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Wykaz skrótów 

Tabela 1. Słownik skrótów. 

Lp. 
Nazwa 
skrótu 

Wyjaśnienie 

1.  ROF Rzeszowski Obszar Funkcjonalny 

2.  GUS Główny Urząd Statystyczny 

3.  JCW Jednolita część wód 

4.  JCWP Jednolita część wód powierzchniowych 

5.  JCWPd Jednolita część wód podziemnych 

6.  JST Jednostka samorządu terytorialnego 

7.  KZGW Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

8.  NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

9.  OZE Odnawialne Źródła Energii 

10.  PGW WP Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

11.  PMŚ Państwowy Monitoring Środowiska 

12.  POP Program Ochrony Powietrza 

13.  POŚ Program Ochrony Środowiska 

14.  PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

15.  PSZOK Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

16.  RDLP Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

17.  RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

18.  RDW Ramowa Dyrektywa Wodna 

19.  RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

20.  SOOŚ Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 

21.  UE Unia Europejska 

22.  WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

23.  WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  

24.  BDL  Bank Danych Lokalnych  

25.  GIS  Systemy Informacji Geograficznej  

26.  IETU  Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych  

27.  IMGW-PIB  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy  

28.  IOŚ-PIB  Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy  

29.  PZRP  Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym  

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

31.  STRADOM  Strategia Dużego Obszaru Miejskiego  

32.  SUiKZP Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  

33.  ZKF Zamknięta komora fermentacyjna 

34.  AKPiA Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka 

35.  SOK Składowisko Odpadów Komunalnych 

36.  Bd Brak danych  

źródło: opracowanie własne  
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1 Wprowadzenie  

Zmiany klimatu są obecnie jednym z największych zagrożeń środowiskowych, społecznych 

oraz ekonomicznych. Zgodnie z Raportem pt. Zmiany klimatu 2021: podstawy fizyczne (…)1 

opracowanym przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC – ang. 

Intergovernmental Panel on Climate Change) jest „bezdyskusyjne, że działalność człowieka 

ogrzała atmosferę, oceany i lądy”. Wśród najważniejszych wniosków zawartych we 

wspomnianym Raporcie opisujących obecny stan atmosfery należy szczególnie podkreślić 

następujące: 

 Skala ostatnich zmian w całym systemie klimatycznym oraz aktualny stan szeregu 

elementów systemu klimatycznego są bezprecedensowe w skalach czasowych od 

stuleci do wielu tysięcy lat. 

 Koncentracja CO2 w atmosferze była w 2019 r. wyższa niż kiedykolwiek w ostatnich  

2 mln lat. 

 Globalna temperatura powierzchni rosła od 1970 r. szybciej niż w jakimkolwiek innym 

50-letnim okresie w ciągu co najmniej ostatnich 2000 lat. 

 Globalny średni poziom morza podnosi się od 1900 roku szybciej niż w jakimkolwiek 

innym stuleciu w okresie co najmniej ostatnich 3000 lat. 

 Wywołana przez człowieka zmiana klimatu już obecnie wpływa na wiele ekstremów 

pogodowych i klimatycznych we wszystkich regionach świata.  

 Zaobserwowany wzrost stężenia gazów cieplarnianych od około 1750 roku jest 

bezdyskusyjnie spowodowany działaniami człowieka. 

 Każda z ostatnich czterech dekad była kolejno coraz cieplejsza niż którakolwiek 

z wcześniejszych, począwszy od 1850 r. 

 Wiele zmian w systemie klimatycznym nasila się jako bezpośredni efekt rosnącego 

globalnego ocieplenia. Wśród nich są wzrost częstotliwości i intensywności 

ekstremów ciepła, morskich fal gorąca i silnych opadów, susz rolniczych 

i środowiskowych w niektórych regionach oraz odsetka najsilniejszych cyklonów 

tropikalnych, a także spadku zlodzenia mórz Arktyki, pokrywy śnieżnej i wieloletniej 

zmarzliny. 

 Prognozuje się, że wraz z dalszym globalnym ociepleniem, wszystkie regiony będą 

w coraz większym stopniu doświadczały równoczesnych i różnorodnych zmian 

czynników zagrożeń klimatycznych.  

 We wszystkich rozważanych scenariuszach globalna temperatura powierzchni będzie 

nadal rosnąć co najmniej do połowy stulecia. O ile w najbliższych dekadach nie 

nastąpią głębokie redukcje emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych, globalne 

ocieplenie przekroczy kolejno progi 1,5°C i 2°C jeszcze w XXI wieku. 

 

Dlatego istotnym jest podjęcie działań zarówno łagodzących zachodzące zmiany jak też 

przystosowujących obszary przez nas zamieszkiwane do skutków przemian w obrębie 

                                                
1
 Zmiany klimatu 2021: podstawy fizyczne. Wkład I Grupy Roboczej do Szóstego Raportu Oceny 

Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu – ang. Climate Change 2021 The Physical Science Basis Working 
Group I contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 
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klimatu. Pierwsza wspomniana grupa działań to mitygacja zmian klimatu, natomiast druga to 

adaptacja. Na poniższej grafice zaprezentowano definicje wspomnianych terminów. 

 

 
Rysunek 1. Mitygacja i adaptacja do zmian klimatu 

źródło: opracowanie własne na podstawie 
2
 
3
 

 

Należy podkreślić, że równoległe prowadzenie obu grup działań (mitygacji i adaptacji) to 

najlepszy sposób na radzenie sobie z zachodzącymi zmianami klimatu. 

 

 

 

                                                
2
 Co to są działania mitygacyjne i adaptacyjne do zachodzących zmian klimatu?,  

https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/co-to-sa-dzialania-mitygacyjne-i-adaptacyjne-do-zachodzacych-
zmian-klimatu 
3
 https://www.gov.pl/attachment/d8ada76d-eccb-495d-8441-4f0b6966fe91 

Mitygacja zmian klimatu 

•Pod pojęciem mitygacji rozumie się 
działania mające na celu 
zapobieganie lub ograniczanie zmian 
klimatu. 

•Mitygacja, czyli łagodzenie, to 
całokształt działań, które mają na celu 
ograniczanie emisji gazów 
cieplarnianych (czyli dwutlenku węgla, 
metanu, podtlenku azotu, 
fluorowęglowodorów, 
perfluorowęglowodorów, itd.) i 
zwiększenie ich pochłaniania przez 
ekosystemy. 

Adaptacja do zmian klimatu 

•Jest to proces dostosowania do 
obecnych lub oczekiwanych 
warunków klimatycznych i ich 
skutków. 

•Realizowany jest poprzez działania 
adaptacyjne, o różnym charakterze  
i w różnej formie. Mają one na celu 
zwiększenie odporności miasta/ 
gminy/obszaru przed skutkami zmian 
klimatu, jak również wykorzystanie 
szans związanych z tymi zmianami. 
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2 Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest analiza postępu w zakresie mitygacji i adaptacji do zmian klimatu 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, która pozwoli na zaproponowanie kompleksowych 

działań w omawianym temacie. Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (zwanej dalej Diagnozą lub Diagnozą mitygacji  

i adaptacji) będzie więc podstawą do opracowania Planu adaptacji i zawierać będzie 

podsumowanie, wnioski z przeprowadzonych badań i analiz.  

 

Suplementem do Diagnozy jest propozycja planu działań zawierająca wskazanie gminy 

realizującej, harmonogram realizacji zadań oraz źródło ich potencjalnego finansowania. 

Działania te należy podjąć w celu adaptacji ROF do prognozowanych zmian klimatu  

w perspektywie do 2030 roku, z wizją do roku 2050. 

 

Obszary badawcze rozważane w Diagnozie objęły kwestie wskazane na poniższym rysunku. 

Zostały wśród nich wydzielone grupy mające odzwierciedlenie m.in. w podziale na sektory 

i elementy poddane analizie wrażliwości zaprezentowanej w dalszej części dokumentu. 

 
Rysunek 2. Obszary badawcze rozważane w Diagnozie. 

źródło: opracowanie własne 

 

Ochrona środowiska 

•ochrona środowiska, bioróżnorodności i klimatu, 

•nadzwyczajne zagrożenia dla środowiska (m.in. poważne awarie), 

•obszary prawnie chronione oraz cenne przyrodniczo. 

Gospodarka wodna 

•zmienność zapotrzebowania na wodę, 

•mała retencja, 

•uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, w tym kanalizacji deszczowej, 

•ochrony terenów zagrożonych suszą, 

•ochrona przeciwpowodziowa, ochrona przed podtopieniami. 

Energetyka 

•efektywność energetyczna (EE), 

•odnawialne źródła energii (OZE). 

Rolnictwo 

•melioracje, 

• rolnictwo ekologiczne, 

•ochrona gleb, racjonalne wykorzystywanie zasobów glebowych w celach rolniczych. 

Zdrowie publiczne, grupy wrażliwe 

•ochrona powietrza w tym odziaływanie transportu kołowego i kolejowego, 

•wzmocnienie sektora służby zdrowia opieki, reagowania na ekstremalne zjawiska 
pogodowe. 

Zagospodarowanie odpadów 

•gospodarka odpadami (w tym gospodarka odpadami niebezpiecznymi), 

•ograniczenie ilości odpadów. 
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2.1 Metoda opracowania Diagnozy 

Opracowanie Diagnozy mitygacji i adaptacji do zmian klimatu zostało wykonane m.in. 

zgodnie ze wskazaniami opisanymi w Podręczniku adaptacji dla miast, wytyczne 

do przygotowania miejskiego planu do zmian klimatu. Diagnoza mitygacji i adaptacji do 

zmian klimatu nie jest tożsama z Planem adaptacji do zmian klimatu, ale ze względu na 

przedmiot rozważań wykorzystano niektóre metody proponowane we wspomnianym 

Podręczniku adaptacji dla miast (…) i zaadaptowano je do specyfiki obszaru będącego 

połączeniem gmin o różnym charakterze – zarówno miejskim jak i miejsko-wiejskim oraz 

wiejskim. Opracowanie Diagnozy było procesem wieloetapowym, który zaprezentowano na 

poniższym rysunku. 

 
Rysunek 3. Etapy opracowania Diagnozy. 

źródło: opracowanie własne 

 

Z pierwszych pięciu etapów opracowania Diagnozy mitygacji i adaptacji do zmian klimatu 

zebrano dane i przeanalizowano dokumenty strategiczne oraz rozpoczęto proces 

angażowania społeczeństwa w powstawanie Diagnozy m.in. poprzez przeprowadzenie 

warsztatów oraz ankietyzacji mieszkańców. W następnych krokach stworzono projekt 

Diagnozy zawierający m.in. analizę wrażliwości, potencjału oraz podatności gmin ROF. 

Dokonano także oceny, wyboru oraz opracowania opcji mitygacji i adaptacji. 

Rozpoczęcie procesu 
opracowywania Diagnozy 

Zebranie informacji od 
członków ROF (gmin) 

oraz podmiotów 
zewnętrznych (tj. WIOS, 

PGW WP) 

Przeprowadzenie  
I warsztatów z członkami 

ROF oraz 
interesariuszami 

Przeprowadzenie 
ankietyzacji wśród 
mieszkańców ROF 

Przeprowadzenie  
II warsztatów z członkami 

ROF oraz 
interesariuszami 

Analiza wrażliwości, 
potencjału oraz 

podatności gmin ROF 

Ocena, wybór oraz 
opracowanie opcji 

mitygacji i adaptacji 

Opracowanie projektu 
Diagnozy oraz 

suplementu 
zawierającego opcje 

adaptacji 

Prace nad  projektem 
Diagnozy (konsultacje 
projektu z członkami 

ROF) 

Przeprowadzenie III 
warsztatów z członkami 

ROF oraz 
interesariuszami 

Stwierdzenie braku 
potrzeby opracowywania 
Prognozy oddziaływania 

na środowisko 

Opracowanie ostatecznej 
wersji Diagnozy 
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3 Charakterystyka obszaru 

Rzeszowski Obszar Funkcjonalny tworzy 15 gmin położonych w centralnej części 

województwa podkarpackiego. Są to: stolica województwa – Rzeszów (będące miastem na 

prawach powiatu) oraz miasto Łańcut, cztery gminy miejsko-wiejskie: Boguchwała, Błażowa, 

Głogów Małopolski, Tyczyn oraz dziewięć gmin wiejskich: Chmielnik, Czarna, Czudec, 

Krasne, Lubenia, Łańcut, Świlcza, Hyżne i Trzebownisko. Należą one do  

3 powiatów ziemskich: rzeszowskiego, łańcuckiego oraz strzyżowskiego. Całkowita 

powierzchnia ROF wynosi 1 211 km2, co stanowi niespełna 7% terenu województwa 

podkarpackiego. Na terenie ROF znajduje się łącznie 99 miejscowości (tzw. miejscowości 

podstawowych wg nomenklatury GUS).  

 

Teren ROF zamieszkuje około 395 tysięcy osób, czyli ok. 19% populacji województwa. 

Najludniejszą gminą Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego jest miasto Rzeszów, które 

skupia 50,0% ogólnej ludności całego obszaru funkcjonalnego. Średnia gęstość zaludnienia 

obszaru wynosi 314,0 os./km2 i jest niemal trzykrotnie wyższa od średniej dla województwa 

podkarpackiego. Rzeszowski Obszar Funkcjonalny posiada znaczny potencjał ludzki, który 

stanowi o możliwościach jego rozwoju.  

 

Zgodnie z treścią Statutu ROF (który w obecnym brzmieniu stanowi Załącznik nr 1 do 

uchwały nr 04.15.2021 Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego z dnia 17 grudnia 2021 r.), stanowi on „samorządne stowarzyszenie 

jednostek samorządu terytorialnego, powołane w celu wspierania idei samorządności 

terytorialnej, ochrony wspólnych interesów, wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć oraz 

koordynacji wspólnych przedsięwzięć i inwestycji, a w szczególności dla realizacji zadań 

Związku ZIT”. 

3.1 Położenie 

Teren ROF stanowi zwarty przestrzennie kompleks terytorialny odznaczający się wysokim 

poziomem urbanizacji, koncentracją funkcji administracyjnych, przemysłowych, usługowych 

i mieszkalnictwa, w którym występują wzajemne powiązania funkcjonalne (ekonomiczne, 

społeczne, komunikacyjne, infrastrukturalne, środowiskowe), wspólne systemy 

(organizacyjne i techniczne), a nade wszystko jest to obszar objęty wspólną polityką rozwoju 

(wspólne cele i narzędzia realizacji).  

Poniższa tabela przedstawia odsetek powierzchni ROF, który przypada w udziale 

poszczególnym gminom. 

Tabela 2. Powierzchnia oraz udział procentowy gmin w całkowitej powierzchni ROF w 2021 r.  

Jednostka terytorialna 
Powierzchnia 

[ha] 
Powierzchnia 

[km
2
] 

Odsetek powierzchni ROF 

Błażowa 11 260 113 9,3% 

Boguchwała  8 896 89 7,3% 

Chmielnik  5 292 53 4,4% 

Czarna  7 807 78 6,4% 

Czudec  8 470 85 7,0% 

Głogów Małopolski  14 140 141 11,9% 

Hyżne 5 126 51 4,2% 

Krasne  3 910 39 3,2% 

Lubenia  5 491 55 4,5% 
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Jednostka terytorialna 
Powierzchnia 

[ha] 
Powierzchnia 

[km
2
] 

Odsetek powierzchni ROF 

Łańcut  10 630 107 8,8% 

Łańcut (miasto)  1 942 19 1,6% 

Rzeszów  12 901 129 10,5% 

Świlcza  10 818 108 8,9% 

Trzebownisko  9 028 90 7,5% 

Tyczyn  5 372 54 4,4% 

ROF łącznie: 121 083 1 211 
 

źródło: dane GUS  

Na poniższej grafice schematycznie przedstawiono granice ROF.  

 

Rysunek 4. Podział administracyjny ROF 

źródło: opracowanie własne 

Rzeszowski Obszar Funkcjonalny obszarowo jest tożsamy z obszarem gmin – członków 

Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
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3.2 Struktura demograficzna, społeczna i gospodarcza 

 Demografia 3.2.1

Łączna liczba osób zamieszkujących ROF wyniosła 395 166 osób (wg danych BDL GUS za 

rok 2021), co stanowi 18,7% ogółu ludności zamieszkującej województwo podkarpackie 

(2 110 694 mieszkańców) i ok. 1% ludności kraju. Wśród 15 gmin ROF wiodącą rolę 

odgrywa jego rdzeń – miasto Rzeszów (18 pod względem wielkości populacji miasto 

w Polsce), pełniące funkcje metropolitalne, jako miasto wojewódzkie oraz silny ośrodek 

akademicki i gospodarczy, zamieszkiwane przez 198 609 osób, co stanowi połowę ogólnej 

liczby mieszkańców ROF. Wśród pozostałych jednostek tworzących obszar, najbardziej 

zaludnionymi gminami są te o podmiejskim, osiedleńczym charakterze, takie jak 

Trzebownisko, Boguchwała czy Głogów Małopolski, i nieco oddalone od granic Rzeszowa – 

miasto Łańcut i gmina Łańcut. Poniższa tabela prezentuje potencjał ludnościowy wszystkich 

gmin tworzących ROF4.  

                                                
4
 należy nadmienić, że w 2021 r. zmieniły się powierzchnie 2 gmin, tj. Głogowa i Rzeszowa (w związku 

z poszerzeniem granic miasta, a co za tym ich liczba ludności, co ma wpływ też np. na gęstość zaludnienia. 
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Tabela 3. Liczba ludności w gminach ROF w latach 2012-2021.  

