszkaocy gminy 

Okres realizacji 2018-2019 

Szacowany koszt 500 000 PLN 

Mierniki osiągnięcia celów: 
 szacowany efekt redukcji zużycia 

energii  
 szacowany efekt redukcji emisji 

CO2 
 

redukcja energii 2 574,18 MWh /rok 
redukcja emisji 1 289,63 Mg CO2 /rok 

Źródła finansowania inwestycji  środki mieszkaoców gminy – 75 000 PLN (15%), 
dofinansowanie – 425 000 PLN (85%), 

 Dofinansowanie: WFOŚiGW, RPO. Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 

 
 

Monitoring i ocena 

 

 

 

 

 Wykonanie audytu energetycznego, w celu  określenia  
oszczędności energii. 

 Monitorowanie  zużycia  energii, ciepła i paliw przed i po 
wykonaniu inwestycji. 

 Określenie  ilości energii  uzyskanej z odnawialnych źródeł 
energii. 

 Obliczenie  redukcji  emisji  CO2   na podstawie ilości   
zaoszczędzonej  energii i paliwa. 

Zadanie 14 Uruchomienie na witrynie internetowej Gminy zakładki Ochrony 
Powietrza 

Działanie potrzebne do przekazywania informacji o stanie powietrza, inicjatywach samorządu dotyczących 
ograniczenia niskiej emisji i zwiększenia energetyczności w gminie, przekazywania informacji o dostępnych 
środkach finansowych na cele inwestycyjne. 
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Efekt ekologiczny redukcji zużycia paliwa i emisji CO2 (tabela 54) 

Szacunkowy efekt ekologiczny 

  Wyszczególnienie 

Redukcja 
zużycia 
energii w 
MWh 

Redukcja 
emisji CO2 
[Mg/rok] 

Redukcja 
zużycia 
energii w 
MWh 

Redukcja 
emisji CO2 
[Mg/rok] 

Redukcja 
zużycia 
energii w 
MWh 

Redukcja 
emisji CO2 
[Mg/rok] 

Redukcja 
zużycia 
energii w 
MWh 

Redukcja 
emisji CO2 

[Mg/rok] 

2010-2014 2015-2020 2021-2023 Razem 2015-2023 

1. 
Aktualizacja projektu 
założeo do planu 
zaopatrzenia w paliwa 

    0 0 0 0 0 0 

2. Aktualizacja PGN     0 0 0 0 0 0 

3. 
System Zielonych 
Zamówieo Publicznych     0 0 0 0 0 0 

4. 

Zorganizowanie i 
wyposażenie sal 
dydaktycznych 

    0 0 0 0 0 0 

5. 
Organizacja pikników 
ekologicznych     0 0 0 0 0 0 

6. 
Stop niskiej emisji 
liniowej 

    0 0 0 0 0 0 

7. 
Termomodernizacja 
biblioteki     63,3 11,4 0 0 63,3 11,4 

8. 
Instalacja ogniw 
fotowoltaicznych, 
samorząd 

    223,8 181,25 0 0 223,8 181,25 

9. 
Modernizacja oświetlenia 
ulicznego     881,5 715,78 0 0 881,5 715,78 

10. 
Budowa ścieżek 
rowerowych     1061,75 3 297,14 1 592,63 4 945,71 2 654,58 8 242,86 

11. 
Instalacje OZE - 
mieszkaocy 

    
663,88 539,07 520,41 417,37 1 202,95 976,79 

12. 
Wymiana źródeł ciepła - 
mieszkaocy 

    
19 840,78 9 939,94 17 856,70 8 945,95 37 687,48 18 885,89 

13. 
Termomodernizacja - 
mieszkaocy 

    
2 574,18 1 289,63 0 0 2 574,18 1 289,63 

14. 
Uruchomienie zakładki 
internetowej 

    0 0 0 0 0 0 

Razem - 24 806,04 - 9 427,19 25 309,19 15 974,21 19969,74 14 309,03 44 084,64 30 403,60 

 
Harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych działao (tabela  55) 

Harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych działao 

1. Projekt założeo do planu zaopatrzenia  w ciepło…, 2. Aktualizacja PGN, 3. System Zielonych 
Zamówieo Publicznych, 4. Zorganizowanie i wyposażenie sal dydaktycznych, 5. Organizacja pikników 
ekologicznych, 6.  "Stop niskiej emisji liniowej" , 7.  Termomodernizacja biblioteki W Woli 
Rzędzioskiej,  8. Instalacja ogniw fotowoltaicznych - samorząd,   9. Modernizacja oświetlenia 
ulicznego,  10. Budowa ścieżek rowerowych, 11. Pozyskanie środków finansowych dla mieszkaoców 
- instalacje OZE, 12. Pozyskanie środków dla mieszkaoców - wymiana źródeł ciepła, 13. Pozyskanie 
środków dla mieszkaoców - termomodernizacja budynków mieszkalnych,  14. Uruchomienie 
zakładki internetowej 

  Zadania 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Razem 

1. Z 1 0 0 20 000 0 0 0 0 0 20 000 

2. Z 2 0 0 0 0 20 000 0 0 0 20 000 

3. Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4. Z 4 0 0 40 000 40 000 24 000 0 0 0 104 000 

5. Z 5 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 100 000 

6. Z 6 0 10 000 0 0 10 000 0 0 0 20 000 

7. Z 7 0 0 250 000 0 0 0 0 0 250 000 

8. Z 8 0 1 000 000 1 296 000 900 000 0 0 0 0 3 196 000 

9. Z 9 0 200 000 100 000 400 000 500 000 0 0 0 1 200 000 

10.  Z 10 0 500 000 0 0 500 000 500 000 500 000 500 000 2 500 000 

  Z org/11 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 40 000 

  Z org/12 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 40 000 

  Z org/13 0 0 20 000 0 0 0 0 0 20 000 

14.  Z 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Razem 0 1 730 000 1 786 000 1 360 000 1 114 000 520 000 500 000 500 000 7 510 000 