Gmina 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Błażowa 10 830 10 834 10 830 10 817 10 826 10 852 10 826 10 833 10 835 10 832 

Boguchwała 19 210 19 459 19 753 19 952 20 186 20 423 20 608 20 766 20 916 21 002 

Chmielnik 6 706 6 762 6 779 6 805 6 815 6 908 6 921 6 945 6 968 6 995 

Czarna 11 215 11 335 11 426 11 534 11 638 11 715 11 752 11 816 11 902 11 865 

Czudec 11 777 11 721 11 723 11 788 11 801 11 843 11 830 11 808 11 777 11 719 

Głogów 
Małopolski 

19 032 19 223 19 407 19 547 19 628 19 857 20 159 19 658 19 945 18 846 

Hyżne 6 996 6 968 6 994 7 008 7 004 7 012 7 044 7 062 7 036 7 021 

Krasne 10 543 10 659 10 735 10 877 10 989 11 123 11 332 11 558 11 809 12 005 

Lubenia 6 518 6 504 6 455 6 448 6 422 6 438 6 428 6 439 6 432 6 410 

Łańcut 21 161 21 265 21 395 21 482 21 634 21 770 21 817 21 921 22 026 21 973 

Łańcut (miasto) 18 143 18 074 17 982 17 830 17 749 17 777 17 738 17 711 17 675 17 590 

Rzeszów 182 028 183 108 185 123 185 896 187 422 189 662 191 564 196 208 196 638 198 609 

Świlcza 16 134 16 192 16 271 16 282 16 471 16 040 16 071 16 265 16 299 16 435 

Trzebownisko 20 315 20 565 20 787 20 978 21 177 21 538 21 907 22 296 22 633 23 045 

Tyczyn 11 285 11 464 11 500 11 556 11 748 11 916 12 003 10 499 10 662 10 819 

ROF łącznie: 371 893 374 133 377 160 378 800 381 510 384 874 388 000 391 785 393 553 395 166 

źródło: dane GUS  
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Wskaźnik gęstości zaludnienia dla ROF wyniósł 326 osób na km2. Jest wyższy zarówno 

w odniesieniu do średniej województwa podkarpackiego, jak również wartości ogólnopolskiej, 

które wyniosły odpowiednio 118 os./km2 oraz 122 os./km2. Najniższą gęstością zaludnienia 

charakteryzują się wiejskie gminy południowej części ROF: Lubenia (117 os./km2), Chmielnik 

(132 os./km2) oraz Hyżne (137 os./km2), oraz jedna gmina miejsko-wiejska – Błażowa  

(96 os./km2). Powodem niskiej gęstości zaludnienia gmin Lubenia, Chmielnik oraz Hyżne jest 

duża lesistość. Najwyższy wskaźnik odnotowało miasto Rzeszów (1 539 os./km2). Na 

poniższej grafice zilustrowano wskaźnik zaludnienia poszczególnych gmin.  

 

Rysunek 5. Gęstość zaludnienia gmin ROF. 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

W zakresie struktury populacji należy podkreślić, że w okresie od 2012 do 2020 roku liczba 

ludności wzrosła aż o 23 273 osoby, co stanowi wzrost o 6,3%. W największym stopniu 

dotyczy on rdzenia obszaru oraz gmin podmiejskich. Prognozy GUS wskazują na utrwalenie 

zjawiska, co świadczy o wysokiej atrakcyjności osiedleńczej ROF. Szacuje się, że 

sumarycznie w perspektywie roku 2030 liczba mieszkańców wzrośnie o 14 125 osób (3,5%). 

Tym samym przez dwie dekady potencjał demograficzny ROF wzrośnie o blisko 39 tysięcy 

mieszkańców, co jest dużym impulsem rozwojowym wzmacniającym aglomeracyjny kapitał 

ludzki. 
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Tabela 4. Prognoza liczby ludności w gminach ROF w latach 2023-2030. 

Nazwa 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Błażowa 10 965 10 974 10 973 10 977 10 978 10 975 10 975 10 972 

Boguchwała  21 428 21 584 21 731 21 869 22 002 22 131 22 252 22 369 

Chmielnik  7 041 7 073 7 103 7 133 7 162 7 191 7 219 7 244 

Czarna  12 199 12 270 12 338 12 400 12 460 12 512 12 562 12 605 

Czudec  11 740 11 730 11 718 11 701 11 678 11 655 11 634 11 614 

Głogów 
Małopolski  

20 967 21 142 21 308 21 470 21 630 21 784 21 928 22 063 

Hyżne 7 036 7 040 7 045 7 050 7 056 7 059 7 063 7 065 

Krasne  11 642 11 724 11 804 11 879 11 951 12 025 12 094 12 156 

Lubenia  6 423 6 422 6 421 6 418 6 414 6 410 6 404 6 397 

Łańcut  22 190 22 258 22 321 22 380 22 429 22 480 22 520 22 564 

Łańcut 
(miasto)  

17 393 17 323 17 247 17 164 17 079 16 982 16 884 16 784 

Rzeszów  195 385 196 306 197 177 198 005 198 775 199 500 200 177 200 815 

Świlcza  16 599 16 611 16 614 16 615 16 618 16 615 16 608 16 599 

Trzebownisko  22 519 22 692 22 856 23 015 23 169 23 315 23 455 23 594 

Tyczyn  12 867 13 015 13 159 13 303 13 440 13 578 13 708 138 35 

ROF łącznie 392 548 396 375 398 151 399 811 401 370 404 205 405 479 406 673 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Rysunek 6. Zmiana liczby ludności na 1 000 mieszkańców w gminach ROF. 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
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Powyżej przedstawiono zmiany w zakresie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach 

ROF. Wskazują one na istnienie preferowanych kierunków osadniczych. Jednoznacznie 

można mówić o funkcjonowaniu kierunku północnego w pasie gmin Krasne-Trzebownisko-

Głogów Małopolski, które cechują się najwyższą atrakcyjnością osiedleńczą.  

Na wykresie poniżej przedstawiono piramidę wieku dla populacji zamieszkującej ROF.  

Ma ona cechy piramidy właściwej dla społeczności starzejących się, niemniej dostrzega się 

ożywienie wśród najmłodszych roczników, co więcej na poniższym wykresie widoczne są 

roczniki urodzone w trakcie tzw. wyżów demograficznych (ostatniego z lat 80-tych oraz 

powojennego).  

 

Rysunek 7. Piramida płci i wieku populacji mieszkańców ROF w 2021 r. 

źródło: dane GUS 

 Zagospodarowanie przestrzenne 3.2.2

Zagadnienia związane z zagospodarowaniem przestrzennym (w tym w ujęciu 

infrastrukturalnym), należy rozpatrywać z dwóch perspektyw. Pierwszej szerszej, regionalnej 

wskazującej na ROF, jako ośrodek o funkcjach metropolitalnych oraz drugiej węższej 
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określającej uwarunkowania i kierunki zagospodarowania na poziomie poszczególnych gmin 

tworzących obszar funkcjonalny.  

Wizja rozwoju przestrzennego województwa podkarpackiego zdefiniowana w „Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030” 

(PZPWP 2030) wprost stwierdza, że „głównym ośrodkiem wzrostu pozostanie Rzeszów wraz 

z powiązanym z nim Rzeszowskim Obszarem Funkcjonalnym, rozwijający stopniowo funkcje 

metropolitarne o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Wzmocni się potencjał 

gospodarczy, intelektualny i społeczny miasta i jego obszaru funkcjonalnego, przede 

wszystkim poprzez koncentrację i rozwój funkcji i usług wyższego rzędu. Rzeszowski Obszar 

Funkcjonalny będzie pozytywnie oddziaływać na rozwój całego województwa oraz 

podniesienie konkurencyjności regionu w skali krajowej i międzynarodowej”. Znaczenie ROF 

na poziomie osadniczym wzmacnia jeden z pierwszych celów, jakim jest „wzrost znaczenia 

miasta Rzeszowa poprzez rozwój funkcji metropolitalnych”. Co bardzo ważne, Rzeszów wraz 

ze swoim obszarem funkcjonalnym stanowi centrum aglomeracji miejsko-przemysłowej, 

której ambicją i naturalnym kierunkiem jest dążenie do przekształcenia się  

w metropolię. Tym niemniej, jak wskazują autorzy PZPWP 2030, „pomimo intensywnego 

rozwoju, nadal pozostaje miastem średniej wielkości wśród innych ośrodków wojewódzkich 

kraju”. Ten aspekt w istocie wskazuje na główne wyzwanie strategiczne całego ROF.  

W ujęciu cytowanego dokumentu ROF stanowi również integralną część następujących 

obszarów funkcjonalnych:  

 Obszar Funkcjonalny Innowacyjnego Przemysłu, 

 Obszar Funkcjonalny Gospodarki Rolno-Spożywczej, 

 Obszar Funkcjonalny Pogórzy Karpackich.  

 

3.2.2.1 Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) 

Polityka przestrzenna na szczeblu lokalnym określa cele, kierunki i zadania dotyczące 

przestrzennego rozwoju gminy i jest rozumiana jako celowe oddziaływanie władz gminy na 

strukturę użytkowania terenów i przestrzenne różnicowanie dynamiki rozwoju oraz na 

użytkowanie i zagospodarowanie terenów gminy. Politykę przestrzenną na szczeblu 

lokalnym określa m.in. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. Pomimo, że nie stanowi ono aktu prawa miejscowego, odgrywa istotną rolę 

w kreowaniu polityki przestrzennej gminy. Na chwilę obecną, jest jedynym obligatoryjnym 

dokumentem planistycznym gminy, wiążącym przy sporządzaniu Miejscowych Planów 

Zagospodarowania Przestrzennego, co umożliwia pełną ich koordynację. Opracowanie 

studium leży w kompetencji gminy, organem odpowiedzialnym za jego sporządzenie jest wójt 

(burmistrz, prezydent miasta), uchwala je natomiast rada gminy5.  

Wszystkie gminy Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego posiadają obowiązujące studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Niestety, dokumenty te są 

w wielu przypadkach nieaktualne. Nie uwzględniają w swoich zapisach roli gmin, jako części 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, choć często wskazują na położenie w strefie 

oddziaływania ośrodka regionalnego (jakim jest miasto Rzeszów) i aglomeracji rzeszowskiej. 

Miasto Rzeszów jest aktualnie w trakcie opracowywania nowego Studium, które uwzględnia 

rolę, jaką pełni w strukturze ROF. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, studium powinno określać obszary przewidziane do 

objęcia szczegółowymi dokumentami planistycznymi, tj. Miejscowymi Planami 

Zagospodarowania Przestrzennego. 

                                                
5
 Art. 18. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) 
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3.2.2.2 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) 

W świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym aktem prawa 

powszechnie obowiązującego, w którym następuje określenie dopuszczalnego sposobu 

korzystania z nieruchomości (przeznaczenia nieruchomości) jest Plan Miejscowy. MPZP 

określają przede wszystkim przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny 

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, a także parametry 

i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Dodatkowo określone 

zostają zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym zabytków. Z formalnego punktu 

widzenia, Miejscowe Plany stanowią najskuteczniejsze narzędzie planistyczne, 

o decydującym znaczeniu dla procesów zagospodarowania przestrzennego. Jak wynika 

z danych GUS, w 2020 r. w gminach tworzących ROF obowiązywało łącznie 718 

Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, z czego 301 sporządzonych 

zostało w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. W porównaniu z rokiem 2016 nastąpił wzrost liczby Miejscowych Planów  

o 27 tj. o 8,6%. Powierzchnia terenów objętych obowiązującymi Miejscowymi Planami  

w 2020 r. wyniosła 10 295 ha, co stanowi 9,8% powierzchni ROF. W przypadku 

województwa podkarpackiego wskaźnik pokrycia Miejscowymi Planami był niższy i wynosił 

9,2%, a dla kraju wyniósł 31,4%. Należy podkreślić, że poziom pokrycia gmin ROF MPZP 

jest zdecydowanie zbyt niski i wymaga intensyfikacji działań przez władze samorządowe. 

Należy przy tym zaznaczyć, że proces uchwalania Miejscowych Planów Zagospodarowania 

często jest długotrwały ze względu na konieczność godzenia interesu publicznego 

z interesami jednostek, m.in. właścicieli terenów. Proces ten pociąga za sobą także poważne 

konsekwencje finansowe, związane nie tylko z bezpośrednimi kosztami opracowywania 

dokumentów, ale także mi.in. z potencjalnymi roszczeniami odszkodowawczymi związanymi 

z obniżeniem wartości nieruchomości. W przypadku charakterystycznej dla ROF-u 

rozdrobnionej struktury gruntów korzystne byłoby także zabezpieczenie funduszy na 

skupienie i scalenie gruntów oraz realizację infrastruktury technicznej i społecznej 

przewidzianej w planie tak, aby gminy mogły dysponować uzbrojonymi terenami 

inwestycyjnymi. Statystyczny wskaźnik pokrycia gmin Planami Miejscowymi z pewnością 

byłby wyższy, gdyby uchwalono je dla gruntów, które z racji dotychczasowego stanu 

użytkowania i pełnionych funkcji (np. ochronnych) nie będą podlegać presji inwestycyjnej 

(lasy, użytki rolne, wody). Najkorzystniejsza sytuacja, jeżeli chodzi o udział powierzchni 

objętej obowiązującymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego  

w powierzchni ogółem występuje w gminie Łańcut (20,0%), Czudcu (17,4%), mieście 

Rzeszowie (16,8%) i gminie Błażowej (13,6%).  
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Rysunek 8. Poziom pokrycia gmin ROF miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego w 2020 r. 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

W tabeli poniżej zaprezentowano podstawowe dane na temat Planów Miejscowych 

w gminach tworzących ROF w ostatnich pięciu latach (2017-2021). Warto odnotować 

najważniejsze zaobserwowane tendencje: 

 O ile sumarycznie liczba obowiązujących MPZP przyrasta, to w siedmiu gminach albo 

jest na tym samym poziomie albo maleje (co wynika ze scaleń planów, obejmowania 

poszczególnych terenów jednym dokumentem planistycznym), 

 Planowanie przestrzenne najlepiej rozwija się w gminach, gdzie istotnym kierunkiem 

rozwojowym jest rozwój gospodarczy m.in. Trzebownisko. Istotną zmienną jest 

kategoria: łączna powierzchnia gruntów rolnych, dla których zmieniono w planach 

przeznaczenie na cele nierolnicze. Wskazuje ona na funkcjonalne przeobrażenie się 

gminy. Przejście z kierunku rolniczego na podmiejski jest ukierunkowany na 

rozwijanie funkcji mieszkaniowych. Zmiany z MPZP na cele nierolnicze są 

identyfikowane w Głogowie Małopolskim i Boguchwale - gminach o znacznej 

atrakcyjności osiedleńczej,  

 Analizując udział powierzchni objętej obowiązującymi Miejscowymi Planami 

Zagospodarowania Przestrzennego w powierzchni ogółem, w badanym okresie, 

można ocenić dynamikę procesu. Poza gminą Łańcut, Rzeszowem, Krasne, 

Trzebowniskiem, Tyczynem i Boguchwałą przyrosty stopnia pokrycia gmin MPZP są 

śladowe,  
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 Z punktu widzenia całego obszaru ROF kluczowe znaczenie ma integracja 

przestrzenno- funkcjonalna. Osiągnięcie wyższego poziomu spójności wewnętrznej 

jest warunkowane współdziałaniem w zakresie zagospodarowania przestrzennego,  

 Konsekwencją stosunkowo niskiego poziomu objęcia terenu ROF MPZP jest 

korzystanie przez samorządy z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu. Wydanie ww. decyzji jest obowiązkowe, a jej zapisy nie muszą być zgodne 

z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, co 

komplikuje uchwalanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, 

które muszą być zgodne z zapisami Studium. 



Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

21 

Tabela 5. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w gminach ROF – podstawowe dane. 

Nazwa 

Plany zagospodarowania 
przestrzennego ogółem 

Powierzchnia gminy objęta 
obowiązującymi planami ogółem 

Łączna powierzchnia gruntów 
rolnych, dla których zmieniono 
w planach przeznaczenie na 
cele nierolnicze 

Udział powierzchni objętej 
obowiązującymi miejscowymi 
planami zagospodarowania 
przestrzennego w powierzchni 
ogółem 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Błażowa 7 7 7 7 1 535 1 535 1 535 1 535 0 0 0 0 13,6 13,6 13,6 13,6 

Boguchwała  12 13 13 17 410 576 576 577 388 414 414 413 4,6 6,5 6,5 6,5 

Chmielnik  7 7 7 7 46 46 46 46 46 46 46 46 0,9 0,9 0,9 0,9 

Czarna  20 21 22 20 264 267 268 295 137 140 140 155 3,4 3,4 3,4 3,8 

Czudec  13 14 15 15 1 474 1 475 1 475 1 475 47 47 47 48 17,4 17,4 17,4 17,4 

Głogów Małopolski  33 34 35 36 665 665 665 665 515 515 515 515 4,6 4,6 4,6 4,6 

Hyżne 4 4 4 4 190 190 190 190 0 0 0 0 3,7 3,7 3,7 3,7 

Krasne  8 9 9 10 46 80 80 86 0 0 0 5 1,2 2,0 2,0 2,2 

Lubenia  4 4 4 4 15 15 15 15 10 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0,3 

Łańcut  217 217 218 219 2 103 2 103 2 108 2 124 0 0 0 208 19,8 19,8 19,8 20,0 

Łańcut (miasto)  9 9 10 11 147 147 147 147 6 6 6 6 7,6 7,6 7,6 7,6 

Rzeszów  226 238 257 211 2 012 2 022 2 143 2 012 0 0 0 0 16,7 16,8 16,9 15,9 

Świlcza  83 84 85 85 389 393 393 410 192 0 0 0 3,6 3,6 3,6 3,8 

Trzebownisko  23 23 24 28 240 240 291 357 0 0 0 25 2,7 2,7 3,2 4,0 

Tyczyn  46 46 46 41 86 86 86 361 86 86 86 85 1,5 1,5 1,6 6,7 

Suma ROF 712 730 756 718 9 622 9 840 10 018 10 295 1 417 1 255 1 255 1 506 - - - - 

Średnia ROF - - - - - - - - - - - - 9,2 9,4 9,6 9,8 

źródło: dane GUS 

 

 

 



 Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego    

22 
 

3.2.2.3 Zintegrowany System Planowania Przestrzennego  

W związku z prowadzoną polityką Zintegrowanego Systemu Planowania Przestrzennego 

przeprowadzano projekt pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania 

przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego”. Liderem projektu jest Województwo Podkarpackie, a uczestniczy w nim 

Stowarzyszenie ROF oraz 13 gmin tworzących obszar funkcjonalny (z wyłączeniem gm. 

Hyżne i Błażowa). Głównym celem projektu jest opracowanie i przetestowanie 

innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach 

obszaru funkcjonalnego. Projekt zakłada zmianę podejścia JST do polityki przestrzennej na 

jej obszarze poprzez ścisłą współpracę pomiędzy JST wchodzącymi w skład obszarów 

funkcjonalnych. Realizacja projektu zakłada opracowanie i przyjęcie Strategii Przestrzennej 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (SP ROF), wdrożenie modelu współpracy 

pomiędzy gminami zrzeszonymi w ramach Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego (SROF) oraz mieszkańcami obszaru ROF w taki sposób, aby zapewnić im 

aktywny udział w procesie planowania przestrzennego oraz poprawę dostępu do usług 

publicznych. 

Warto również wspomnieć o inicjatywie Catching-up Regions 2 prowadzonej przez Komisję 

Europejską. Zakłada ona wzmacnianie zdolności rozwojowych i rozwój przedsiębiorczości 

poprzez zwiększenie udziału terenów objętych Miejscowymi Planami Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

 

3.2.2.4 Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

Z uwagi na to, że Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego nie są obecnie 

pokryte wszystkie tereny, ustawodawca przewidział sposób określania warunków zabudowy 

w decyzjach o warunkach zabudowy. Decyzje te, wydawane są na wniosek 

zainteresowanego podmiotu i nie ustalają - jak ma to miejsce w Planach Miejscowych - 

jedynego możliwego sposobu zabudowy lub zagospodarowania terenu, lecz określają 

warunki, na jakich podmiot uprawniony będzie do realizacji planowanego przez siebie 

sposobu zabudowy. 

 

Liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stanowi 

ważny miernik zamierzeń inwestycyjnych na obszarach nieobjętych obowiązującymi 

Miejscowymi Planami. Według danych GUS, na przestrzeni lat 2016-2020 w gminach 

tworzących ROF wydano łącznie 15 626 decyzji o warunkach zabudowy i 4 989 decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Odsetek decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w latach 2016-2020 wzrósł 

o blisko 30%. 

Odsetek decyzji o warunkach zabudowy ogółem w latach 2016-2020 wzrósł o blisko 6%. 

Interesująca statystyka dotyczy decyzji odnoszących się do zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. W badanym okresie w Rzeszowie wydano 2 965 takich decyzji. 

Przedstawione statystyki wskazują na atrakcyjność osiedleńczą danej gminy. Poza Gminą 

Miasto Rzeszów najwięcej tzw. WZ wydano w Trzebownisku (1 526), Głogowie Małopolskim 

(1 346) i Boguchwale (1 015). 

Dominujący udział w wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy mają przedsięwzięcia 

dotyczące zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (budowa, przebudowa, rozbudowa, 

zmiana sposobu użytkowania, uzupełnienie o obiekty towarzyszące), które w roku 2020 

stanowiły ponad 81% ogółu wydanych decyzji o warunkach zabudowy.  
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W poniższej tabeli przedstawiono poszczególne rodzaje wydawanych decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy za rok 2020.  

 

Tabela 6. Decyzje administracyjne w gminach ROF – podstawowe dane 2020 r.  

Nazwa 

decyzje o 
ustaleniu 
lokalizacji 
inwestycji 

celu 
publicznego 

decyzje o 
warunkach 
zabudowy 

ogółem 

decyzje 
dotyczące 
zabudowy 

mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

decyzje 
dotyczące 
zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

decyzje 
dotyczące 
zabudowy 
usługowej 

decyzje 
dotyczące 

innej 
zabudowy 

Błażowa 23 114 0 108 2 4 

Boguchwała  96 252 2 228 9 13 

Chmielnik  1 94 0 79 1 14 

Czarna  44 115 0 106 3 6 

Czudec  27 87 0 76 11 0 

Głogów Młp. 133 324 1 287 19 17 

Hyżne 21 35 0 33 0 2 

Krasne  55 155 0 143 6 6 

Lubenia  22 201 0 191 2 8 

Łańcut  81 135 0 66 8 61 

Łańcut (miasto)  56 103 7 77 11 8 

Rzeszów  312 833 74 608 74 77 

Świlcza  88 123 0 91 6 26 

Trzebownisko  195 311 2 271 18 20 

Tyczyn  12 178 1 118 5 54 

ROF 971 2 938 89 2 324 220 305 

źródło: dane GUS 

 

 Aktywność ekonomiczna mieszkańców  3.2.3

 

3.2.3.1 Zjawisko bezrobocia  

Zjawisko bezrobocia w ROF w ostatnich latach malało, natomiast w 2020 r. w związku 

z pandemią COVID-19 nastąpił wzrost liczby osób pozostających bez pracy. Aktualnie, na 

koniec 2021 roku zidentyfikowano 13 041 osób bezrobotnych zarejestrowanych. W badanym 

okresie odsetek bezrobotnych zmalał o ponad 20%. Malejące bezrobocie jest oczywiście 

pozytywnym zjawiskiem, niemniej oznacza również malejące zasoby pracy i tym samym 

malejący popyt na pracowników. Kluczowym wyzwaniem jest zatem budowanie w ROF 

trwałych miejsc pracy o wysokiej jakości. 
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Rysunek 9. Bezrobocie w ROF w latach 2011-2021. 

źródło: dane GUS 

Analizując szczegółowo bezrobocie w gminach ROF okazuje się, że jest ono nieco większe 

na terenach wiejskich, szczególnie na południu obszaru. Z punktu widzenia poszczególnych 

kategorii, warto zwrócić uwagę na kilka zmiennych.  

Tabela 7. Bezrobocie w gminach ROF w 2021 roku [os.].  

Gmina Ogółem Kobiety Mężczyźni 

Błażowa 316 157 159 

Boguchwała 609 285 324 

Chmielnik 184 88 96 

Czarna 552 269 283 

Czudec 704 321 383 

Głogów Małopolski 552 285 267 

Hyżne 236 98 138 

Krasne 388 188 200 

Lubenia 240 113 127 

Łańcut 822 436 386 

Łańcut (miasto) 628 311 317 

Rzeszów 6 294 3 055 3 239 

Świlcza 486 234 252 

Trzebownisko 654 308 346 

Tyczyn 376 186 190 

ROF 13 041 6 334 6 707 

źródło: dane GUS 
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3.2.3.2 Przepływy pracownicze  

Uwarunkowania płacowe to element, który istotnie wpływa na migracje pracownicze. 

Przemieszczanie się w obrębie ROF tworzy spektrum wyzwań komunikacyjnych, 

transportowych, ale również stanowi czynnik warunkujący migracje osiedleńcze i związane 

z tym zapotrzebowanie na usługi publiczne.  

Dojazdy do pracy do Rzeszowa dotyczą mieszkańców wszystkich gmin ROF. Najsilniej ten 

proces jest identyfikowany w odniesieniu do gmin Lubenia, Krasne, Chmielnik oraz 

Boguchwała. Bez wątpienia poniższy schemat również prezentuje zasięg i siłę procesów 

suburbanizacji miasta Rzeszowa.  

 

Rysunek 10. Przepływy pracownicze, dojazdy do pracy do Rzeszowa [%]. 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

Rzeszów, jako ośrodek gospodarczy w największym stopniu jest odpowiedzialny za migracje 

i przepływy pracownicze. Warto zwrócić uwagę, że miejscem pracy dla rzeszowian jest m.in. 

Głogów Małopolski oraz Trzebownisko. Z punktu widzenia siły ośrodków miejskich również 

miasto Łańcut stanowi miejsce pracy dla ościennych gmin wchodzących w skład ROF: 

Czarnej oraz gminy Łańcut.  
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Rysunek 11. Międzygminne przepływy pracownicze w ROF [%]. 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 
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 Gospodarka  3.2.4

Aktualnie na terenie ROF identyfikuje się ponad 50 tysięcy przedsiębiorstw, stanowiących 

około 30% wszystkich firm prowadzących działalność na badanym obszarze. Przyrost liczby 

podmiotów oraz wskaźniki przeliczeniowe z roku na rok wzrastają i możemy mówić o dobrej 

koniunkturze i sytuacji ekonomicznej. Udział firm w badanym okresie wzrósł o ponad 30%.  

Liczba ewidencjonowanych podmiotów gospodarczych na 1 000 mieszkańców w 2021 roku 

wyniosła w ROF 156. Zidentyfikowany poziom przedsiębiorczości jest relatywnie wysoki.  

 

Rysunek 12. Poziom przedsiębiorczości w ROF w latach 2011 – 2021. 

źródło: dane GUS  

Rozkład przestrzenny gmin pod względem liczby zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców w wieku produkcyjnym według rejestru 

REGON jest znacząco zróżnicowany. Zdecydowanie wyróżniają się miasta (Rzeszów 

i Łańcut) ze wskaźnikami powyżej 200. W dalszej kolejności silną grupę stanowią gminy 

o podmiejskim charakterze i największych powiązaniach z miastem Rzeszowem (Krasne, 

Głogów Małopolski, Trzebownisko czy Boguchwała). Stosunkowo najsłabiej poziom 

przedsiębiorczości wygląda w gminach sąsiadujących z Łańcutem oraz w południowej części 

ROF.  
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Rysunek 13. Poziom przedsiębiorczości w gminach tworzących ROF w 2021 roku. 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

3.2.4.1 Nowo zarejestrowane podmioty gospodarcze 

Dynamika przyrostu liczby nowych podmiotów gospodarczych w ROF jest stosunkowo 

wysoka. ROF znajduje się w grupie miast/obszarów charakteryzujących się największą 

liczbą nowych firm. Do tej grupy należą m.in. miasta wojewódzkie południowej i zachodniej 

części kraju, Warszawa ze swoją strefą metropolitalną czy Trójmiasto. Tym samym 

wskaźniki dla ROF należy ocenić bardzo korzystnie.  
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Rysunek 14. Nowo zarejestrowane podmioty gospodarcze w ROF. 

Źródło: dane GUS  

Zróżnicowanie analizowanego zjawiska jest widoczne w gminach tworzących ROF. 

W zakresie jednostek nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności 

w 2021 roku na pierwszym miejscu plasuje się Rzeszów (137), następnie Miasto Łańcut 

(107) i Głogów Małopolski (100), analogicznie jak w przypadku poziomu przedsiębiorczości. 

Warto niemniej wyróżnić wysokie wartości wskaźników dla Trzebowniska (97), Tyczyna (92)  

i Gminy Krasne (90). 
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Rysunek 15. Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 000 ludności w gminach 

ROF. 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

3.2.4.2 Struktura gospodarki w ROF  

Spośród 50 815 firm w ROF tylko 1,82% to sektor publiczny (926 firm). Warto przyjrzeć się 

strukturze gospodarki ROF z punktu widzenia wielkości poszczególnych podmiotów 

gospodarczych. Zdecydowaną większość, bo 96,71%, stanowią podmioty gospodarcze 

zatrudniające od 0 do 9 pracowników. 

Tabela 8. Podmioty gospodarcze w ROF wg klas wielkości w 2021 r. 

 
Ogółem 

0 – 9 
pracujących 

10 – 49 
pracujących 

50 – 249 
pracujących 

250 – 999 
pracujących 

1 000 i więcej 
pracujących 

Liczba 
firm 

50 815 49 143 1 309 303 50 10 

Udział 
%  

96,71 2,58 0,60 0,10 0,02 

źródło: dane GUS 

3.2.4.3 Gospodarka ROF w ujęciu porównawczym  

Rozpatrując poszczególne gminy tworzące ROF należy zwrócić uwagę na te, które cechują 

się niższym poziomem przedsiębiorczości w porównaniu chociażby do średniej krajowej 

i w szczególności wojewódzkiej, która stanowi obiektywny punkt odniesienia. Z punktu 

widzenia odsetka osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 10 000 

ludności, najniższe wartości odnotowano w Hyżnem, Lubeni, Chmielniku, Czudcu, gminie 

Łańcut i Świlczy, czyli gminach o stosunkowo najsilniej rozwiniętych tradycjach rolniczych. 
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Warto zwrócić uwagę na fakt, że w zakresie podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 

10 tys. ludności tylko Rzeszów i miasto Łańcut posiadają korzystniejszy wskaźnik 

w porównaniu do średniej krajowej, a odnosząc wyniki do średniej wojewódzkiej to do obu 

gmin dołączyłyby jeszcze Krasne, Głogów Małopolski, Boguchwała, Tyczyn i Trzebownisko. 

Gminy podmiejskie silnie rozwijają się, korzystając z suburbanizacji, uwarunkowań 

komunikacyjnych oraz istnienia stref gospodarczych. Tym samym należy podkreślić, że 

Rzeszów jest motorem napędowym ROF, z kolei pozostałe ośrodki miejskie i gminy 

podmiejskie to beneficjenci dynamiki przemian gospodarczych.  

Tabela 9. Podmioty gospodarcze – wskaźniki porównawcze w 2021 r. 

Nazwa 

Podmioty 
wpisane 

do rejestru 
REGON na 

10 tys. 
Ludności 

Podmioty na 
1000 

mieszkańców 
w wieku 

produkcyjnym 

Jednostki 
nowo 

zarejestrowane 
w rejestrze 

REGON na 10 
tys. Ludności 

Jednostki 
wykreślone z 

rejestru 
REGON na 10 
tys. Ludności 

Osoby 
fizyczne 

prowadzące 
działalność 

gospodarczą 
na 10 tys. 

Mieszkańców 

Błażowa 829 136,7 73 30 689 

Boguchwała  951 156,8 86 39 801 

Chmielnik  762 124,0 83 33 639 

Czarna  920 149,0 87 34 771 

Czudec  785 128,5 80 28 649 

Głogów Młp. 1 036 168,1 100 43 796 

Hyżne 621 101,4 64 26 513 

Krasne  1 075 176,3 90 38 901 

Lubenia  626 101,8 47 28 499 

Łańcut  763 127,9 60 31 657 

Łańcut 
(miasto)  

1 347 234,0 108 39 997 

Rzeszów  1 635 276,3 137 62 1 015 

Świlcza  828 136,3 87 31 680 

Trzebownisko  1 001 162,9 94 35 761 

Tyczyn  1 017 167,2 92 42 824 

ROF 946 156 86 36 746 

źródło: dane GUS  

3.2.4.4 Poziom wynagrodzeń  

Dotychczas zaprezentowane dane wskazują na dużą dynamikę rozwoju gospodarczego 

ROF ze szczególną rolą jego rdzenia. Wzrost gospodarczy ma charakter dyfuzyjny i bazuje 

na potencjale głównie Rzeszowa, czego beneficjentami są gminy ościenne. Z punktu 

widzenia wpływu gospodarki na jakość życia mieszkańców warto poddać analizie wysokość 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ujęciu porównawczym. Zwraca uwagę progres 

Rzeszowa, który w istocie osiągnął niemal wskaźnik ogólnopolski. W przypadku powiatu 

rzeszowskiego, w obrębie którego znajduje się 10 gmin ROF, wzrosty sięgają poziomu 

bliskiego średniej wojewódzkiej.  

Tabela 10. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto [zł]. 

Powiat 
Ogółem 

2012 2013 2014 2015 2016 

Powiat łańcucki 2 818,62 2 890,03 3 008,61 3 115,76 3 236,11 

Powiat rzeszowski 2 937,37 3 070,98 3 200,41 3 333,91 3 520,65 

Powiat strzyżowski 2 707,08 2 786,37 2 891,28 2 990,08 3 088,30 

Powiat m. Rzeszów 3 702,54 3 859,86 4 087,48 4 231,81 4 319,48 

Polska 3 744,38 3 877,43 4 003,99 4 150,86 4 290,52 

Woj. podkarpackie 3 152,36 3 282,69 3 412,30 3 527,62 3 653,67 



Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

32 

 

Powiat 
Ogółem 

2017 2018 2019 2020 

Powiat łańcucki 3 414,92 3 621,06 3 896,00 4 327,10 

Powiat rzeszowski 3 693,03 3 979,24 4 304,89 4 614,22 

Powiat strzyżowski 3 209,49 3 459,69 3 686,34 4 052,65 

Powiat m. Rzeszów 4 510,48 4 802,41 5 117,26 5 518,24 

Polska 4 527,89 4 834,76 5 181,63 5 523,32 

Woj. podkarpackie 3 837,17 4 089,81 4 388,16 4 707,81 

źródło: dane GUS
6
 

Należy zwrócić również uwagę na przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do 

średniej krajowej. Co ciekawe w przypadku Rzeszowa w ostatnich latach odnotowujemy 

spadki, natomiast w 2020 r. nastąpił nieznaczny przyrost. W okresie 2014-2016, w relacji do 

średniej krajowej, wynagrodzenia w rzeszowskim sektorze przedsiębiorstw przekraczały 

wartości średnie. Biorąc pod uwagę sytuację w analizowanych powiatach można stwierdzić, 

że wraz ze wzrostem odległości od Rzeszowa spada poziom wynagrodzeń. 

 

Rysunek 16. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej 

(Polska=100). 

źródło: dane GUS  

3.2.4.5 Atrakcyjność inwestycyjna 

Z punktu widzenia atrakcyjności inwestycyjnej ROF, można wskazać zaszeregowanie części 

gmin tworzących ROF w strukturę obszarów funkcjonalnych o znaczeniu gospodarczym7. 

1. Obszar Funkcjonalny Innowacyjnego Przemysłu (OFIP) obejmuje tereny centralnej 

i północnej części województwa. W skład Obszaru wchodzą m.in. Rzeszów, 

Boguchwała, Głogów Małopolski oraz Świlcza i Trzebownisko. OFIP posiada dobrze 

wykształconą strukturę sieci osadniczej z Rzeszowem, jako ośrodkiem wojewódzkim. 

Gminy wchodzące w skład obszaru funkcjonalnego charakteryzują się największą 

w województwie koncentracją nowoczesnych zakładów przemysłowych branży 

lotniczej, elektromaszynowej i chemicznej oraz firm informatycznych. Wsparciem dla 

                                                
6
 bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób 

7
 opracowanie pn. „Obszary funkcjonalne w województwie podkarpackim” (przyjęte przez Zarząd Województwa 

Podkarpackiego uchwałą Nr 86/1977/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r.) 
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rozwijających się gałęzi przemysłu jest prowadzona działalność naukowa 

i edukacyjna w zakresie specjalizacji regionalnych, realizowana przez ośrodki 

badawczo-rozwojowe szkolnictwa wyższego (z wiodącą rolą Politechniki 

Rzeszowskiej), inkubatory technologiczne oraz poprzez sieć szkół średnich 

i ponadgimnazjalnych. Największym i najważniejszym ośrodkiem przemysłowym 

i naukowym OFIP jest Rzeszów. W mieście znajduje zatrudnienie ok. 14% ogółu 

pracujących w przemyśle na terenie województwa podkarpackiego. Na rzeszowskich 

uczelniach studiuje ponad 50 tys. osób. 

2. Obszar Funkcjonalny Gospodarki Rolno-Spożywczej (OFGR-S) obejmuje gminy 

położone w pasie pomiędzy Łańcutem a Przemyślem. Zlokalizowany jest on na 

części Podgórza Rzeszowskiego, Pradoliny Podkarpackiej, Płaskowyżu 

Tarnogrodzkiego i Płaskowyżu Kolbuszowskiego oraz Doliny Dolnego Sanu. Na 

terenie obszaru znajdują się trzy gminy z ROF: Czarna (powiat łańcucki), Łańcut, 

Krasne oraz miasto Łańcut włączone do OFGR-S w celu zapewnienia jego spójności 

przestrzennej oraz ze względu na pełnioną ważną rolę w obsłudze terenów wiejskich. 

3. Obszar Funkcjonalny Pogórzy Karpackich (OFPK) obejmuje gminy położone 

w podkarpackiej części Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenach Pogórza 

Strzyżowskiego, Pogórza Dynowskiego i Pogórza Przemyskiego. Do tego obszaru 

włączono m.in. Tyczyn, Czudec, Lubenię oraz Chmielnik. 