Inwestycje do realizacji przez mieszkaoców 

11. Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach , 12. Wymiana źródeł ciepła w 
budynkach mieszkalnych, 13. Termomodernizacja budynków mieszkalnych 

11.  Z 11 0 0 1 000 000 1 000 000 2 200 000 1 000 000 1 000 000 1 150 000 7 350 000 

12.  Z 12 0 1 500 000 2 000 000 1 500 000 2 000 000 2 000 000 800 000 0 9 800 000 

13.  Z 13 0 0 250 000 250 000 0 0 0 0 500 000 

Razem 0 1500000 3 250 000 2 750 000 4 200 000 3 000 000 1 800 000 1 150 000 17 650 000 

 

13.  Proponowane monitorowanie wskaźników 
 
Etap wdrożenia i ewaluacji działao jest kluczowym elementem realizacji założeo Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej. Na tym odcinku rozstrzyga się bowiem, czy Plan pozostanie zbiorem 
niezrealizowanych postulatów, czy też wywrze konkretny wpływ na życie Gminy. W momencie 
podjęcia decyzji o realizacji poszczególnych zadao, powinny byd  sporządzone  szczegółowe  plany  
ich realizacji, z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych, harmonogramem i sposobem monitorowania. 

W zakresie monitorowania efektów prowadzonych działao niezbędna jest współpraca pomiędzy 
wszystkimi interesariuszami dokumentu. 

Zasadniczo władze lokalne nie powinny mied problemów ze zgromadzeniem  dokładnych   i 
wyczerpujących   danych  (niezbędnych do monitorowania wskaźników) na temat zużycia energii w 
ich własnych budynkach i urządzeniach. W Gminie Tarnów zgromadzenie danych na temat zużycia 
energii wymaga wykonania następujących kroków: 

 identyfikacja wszystkich budynków i urządzeo, 
 zidentyfikowanie w tych budynkach i urządzeniach wszystkich punktów poboru energii 

oraz wykorzystywanych paliw (energia elektryczna, gaz, ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, 
zbiorniki na olej opałowy, itp.), 

 ustalenie osoby/wydziału, która/y otrzymuje faktury i jest w posiadaniu danych na temat 
zużycia energii dla każdego z punktów poboru energii, 

 zorganizowanie scentralizowanej zbiórki tych dokumentów/danych, 
 wybór  odpowiedniego  systemu  magazynowania  danych  i  zarządzania danymi (może to 

byd prosty arkusz w MS Excel lub bardziej złożone, komercyjne oprogramowanie), 
upewnienie  się,  że  dane  są  gromadzone  i  wprowadzane  do  systemu przynajmniej co 
miesiąc. 

 możliwe jest zastosowanie zdalnych pomiarów, które ułatwią proces gromadzenia danych, 
 konieczne jest analizowanie danych i podejmowanie stosownych do sytuacji rozwiązao. 
 jednocześnie należy zastanowid się, czy proces gromadzenia danych nie stanowi  doskonałej  

okazji  do  zajęcia  się  innymi  kwestiami  związanymi  z energią, takimi jak:  
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o racjonalizacja liczby punktów poboru energii 
o odnowienie i/lub zmiana umów z dostawcami energii, 

 identyfikacja budynków zużywających najwięcej energii i zaplanowanie dla  nich  działao  
pozwalających  zidentyfikowad  odstępstwa  od  normy i podjąd działania naprawcze. 

Zbieranie informacji od indywidualnych konsumentów energii z obszaru gminy  nie  jest  zawsze  
możliwe.  Dlatego też konieczne jest poszukiwanie i stosowanie  kompleksowych  rozwiązao,  które  
pozwolą  oszacowad  zużycie energii w tym sektorze. W przypadku sektora mieszkaniowego można 
przeprowadzid ankietyzację i zebrad dane na próbce populacji, a następnie wyliczyd średnie zużycie 
energii przypadające na metr kwadratowy lub na mieszkaoca (w rozbiciu na różne rodzaje 
budynków i różne klasy przychodów). Umożliwi to oszacowanie zużycia energii w całym sektorze, 
przy wykorzystaniu danych statystycznych dotyczących obszaru gminy.  

Tabela 56. Proponowane wskaźniki monitorowania zadao inwestycyjnych do 2020 roku. 

Opis wskaźnika Jednostka Źródło danych 
Plan do 

2020 
roku 

Stopieo 

realizacji w 

danym roku 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

Liczba budynków poddana termomodernizacji szt. Urząd Gminy i 
administratorzy 
budynków, audyty 
energetyczne 

1   

Redukcja zużycia energii MWh/rok 63,3   

Redukcja emisji CO2 Mg CO2/rok 11.4   

Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach samorządowych 

Liczba instalacji  szt. Urząd Gminy i 
administratorzy 
budynków, dane 
Tauron 

20   

Moc zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych MW 0,265   

Ilośd wytworzonej energii MWh/rok 223,80   

Redukcja emisji CO2 Mg CO2/rok 181,25   

Termomodernizacja budynków mieszkalnych 

Liczba budynków poddana termomodernizacji szt. Urząd Gminy, 
ankietyzacja, 
audyty 
energetyczne 

50   

Redukcja zużycia energii MWh/rok 2 574,18   

Redukcja emisji CO2 Mg CO2/rok 1 289,63   

Zastosowanie instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych 

Liczba instalacji  szt. Urząd Gminy, 
ankietyzacja, dane 
Tauron 

200   

Moc zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych MW 0,600   

Ilośd wytworzonej energii MWh/rok 663,88   

Redukcja emisji CO2 Mg CO2/rok 539,07   

Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 

Liczba wymienionych źródeł ciepła szt. 
Urząd Gminy, 
ankietyzacja 

1 000   

Ilośd wytworzonej energii MWh/rok 19 840,78   

Redukcja emisji CO2 Mg CO2/rok 9 939,94   

Budowa ścieżek rowerowych 

Długośd zbudowanych ścieżek rowerowych km 
Urząd Gminy, 
ankietyzacja 

4   

Redukcja zużycia energii MWh/rok 1 061,75   

Redukcja emisji CO2 Mg CO2/rok 3 297,14   

Wymiana oświetlenia ulicznego na LED 

Liczba zmodernizowanych punków oświetlenia  osoby Urząd Gminy, 
dane Tauron, 
ankietyzacja 