Warto zwrócić również uwagę na kluczowe instytucje i organizacje zajmujące się 

wspieraniem biznesu i przedsiębiorczości na terenie ROF. Wśród nich znajduje się m.in.: 

 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 

 Izba Przemysłowo - Handlowa w Rzeszowie, 

 Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie, 

 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA, 

 Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, 

 Małopolski Instytut Gospodarczy, 

 Centrum Promocji Biznesu, 

 Towarzystwo ALTUM, 

 Podkarpacki Klub Biznesu, 

 Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie, 

 Cech Rzemiosł Wielobranżowych, 

 Strefa Aktywności Gospodarczej Rzeszów-Dworzysko, 

 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna 

EURO-PARK MIELEC. 

 

3.2.4.6 Procesy migracyjne  

Konsekwencją malejącego, wewnętrznego popytu na pracę są nasilające się procesy 

migracyjne. W poniższej tabeli przedstawiono dynamikę wydawania oświadczeń 

o powierzeniu wykonywania pracy obcokrajowcom z sześciu państw (na podstawie 

oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi mogą pracować tylko 

obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy - jest to procedura 

uproszczona). Analizując poniższe dane można stwierdzić, że procesy migracyjne rosną, 

tym niemniej należy podejmować interwencje w kontekście integracji tych osób. Jest to 

również powiązane z szeroko rozumianymi politykami migracyjnymi ważnymi chociażby 

w kontekście osiedlania się na terenie ROF studentów-cudzoziemców po okresie studiów.  
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Tabela 11. Obcokrajowcy na terenie ROF. 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 4 731 6 632 6 112 6 837 7 115 

źródło: PUP Rzeszów, PUP Strzyżów i PUP Łańcut 

3.2.4.7 Tereny inwestycyjne  

Potencjał gospodarczy Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oparty jest o tereny 

atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów, wśród których najistotniejsze to Specjalne Strefy 

Ekonomiczne zlokalizowane na obszarze 5 gmin (łącznie ok. 300 ha):  

a. Miasto Rzeszów (SSE Euro-Park Mielec), 

b. Miasto Łańcut (SSE Euro-Park Mielec), 

c. Gmina Boguchwała (Krakowski Park Technologiczny), 

d. Gmina Głogów Małopolski (SSE Euro-Park Mielec), 

e. Gmina Trzebownisko (SSE Euro-Park Mielec). 

 

Strefa Aktywności Gospodarczej Rzeszów-Dworzysko 

Położona w północno-zachodniej części Rzeszowa, w skład której wchodzą: Podstrefa 

Rzeszów Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK MIELEC”, z lokalizacjami na 

Osiedlach Przybyszówka i Miłocin oraz tereny inwestycyjne położone w ich bezpośrednim 

sąsiedztwie. Atrakcyjność omawianych terenów wynika przede wszystkim z doskonałej 

lokalizacji, jak również zastosowania nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych. Strefa 

zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S-19, 

przy drodze krajowej E-94, w bezpośrednim sąsiedztwie zmodernizowanej magistrali 

kolejowej E-30, w odległości ok. 6 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego „Rzeszów-

Jasionka”. Strefa Aktywności Gospodarczej obejmuje tereny przemysłowe, które są 

całkowicie uzbrojone infrastrukturalnie i teletechnicznie oraz są w pełni skomunikowane, 

posiadają rozbudowaną sieć dróg wewnętrznych. 

 

Park Naukowo – Technologiczny Rzeszów – Dworzysko 

Stanowi część Strefy Aktywności Gospodarczej Rzeszów-Dworzysko. Położony jest na 

terenie powiatu rzeszowskiego. Obszar obejmuje uzbrojone tereny o powierzchni 83 ha 

włączone do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO PARK Mielec”. Atutem Parku Naukowo 

– Technologicznego Rzeszów – Dworzysko jest położenie w pobliżu autostrady A4 i drogi 

ekspresowej S19, magistrali kolejowej E30 Niemcy – Polska – Ukraina oraz 

międzynarodowego lotniska Rzeszów – Jasionka.  

 

Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”  

Jest to stowarzyszenie przedsiębiorców przemysłu lotniczego z południowo-wschodniej 

Polski, powstałe w 2003 roku, z ośrodkiem centralnym w Rzeszowie, zrzeszające ponad 90 

podmiotów. Jego celem jest przekształcenie Polski południowo-wschodniej w jeden 

z wiodących w Europie regionów lotniczych, poprzez dostarczenie różnorodnych produktów 

i usług z zakresu przemysłu lotniczego. 

 

Podkarpacki Park Naukowo - Technologiczny AEROPOLIS 

Obszar włączony do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO PARK Mielec”. Oferuje 

uzbrojone tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni 170 ha, zlokalizowane w pobliżu 

międzynarodowego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka. Integralną część Parku stanowi 

Inkubator Technologiczny AEROPOLIS, którego celem jest stworzenie miejsca do 



Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

35 

prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw przy 

jednoczesnej promocji wykorzystania wysokich technologii z branży lotniczej, informatycznej, 

elektromaszynowej, biotechnologicznej i chemicznej. Ofertę uzupełnia zaplecze 

laboratoryjne. Atrakcyjność terenów dodatkowo podnosi sąsiedztwo autostrady A4 oraz G2A 

Areny Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego. Teren PPNT 

podzielony jest na trzy strefy: Strefa S1 - położona w miejscowościach Jasionka i Tajęcina, 

Gmina Trzebownisko (powierzchnia 70 ha), Strefa S2 - położona w miejscowości Rogoźnica, 

Gm. Głogów Małopolski (pow. 48 ha), Strefa S1-3 - położona w miejscowościach Zaczernie, 

Gm. Trzebownisko i Rudna Mała, Gm. Głogów Małopolski (pow. 48 ha). 

 

Strefa Aktywności Gospodarczej przy ul. Polnej w Łańcucie: 

Teren przeznaczony dla inwestorów o powierzchni 10,64 ha, uzbrojony w sieć wodociągową, 

kanalizacyjną, sanitarną sieć kanalizacji deszczowej wraz z przepompowniami, na strefie 

wybudowana została także droga wewnętrzna wraz z chodnikiem, place manewrowe oraz 

oświetlenie. Strefa zlokalizowana jest w niedalekim sąsiedztwie z drogą wojewódzką 877 oraz 

autostradą A4. 

 

3.2.4.8 Turystyka 

Turystyka to ważny komponent gospodarki, w przypadku ROF nie ma ona charakteru 

wiodącego, niemniej buduje potencjał gospodarczy obszaru. W celu zobrazowania 

procentowego stopnia wykorzystania miejsc noclegowych zestawiono ze sobą wyniki 

powiatu rzeszowskiego, łańcuckiego oraz strzyżowskiego. W przypadku wszystkim obszarów 

widoczny jest spadek wskaźnika. W 2020 r. najwyższy wynik uzyskał powiat rzeszowski – 

17,8%. W powiecie łańcucki tego samego roku wykorzystano 11,4% miejsc noclegowych,  

a w powiecie strzyżowskim jedynie 6,6%. Analizowane dane nie odzwierciedlają w pełni 

sytuacji Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, jednak obrazują pewną tendencję 

spadkową na badanym obszarze, wynikającą przede wszystkim z wybuchu pandemii. 

 

 

Rysunek 17. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w latach 2016-2020 [%]. 
Źródło: dane GUS 

Potencjał turystyczny ROF w większości ulokowany jest w Rzeszowie. Mowa tu przede 

wszystkim o Rzeszowskich Piwnicach – interaktywnej instytucji kultury. Obiekt ten dzięki 
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połączeniu nowoczesnych technologii z bogactwem historycznym stanowi innowację na 

skalę całego kraju. Jest to również główna atrakcja turystyczna całego obszaru 

funkcjonalnego. Aspektem sprowadzającym turystów może być działalność instytucji kultury 

wyższego rzędu: przedstawienia teatralne, koncerty, oryginalne wydarzenia. Warto również 

uwagę zwrócić na szeroką ofertę turystyki sakralnej, w której skład wchodzi ponad 10 

zabytków architektonicznych o charakterze religijnym lub na zespoły pałacowe i dworskie 

rozmieszczone na terenie obszaru funkcjonalnego. 

Rzeszowski Obszar Funkcjonalny posiada szczególny potencjał w zakresie kultury, 

obejmujący wiele cennych zabytków oraz bogactwo kultury niematerialnej. Z punktu widzenia 

atrakcyjności kulturowej ROF należy podkreślić dużą liczbę znajdujących się tutaj zabytków 

kultury materialnej. Najwięcej zabytków skumulowane jest w miastach Rzeszów oraz Łańcut.  

Szczególnie wyróżniają się: 

 Pomnik historii Zespół Zamkowy w Łańcucie, 

 Rynek z Ratuszem w Rzeszowie, 

 Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury, 

 Zespół pałacowo-parkowy w Tyczynie, 

 Zespół zabytkowy miasta Łańcuta, 

 6 układów urbanistycznych w Rzeszowie. 

 

Wyróżniają się także liczne zespoły pałacowe i dworskie, m.in.  

 Zespół pałacowo-dworski w Jasionce,  

 Zespół pałacowy w Boguchwale, XVIII w. rozbudowany na pocz. XIX w.: pałac, nr 

rej.: A-335 z 31.05.1968, park nr rej.: A-336 z 29.05.1968, 

 Zespół dworski w Zgłobniu, nr rej.: A-905 z 31.05.1975,  

 Zespół dworski w Babicy, poł. XIX w., nr rej.: A-976 z 4.10.1976,  

 Zespół dworski w Czudcu, XVI-XVIII w., nr rej.: A- 220 z 13.04.1970,  

 Zespół dworski w Nowej Wsi, 2 poł. XIX w., nr rej.: A-1199 z 10.04.1989,  

 Zespół dworski w Pstrągowej, 1929, nr rej.: A-1160 z 6.06.1986 r., 

 Zespół dworski w Hyżnem. 

 

Ponadto, uwagę zwracają zabytki architektury sakralnej: 

 Zespół Kościelny pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łańcucie, 

 Zespół kościoła par. p.w. Św. Onufrego w Łące, nr rej.: A – 929 z 28.10.1975 r., 

 Zespół kościoła par. p.w. Niepokalanego Serca NMP w Stobiernej, nr rej.: A – 1046 

z 11.09.1979 r., 

 Zespół kościoła par. p.w. Narodzenia NMP w Zaczerniu, nr rej.: A-1057  

z 12.02.1980 r., 

 Zespół kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Hyżnem, nr rej: A–177 

z 29.11.2006 r., 

 Synagoga w Łańcucie, 

 Kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa w Boguchwale, 1727 r., nr rej.: A-987 

z 17.11.1976 r.,  

 Kościół par. p.w. Wszystkich Świętych w Racławówce, 1719-20 r., nr rej.: A-157 

z 16.08.2006 r.,  

 Zespół kościoła par. w Zgłobniu, nr rej.: A-181 z 18.01.2007 r., 
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 Kościół par. p.w. Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku, 1745 r., nr rej.: A-358 

z 17.01.1950 r.,  

 Kościół par. p.w. Świętej Trójcy w Woli Rafałowskiej, 1891 r., nr rej.: A-289 

z 5.11.2008 r., 

 Kościół par. pw. Św. Jana Chrzciciela, drewn., XVI-XIX, 1952 r., nr rej.: A-920 

z 25.02.1994 r., 

 Kościół p.w. Św. Jakuba Apostoła w Krzemienicy, nr rej.: A-928 z 28.10.1975 r., 

 Kościół par. p.w. Świętej Trójcy w Czudcu, 1713-34 r., nr rej.: A-95 z 5.01.1968 r.,  

 Kilkadziesiąt małych kapliczek w Gminie Trzebownisko.  

  

Zabytki znajdujące się na obszarze ROF posiadają dużą wartość historyczną, artystyczną 

i naukową. Stanowią również istotny element tożsamości tego rejonu. Z tego względu 

w interesie społecznym leży ich zachowanie dla kolejnych pokoleń. Wiele z nich znajduje się 

obecnie w złym stanie i wymaga przeprowadzenia prac modernizacyjnych. Ponadto dobra 

kondycja zabytków dziedzictwa kulturowego jest elementem stanowiącym o atrakcyjności 

turystycznej ROF, przekładając się na zainteresowanie nim potencjalnych turystów 

 

Bardzo ważną częścią dziedzictwa, poza zabytkami nieruchomymi i ruchomymi oraz 

archeologicznymi, są przejawy kultury odziedziczone po przodkach i przekazywane kolejnym 

pokoleniom – dziedzictwo niematerialne. Wśród nich wymienić można: 

 bogate dziedzictwo kulturowe wieloetnicznego pogranicza,  

 gwarę – poddialekt południowo-wschodni,   

 obrzędowość i wierzenia, w tym m.in. majówki, praktyki religijne – Wielkanoc, Boże 

Ciało, Boże Narodzenie – i związane z nimi tradycyjne obrzędy (np. straże grobowe, 

procesje), 

 stroje ludowe, m.in. strój rzeszowiaków, 

 nazwy miejscowe,  

 legendy, anegdoty i podania o ludziach oraz wydarzeniach, m. in. w Łańcucie 

o łańcuckim diable (St. Stadnickim), o czarnym jeźdźcu (Fr. Lubomirskim), o lipie 

Jagiełły z plebańskiego wzgórza, o lochach w łańcuckim zamku na Łysej Górze, 

kopcu na Wisielówce, krzyżach i kapliczkach, 

 wielowiekowa tradycja muzykowania na zamku w Łańcucie, 

 tradycja kultu związanego przede wszystkim z wizerunkami Matki Bożej, sanktuaria 

w Borku Starym (obraz M. B. Boreckiej, której kult sięga XIII w); Łańcucie (obraz  

M. B. Szkaplerznej – od 1640 r.); Rzeszowie (figura Wniebowziętej M. Panny – od 

1513 r)., 

 wiedza i umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym, m.in. architektura 

drewniana, zabawkarstwo, garncarstwo, haft czerwono-niebieski, 

 specyficzne dla okolicy potrawy, np. przyrządzanie lokalnych trunków w Łańcucie – 

rosolisy. 

 

 Budżet JST 3.2.5

W podrozdziale zaprezentowano dochody i wydatki budżetu gmin ROF według rodzajów 

dla roku 2020. Dochody całego obszaru wyniosły 2 828,7 mln zł, natomiast wydatki 

2 775,1 mln zł.  
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Tabela 12. Dochody i wydatki budżetu gmin ROF według rodzajów w 2020 r. 

Gmina Dochody Wydatki 

Błażowa 55 871 548,93 zł 55 041 923,22 zł 

Boguchwała 118 013 465,46 zł 111 711 527,52 zł 

Chmielnik 68 612 499,86 zł 66 317 736,10 zł 

Czarna 69 273 362,01 zł 63 607 556,50 zł 

Czudec 64 387 401,64 zł 62 211 747,83 zł 

Głogów Małopolski 131 774 150,69 zł 133 957 162,99 zł 

Hyżne 47 432 987,65 zł 47 823 550,46 zł 

Krasne 68 300 303,16 zł 65 661 954,13 zł 

Lubenia 37 298 853,36 zł 32 909 586,56 zł 

Łańcut 109 230 101,44 zł 108 654 212,62 zł 

Łańcut (miasto) 122 906 235,96 zł 122 033 465,64 zł 

Rzeszów 1 637 121 459,73 zł 1 627 970 264,66 zł 

Świlcza 88 895 224,15 zł 89 813 160,06 zł 

Trzebownisko 148 186 086,23 zł 128 452 594,29 zł 

Tyczyn 61 426 409,45 zł 58 973 154,49 zł 

ROF 2 828 730 089,72 zł 2 775 139 597,07 zł 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 Opieka zdrowotna 3.2.6

Mieszkańcy Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego korzystają z podstawowej opieki 

zdrowotnej przede wszystkim poprzez usługi świadczone w poszczególnych gminach. 

Natomiast specjalistyczna opieka zdrowotna jest świadczona głównie w placówkach 

zlokalizowanych na obszarach miejskich. W 2021 roku na terenie ROF łącznie 

funkcjonowało 327 przychodni (wzrost o ponad 21% w stosunku do roku 2011), natomiast 

liczba udzielanych porad wyniosła ponad 1,8 mln (wzrost o około 153 tysiące). Tak znaczny 

przyrost zapotrzebowania na usługi medyczne wynika z pandemii COVID, w związku z którą 

więcej ludzi z obawy o swoje zdrowie korzystało z porad medycznych. 

 

Rysunek 18. Ochrona zdrowia w ROF latach 2011-2021 r. 

źródło: dane GUS  

Rozmieszczenie i dostępność do instytucji związanych z ochroną zdrowia nie są na terenie 

ROF równomierne. Dominująca jest tu oczywiście pozycja miasta Rzeszowa, w którym 
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funkcjonuje 219 przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. W następnej kolejności dostęp 

do przychodni najlepszy jest w gminie Trzebowisko (17 przychodni POZ) oraz mieście 

Łańcut (13 przychodni POZ). Kolejnym analizowanym wskaźnikiem, jest dostępność ludności 

do placówek podstawowej opieki zdrowotnej. Warto zauważyć, iż stosunkowo najlepszą 

sytuację odnotowano w Rzeszowie, gdzie na każde 10 tys. ludności przypada średnio 11 

przychodni POZ (średnia dla ROF wynosi 6). Wynik ten jest zdecydowanie lepszy od 

średniej dla województwa podkarpackiego i średniej ogólnopolskiej, gdzie wskaźnik ten także 

wynosi 6 przychodni.  

 

Tabela 13. Ochrona zdrowia z gminach ROF w 2021 r.  

 
Liczba porad 
lekarskich

8
 

Liczba porad 
lekarskich 

udzielonych  
na 1 mieszkańca 

Liczba 
przychodni 

Liczba 
przychodni na  

10 tys. ludności 

Błażowa 50 091 4,62 7 6 

Boguchwała  95 910 4,57 8 4 

Chmielnik  13 570 1,94 3 4 

Czarna  26 892 2,27 3 3 

Czudec  42 000 3,58 6 5 

Głogów Małopolski  60 458 3,21 11 6 

Hyżne 22 226 3,17 3 4 

Krasne  44 075 3,67 9 7 

Lubenia  21 535 3,36 3 5 

Łańcut (miasto)  139 242 7,92 13 7 

Łańcut  54 901 2,50 9 4 

Rzeszów  1 083 787 5,46 219 11 

Świlcza 38 663 2,35 10 6 

Trzebownisko  93 203 4,04 17 7 

Tyczyn  22 986 2,12 6 6 

ROF 1 809 539 4,58 327 6 

źródło: dane GUS  

Do czynników kształtujących dostęp do usług ochrony zdrowia zaliczyć można również liczbę 

aptek przypadających na mieszkańców danego obszaru. Stosunkowo najwięcej aptek 

z oczywistych względów funkcjonuje w najbardziej zurbanizowanych jednostkach ROF 

tj. w Rzeszowie oraz Łańcucie, odpowiednio 88 i 11. Łącznie na terenie ROF 

zidentyfikowano 130 aptek. Na poniższej grafice zilustrowano dostępność do aptek 

w wymiarze terytorialnym. 