550   

Redukcja zużycia energii MWh/rok 881,50   

Redukcja emisji CO2 Mg CO2/rok 715,78   

* Przykładowe źródła wskaźników  - wartości opałowe *WO+ i wskaźniki emisi CO2 *WE+ do 
raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji *KOBiZE+,  
referencyjny wskaźnik jednostkowej emisyjności CO2 przy produkcji energii elektrycznej do 
wyznaczania poziomu bazowego dla projektów JI realizowanych w Poslce *KOBiZE+, charakterystyka 
oleju napędowego,PKN Orlen, http:www.orlen.pl 

 
Wyżej wymienione wskaźniki stanowią jedynie propozycje monitorowania efektów  prowadzonych  



                                 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów na lata 2015-2023 
 

str. 99 
 

działao. W żadnym wypadku nie stanowią katalogu zamkniętego. Każdorazowo w ramach 
realizacji zadania należy ustalid termin i zakres monitorowania osiągniętych efektów, dostosowując 
wskaźniki do: 

 zakresu i specyfiki działania, 
 możliwych do pozyskania danych, 
 prawidłowego zobrazowania zamierzonych celów. 

Odpowiedzialnośd za całościową realizację Planu spoczywa na Wójcie Gminy Tarnów. Poszczególne 
działania ogólne i zadania szczegółowe realizowane  będą  przez  różne  jednostki  organizacyjne  w  
ramach  struktur Urzędu Gminy. 

Na system monitoringu PGN dla Gminy Tarnów składają się następujące działania: 

 systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji 
poszczególnych zadao Planu zgodnie z charakterem zadania; dane powinny byd gromadzone 
na bieżąco, natomiast kompletne zestawienia informacji powinny byd przygotowywane raz w 
roku [za rok poprzedni], 

 wprowadzanie danych dotyczących monitoringu do bazy danych, 
 ocena realizacji zadao przewidzianych w PGN  w formie raportów zawierających: 
 analizę porównawczą osiągniętych wyników z założeniami Planu; określenie stopnia 

wykonania zapisów Planu oraz identyfikację ewentualnych rozbieżności; 
 analizę przyczyn odchyleo oraz określenie działao korygujących oraz wprowadzenie 

nowych instrumentów wsparcia, 
 przeprowadzenie zaplanowanych działao korygujących *w razie konieczności aktualizacja 

Planu]. 

W ramach prowadzonego monitoringu realizacji powinny byd sporządzane raporty. Minimalne 
częstotliwośd przygotowania raportu to okres dwuletni. Zakres raportu powinien obejmowad analizę  
stanu realizacji zadao oraz osiągnięte rezultaty w zakresie redukcji emisji i zużycia energii. 

Zakres raportu: 

1. Cele strategiczne i szczegółowe – przypomnienie celów, aktualny stan realizacji celów *na 
podstawie wskaźników monitorowania] 

2. Opis stanu realizacji PGN: 
a+ przydzielone środki i zasoby do realizacji PGN, 

b] realizowane zadania, 

c] napotkane problemy w realizacji. 

3.  Wyniki inwentaryzacji emisji – podsumowanie aktualnej inwentaryzacji emisji i porównanie jej 
z inwentaryzacją bazową. 

4. Ocena realizacji oraz działania korygujące. 

5. Stan realizacji zadao – zestawienie aktualnie osiąganych rezultatów działao określanych na 
podstawie wskaźników monitorowania. 

Dodatkowo co najmniej raz na cztery lata powinno się sporządzid inwentaryzację monitoringową, 
stanowiącą załącznik do raportu wdrażania PGN. Opracowanie inwentaryzacji monitoringowej 
pozwala na ocenę dotychczasowych efektów realizowanych działao i stanowi podstawę do 
aktualizacji PGN. 

Plan powinno się aktualizowad pod koniec okresu programowania, niemniej istnieje możliwośd 
uaktualnienia Planu w dowolnym momencie m.in. jako odpowiedź na rosnące potrzeby Gminy w 
zakresie różnicowania i podniesienia skuteczności działao niskoemisyjnych lub w przypadku zmian 
strategii Gminy. Władze Gminy mogą także podjąd decyzję o zmianie Planu prowadząc procedurę 
ewaluacji osiąganych celów wykorzystując metodologię opisaną w zakresie monitoringu i oceny PGN 
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lub wprowadzając mierniki monitorowania realizacji działao. Zgodnie z procedurą, po 
przeprowadzonej ewaluacji i naniesieniu zmian, zaktualizowany Plan zostanie zatwierdzony przez 
Radę Gminy. 

W  celu koordynacji całości procesu realizacji działao  i kontroli osiąganych efektów, postuluje się 
powołanie zespołu, którego pracą będzie kierował koordynator Planu. Do najważniejszych zadao 
zespołu należed będzie: 

 gromadzenie danych niezbędnych do oceny realizacji planu, 

 monitorowanie zużycia energii i emisji zanieczyszczeo, 
 kontrola i w razie potrzeby korekta Planu w perspektywie realizacji celów do roku 2020, 
 monitorowanie  dostępności  zewnętrznych  środków  finansowych umożliwiających realizację zadao, 

 przygotowywanie  planów  działao  krótkoterminowych  w  oparciu o możliwości finansowe 
 raportowanie postępów realizacji planu i prowadzonych działao, 
 informowanie  opinii  publicznej  o  osiąganych rezultatach i budowanie poparcia społecznego dla 

realizowanych działao. 