                                                
8
 porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza rodzinnego  
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Rysunek 19. Dostępność aptek na terenie gmin ROF w 2021 r. 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

W Rzeszowie funkcjonuje 8 szpitali oraz 7 specjalistycznych przychodni. Dodatkowy szpital 

zlokalizowany jest również w mieście Łańcut. Infrastruktura ta zapewnia mieszkańcom gmin 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego dostęp do służb zdrowia wyższego rzędu. 

 

3.3 Infrastruktura techniczna i transport 

 Transport 3.3.1

Sieć drogowa ROF jest w części powiązana z układem krajowym i planowaną do realizacji 

do 2050 r. transeuropejską siecią transportową TEN-T. Sieć bazową tworzy droga 

międzynarodowa E40 (autostrada A4 stanowi główną oś komunikacyjną regionu na kierunku 

wschód-zachód, zapewnia bezkolizyjny przejazd tranzytowy od granicy z Ukrainą do granicy 

z Niemcami oraz powiązanie z siecią autostrad europejskich) i będąca w trakcie realizacji 

droga ekspresowa S19 (szlak transportowy „Via Carpatia”). Na terenie ROF znajduje się 

również skrzyżowanie autostrady A4 z drogą ekspresową S19, które tworzy ważny węzeł 

komunikacyjny. 

Największym obciążeniem ruchem charakteryzują się w ROF drogi krajowe (DK9, DK19, 

DK94 i DK97) oraz drogi wojewódzkie zapewniające połączenia na terenach, gdzie zaznacza 

się brak dróg krajowych, w tym DW nr 878 relacji Stobierna – Rzeszów – Dylągówka. 

Główną oś transportu kolejowego województwa podkarpackiego o znaczeniu 

międzynarodowym stanowi magistrala kolejowa E30, w którą wpisuje się linia kolejowa nr 91 



Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

41 

relacji Kraków Główny Osobowy – Medyka – granica państwa. Ważną rolę pełnią również 

linie: nr 106 łącząca stację Rzeszów Główny ze stacją Jasło oraz nr 71 Ocice – Rzeszów 

Główny. Ponadto, 1 stycznia 2021 roku, uruchomiono Podkarpacką Kolej Aglomeracyjną, 

która stanowi system szybkiej kolei miejskiej, łączącej rzeszowskie osiedla z dworcem 

Rzeszów Główny oraz zapewniający połączenie kolejowe z rzeszowskim lotniskiem  

w Jasionce a także najbliższymi miastami: Strzyżowem, Przeworskiem, Dębicą  

i Kolbuszową.  

Lotnisko Rzeszów-Jasionka jest elementem kompleksowej transeuropejskiej sieci 

transportowej (TEN-T). Posiada bardzo korzystne warunki klimatyczne i możliwości rozwoju 

(rezerwy terenowe wokół portu lotniczego). 

 

Rysunek 20. Infrastruktura i układ komunikacji. 

źródło: opracowanie własne 

Transport publiczny  

Transport publiczny to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany 

w określonych odstępach czasu i po określonej linii lub sieci transportowej. W ROF do 

podstawowych środków transportu zbiorowego w transporcie lądowym szynowym należy 

kolej, natomiast w transporcie lądowym kołowym – autobus. W Polsce podstawowe kwestie 

dotyczące publicznego transportu zbiorowego reguluje ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. 

o publicznym transporcie zbiorowym, a transport taki może odbywać się w Polsce na 

podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

pomiędzy organizatorem a operatorem. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie 

lokalnego transportu zbiorowego należy do zadań własnych gminy, która jest organizatorem 
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publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach 

pasażerskich w granicach administracyjnych własnej gminy, a w przypadku wybiegania jej na 

obszar położonej w sąsiedztwie gminy, poprzez zawarcie stosownego porozumienia. 

Komunikacja autobusowa  

Na terenie ROF działa dwóch głównych organizatorów komunikacji publicznej: Zarząd 

Transportu Miejskiego w Rzeszowie będący jednostką organizacyjną Miasta Rzeszowa, dla 

którego operatorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Rzeszów Sp. z o.o. oraz 

Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa, dla którego operatorem jest PKS 

w Rzeszowie S.A.  

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Rzeszów obsługuje Rzeszów, Tyczyn, Świlczę, 

Boguchwałę, Trzebownisko, Głogów Małopolski oraz Lubenię, zapewniając 60 linii dziennych 

oraz 3 nocne. Liczba pasażerów MPK systematycznie wzrastała do 2019 r., jednak  

w 2020 r., w związku z pandemią COVID-19 nastąpił znaczny spadek liczby pasażerów. 

Pomiędzy latami 2011 a 2019 przyrost liczby pasażerów wyniósł 42%, natomiast spadek  

w ostatnim badanym roku (tj. 2020) wyniósł aż 62% względem 2019 r. Zmiany te 

uwidocznione są na poniższym wykresie. 

 
Rysunek 21. Liczba przewiezionych pasażerów przez MPK Rzeszów w tys. osób w latach 2011-

2020. 
źródło: dane MPK Rzeszów  

 

Według danych MPK Rzeszów liczba zrealizowanych przez spółkę wozokilometrów 

systematycznie rośnie. W roku 2020 liczba wykonanych zgodnie z rozkładami jazdy 

wozokilometrów wynosiła 11 508 tysięcy. W stosunku do roku 2016 wzrost wyniósł 17,4%.  

 
Rysunek 22. Liczba zrealizowanych przez MPK wozokilometrów w latach 2016-2020. 

źródło: dane MPK Rzeszów  
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Drugim organizatorem transportu publicznego na terenie ROF jest Związek Gmin 

Podkarpacka Komunikacja Samochodowa. Podmiot został powołany do życia i rozpoczął 

funkcjonowanie w maju 2010 roku. Organizator świadczy usługi transportowe dla gmin 

Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Świlcza, 

Trzebownisko oraz Tyczyn prowadząc transport na 39 liniach. W 2020 roku organizator 

zrealizował 3 669 566 wozokilometrów (wzrost o 20,9%) oraz przewiózł 1 893 534 

pasażerów (ubytek o 31,3%, spowodowany pandemią COVID-19). Na wykresie 

przedstawiono dynamikę obu zjawisk.  

 
Rysunek 23. Liczba przewiezionych pasażerów i zrealizowanych przez PKS wozokilometrów  

w latach 2016-2020 [w tys.]. 

źródło: dane Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa 

Poniżej zbiorczo zestawiono informacje na temat taboru obu podmiotów świadczących usługi 

na terenie ROF. W pierwszej kolumnie poddano analizie jego wiek. Łącznie ROF obsługuje 

372 autobusów, z czego 235 to własność Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, 137 

Spółki PKS w Rzeszowie S.A., którego jedynym udziałowcem jest Związek Gmin 

Podkarpacka Komunikacja Samochodowa i 54 w posiadaniu ZG „Podkarpacka Komunikacja 

Samochodowa”.  

Należy podkreślić, że 146 autobusów (nieco ponad 42% całości) to pojazdy nie starsze niż 

czteroletnie. Z drugiej natomiast strony autobusy ponad 15 letnie to 55 sztuk (16%). 

 

Tabela 14. Wiek taboru ZTM, PKS i ZG PKS w 2020 r. 

 ZTM ZG PKS 

Do 4 lat 92 54* 

5-8 lat 80 0 

9-15 33 58 

Starsze niż 15 30 25 

źródło: dane przewoźników. 
*- pojazdy stanowiące wyłączność ZG PKS  

W kontekście uwarunkowań środowiskowych istotne znaczenie mają normy ekologiczne 

taboru. W poniższej tabeli syntetycznie zestawiono tabor obu przewoźników w kwestii 

spełniania norm ekologicznych. Odsetek autobusów nie posiadający normy wynosi 2,5%. 
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Udział pojazdów z normą EEV wynosi 25,2%, natomiast Euro 6 – 25,9%. Dodatkowo należy 

zwrócić uwagę, że ZTM posiada 10 autubusów elektrycznych.  

  

Tabela 15. Normy taboru ZTM, PKS i ZG PKS w 2020 r. 

Norma Sztuki ZTM Sztuki PKS i ZG PKS 

Bez normy 0 8 

Euro 1 0 2 

Euro 2 25 15 

Euro 3 38 41 

Euro 4 0 14 

Euro 5 0 3 

EEV 5 80 0 

Euro 6 82 54* 

Bez emisyjne (autobusy 
elektryczne) 

10 0 

źródło: dane przewoźników 

*- własność Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”, dzierżawionych przez Spółkę 

PKS w Rzeszowie S.A. 

Jednoznaczny wzrost liczby pasażerów korzystających z transportu autobusowego na 

terenie ROF to wynik realizowanych działań inwestycyjnych. Warto wskazać najważniejsze  

z podjętych działań. Z punktu widzenia ZTM i miasta Rzeszowa kluczowa była budowa 

Dworca Lokalnego, dostawa 110 sztuk autobusów czy też dostawa i montaż nowych wiat 

przystankowych (łączna ich liczba przystanków na terenie Rzeszowa wynosi 416). Ponadto 

ZTM zrealizował program pn. "Rozbudowa przystankowej infrastruktury ITS" potocznie 

zwany „3xITS”, dzięki któremu zamontowano 16 słupów z tablicami dynamicznej informacji 

pasażerskiej, 6 biletomatów (łącznie na terenie Rzeszowa funkcjonuje 48 biletomatów) oraz 

47 punktów monitoringu przystankowego. Wymienione zadania, zostały dofinansowane ze 

środków UE w ramach projektu "Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie". 

Natomiast Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa był liderem projektu ZIT 

pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez 

usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” w ramach, którego 

zakupiono 54 autobusy przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami oraz dokonano 

szeregu inwestycji w infrastrukturę komunikacyjną (łączna wartość projektu wyniosła 

128 803 002,12 zł).  

Kluczowe wyzwania stojące przed transportem publicznym w ROF to włączenie 

Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej we wspólny bilet, dalsza wymiana taboru oraz budowa 

Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego. Biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia 

dogodnych połączeń pasażerom korzystającym zarówno z komunikacji miejskiej, jak 

i regionalnej, należy dążyć do integracji obydwu sposobów podróżowania poprzez 

skoordynowanie rozkładów jazdy zapewniające sprzyjające warunki do dokonywania 

przesiadek na przystankach wykorzystywanych przez obydwu przewoźników oraz możliwość 

korzystania z biletów obowiązujących zarówno na trasach podmiejskich, jak i na liniach 

połączeń komunikacji miejskiej. 

Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna 

Liderem projektu Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej jest samorząd województwa i to on 

odpowiada za całość realizacji inwestycji. Do współpracy włączyło się 16 gmin,  

z czego 10 z terenu ROF (z wyłączeniem Chmielnika, Tyczyna i Lubeni, Błażowej i Hyżnego, 

przez które to gminy nie przebiega planowana linia kolejowa). System szybkiej kolei miejskiej 
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funkcjonuje od 2021 r. i wykorzystuje istniejący układ torów kolejowych i stacji na kierunku 

Przeworsk-Strzyżów-Dębnica. W 2022 r. otwarty ma zostać również kurs w kierunku 

Kolbuszowej. Natomiast w trakcie realizacja jest budowa linii do Portu Lotniczego w Jasionce 

i zaplecza PKA. Zgodnie z założeniami inwestycji zostały wybudowane lub przebudowane 

drogi dojazdowe do dworców i stacji oraz parkingi w systemie „parkuj i jedź”. W ramach 

Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej (PKA) jeździ 10 zupełnie nowych pociągów. To osiem 

trójczłonowych pojazdów z napędem elektrycznym oraz dwa dwuczłonowe z napędem 

spalinowym. Władze województwa zakupiły je od firmy Newag. Łącznie pociągi posiadają 

ponad 3 tys. miejsc dla pasażerów, w tym 1 314 siedzących. Przygotowywany jest projekt 

linii 58 Rzeszów-Łętownia, który docelowo ma łączyć Rzeszów z Centralnym Portem 

Komunikacyjnym. Planowana jest budowa kolei dużych prędkości, tzn. osiągających nawet 

do 250 km/h. 

 Sieć elektroenergetyczna 3.3.2

Przez teren ROF przebiegają 4 linie energetyczne 400 kV (Rzeszów – Połaniec, Rzeszów – 

Tarnów, Rzeszów – Tucznawa, Rzeszów – Krosno Iskrzynia, które są częścią 

transeuropejskich sieci energetycznych TEN-E oraz linia 750 kV relacji Rzeszów (stacja 

Widełka) – granica państwa z Ukrainą. Ogólny stan techniczny zarówno sieci najwyższych 

napięć 400 kV i 220 kV oraz wysokich napięć 110 kV, jak i obiektów stacyjnych można 

ocenić jako dobry. Przebudowy wymagają linie przesyłowe 220 kV, szczególnie w północnej 

części województwa (są nienormatywnie obciążone), natomiast sieć dystrybucyjna linii 

110 kV jest rozmieszczona nierównomiernie, co w konsekwencji rzutuje na funkcjonowanie 

i parametry sieci rozdzielczej średniego napięcia. Sieć średnich napięć wymaga 

w większości modernizacji i rozbudowy, zarówno dla poprawy warunków napięciowych 

odbiorców istniejących, jak i umożliwienia przyłączenia nowych odbiorców oraz 

odnawialnych źródeł energii.  

 Sieć gazownicza 3.3.3

Według danych GUS 82,3% populacji mieszkańców ROF korzysta z sieci gazowej. 

W badanym okresie odsetek ten wzrósł o 3,8%. Długość czynnej sieci gazowej wzrosła 

natomiast o 444 405 metrów, co stanowi przyrost o ponad 12%.  

Tabela 16. Sieć gazowa w jednostkach tworzących ROF. 

Nazwa 

Długość czynnej sieci gazowej 

2017 2018 2019 2020 

[m] [m] [m] [m] 

Błażowa 99 886 100 213 101 413 102 836 

Boguchwała 241 551 247 106 252 672 262 091 

Chmielnik 132 556 134 272 136 531 139 073 

Czarna 138 884 141 423 146 726 149 836 

Czudec  177 981 179 242 180 910 182 131 

Głogów Małopolski  276 705 280 254 277 787 291 497 

Hyżne 100 248 100 839 102 036 103 640 

Krasne  148 541 152 378 155 079 161 581 

Lubenia 70 306 70 817 71 777 74 447 

Łańcut (miasto)  132 029 134 707 137 870 141 460 

Łańcut  323 474 325 758 329 299 337 095 

Rzeszów 810 669 827 385 876 867 920 654 

Świlcza 226 849 221 191 224 637 231 131 

Trzebownisko 276 457 284 405 290 405 303 698 

Tyczyn 171 189 174 837 154 154 158 754 

ROF 3 327 325 3 374 827 3 438 163 3 559 924 

źródło: dane GUS 
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Tabela 17. Wskaźnik gazyfikacji w jednostkach tworzących ROF. 

Nazwa 

Wskaźnik gazyfikacji 

2016 2017 2018 2019 2020 

[%] [%] [%] [%] [%] 

Błażowa 16,8 17,8 19,4 20,1 24,7 

Boguchwała 85,6 85,1 85,7 85,8 88,6 

Chmielnik 61,1 61,2 61,6 61,6 63,6 

Czarna 71,5 71,4 73,1 73,6 76,0 

Czudec  61,5 61,7 62,1 62,2 64,8 

Głogów Małopolski  70,6 71,4 71,8 77,8 74,3 

Hyżne 58,8 58,4 57,7 57,7 59,2 

Krasne  86,2 86,0 87,2 87,3 95,2 

Lubenia 39,8 40,4 41,1 41,7 42,9 

Łańcut (miasto)  98,5 98,6 99,6 98,9 96,5 

Łańcut  80,1 80,1 81,4 80,9 83,3 

Rzeszów 90,4 90,2 90,6 89,3 87,8 

Świlcza 84,5 84,8 84,6 84,5 86,5 

Trzebownisko 82,1 82,2 84,0 83,2 85,1 

Tyczyn 58,4 58,5 56,3 57,1 66,3 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Z punktu widzenia zróżnicowania w dostępności do sieci gazowej zwraca uwagę stosunkowo 

niska dostępność do sieci w gminach charakteryzujących się zmiennymi warunkami 

terenowymi: Lubenia (42,9%), Hyżne (59,2%), Tyczyn (66,3%) oraz Chmielnik (63,6%). 

Z oczywistych względów dostęp do sieci gazowej w gminach o wysokim stopniu 

zurbanizowania jest najlepszy, czego przykładem jest chociażby miasto Łańcut (96,5%), 

Rzeszów (87,8%), Krasne (95,2%) czy Boguchwała (88,6%).  
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Rysunek 24. Poziom gazyfikacji w gminach ROF [%]. 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

 System ciepłowniczy 3.3.4

Według danych GUS infrastruktura ciepłownicza funkcjonuje jedynie na tereny Gminy Miasto 

Rzeszów i na niewielkim obszarze Gminy Trzebownisko oraz w mieście Łańcut. W 2021 roku 

długość sieci wynosiła łącznie 160,7 km, a długość przyłączy 103,4 km. Jednocześnie ponad 

94% sieci identyfikowanej w ROF jest zlokalizowane w stolicy województwa. W ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dokonano modernizacji oraz rozbudowy 

sieci. Dodatkowo warto nadmienić, że na jakość powietrza i efektywność energetyczną 

wpływa nie sama długość, a również jakość sieci, która została poprawiona dzięki 

zrealizowanym przedsięwzięciom (system jest sukcesywnie modernizowany 

i rozbudowywany, w głównej mierze przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej). 

 

 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 3.3.5

Informacje na temat sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zostały przedstawione szczegółowo 

w dalszej części dokumentu. 
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3.4 Analiza dokumentów strategicznych 

Diagnoza zgodna jest z dokumentami wyższego szczebla, tj. dokumentami europejskimi, 

krajowymi, wojewódzkimi oraz powiatowymi. Dokument uwzględnia także założenia 

określone w innych dokumentach lokalnych. Przedmiotowy rozdział opisuje wymienione 

dokumenty oraz wskazuje na zgodność strategicznych zapisów Diagnozy z ich założeniami.  