Koordynator oraz osoby pracujące w zespole, z racji  na zakres obowiązków wynikających z 
wdrażania i monitorowania Planu powinny otrzymywad wynagrodzenie.  

Rysunek 3 Struktura organizacyjna systemu wdrażania i monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

 

Zadania członków zespołu monitoringu i ewaluacji 

 Koordynator –  nadzór nad pracą zespołu,  gromadzenie wszystkich danych, opracowanie rocznego 
raportu. 

 Specjalista ds. energetyki  - zbierani e i porządkowanie danych dotyczących zużycia paliw 
energetycznych  oraz zużycia energii cieplnej i energetycznej. 

 Specjalista ds. transportu – zbieranie i porządkowanie danych dotyczących zużycia paliw 
samochodowych i  komunikacji. 

 Specjalista ds. działao miękkich -  zbieranie i porządkowanie danych dotyczących działao 
promocyjnych, edukacyjnych, gminnych inwestycji i przedsięwzięd.  

Ocena realizacji Planu polegad będzie na systematycznej obserwacji postępów we wdrażaniu. Proces 
monitorowania obejmuje pięd płaszczyzn: 

  Rysunek 4   System monitoringu PGN 
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14. FINANSOWANIE ZADAO UJĘTYCH W PROGRAMIE OGRANICZENIWA NISKIEJ EMISJI 

1.  Finansowanie ze środków NFOŚIGW 

3.2. Poprawa efektywności energetycznej 
Zakres programu Inwestycje polegające na projektowaniu i budowie lub tylko budowie, 

nowych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. 

Tryb składania wniosków Tryb ciągły 

 
Beneficjenci 

 Podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem  paostwowych 
jednostek budżetowych; samorządowe osoby prawne, spółki prawa 
handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100%  
udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadao własnych JST 
wskazanych w ustawach; organizacje pozarządowe, w tym fundacje i 
stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do 
rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby 
prawne, które realizują zadania publiczne na podstawie odrębnych 
przepisów. 

 
Forma i warunki 
dofinansowania 

1.  Dotacja - poziom dofinansowania kosztów dokumentacji projektowej i jej 
weryfikacji, w zależności od klasy energooszczędności projektowanego 
budynku, wynosi: 
a)   dla klasy A: 60%; 
b)   dla klasy B: 40%;  
c)   dla klasy C: 20%. 
 
2. Pożyczka na budowę nowych energooszczędnych budynków użyteczności 
publicznej, w zależności od klasy energooszczędności projektowanego 
budynku: 

a)   dla klasy A: do 1200 zł za m
2
; 

b)   dla klasy B i C: do 1000 zł za m
2  

powierzchni użytkowej pomieszczeo o 
regulowanej temperaturze. 
 

 oprocentowanie pożyczki: WIBOR 3M, lecz nie mniej niż 2%, 
 okres finansowania: nie dłuższy niż 15 lat, 
 okres karencji: nie dłuższy niż 18 miesięcy, 
 wypłata transz pożyczki wyłącznie w formie refundacji. 
 minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia, ustalony na podstawie 

kosztorysu inwestorskiego - 1 000 000  PLN 
 wnioskodawca może ubiegad się o udzielenie łącznie dotacji i pożyczki 

lub tylko samej pożyczki., 
 dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zakooczone, tzn. takie, dla 

których została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie 
przed dniem złożenia wniosku do NFOŚiGW o dofinansowanie 
przedsięwzięcia oraz te przedsięwzięcia, które nie posiadają na dzieo 
złożenia wniosku ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Prosument  –   linia  dofinansowania dla  samorządów 

Zakres programu 1. Wsparciem finansowym objęte jest przedsięwzięcie polegające na 
zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji OZE do produkcji 
energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej, na 
potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych lub wielorodzinnych. Finansowane  będą  następujące  
instalacje  do  produkcji  energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i 
energii elektrycznej: 

 źródła ciepła opalane biomasą o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 
kWt, 

 pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt; 
 kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt; 
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 systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 
40kWp; 

 małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 
40kWe; 

 mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe, 
2. Przeznaczone dla budynków mieszkalnych. 
3. Dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej 

więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub więcej niż 
jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) 
energii elektrycznej. 

Beneficjenci Jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki. 

Prosument – linia dofinansowania przez bank 

Zakres programu  Wsparciem finansowym objęte jest przedsięwzięcie polegające na 
zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji OZE do produkcji 
energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej, na 
potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych lub wielorodzinnych. Finansowane będą następujące 
instalacje do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i 
energii    elektrycznej: 

o źródła ciepła opalana biomasą o zainstalowanej mocy cieplnej do 
300 kWt, 

o pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt; 
o kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt; 
o systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 

40kWp; 
o małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej 

do 40kWe; 
o mikrokogeneracja  - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe, 

 Przeznaczone dla budynków mieszkalnych.  
 Dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej 

więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub więcej niż 
jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) 

energii elektrycznej. 

Beneficjenci 
 

 osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym, albo prawo do dysponowania 
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie; 

 wspólnoty mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi 
wielorodzinnymi; 

 spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi 
wielorodzinnymi 

Prosument – linia dofinansowania przez WFOŚiGW 

Zakres programu   1.   Wsparciem finansowym objęte jest przedsięwzięcie polegające na 
zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji OZE do produkcji 
energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej, na 
potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych lub wielorodzinnych. 

2.   Finansowane będą następujące instalacje do produkcji energii 
elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej: 

 źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt; 
 pompy ciepła o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt; 
 kolektory słoneczne  o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt; 
 systemy fotowoltaiczne  o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp; 
 małe elektrownie wiatrowe o zainstalowanej mocy elektrycznej do 

40kWe; 
 mikrokogeneracja  o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe, 
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3.   Przeznaczone dla budynków mieszkalnych 
4.   Dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej 

więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub więcej niż 
jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) 
energii elektrycznej. 