 

W tym miejscu warto także zaznaczyć, iż jeden z członków ROF – miasto Rzeszów 

zakwalifikowało się do udziału w projekcie „100 miast neutralnych dla klimatu 

i inteligentnych do 2030 r.” nazywanym w skrócie Misja Miast. Misje UE to nowa inicjatywa 

KE, która funkcjonować będzie w ramach programu badawczo-innowacyjnego Horyzont 

Europa na lata 2021-2027. Ich głównym celem będzie wspieranie transformacji Europy 

w bardziej ekologiczny, zdrowszy, sprzyjający włączeniu społecznemu i odporny kontynent. 

Ich celem jest zapewnienie obywatelom Europy wymiernych korzyści oraz zaangażowanie 

Europejczyków w działanie na rzecz poprawy jakości środowiska. Do udziału w Misji Miast 

zakwalifikowanych zostało tylko pięć polskich miast. Oprócz Rzeszowa to także Warszawa, 

Wrocław, Łódź i Kraków. Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu umożliwi realizację 

planów na rzecz transformacji obszaru w kierunku proekologicznym.  

 

 Dokumenty na szczeblu krajowym 3.4.1

 

Podręcznik adaptacji dla miast - wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu 

Adaptacji do zmian klimatu 

Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu została stworzona z wykorzystaniem tych 

wytycznych zawartych w Podręczniku adaptacji dla miast (…), których implementacja 

w Diagnozie była możliwa. Metodologia oraz przebieg opracowywania niniejszego 

dokumentu zostały oparte na zapisach Podręcznika adaptacji dla miast(…) i dostoswane do 

przedmiotu i celu Diagnozy.   

Opracowana Diagnoza pozwoli na skoordynowanie lokalnych działań i przedsięwzięć 

wiążących się z minimalizowaniem negatywnych skutków ekonomicznych, społecznych 

i środowiskowych wynikających ze zmian klimatu, a podejmowanych przez wszystkich 

partnerów ROF. 

 

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

roku 2020 z perspektywą do roku 2030  

Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu powiązana jest z dokumentem: Strategiczny 

Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 

z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020). Została w nim wykazana ogólna informacja na 

temat przewidywanych zmian klimatu dla Polski oraz potrzeba przedsięwzięcia kroków 

w celu adaptacji miast.  

Wśród wymienionych w SPA 2020 sektorów i obszarów najbardziej wrażliwych na zmiany 

klimatu znalazły się obszary zurbanizowane. Wynika to z dużej gęstości zaludnienia, 

znaczenia miast w rozwoju funkcji gospodarczych, politycznych, administracyjnych, 

kulturowych i społecznych całego państwa, a także występowania specyficznych zagrożeń 

miejskich. Dla obszarów zurbanizowanych szczególne zagrożenie stanowią zjawiska 

i procesy spowodowane zmianą temperatury oraz zjawiska ekstremalne (takich jak nawalne 
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deszcze powodujące lokalne podtopienia, susza czy zaburzenia cyrkulacji powietrza 

powodujące wzmożoną koncentrację zanieczyszczeń). 

 

Polityka ekologiczna państwa 2030 - strategia rozwoju w obszarze środowiska 

i gospodarki Wodnej 

Polityka ekologiczna państwa wyznacza kierunki rozwoju, których realizacja ma zapewnić 

bezpieczeństwo ekologiczne kraju oraz wysoką jakość życia dla wszystkich mieszkańców.  

Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu jest zgodna z celem głównym: Rozwój 

potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców oraz celami szczegółowymi 

związanymi ze zdrowiem, gospodarką i klimatem.  

Wyznaczone cele wspierane są przez cele horyzontalne dotyczące edukacji ekologicznej 

oraz efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska.  

Ponadto, Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu wykazuje zgodność z kierunkami 

działania, które zidentyfikowano na terenie województwa podkarpackiego:  

 zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej 

wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód, 

 likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich 

oddziaływania, 

 ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb, 

 zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona 

i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu, 

 wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, 

 adaptacja do zmian klimatu oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych. 

 

Polityka energetyczna Polski do 2040 roku 

W dniu 2 lutego 2021 r. Rada Ministrów na posiedzeniu przyjęła uchwałę dotyczącą Polityki 

Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040). Dokument jest mapą drogową rozwoju sektora 

energetycznego w Polsce. Celem polityki energetycznej państwa jest: bezpieczeństwo 

energetyczne, przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki, efektywności energetycznej 

i zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko, przy optymalnym wykorzystaniu 

własnych zasobów energetycznych. Rozwiązania zawarte w Diagnozie mitygacji i adaptacji 

do zmian klimatu, które dotyczą rozwoju sektora energetycznego w sposób bezpośredni 

wpisują się w założenia ww. uchwały.  

 

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 

Minister Aktywów Państwowych w dniu 30 grudnia 2019 r. przekazał do Komisji Europejskiej 

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, wypełniając tym samym 

obowiązek nałożony na Polskę przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną 

i działaniami w dziedzinie klimatu (zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 

98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw 

Rady 2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013). 



Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

50 

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK) został przyjęty przez 

Komitet do Spraw Europejskich na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2019 r. 

Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu uwzględnia podstawowe założenia i cele 

oraz polityki i działania KPEiK na rzecz realizacji następujących wymiarów unii energetycznej 

tj.: 

 bezpieczeństwa energetycznego, 

 wewnętrznego rynku energii, 

 efektywności energetycznej, 

 obniżenia emisyjności.  

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 wyznacza następujące cele 

klimatyczno-energetyczne na 2030 r.: 

 7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS 

w porównaniu do poziomu z roku 2005, 

 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto (cel 23% będzie możliwy do 

osiągnięcia w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych, w tym 

przeznaczonych na sprawiedliwą transformację), uwzględniając: 

 14% udziału OZE w transporcie, 

 roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt. proc. 

średniorocznie, 

 wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozami PRIMES2007, 

 redukcję do 56-60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej. 

 

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) 

Krajowy Plan Odbudowy w dniu 30 kwietnia 2021 roku został zaakceptowany na specjalnym 

posiedzeniu Rady Ministrów. Rząd jednocześnie upoważnił Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej do wprowadzania dalszych zmian w dokumencie. 

Projekt Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest dokumentem 

programowym określającym cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-

gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji 

reformy strukturalne i inwestycje. Dokument stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie 

z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and 

Resilience Facility – RRF). Horyzont czasowy realizacji dokumentu zamyka się z końcem 

sierpnia 2026 r. 

Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu bezpośrednio nawiązuje do zapisów KPO 

w zakresie efektywności energetycznej i wdrażania inwestycji wpływających pozytywnie na 

środowisko naturalne.  Realizacja KPO służy promowaniu spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej poprzez zwiększenie odporności, gotowości na wypadek sytuacji 

kryzysowych, zdolności dostosowawczych i potencjału wzrostu gospodarczego, łagodzeniu 

społecznych i gospodarczych skutków kryzysu, w szczególności dla kobiet (realizując w ten 

sposób cele Europejskiego filaru praw socjalnych), wspieraniu zielonej transformacji, 

przyczynianiu się do realizacji unijnych celów w zakresie klimatu oraz transformacji cyfrowej. 

W ten sposób interwencje realizowane w KPO wspierają cele UE w zakresie wzrostu 

konwergencji społeczno-gospodarczej, odbudowy i promowania zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego i integracji gospodarek UE, a także tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy 

oraz strategicznej autonomii Unii i otwartej gospodarki, generującej europejską wartość 

dodaną. 



Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

51 

Strategia inwestycyjna instrumentu zielonej transformacji miast - Instrument Zielonej 

Transformacji Miast (IZTM). 

Dokument klasyfikuje miasta, jako obszary szczególnie wrażliwe, w których koncentrują się 

najpilniejsze współcześnie wyzwania, począwszy od niedoboru wody i złej jakości powietrza, 

do zakłóceń gospodarczych i braku stabilności społecznej. Rozwój miast zwiększa presję na 

środowisko i zdrowie, na przykład poprzez emisje zanieczyszczeń do powietrza pochodzące 

z transportu, niekorzystną strukturę przestrzeni zurbanizowanej, fragmentację i unifikację 

krajobrazu. 

Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu bezpośrednio nawiązuje do zapisów 

Instrumentu Zielonej Transformacji Miast (IZTM).  

Głównym celem planowanej w ramach IZTM interwencji jest wsparcie zielonej transformacji 

miast poprzez zapewnienie środków na finansowanie określonych typów inwestycji 

wpływających na „zazielenienie” terenów miejskich, bardziej efektywne wykorzystanie 

zasobów, zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń, czy przeciwdziałanie utracie różnorodności 

biologicznej.  

Ponadto, celem interwencji jest także: 

 minimalizacja oddziaływania człowieka na środowisko (racjonalne gospodarowanie 

zasobami, uwzględnianie efektów środowiskowych w zarządzaniu i planowaniu, 

podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa),  

 zmiana modelu rozwojowego polskich miast (nadanie priorytetu działaniom 

mitygującym i adaptacyjnym do zmian klimatu oraz – szerzej – proekologicznym), 

 poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców (podniesienie jakości przestrzeni 

publicznej z punktu widzenia potrzeb spędzania wolnego czasu (ze szczególnym 

naciskiem na funkcje przyrodnicze), umożliwienie zmian zachowań transportowych 

polegających na priorytetyzacji aktywnej mobilności (transport pieszy, rowerowy) oraz 

zwiększenie dostępności przyjaznych środowisku usług publicznych),  

 zwiększenie atrakcyjności miast z punktu widzenia prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz rozwoju kapitału społecznego.  

Osiągnięciu celu posłuży wsparcie inwestycji realizowanych przez podmioty działające na 

obszarze miejskim, na podstawie zidentyfikowanych potrzeb oraz dokumentów 

strategicznych miast i obszarów funkcjonalnych.  

 

 Dokumenty na szczeblu wojewódzkim 3.4.2

 

Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030  

Celem głównym wskazanym w Strategii rozwoju województwa jest odpowiedzialne 

i efektywne wykorzystanie zasobów endo- i egzogenicznych regionu, zapewniające trwały, 

zrównoważony i terytorialnie równomierny rozwój gospodarczy oraz wysoką jakość życia 

mieszkańców województwa. Zaproponowane cele są odpowiedzią na zdiagnozowane 

wyzwania rozwojowe regionu.  

Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu koreluje przede wszystkim z celem 

strategicznym nr 3. „Infrastruktura dla zrównoważonego rozwoju i środowiska. Rozbudowa 

infrastruktury służącej rozwojowi oraz optymalizacja wykorzystania zasobów naturalnych 

i energii przy zachowaniu dbałości o stan środowiska przyrodniczego”. 
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Program Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata ·2020 – 2023 

perspektywą do roku 2027 

Cele i kierunki interwencji skupiają się na zharmonizowaniu ochrony środowiska 

z potrzebami społecznymi i gospodarczymi. Przyjęte cele, kierunki i zadania wynikają 

z diagnozy stanu środowiska, zidentyfikowanych szans, zagrożeń, zdiagnozowanych 

problemów i spodziewanych efektów ekologicznych, a ponadto są efektem ankietyzacji 

jednostek realizujących zadania ochrony środowiska w województwie. Uwzględniają 

globalne trendy w ochronie środowiska, a także cele krajowych i regionalnych dokumentów 

strategicznych, programowych oraz dokumentów operacyjno-wdrożeniowych. 

Przedmiotowy dokument wpisuje się w następujące obszary i cele interwencji:  

Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 

 Cel interwencji I Zapewnienie dobrego stanu środowiska w zakresie jakości powietrza 

oraz adaptacja do zmian klimatu. 

Obszar interwencji: Zagrożenie hałasem 

 Cel interwencji II Poprawa klimatu akustycznego w województwie podkarpackim. 

Obszar interwencji: Promieniowanie elektromagnetyczne 

 Cel interwencji III Ochrona ludności i środowiska przed ponadnormatywnym 

promieniowaniem elektromagnetycznym. 

Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami 

 Cel interwencji IV: Przeciwdziałanie, minimalizowanie i usuwanie skutków 

ekstremalnych zjawisk naturalnych oraz zwiększenie zasobów dyspozycyjnych wody 

dla społeczeństwa i gospodarki. 

Obszar interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa 

 Cel interwencji V Zrównoważone gospodarowanie wodami dla zapewnienia 

zapotrzebowania na wodę dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcia dobrego 

stanu wód. 

Obszar interwencji: Zasoby geologiczne 

 Cel interwencji VI Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów geologicznych oraz 

ograniczanie presji na środowisko związanej z eksploatacją i prowadzeniem prac 

poszukiwawczych. 

Obszar interwencji: Gleby 

 Cel interwencji VII Ochrona powierzchni ziemi, gleb oraz minimalizowanie i usuwanie 

skutków zmian klimatu, w tym osuwisk. 

Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

 Cel interwencji VIII Zagospodarowanie odpadów zgodne z hierarchią sposobów 

postępowania z odpadami, ukierunkowane na gospodarkę o obiegu zamkniętym. 

Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze 

 Cel interwencji IX Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego, w tym ochrona 

i poprawianie stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu, zasobów leśnych oraz 

rozwój trwałej, zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. 

Obszar interwencji: Zagrożenie poważnymi awariami  

 Cel interwencji X Zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego 

mieszkańcom województwa podkarpackiego. 
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Zbiorczy raport krajowy z pięcioletniej oceny jakości powietrza za lata 2014-2018, 

dokonany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (dla woj. podkarpackiego).  

Opracowany raport zawiera wyniki pięcioletniej oceny jakości powietrza w województwie 

podkarpackim, obejmującej lata 2014-2018. Celem opracowanej w Regionalnym Wydziale 

Monitoringu Środowiska w Rzeszowie oceny pięcioletniej jest dokonanie przeglądu 

funkcjonującej w województwie podkarpackim sieci monitoringu powietrza i dostosowanie jej 

w razie konieczności pod potrzeby rocznych ocen jakości powietrza.  

Pięcioletnie oceny jakości powietrza prowadzone są w strefach stanowionych przez: 

aglomeracje o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys., miasta o liczbie mieszkańców powyżej 

100 tys., oraz pozostały obszar województwa. W województwie podkarpackim ocena 

obejmuje dwie strefy: miasto Rzeszów – miasto powyżej 100 tys. mieszkańców, i strefę 

podkarpacką - pozostały obszar województwa. 

Wnioski z oceny:  

 Objęte oceną pięcioletnią w kryterium ochrony zdrowia zanieczyszczenia: dwutlenek 

siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen, ołów, arsen, kadm i nikiel osiągały na 

terenie województwa w latach 2014-2018 stężenia nieprzekraczające dolnego progu 

oszacowania,  

 Objęte oceną pięcioletnią w kryterium ochrony roślin zanieczyszczenia: dwutlenek 

siarki, tlenki azotu osiągały na terenie województwa w latach 2014-2018 stężenia 

nieprzekraczające dolnego progu oszacowania,  

 W województwie podkarpackim utrzymuje się wysokie zanieczyszczenie powietrza 

pyłem zawieszonym PM10 mierzonym w kryterium ochrony zdrowia. Wyniki 

pomiarów wskazują, że górny próg oszacowania dla stężenia średniorocznego jest 

przekraczany głównie na obszarach miejskich,  

 W regionie utrzymuje się również duże zanieczyszczenie powietrza pyłem 

zawieszonym PM2,5 mierzonym w kryterium ochrony zdrowia. Wyniki pomiarów 

wskazują, że górny próg oszacowania dla stężenia średniorocznego PM2,5 jest 

przekraczany na prawie całym obszarze województwa,  

 W regionie utrzymuje się ponadto duże zanieczyszczenie powietrza benzo(a)pirenem 

mierzonym w kryterium ochrony zdrowia. Wyniki pomiarów wykazują przekroczenie 

poziomu docelowego zarówno na obszarach miejskich jak i wiejskich 

w województwie,  

 W przypadku ozonu górny próg oszacowania dla stężenia ośmiogodzinnego 

przekroczony został na obszarze obu stref.  

 

Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu odpowiada na problem zanieczyszczenia 

powietrza spowodowany emisją punktową, niską emisją i emisją komunikacyjną. 

 

Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone 

przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu 

oraz Plan Działań Krótkoterminowych  

Dla strefy podkarpackiej opracowanie Planu działań krótkoterminowych było wymagane ze 

względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu 

zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu - w strefie 

podkarpackiej w 2018 r. W latach 2013-2018 w strefie podkarpackiej:  
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 nie stwierdzono przekroczenia o ponad 200% średniodobowego lub średniorocznego 

poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10,  

 nie stwierdzono przekroczenia o ponad 200% średniorocznego poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 ani dla fazy I ani II,  

 w każdym roku występowały przekroczenia o ponad 200% średniorocznego poziomu 

docelowego benzo(a)pirenu. 

 

W latach 2013-2016 oraz w 2018 roku w strefie podkarpackiej nie stwierdzono wystąpienia 

przekroczenia poziomu informowania ani alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10.  

Do najistotniejszych zagadnień ujętych w dokumencie i bezpośrednio powiązanych 

z tematyką Diagnozy mitygacji i adaptacji do zmian klimatu należy problem zanieczyszczenia 

powietrza spowodowany emisją punktową, niską emisją i emisją komunikacyjną. 

 

Program Strategiczny „Błękitny San” 

Wizja rozwoju gmin Błękitnego Sanu określa oczekiwaną sytuację społeczno-gospodarczą 

tego obszaru, stanowiącą wzorzec, do którego powinien on dążyć poprzez podejmowanie 

działań koordynowanych przez samorząd terytorialny, zgodnych z przyjętymi założeniami 

i kierunkami przedmiotowego Programu.  

Zgodnie z celami Programu Strategicznego obszar gmin Błękitnego Sanu będzie 

charakteryzował się wyższym poziomem i warunkami życia ludności, które zostaną 

osiągnięte dzięki poprawie dostępności do miejsc pracy i usług. Wysoki poziom spójności 

wewnętrznej oraz poprawa spójności zewnętrznej uzyskane zostaną dzięki wzrostowi 

dostępności przestrzennej, która sprzyjać będzie tworzeniu i wzmacnianiu relacji 

funkcjonalnych. Dzięki współpracy mieszkańców i podmiotów gospodarczych, 

zlokalizowanych wzdłuż zabezpieczonego przeciwpowodziowo i zagospodarowanego 

turystycznie biegu rzeki San, na terenie województwa podkarpackiego ukształtuje się nowy 

pasmowy obszar wzrostu, który pozytywnie będzie oddziaływał na swoje bliższe i dalsze 

otoczenie, równoważąc w układzie południkowym skalę wewnątrzregionalnych zróżnicowań 

rozwojowych Podkarpacia. 