Beneficjenci 1. Beneficjentem programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i 
gospodarki wodne. 

2. Beneficjentem koocowym programu są: 
 osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem 

mieszkalnym, jednorodzinnym albo prawo do dysponowania 
budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym  w budowie, 

 wspólnoty  mieszkaniowe  zarządzające  budynkami  mieszkalnymi, 
wielorodzinnymi; 

 spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi, 
wielorodzinnymi. 

II   Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Oś priorytetowa I - Zmniejszenie emisyjności gospodarki 
Wspieranie 
efektywności 
energetycznej, 
inteligentnego 
zarządzania energią 
i wykorzystania 
odnawialnych źródeł 
energii w 
infrastrukturze 
publicznej , w tym w 
budynkach 
publicznych, i w 
sektorze 
mieszkaniowym. 

Wsparciem będą objęte budynki mieszkalne wielorodzinne oraz budynki 
użyteczności publicznej (m. in. budynki użyteczności publicznej objęte 
obowiązkiem modernizacji energetycznej na podstawie art. 5 ust. 1 
dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej). Przewiduje 
się, że wsparcie dotyczyd będzie głębokiej kompleksowej modernizacji 
energetycznej budynków wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na 
energooszczędne, w tym również w zakresie związanym m.in. z ociepleniem 
obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na 
energooszczędne, z przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą 
źródła ciepła oraz podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza), 
systemów wentylacji i klimatyzacji, z instalacją systemów chłodzących, z 

wprowadzeniem systemów zarządzania energią. W budynkach powinny byd 

stosowane instalacje OZE, które będą  zapewniały przynajmniej częściowe 
pokrycie zapotrzebowania na energię w tych budynkach, pełniąc 
jednocześnie rolę demonstracyjną i edukacyjną (o ile wynika to z 
przeprowadzonego audytu energetycznego). W ramach opisywanego 
obszaru, instalacja OZE budowana na/przy budynkach musi byd w pełni 
dedykowana potrzebom energetycznym obiektu, a jedynie niewykorzystana 
częśd energii elektrycznej może byd oddawana do sieci dystrybucyjnej. 
Wsparciem mogą również zostad objęte działania związane z 
przygotowaniem audytów energetycznych takich budynków oraz prac 
projektowych. Zarówno w przypadku budynków użyteczności publicznej, jak 
i wielorodzinnych mieszkaniowych nie wyklucza się zastosowania różnych 
form partnerstwa publiczno-prywatnego, , biorąc pod uwagę inne dostępne 
mechanizmy wsparcia tego sektora. 
Uzupełniająco, w celu podniesienia wiedzy w zakresie efektywności 

energetycznej, środki będą również przeznaczone na stworzenie 
ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego i 
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności 
energetycznej, OZE  oraz gospodarki niskoemisyjnej. Wsparcie przewidziane 
jest dla organów władzy publicznej, w tym paostwowych jednostek 
budżetowych i administracji rządowej oraz podległych jej organów i 
jednostek organizacyjnych, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot 
mieszkaniowych, paostwowych osób prawnych, a także podmiotów 
będących dostawcami usług energetycznych 

III Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

IV. Inwestycje w środki trwałe 
Poddziałanie: Wsparcie M.in.: 
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inwestycji w 
przetwarzanie 
produktów rolnych, 
obrót nimi lub ich 
rozwój 

1. koszty budowy, modernizacji lub przebudowy budynków produkcyjnych 
lub magazynowych i budowli stanowiących infrastrukturę zakładów 
przetwórstwa, niezbędną do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu 
maszyn i urządzeo lub infrastruktury służącej ochronie środowiska 

2.     koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakooczonego 

przeniesieniem prawa własności: maszyn lub urządzeo do przetwarzania, 
magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży, aparatury 
pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji 
lub magazynowania, urządzeo służących poprawie ochrony środowiska. 

VII. Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich 
Poddziałanie Wsparcie 
inwestycji w tworzenie, 
ulepszanie i rozwijanie 
podstawowych usług 
lokalnych dla ludności 
wiejskiej, w tym rekreacji 
i kultury, i powiązanej 
infrastruktury 

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje: 

 budowę,   modernizację   lub   wyposażanie   budynków   pełniących 
funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury; 

 ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu 
przestrzennego; 

 budowę  lub  modernizację  targowisk  lub  obiektów  budowlanych 

przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów. 

IV Finansowanie ze środków Regionalnego RPO Województwa Małopolskiego 
Oś Priorytetowa 4.                             Regionalna Polityka Energetyczna 

Działanie 4.1 
Zwiększenie 
wykorzystania 
odnawialnych 
źródeł energii 

 

Poddziałanie 4.1.1. Rozwój Infrastruktury produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych:  
Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie 
oraz przebudowie infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeo) 
mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej.   

Działanie 4.2 
EcoPrzedsiębiorstwa 

 