Niniejszy dokument jest zgodny z następującymi celami i kierunkami działań: 

Priorytet 4. ŚRODOWISKO I ENERGETYKA: 

 Działanie 4.1 Utrzymanie walorów środowiskowych i krajobrazowych, 

 Działanie 4.2 Zapobieganie, przeciwdziałanie i minimalizowanie skutków osuwisk, 

 Działanie 4.3 Zapobieganie, przeciwdziałanie i minimalizowanie skutków zagrożeń 

wywołanych przez człowieka, 

 Działanie 4.4 Rozwój odnawialnych źródeł energii. 

 

Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wprowadzenia na obszarze 

województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których 

następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa) 

Uchwała została zawarta w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu instalacji, 

w których następuje spalanie paliw, na zdrowie ludzi i środowisko. Wprowadza w granicach 

administracyjnych województwa podkarpackiego ograniczenia i zakazy obejmujące rodzaje 

instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia w zakresie ich eksploatacji, 

w szczególności kocioł, kominek i piec, jeżeli: 

1) dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub, 

2) wydzielają ciepło lub, 
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3) wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika. 

W instalacjach wskazanych powyżej zakazuje się stosowania:  

1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego 

węgla,  

2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich 

wykorzystaniem,  

3) paliw o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu powyżej 12%,  

4) biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%. 

Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu wpisuje się w zapisy ww. Uchwały poprzez 

określenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarze ROF a także 

w konsekwencji w województwie podkarpackim. 

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – 

Perspektywa 2030  

Kluczowe założenia Diagnozy mitygacji i adaptacji do zmian klimatu są zgodne z kierunkami 

rozwoju i polityką przestrzenną województwa wyartykułowanymi w Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030, w następującym 

zakresie:  

 poprawy spójności funkcjonalno-przestrzennej systemu osadniczego województwa,  

 ochrony środowiska oraz racjonalne wykorzystanie jego zasobów,  

 podniesienia poziomu życia mieszkańców województwa,  

 zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego województwa.  

 

Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport wojewódzki 

za rok 2021, wykonany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

Ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana na obszarze dwóch stref województwa 

podkarpackiego (strefy miasto Rzeszów i strefy podkarpackiej) odrębnie dla  

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

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

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

Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana dla strefy podkarpackiej odrębnie dla  

3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3). 

Wnioski z oceny:  

 na obszarze obu stref województwa (strefy miasto Rzeszów i strefy podkarpackiej) 

wystąpiło przekroczenie średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu 

zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz średniorocznego poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 (faza II),  

 na obszarze obu stref zarejestrowano przekroczenie poziomu celu długoterminowego 

ozonu troposferycznego w powietrzu, zarówno w odniesieniu do kryteriów 

określonych ze względu na ochronę zdrowia ludzi, jak i ochronę roślin. 

Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu odpowiada na problem zanieczyszczenia 

powietrza spowodowany emisją punktową, niską emisją i emisją komunikacyjną. 

 

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły 

Obszar dorzecza Wisły zajmuje wschodnią część kraju i stanowi największą część terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej spośród wszystkich wydzielonych obszarów dorzeczy. Pod 
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względem administracyjnym obszar dorzecza Wisły leży w województwach śląskim, 

małopolskim, podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, łódzkim, mazowieckim, podlaskim, 

warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim. 

Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu odpowiada na założenia zawarte w głównym 

celu strategicznym tj. zarządzanie ryzykiem powodziowym poprzez obniżenie poziomu 

ryzyka powodziowego w regionie wodnym, przez podjęcie działań nietechnicznych 

ograniczających wrażliwość obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz działań 

wzmacniających wszystkie elementy systemu zarządzania ryzykiem powodziowym.  

Długoterminowym celem strategicznym jest zredukowanie liczby zagrożonych mieszkańców 

do zera (dla powodzi o średnim prawdopodobieństwie wystąpienia - Q1%). Zadanie to jest 

niemożliwe do osiągnięcia w perspektywie najbliższych 6, a nawet 12 lat, stąd w okresie 

pierwszego cyklu planistycznego celem jest zredukowanie tej liczby oraz jednoczesne 

objęcie pozostałych osób zagrożonych specjalnie przygotowanymi planami działań  

w ramach prewencji, a także reagowania na występujące zagrożenie.  

Instrumenty zarządzania ryzykiem powodziowym obejmują działania prawne, 

administracyjne, kontrolne, finansowe, edukacyjne oraz inwestycyjne podejmowane w celu: 

 ochrony i zwiększania naturalnej retencji oraz przywracania naturalnych warunków 

przepływu, 

 racjonalnego gospodarowania obszarami zagrożenia powodziowego, w tym 

w zakresie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, 

 realizacji i eksploatacji technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej, 

 doskonalenia systemu zarządzania ryzykiem powodziowym, 

 przygotowania do likwidacji szkód powodziowych, 

 podniesienia świadomości społecznej w zakresie ochrony przed zagrożeniem 

powodziowym. 

 

Program strategiczny rozwoju transportu województwa podkarpackiego do roku 2030  
 

Program Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 

(PSRT WP) stanowi odpowiedź na nowe cele polityki spójności na lata 2021-2027, 

wynikające m.in. z założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Ponadto obejmuje cele 

strategiczne na poziomie rządowym oraz samorządowym. Jest to kompleksowy dokument 

w zakresie wszystkich gałęzi transportu. 

Rozwój transportu jest jednym z podstawowych środków do osiągnięcia celów rozwojowych 

zakładanych zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i na poziomie krajowym 

i regionalnym. W swym założeniu Program wypełniać będzie cele zmierzające do 

zwiększenia dostępności transportowej przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa 

uczestników ruchu, ochronie środowiska naturalnego (w tym ochronie klimatu) oraz 

efektywności sektora transportowego poprzez tworzenie spójnego, zrównoważonego  

i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego.  

Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu koreluje przede wszystkim z następującymi 

celami ww. dokumentu: 

 Celem podstawowym 3. Integracja MOF, 

 Integracja wewnętrzna Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego i miejskich 

obszarów funkcjonalnych biegunów wzrostu, uwzględniająca policentryczny układ 

województwa i umożliwiająca integrację głównych rynków pracy, 

 Celem horyzontalnym 1. Ograniczenie negatywnego oddziaływania sektora 

transportu na klimat oraz na regionalne środowisko naturalne, 



Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

57 

 Celem horyzontalnym 2. Wzmocnienie rozwiązań multimodalnych, 

 Celem horyzontalnym 3. Transport publiczny, 

 Celem horyzontalnym 4. Poprawa bezpieczeństwa w transporcie. 

 

 Dokumenty ROF 3.4.3

 

Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (wrzesień 2018 r.) 

Cel nadrzędny Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego: Rozwój społeczno-

gospodarczy Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego jako czynnik integrujący 

i podnoszący jakość życia mieszkańców. 

Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu wpisuje się w następujące założenia 

Strategii ZIT: 

Cel rozwojowy ZIT 2 Podnoszenie jakości życia w ROF poprzez zwiększenie dostępu do 

nowoczesnych usług publicznych oraz rewitalizację przestrzeni publicznej:  

 Priorytet 2. Promowanie strategii niskoemisyjnych, w tym wspieranie zrównoważonej, 

multimodalnej mobilności miejskiej, 

o Działanie 2.1 Rozwój systemu transportu publicznego. 

Cel rozwojowy ZIT 3 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywności 

energetycznej regionu: 

 Priorytet 5. Ochrona środowiska naturalnego, 

o Działanie 5.1 Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie ROF, 

 Priorytet 6. Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie OZE, 

o Działanie 6.1 Wykorzystanie OZE na terenie ROF, 

o Działanie 6.2 Poprawa efektywności energetycznej budynków. 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego  

Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu realizuje założenia zawarte w następujących 

celach PGN-u: 

Cel strategiczny 1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki  

Cele szczegółowe: 

 Wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii poprzez zwiększenie udziału energii 

produkowanej ze źródeł odnawialnych,  

 Rozwój oraz wsparcie efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych 

źródeł energii, działaniami na rzecz redukcji gazów cieplarnianych oraz energii 

finalnej,  

 Promowanie, rozwijanie i wdrażanie strategii niskoemisyjnych w infrastrukturze 

publicznej.  

Cel strategiczny 2. Ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, w tym adaptacja do 

zmian klimatu  

Cele szczegółowe: 

 2.1. Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na określone rodzaje zagrożeń przy 

równoległym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy oraz rozwijaniu systemów 

zarządzania klęskami i katastrofami,  

 2.2. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój zasobów kultury oraz ochrona 

zabytków Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,  
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 2.3. Podejmowanie zadań mających na celu poprawę stanu jakości środowiska na 

terenie ROF, w szczególności poprawę jakości powietrza.  

Cel strategiczny 3. Rozwój infrastruktury transportowej wpływającej korzystnie na stan 

środowiska  

Cele szczegółowe: 

 Promowanie strategii niskoemisyjnych, w tym wspieranie rozwoju miejskiego 

transportu multimodalnego,  

 Poprawa drogowych powiązań w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym,  

 Wzrost konkurencyjności ofert transportu zbiorowego. 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego ROF 

W „Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 

2030” znajdujemy zapisy wskazujące na kluczowe znaczenie i wizję Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego: „Rzeszowski Obszar Funkcjonalny (ROF) będzie zwartym 

przestrzennie układem osadniczym, składającym się z miejskiego ośrodka wojewódzkiego 

(rdzenia), pozostałych ośrodków osadniczych i powiązanej z nimi strefy zurbanizowanej.  

Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu wpisuje się w założenia następujących 

kierunków zagospodarowania:  

3) wzmocnienie potencjału społecznego i gospodarczego ośrodków miejskich 

stymulujących rozwój ROF;  

4) poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru w wymiarze lokalnym, regionalnym, 

krajowym i transgranicznym;  

5) integracja i rozwój transportu publicznego;  

6) poprawa ładu przestrzennego, ochrona i racjonalne wykorzystanie przestrzeni 

niezurbanizowanej;  

9) ochrona zasobów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego;  

10) rozwój rekreacji i różnych form usług turystycznych;  

11) rozwój rolnictwa ekologicznego i specjalistycznego. 

 Dokumenty na szczeblu lokalnym 3.4.4

 

Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Rzeszowa do roku 2030 

Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu wykazuje zgodność z następującymi celami 

szczegółowymi Planu adaptacji:  

1. Zwiększenie odporności miasta na występowanie powodzi nagłych/miejskich. 

2. Zwiększenie odporności miasta na występowanie okresów bezopadowych  

z wysoką temperaturą. 

3. Zwiększenie odporności miasta na występowanie deszczy nawalnych. 

4. Zwiększenie odporności miasta na występowanie wyższych temperatur 

maksymalnych. 

5. Zwiększenie odporności miasta na występowanie fal upałów.  

6. Zwiększenie odporności miasta na występowanie temperatur przejściowych 

(między dobowej zmiany temperatury).  

7. Zwiększenie odporności miasta na występowanie silnego i bardzo silnego wiatru.  

8. Zwiększenie odporności miasta na występowanie burz (w tym burz z gradem).  

9. Zwiększenie odporności miasta na występowanie smogu. 
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Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2021–2030 

z elementami strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Rzeszowa i gmin 

ościennych, które zawarły z gminą miasto Rzeszów porozumienia w zakresie 

organizacji transportu publicznego 

Celem głównym planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 

w Rzeszowie i gminach sąsiadujących, z którymi Rzeszów podpisała porozumienia w 

sprawie powierzenia organizacji transportu publicznego, jest zapewnienie funkcjonowania 

transportu zbiorowego według zasad zrównoważonego rozwoju, czego głównym przejawem 

w miastach jest udział transportu publicznego w przewozach na poziomie 25-50%.  

Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu wpisuje się bezpośrednio w Cele 

uzupełniające planu transportowego:  

2. Funkcjonowanie transportu publicznego jako realnej alternatywy dla realizacji 

podróży samochodami osobowymi – poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług  

i uprzywilejowanie pojazdów transportu zbiorowego w ruchu drogowym,  

3. Integracja transportu publicznego, obejmująca transport miejski i transport 

regionalny – przede wszystkim w zakresie taryfowo-biletowym, koordynacji rozkładów 

jazdy, informacji o usługach – oraz budowa węzłów integracyjnych,  

4. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko – poprzez 

rozbudowę floty pojazdów zeroemisyjnych, sukcesywną wymianę 

wyeksploatowanego taboru autobusowego oraz utrzymanie założonego udziału 

transportu publicznego w przewozach miejskich. 

Program ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – z uwagi na stwierdzone 

przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z rozszerzeniem związanym 

z osiągnięciem krajowego celu redukcji narażenia i z uwzględnieniem poziomu 

docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem Działań Krótkoterminowych 

Dla strefy miasto Rzeszów opracowanie planu działań krótkoterminowych było wymagane ze 

względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu 

zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu - w strefie 

miasto Rzeszów w 2018 r.  

W latach 2013-2018 w strefie miasto Rzeszów:  

 nie stwierdzono przekroczenia o ponad 200% średniodobowego lub średniorocznego 

poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10,  

 nie stwierdzono przekroczenia o ponad 200% średniorocznego poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 ani dla fazy I ani II,  

 w każdym roku występowały przekroczenia o ponad 200% średniorocznego poziomu 

docelowego benzo(a)pirenu.  

W latach 2013-2016 oraz w 2018 roku w strefie miasto Rzeszów nie stwierdzono wystąpienia 

przekroczenia poziomu informowania ani alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10. 

Do najistotniejszych zagadnień ujętych w dokumencie i bezpośrednio powiązanych 

z tematyką Diagnozy mitygacji i adaptacji do zmian klimatu należy problem zanieczyszczenia 

powietrza spowodowany emisją punktową, niską emisją i emisją komunikacyjną.
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3.4.4.1 Plany/programy gospodarki Niskoemisyjnej 

 

Poza Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ROF 

funkcjonują również dokumenty na poziomie gminnym. Ich wykaz wskazano poniżej.  

 

Tabela 18. Plany Gospodarki niskoemisyjnej na poziomie gminnym. 

Jednostka 

terytorialna 
Tytuł dokumentu i zakres zgodności z Diagnozą 

Gmina Błażowa 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Błażowa. 

 

Zgodność wykazywana jest na poziomie działań zawartych w przedmiotowym 

dokumencie:  

 Działanie 1. Ograniczenie zużycia energii i wytwarzanie energii  

z odnawialnych źródeł - budynki i infrastruktura publiczna. 

 Działanie 2. Ograniczenie zużycia energii - transport. 

 Działanie 3. Ograniczenie zużycia energii i wytwarzanie energii  

z odnawialnych źródeł - budownictwo mieszkaniowe. 

 Działanie 4. Ograniczenie zużycia energii - sektor działalności 

gospodarczej. 

 Działanie 5. Działania informacyjne, edukacyjne i planistyczne 

Gmina Hyżne 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Hyżne. 

 

Jako cel nadrzędny redukcji zanieczyszczeń na terenie omawianej gminy 

wyznaczono: „Poprawę warunków życia mieszkańców wraz z rozwojem 

gospodarczym gminy Hyżne przy założeniu niskoemisyjności realizowanych 

działań”. 

Zgodność wykazywana jest na poziomie celu nadrzędnego oraz 6 celów 

szczegółowych w zakresie 6 sektorów: 

 Cel I: Poprawa poprzez działanie systemowe, 

 Cel II: Zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych, 

 Cel III: Zmniejszenie energochłonności budynków użyteczności 

publicznej, 

 Cel IV: Sprawny i energooszczędny transport, 

 Cel V: Poprawa stanu infrastruktury technicznej, 

 Cel VI: Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu 

energii. 

Realizacja celów założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy 

Hyżne jest spójna z założeniami przedmiotowego dokumentu. 

Łańcut (miasto)  

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łańcuta na lata 2021-

2030 

Działania opisane w PGN-ie nawiązujące tematycznie do zakresu działań 

określonych w Diagnozie mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. 

Głównymi celami prowadzenia gospodarki niskoemisyjnej określonymi  

w dokumencie są: 

 poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń  

i gazów cieplarnianych związanej ze spalaniem paliw na terenie Miasta 

Łańcuta, 

 zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

 redukcja poziomu zużytej energii finalnej na terenie Miasta Łańcuta. 

Cele strategiczne zostaną osiągnięte głównie dzięki realizacji następujących 

celów operacyjnych: 
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Jednostka 

terytorialna 
Tytuł dokumentu i zakres zgodności z Diagnozą 

 rozwój planowania energetycznego w Mieście Łańcucie, 

 identyfikacja obszarów problemowych na terenie Miasta Łańcuta, 

 rozwój systemu zarządzania energią i środowiskiem, 

 obniżenie poziomu energochłonności w poszczególnych sektorach 

 odbiorców energii, 

 optymalizacja działań związanych z produkcją i wykorzystaniem energii, 

 utrzymanie tendencji wzrostowej wykorzystania energii ze źródeł 

odnawialnych, 

 podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa z zakresu ochrony 

środowiska, 

 aktywizacja lokalnej społeczności oraz poszczególnych uczestników 

lokalnego rynku energii w działania ograniczające emisję gazów 

cieplarnianych. 

Rzeszów  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rzeszowa. 

 

Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu wykazuje zgodność z celem 

strategicznym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Rzeszowa, 

który został przedstawiony w następującej formie: Miasto Rzeszów liderem 

działań na rzecz poprawy jakości powietrza, w tym również racjonalnego zużycia 

energii, wykorzystania technologii niskoemisyjnych, odnawialnych źródłach 

energii. 

Cel strategiczny zostanie osiągnięty przez następujące cele szczegółowe: 

 Redukcja emisji dwutlenku węgla na terenie miasta Rzeszowa 

o 5,69 % w odniesieniu do roku bazowego 2010, 

 Redukcja zużycia energii finalnej na terenie miasta Rzeszowa 

o 6,55 % w odniesieniu do roku bazowego 2010, 

 Zwiększenie udziału OZE na terenie miasta Rzeszowa 

o 4,56 % w odniesieniu do roku bazowego 2010, 

 Redukcja emisji pyłów PM10 na terenie miasta Rzeszowa 

o 6,52 % w stosunku do roku bazowego 2010, 

 Redukcja emisji pyłów PM2.5 na terenie miasta Rzeszowa  

o 2,81 % w stosunku do roku bazowego 2010, 

 Redukcja emisji benzo(a)pirenu na terenie miasta Rzeszowa  

o 2,93 % w stosunku do roku bazowego 2010. 

Realizacja głównego celu strategicznego wpisuje się w cele przyjęte na poziomie 

Unii Europejskiej, w zakresie transformacji gospodarki Europy w kierunku 

niskoemisyjnym oraz w podstawowe założenia Narodowego Programu Rozwoju 

Gospodarki Niskoemisyjnej. 

źródło: opracowanie własne 
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3.4.4.2 Programy ochrony środowiska  

Gminy mają obowiązek sporządzenia odpowiednich programów ochrony środowiska w celu 

poprawnej realizacji polityki ochrony środowiska. Poniżej wskazano aktualne dokumenty 

strategiczne z zakresu ochrony środowiska.  