Celem działania jest umożliwienie zmniejszenia zapotrzebowania na energię 
i ciepło, jak równie ż ograniczenie zużycia wody oraz zwiększenie 
wykorzystania ciepła odpadowego. W wyniku realizacji działania nastąpi 
podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez zmiany w 
procesach technologiczno-produkcyjnych, kompleksowe modernizacje 
energochłonnych obiektów, b ędących zapleczem działalności 
przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno-
usługowe) oraz zwiększone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W 
odniesieniu do projektów dotycz ących głębokiej modernizacji 
energetycznej obowiązkowym warunkiem poprzedzającym realizację 
inwestycji będzie przeprowadzenie audytów energetycznych, które posłu żą 
weryfikacji faktycznych oszczędności energii oraz wynikających z nich 
wymiernych skutków finansowych dla prze dsiębiorstwa. W ramach 
weryfikacji założonych celów i efektów projektu obowi ązkowe będzie 
przeprowadzenie po zrealizowaniu projektu analizy potwierdzającej 
osiągnięcie tych założeo. Zakres projektu powinien wynikad bezpośrednio z 
przeprowadzonego audytu. W ramach modernizacji energetycznej wsparcie 
będzie skierowane na możliwie szeroki zakres prac, w tym:  a) ocieplenie 
obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na 
energooszczędne, b) przebudowa systemów grzewczych 13 (wraz z 
wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, 
instalacj ą systemów chłodz ących c) zastosowanie automatyki pogodowej i 
systemów zar ządzania budynkiem, d) budowa lub przebudowa 
wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych 
źródeł ciepła, e) instalacja mikrokogeneracji / mikrotrigeneracji na potrzeby 
własne, f) wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu, iż do 
sieci dystrybucyjnej oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana częśd 
energii elektrycznej. 
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Działanie 4.3 

Poprawa efektywności 
energetycznej w sektorze 
publicznym i 
mieszkaniowym 

Poddziałanie 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej 

W ramach modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na 
możliwie szeroki zakres prac, w tym:   
a) ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia 
na energooszczędne;  
b) przebudowa systemów grzewczych  (wraz z wymianą źródła ciepła, 
podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci 
ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów 
chłodzących;  
c) zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zar ządzania budynkiem; 
d) budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz 
likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła;  
e) instalacja mikrokogeneracji / mikrotrigeneracji na potrzeby własne;  
f) wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu, iż do sieci 
dystrybucyjnej oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana częśd energii 

elektrycznej.  

Poddziałanie 4.3.4 Głęboka modernizacja energetyczna budynków 
wielorodzinnych mieszkaniowych 

W ramach modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na bardzo 
szeroki zakres prac, w tym:   

a) ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia 
na energooszczędne;  

b) przebudowa systemów grzewczych  (wraz z wymianą źródła ciepła, 
podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci 
ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimaty zacji, instalacją systemów 
chłodz ących;  

c) zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zar ządzania budynkiem; 
d) budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz 
likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła;  

e) instalacja mikrokogeneracji/mikrotrigeneracji na potrzeby własne;  

f) wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu iż do sieci 
dystrybucyjnej oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana częśd energii 
elektrycznej. Projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii będą 
otrzymywały wyższą punktację podczas oceny. 

Działanie 4.4 
Redukcja emisji 
zanieczyszczeo do 
powietrza  

Poddziałanie 4.4.1  Obniżenie poziomu niskiej emisji ZIT 
Interwencja w działaniu będzie skierowana na wymianę starych kotłów, 
pieców, urządzeo grzewczych na paliwa stałe wraz z wykonaniem 
wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.  Wsparcie będzie udzielone 
na inwestycje w źródła ciepła spalaj ące biomasę lub wykorzystujące paliwa 
gazowe.   

Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji SPR 
 

Interwencja w działaniu będzie skierowana na wymianę starych kotłów, 
pieców, urządzeo grzewczych na paliwa stałe wraz z wykonaniem 
wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.  Wsparcie będzie udzielone na 
inwestycje w źródła ciepła spalaj ące biomasę lub wykorzystujące paliwa 
gazowe.  Inwestycje mogą zostad wsparte jedynie w przypadku, gdy 
podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione 
ekonomicznie. Oznacza to, iż dofinansowanie uzyskają równie ż inwestycje 
polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej.  Priorytetowo powinny byd 
wspierane projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii (np. pompy 
ciepła). 
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 Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) SPR 
Interwencja w działaniu będzie skierowana na wymianę starych kotłów, 
pieców, urządzeo grzewczych na paliwa stałe wraz z wykonaniem 
wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.  Wsparcie będzie udzielone 
na inwestycje w źródła ciepła wykorzystuj ące paliwa stałe.  Inwestycje 
mogą zostad wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci 

ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie. 

OŚ PRIORYTETOWA 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 

Działanie 11.2. 
Odnowa obszarów 
wiejskich 
 

Działanie realizowane będą na obszarach wiejskich rozumianych 

jako: 

 wieś – siedziba władz gminnych, i/lub 
  największa wieś w gminie, i/lub 
 miasto poniżej 5 tys. mieszkaoców. 

Działania inwestycyjne służące rozwiązywaniu zdiagnozowanych 

problemów społecznych (wsparciu nie podlegają inwestycje polegające 

na budowie nowych obiektów): 

1. Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów 

infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne 

2. Zagospodarowanie przestrzeni wiejskich / miejskich na cele publiczne 

i/lub społeczne i/lub gospodarcze, w tym w szczególności 

porządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznych, takich 

jak: place, centra wsi, targowiska, skwery, parki. 

3. Modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej 

poprawiające ich estetykę zewnętrzną. 

4. Modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych 

budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, 

zewnętrzne/wewnętrzne klatki schodowe i korytarze, windy). 

5. Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja podstawowej 
infrastruktury komunalnej (np. przewodów lub urządzeo 
wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, 
gazowych lub telekomunikacyjnych) na obszarze objętym 
projektem, w celu zapewnienia dostępu wszystkich obiektów i 
terenów poddawanych odnowie do podstawowych usług 
komunalnych – wyłącznie w ramach typów projektów 1-4. 

6.    Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej poprawiającej 
dostępnośd do obszaru poddawanego odnowie – wyłącznie w ramach 
typów projektów 1-4. 

V                           Finansowanie ze środków WFOŚiGW w Krakowie 

Finansowe wsparcie działao energooszczędnych 

Rodzaje dofinansowywanych działao energooszczędnych 

 Termomodernizcja 

 Instalacja odnawialnych źródeł energii 

 Ograniczenie zużycia gazu 

 Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne 
Instrumenty finansowe  

 Pożyczki  preferencyjne  (do  100%  kosztów  kwalifikowanych  netto),  oprocentowanie:  

0,6 stopy redyskonta weksli  - nie mniej niż 3,6%/rok z możliwością umorzenia, 

 Pożyczki płatnicze (pomostowe), oprocentowanie: 0,6 stopy redyskonta weksli – nie mniej 
niż 3,6 %/rok bez możliwości umorzenia, 
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 Dotacje (do 40% kosztów kwalifikowanych) 

 Dopłaty do kapitału kredytów bankowych  (do 50%) 

 Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (do 80%) 

4.1. Dofinansowanie dla osób fizycznych 

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (do 80%) 

  Termomodernizacja  –  docieplana  powierzchnia  wraz  z  oknami  do  600  m2        
(koszty kwalifikowane nie mogą byd wyższe niż 200 zł/m2, przy wymianie okien 300 zł/m

2
) 

Dopłaty do kapitału kredytów bankowych 

 Zakup i instalacja rekuperatorów z odzyskiem ciepła w celu zminimalizowania zużycia energii 
(koszt kwalifikowany do 15 000 zł za 1 szt. rekuperatora, dopłata maks. do 50% KK). 

 Wymiana kotłów grzewczych węglowych na kotły gazowe i olejowe o mocy do 40 kW 

 Zakup i instalacja ogniw fotowoltaicznych o mocy do 10 kW (koszt kwalifikowany do 5 000 zł 

za 1kW/mocy, dopłata maks. do 40% KK). 

 Zakup i instalacja kolektorów słonecznych o mocy do 10 kW  (koszt kwalifikowany do 4 600 zł 

za 1kW/mocy, dopłata maks. do 40% KK). 

 Zakup i  instalacja pomp  ciepła o mocy  do  40  kW    (koszt kwalifikowany  do  3  000 zł za 
1kW/mocy, dopłata maks. do 50% KK). 

4.2. Dofinansowanie dla samorządów lokalnych 
Dotacja 

 likwidacja niskiej emisji, budowa odnawialnych źródeł  energii i  termomodernizacja,  
zadania  związane z  oszczędnością  energii  (m. in.  w  szkołach, żłobkach, przedszkolach, 
obiektach sportowych, budynkach administracyjnych) – dotacja do 40% kosztów 
kwalifikowanych, 

Pożyczka 

 przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza 

o wymiana kotłów węglowych na gazowe lub olejowe (min moc. 40 kW) 

 zadania związane z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej 

o instalacja kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych (min. moc 10 kW) 

o instalacja pomp ciepła (min. moc 40 kW) 

o instalacja kotłów na biomasę (min. moc 40 kW) 

 Zadania  związane  z  opracowywaniem  i  wdrażaniem  nowych  technik  i  technologii  
(...) w szczególności dotyczących ograniczania emisji i zużycia wody, a także efektywnego 
wykorzystania paliw 

o modernizacja kotłowni wymiana kotłów gazowych na gazowe (min moc. 40 kW) 

o termomodernizacja budynków (min. powierzchnia docieplana – 600m2) 

VI FUNDUSZ TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW 
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Fundusz Termomodernizacji i Remontów
 
jest oparty na uregulowaniach ustawy z dnia 21 listopada 2008 

roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów (z późniejszymi zmianami). Podstawowym celem tej 
ustawy jest pomoc finansowa dla Inwestorów chcących poprawid stan techniczny istniejącego zasobu 
mieszkaniowego, w szczególności zaś części wspólnych budynków wielorodzinnych. Działania BGK 
przewidują trzy rodzaje premii: 

 

A) termomodernizacyjna w wysokości 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację 
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jednak nie więcej, niż 16 % kosztów faktycznie 
poniesionych na realizację przedsięwzięcia i dwukrotnośd przewidywanych rocznych kosztów 
oszczędności energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego, 

B) remontowa, związana z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, którego celem jest remont 
budynku zawierający elementy mające wpływ na oszczędzanie energii (np. wymiana okien), 

C) kompensacyjna, której celem jest rekompensata strat  poniesionych przez właścicieli budynków 
mieszkalnych w związku z obowiązującymi w latach 1994 – 2005 zasadami ustalania czynszów za 
najem lokali kwaterunkowych znajdujących się w tych budynkach. 

Premia termomodernizacyjna: 

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegad  właściciele lub zarządcy: 

 budynków mieszkalnych, 

 budynków zbiorowego zamieszkania, 

 budynków użyteczności  publicznej stanowiących  własnośd jednostek samorządu    terytorialnego  
i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadao publicznych, 

 lokalnej sieci ciepłowniczej, 

 lokalnego źródła ciepła. 

Premia nie przysługuje jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym. 

Premia remontowa 

O premię remontową mogą się ubiegad właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których 
użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r. 
Premia remontowa przysługuje wyłącznie: 

 osobom fizycznym, 

 wspólnotom mieszkaniowym z większościowym udziałem osób fizycznych, 

 spółdzielniom mieszkaniowym, 

 towarzystwom budownictwa społecznego. 

Premia remontowa przysługuje w przypadku  realizacji  przedsięwzięd remontowych  związanych  z 
termomodernizacją budynków wielorodzinnych, których przedmiotem jest: 

 remont tych budynków, 
 wymiana okien lub remont balkonów (nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali), 

 przebudowa budynków, w wyniku której następuje ich ulepszenie, 
 wyposażenie  budynków  w  instalacje  i  urządzenia  wymagane  dla  oddawanych  do  

użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi z 

obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii oraz zachowania  
warunków dotyczących poziomu współczynnika kosztu przedsięwzięcia. 

Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu remontowego i jego pozytywna 
weryfikacja przez BGK. 
Premia remontowa stanowi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia 
remontowego, jednak nie więcej niż 15% poniesionych kosztów przedsięwzięcia. 

VII                                  Kredyty i pożyczki Banku Ochrony Środowiska 

nazwa Skrócony opis 

ECOKREDYT PV kredytowanie do 100% wartości zakupu i montażu instalacji 
fotowoltaicznej dla osób fizycznych, o cechach kredytu konsumenckiego 

Eco Pożyczka na zielone Pożyczka dla osób fizycznych na zakup zielonych  produktów: 
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zakupy  sprzęt AGD w klasie energetycznej A++, 
 rowery, samochody i pojazdy elektryczne, 
 samochodowa instalacja LPG, 
 armatura (termo zawory, spłuczki dwufunkcyjne, perlatory, krany z 

fotokomórką), 
 instalacje fotowoltaiczne o mocy 2kW-10kW, 
 przyłącze do sieci miejskiej, 
 pompy ciepła i rekuperatory, 
 kotły centralnego ogrzewania, 
  przydomowe oczyszczalnie ścieków, 
 okna i drzwi zewnętrzne termoizolacyjne, 
  pokrycia dachowe o naturalnym pochodzeniu, 
 systemy dociepleniowe, 
 elektroniczne systemy zarządzania energią w budynkach, 
 domowe stacje uzdatniania wody z ujęd własnych, 
 systemy odzysku wody deszczowej. 

Kredyt ECO Inwestycje 
z dofinansowaniem 
NFOŚiGW 

Obszar finansowania: 
 przedsięwzięcia obejmujące realizację działao inwestycyjnych w 

zakresie poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania 
odnawialnych źródeł energii, 

 termomodernizacja budynku/ów i/lub zastosowanie odnawialnych, 
 źródeł energii, realizowane poprzez zakup materiałów/ urządzeo/ 

technologii zamieszczonych na liście LEME. 

Preferencyjny kredyt z 
dopłatą WFOŚiGW 

Preferencyjne kredyty na inwestycje proekologiczne, w tym inwestycje 
związane z budową mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. 

ECO Kredyt Preferencyjne kredyty na rozwiązania przyjazne środowisku w tym 
m.in. na sfinansowanie kolektorów słonecznych, pomp ciepła, 
systemów ociepleo. 

Kredyt Ekomontaż Pozwala na sfinansowanie do 100% kosztów netto zakupu i/lub montażu 
urządzeo tj.: kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory, systemu 
dociepleo budynków i wielu innych. 

Kredyt Ekooszczędny Daje finansowanie inwestycji umożliwiających obniżenie zużycia energii, 
wody i surowców wykorzystywanych przy produkcji oraz  zmniejszających 
koszty związane ze składowaniem odpadów, oczyszczaniem ścieków i 
uzdatnianiem wody. 

Kredyt z klimatem Finansujący działania w obszarze efektywności energetycznej: 
 modernizacja indywidualnych systemów grzewczych w  budynkach 

mieszkalnych i obiektach wielko powierzchniowych, 
 modernizacja małych sieci ciepłowniczych, 
 prace modernizacyjne budynków, polegające na ich dociepleniu (np. 

docieplenie elewacji zewnętrznej, dachu, wymiana okien), wymianie 
oświetlenia bądź instalacji efektywnego systemu wentylacji lub 
chłodzenia, 

 montaż instalacji odnawialnej energii w istniejących budynkach lub 
obiektach przemysłowych (piece biomasowe, kolektory słoneczne, 
pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, dopuszcza się integrację OZE z 
istniejącym źródłem ciepła lub jego zamianę na OZE), 

 likwidacja indywidualnego źródła ciepła i podłączenie budynku  do 
sieci miejskiej, 

 wymiana nieefektywnego oświetlenia ulicznego, 
 instalacja urządzeo zwiększających efektywnośd energetyczną, 
 Instalacja jednostek kogeneracyjnych lub trigeneracji, 

2. Budowa systemów OZE 

IX                                                           Finansowanie ESCO 
Finansowanie ESCO polega na wykorzystaniu przyszłych oszczędności powstałych z realizacji 
termomodernizacji na spłatę zobowiązao  wobec "trzeciej strony", która pokryła koszt inwestycji. 
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Skrót "ESCO" - Energy Saving Company lub czasem Energy Service Company oznacza (w obu przypadkach) 
firmę oferującą usługi w zakresie finansowania działao zmniejszających zużycie energii. Jednak częściej jest 
w użyciu sformułowanie "finansowanie w trybie ESCO", które charakteryzuje sposób przeprowadzenia 

inwestycji. Idea  działania  firm  typu  ESCO łączy  w  sobie  pomoc  techniczną z równoczesnym 

zapewnieniem środków finansowych w wysokości umożliwiającej przeprowadzenie prac poprawiających 
efektywnośd wykorzystania energii. Przy czym prace prowadzi podmiot niezależny od użytkowników. 
Spłata zobowiązao  wobec firmy  typu  ESCO  pochodzi  z  przychodów wygenerowanych za sprawą 

redukcji kosztów zakupu energii będącej efektem inwestycji modernizacyjnej. Firmy  typu  ESCO  realizują  

kompleksowe usługi  w  zakresie  gospodarowania  energią w oparciu o kontrakty wykonawcze i udzielają 
gwarancji uzyskania oszczędności. Dla osiągnięcia celów modernizacji niezbędne jest wykonanie audytu 
energetycznego (analizy techniczno - ekonomicznej przedsięwzięcia) i wykazanie efektów ekonomicznych i 
ekologicznych. Firma ESCO przystąpi do realizacji  prac termomodernizacyjnych tylko wtedy gdy będzie 
miała zagwarantowany zadowalający ją zwrot środków zaangażowanych w realizację całego projektu. 
Formułę  ESCO  można  stosowad  w  wielu  sektorach  budownictwa,  gospodarce  komunalnej  oraz 
przemyśle, zwłaszcza wszędzie tam, gdzie występują znaczne oszczędności: oświetlenie, ogrzewanie, 
pranie, utylizacja odpadów. 

    

 