 

Tabela 19. Zgodność z programami ochrony środowiska 

Jednostka 

terytorialna 
Tytuł dokumentu i zakres zgodności z Diagnozą 

Gmina 

Boguchwała  

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Boguchwała na lata 2016-2019  

z perspektywą na lata 2020-2023. 

 

Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu wykazuje zgodność z celami 

programu ochrony środowiska i kierunkami interwencji: 

 ochrona klimatu i jakości powietrza, 

 zagrożenia hałasem, 

 pola elektromagnetyczne, 

 gospodarowanie wodami, 

 gospodarka wodno-ściekowa, 

 zasoby geologiczne, 

 gleby, 

 gospodarka odpadami, 

 zasoby przyrodnicze, 

 zagrożenia poważnymi awariami, 

 edukacja ekologiczna. 

Gmina Czarna  

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czarna. 

 

Program ochrony środowiska dla Gminy Czarna w zakresie ochrony środowiska 

stanowi podstawę do racjonalnej polityki i działalności władz gminy w zakresie 

krótko i długoterminowych działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych  

w dziedzinie ochrony środowiska. 

Zadania, które wpisują się w założenia Diagnozy mitygacji i adaptacji do zmian 

klimatu: 

 zapobieganie zanieczyszczeniu wód powierzchniowych oraz gleby 

poprzez kontrolę zbiorników bezodpływowych, zbiorników z 

gnojowicą oraz likwidowanie „nielegalnych” kolektorów 

odprowadzających ścieki z gospodarstw domowych, 

 systematyczne podłączanie nowych nieruchomości do sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej, 

 podejmowanie działań zmierzających do ograniczania emisji 

zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza ze źródeł 

lokalnych, 

 poprawa jakości klimatu akustycznego, 

 inwentaryzacja źródeł elektromagnetycznych oraz monitorowanie 

obiektów emitujących promieniowanie elektromagnetycznemu, 

 bieżąca ochrona walorów przyrodniczych gminy,  

 tworzenie nowych form ochrony przyrody obejmujących ochroną 

prawną tereny i obiekty o szczególnych walorach przyrodniczych  

i krajobrazowych, 

 kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i 

dorosłych, tworzenie szlaków i ścieżek rekreacyjnych promujących 
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Jednostka 

terytorialna 
Tytuł dokumentu i zakres zgodności z Diagnozą 

tereny o walorach przyrodniczych wśród mieszkańców i turystów, 

 rekultywacja terenów zdegradowanych, rekultywacja w kierunku 

turystycznym, rekreacyjnym, ochrony dziedzictwa kulturowego,  

 systematyczna likwidacja dzikich wysypisk odpadów, 

 monitorowanie zagrożeń powodziowych oraz informowanie 

mieszkańców gminy o innych zagrożeniach, 

 prowadzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi,  

 zwalczanie skutków suszy poprzez odbudowę i budowę nowych 

zbiorników retencyjnych oraz tworzenie zastawek na potokach i 

ciekach wodnych. 

Gmina Czudec  

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czudec na lata 2016-2019  

z perspektywą do 2023 r. 

 

Program ma na celu zachowanie najcenniejszych elementów środowiska  

i poprawę jego stanu.  

Założenia Diagnozy mitygacji i adaptacji do zmian klimatu wpisują się w główne 

cele Programu, które przyjmują następujące priorytety:  

1. Ochrona i efektywne wykorzystanie zasobów wodnych,  

2. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, 

3. Gospodarka odpadami,  

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,  

5. Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych i energooszczędność,  

6. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz zrównoważony 

rozwój lasów,  

7. Ochrona przed hałasem,  

8. Ochrona zasobów kopalin,  

9. Ochrona powierzchni ziemi i przywrócenie wartości użytkowej gleb, 

10. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym.  

Gmina Głogów 

Małopolski  

Program Ochrony Środowiska dla gminy Głogów Małopolski na lata 2016-2019  

z perspektywą na lata 2020-2023 

 

Kierunki działań Gminy Głogów Małopolski na rzecz ochrony środowiska  

i zadania, niezbędne do i ich realizacji: 

    I. Cele wynikające z przepisów szczególnych i norm prawa lokalnego: 

 konieczność ochrony areału gleb o wysokiej bonitacji (klasy I – IV), 

obszarów leśnych w szczególności lasów ochronnych przed 

zmniejszaniem i zmianą użytkowania, 

 konieczność otoczenia troską wszystkich form ochrony przyrody,  

 konieczność wzmożonego nadzoru sanitarnego, w obrębie stref 

ochrony bezpośredniej studni oraz uwzględnienia zakazów i nakazów 

odnośnie zagospodarowania terenów ochrony pośredniej 

wewnętrznej i zewnętrznej określonych stosowną decyzją dla ujęć 

wody. 

    II. Ochrona obszarów o walorach przyrodniczych i krajobrazowych: 

 konieczność ochrony obszarów prawnie chronionych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Głogów Małopolski, 

 konieczność ochrony areału gleb o wysokiej bonitacji i obszarów 

leśnych  

i obszarów, 

 występowania udokumentowanych zasobów surowców naturalnych, 
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Jednostka 

terytorialna 
Tytuł dokumentu i zakres zgodności z Diagnozą 

 potrzeba ochrony lokalnych systemów ekologicznych. 

    III. Cele wynikające z zagrożeń naturalnych: 

 podjęcie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju na terenach 

sąsiadujących lub położonych na obszarach prawnie chronionych 

oraz wspieranie tam różnych form działalności, która mieści się w 

granicach prawa. 

    IV. Cele wynikające z przeobrażeń środowiska: 

 potrzeba minimalizacji zanieczyszczania wód powierzchniowych  

i podziemnych, 

 konieczność stosowania ograniczeń w zainwestowaniu w obszarach 

negatywnego oddziaływania istniejących i projektowanych liniowych 

elementów infrastruktury technicznej i komunikacji. 

    V. Cele związane z budową i modernizacją infrastruktury wodno – ściekowej: 

 modernizacja i ciągłe usprawnianie istniejącej sieci wodno- 

kanalizacyjnej. 

Gmina Hyżne 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Hyżne na lata 2019-2022  

z perspektywą do roku 2026.  

 

Program zawiera analizę stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Hyżne, 

na podstawie której określono cele, kierunki i zadania wynikające z zagrożeń  

i problemów dla poszczególnych obszarów.  

Założenia Diagnozy mitygacji i adaptacji do zmian klimatu wpisują się 

następujące cele długookresowe zaprezentowane w dokumencie:  

 spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy, 

 ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców gminy, 

 ochrona przed działaniem promieniowania elektromagnetycznego, 

 dobry stan wód powierzchniowych i podziemnych. racjonalizacja ich 

wykorzystania oraz zapewnienie wszystkim mieszkańcom gminy 

wody pitnej odpowiedniej jakości, 

 podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie 

nowoczesnej infrastruktury związanej z gospodarką wodnościekową, 

 racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin ze złóż, 

 racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych, 

 racjonalne gospodarowanie odpadami, 

 zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie 

bioróżnorodności i georóżnorodności oraz ochrona przyrody, 

 minimalizacja potencjalnych negatywnych skutków awarii, 

 edukacja ekologiczna mieszkańców. 

Gmina Krasne  

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krasne.  

 

Gmina Krasne zaplanowała zadania w następujących obszarach interwencji: 

ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, gospodarowanie 

wodami, gospodarka wodno — ściekowa, gleby, gospodarka odpadami  

i zapobieganie powstawaniu odpadów oraz zasoby przyrodnicze. Po wykonaniu 

oceny stanu środowiska określono cele, kierunki interwencji i zadania 

wymagające realizacji w kolejnych latach. 

Do szczegółowych zadań powiązanych tematycznie z Diagnozą mitygacji 

 i adaptacji do zmian klimatu, należą: 

 poprawa jakości powietrza oraz wzrost wykorzystania energii ze 
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źródeł odnawialnych, 

 zmniejszenie natężenia hałasu, 

 działania na rzecz ograniczenia zagrożenia wystąpienia podtopień, 

 modernizacja i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej jako 

element działań na rzecz poprawy stanu wód, 

 ochrona powierzchni ziemi Gminy Krasne przed degradacją, 

 działania na rzecz poprawy stanu gospodarki odpadami, 

 ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych. 

Łańcut  

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łańcut na lata 2017-2020  

z uwzględnieniem lat 2021-2024.  

 

Nadrzędnym celem niniejszego Programu jest dbałość o zrównoważony rozwój 

Gminy Łańcut. Długookresowa polityka proekologiczna ma prowadzić do 

nieustannej dbałości o stan środowiska przy jednoczesnym wdrażaniu polityki 

zrównoważonego rozwoju. W dłuższej perspektywie doprowadzi to do wyważenia 

kwestii ochrony środowiska, rozwoju społecznego i gospodarczego, a także 

czynników ekonomicznych w procesach decyzyjnych organów Gminy. 

Najważniejszym działaniem proekologicznym na najbliższy okres jest 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

Proponowane zadania do realizacji przez gminę i inne instytucje w ramach 

wykonania POŚ: 

1. Zapobieganie zanieczyszczeniu wód powierzchniowych oraz kontrole   

zbiorników bezodpływowych zbiorników z gnojowicą oraz likwidowanie 

„nielegalnych" kolektorów odprowadzających ścieki z gospodarstw 

domowych, 

2. Systematyczna rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego  

i kanalizacyjnego, 

3. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania emisji 

zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza ze źródeł lokalnych 

oraz liniowych, 

4. Poprawa jakości klimatu akustycznego, 

5. Inwentaryzacja źródeł elektromagnetycznych oraz monitorowanie 

obiektów emitujących promieniowanie elektromagnetyczne, 

7. Tworzenie nowych form ochrony przyrody obejmujących ochroną 

prawną tereny i obiekty o szczególnych walorach przyrodniczych i 

krajobrazowych oraz bieżąca ochrona walorów przyrodniczych gminy, 

8. Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych, 

9. Monitorowanie zagrożeń powodziowych oraz informowanie 

mieszkańców gminy o innych zagrożeniach, 

10. Prowadzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Łańcut (miasto)  

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Łańcut na lata 2017-2020  

z perspektywą na lata 2021-2024. 

 

Założenia Diagnozy mitygacji i adaptacji do zmian klimatu wpisują się 

następujące cele strategiczne: 

 poprawa jakości powietrza i klimatu, 

 ochrona przed hałasem, 

 poprawa jakości wód, 

 ograniczenie zużycia zasobów i energii oraz zwiększenie 

wykorzystania OZE, 
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 poprawa stanu gleb, powierzchni ziemi i przyrody ożywionej, 

wzrost świadomości ekologicznej, promocja postaw proekologicznych oraz 

wsparcie administracyjne. 

Rzeszów  

Program Ochrony Środowiska Miasta Rzeszowa.  

 

W celu skutecznej realizacji polityki ochrony środowiska miasta Rzeszowa 

zdefiniowano nadrzędny cel niniejszego POŚ: 

Rozwój miasta Rzeszowa poprzez dalsze działania na rzecz poprawy stanu 

środowiska oparte o zasadę zrównoważonego rozwoju. 

 

Założenia Diagnozy mitygacji i adaptacji do zmian klimatu wpisują się 

następujące cele strategiczne dla 6 obszarów interwencji: 

 ochrona klimatu i jakości powietrza – poprawa jakości powietrza oraz 

efektywne zarządzanie energią, 

 zagrożenia hałasem – zmniejszenie negatywnego oddziaływania 

hałasu na mieszkańców Miasta Rzeszowa oraz środowisko 

naturalne, 

 gospodarowanie wodami – podejmowanie działań na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa powodziowego na terenie Miasta Rzeszowa, 

 gospodarka wodno – ściekowa – modernizacja i rozwój infrastruktury 

wodno - kanalizacyjnej Miasta Rzeszowa, jako element działań na 

rzecz poprawy stanu wód podziemnych i powierzchniowych, 

 gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów – 

wdrażanie działań mających na celu poprawę systemu 

gospodarowania odpadami, 

 zasoby przyrodnicze – zachowanie bogactwa przyrodniczego  

i walorów krajobrazowych przestrzeni miejskiej. 

Gmina 

Trzebownisko  

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebownisko na lata 2016-2019  

z perspektywą do 2023 r. 

 

Założenia Diagnozy mitygacji i adaptacji do zmian klimatu wpisują się 

następujące priorytety:  

1. Ochrona i efektywne wykorzystanie zasobów wodnych, 

2. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, 

3. Gospodarka odpadami, 

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,  

5. Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych i energooszczędność,  

6. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz zrównoważony 

rozwój lasów,  

7. Ochrona przed hałasem, 

8. Ochrona zasobów kopalin,  

9. Ochrona powierzchni ziemi i przywrócenie wartości użytkowej gleb,  

10. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym.  

Gmina Tyczyn  

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tyczyn na lata 2017 – 2021  

z perspektywą do 2024 roku  

 

Założenia Diagnozy mitygacji i adaptacji do zmian klimatu wpisują się 

następujące priorytety: 

1. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, 

2. Ochrona przed hałasem,  
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3. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym,  

4. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona przed 

powodzią,  

5. Ochrona zasobów kopalin,  

6. Ochrona powierzchni ziemi i gleb,  

7. Racjonalna gospodarka odpadami, 

8. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu,  

9. Zapobieganie poważnym awariom.  

źródło: opracowanie własne 

3.4.4.3 Plany zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe  

Plany zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe opracowane są 

w oparciu o art. 7, ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 19 ustawy Prawo 

energetyczne. Dokumenty umożliwiają ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian 

zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Poniżej wskazano aktualne 

dokumenty obowiązujące w gminach ROF.  

 

Tabela 20. Zgodność z planami zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 

Jednostka 

terytorialna 
Tytuł dokumentu i zakres zgodności z Diagnozą 

Gmina 

Boguchwała  

Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe 

dla Gminy Boguchwała. 

 

Rozwiązania, które wpisują się w założenia Diagnozy mitygacji i adaptacji do 

zmian klimatu mają na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację 

negatywnych oddziaływań: 

 

Rozwój elektryfikacji gminy: 

 wybór optymalnych tras przebiegu nowopowstających odcinków sieci 

elektroenergetycznej, a także punktów lokalizacji stacji 

transformatorowych, omijających obszary przyrodniczo-cenne, 

 wybór optymalnych tras przebiegu nowopowstających odcinków sieci 

elektroenergetycznej, mających na celu ograniczenie negatywnego 

wpływu na bioróżnorodność, 

 wybór optymalnych tras przebiegu nowopowstających odcinków sieci 

elektroenergetycznej, ograniczających negatywny wpływ na krajobraz, 

 przed przystąpieniem do realizacji planowanych działań należy 

wykonać szczegółową analizę oddziaływania na środowisko dla 

każdej indywidualnej inwestycji. 

 

Realizacja inwestycji z zakresu zaopatrzenia w ciepło i gaz 

 budynki mieszkalne stanowią potencjalne siedlisko chronionych 

gatunków ptaków, w tym np. jerzyka (apus apus) i wróbla (passer 

domesticus) oraz nietoperzy. przed realizacją prac 

termomodernizacyjnych, należy przeprowadzić inwentaryzację 

ornitologiczną budynków pod kątem występowania chronionych 

gatunków ptaków i nietoperzy. w przypadku stwierdzenia 

występowania ww. gatunków chronionych, należy dostosować termin 

oraz sposób wykonania prac do ich okresów lęgowych i rozrodczych, 
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 wspieranie najuboższych mieszkańców gminy poprzez zapewnienie 

opału na okres zimowy, 

 kontrola gospodarowania przez mieszkańców odpadami komunalnymi  

(w celu eliminacji spalania odpadów w przydomowych kotłowniach 

oraz prawidłowego postępowania z powstającym popiołem), 

 wybór optymalnych lokalizacji prowadzenia inwestycji, w celu ochrony 

obszarów przyrodniczo-cennych, a także krajobrazu. 

Gmina Czarna  

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla Gminy Czarna na lata 2014-2030. 

 

Rozwiązania, które wpisują się w założenia Diagnozy mitygacji i adaptacji do 

zmian klimatu obejmują: 

   III. Zaopatrzenie w energię cieplną 

Zarówno w budynkach użyteczności publicznej jak i w mieszkaniach można 

podjąć działania, 

które przyczynią się do poprawy ich bilansu cieplnego. Do działań tych należy 

zaliczyć np.: 

 ocieplanie stropodachów, ścian zewnętrznych, stropów piwnic, 

 wymiana okien i drzwi, 

 modernizacja instalacji grzewczych, zamontowanie zaworów 

termostatycznych, podzielników ciepła, liczników sterowania 

automatycznego.  

   IV. Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Na terenie gminy Czarna planowane są następujące zamierzenia inwestycyjne: 

 przebudowa linii napowietrznej 15 kV Głuchów – Sokołów I, 

 przebudowa linii napowietrznej 15 kV Głuchów – Sokołów II, 

 przebudowa linii napowietrznej 15 kV Głuchów – Sokołów II 

odgałęzienie Krzemienica Szkoła i Krzemienica 10 na linię kablową, 

 Krzemienica – wymiana stacji transformatorowej słupowej 

Krzemienica 7 na stację wnętrzową wraz z dobudową nawiązań SN  

i nN, 

 Krzemienica – dobudowa stacji transformatorowej SN/nN wraz  

z nawiązaniami SN i nN, 

 Krzemienica – przebudowa linii napowietrznych nN zasilanych ze 

stacji transformatorowych Krzemienica 17 i Krzemienica 18, 

 Medynia Łańcucka – przebudowa linii napowietrznych nN zasilanych 

ze stacji transformatorowych Medynia Łańcucka 1-3, 

 Pogwizdów - przebudowa linii napowietrznych nN zasilanych ze stacji 

transformatorowych Pogwizdów 1-7, 

 Wola Mała – przebudowa linii napowietrznych nN, 

 Zalesie - przebudowa linii napowietrznych nN zasilanych ze stacji 

transformatorowych Zalesie 1-6. 

Gmina Czudec  

Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla Gminy Czudec  

 

Rozwiązania, które wpisują się w założenia Diagnozy mitygacji i adaptacji do 

zmian klimatu obejmują: 

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie ciepła, energii elektrycznej i paliw 

gazowych zaliczamy: 
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 restrukturyzację źródeł zaopatrzenia, modernizację systemów 

przesyłowych, 

 działania termo modernizacyjne, 

 racjonalne gospodarowanie energią cieplną, elektryczną i paliwami 

gazowymi przez konsumentów, 

 modernizacje powinny obejmować i przewidywać, 

 restrukturyzację zaopatrzenia odbiorców w ciepło, 

 modernizację ciepłowni miejskiej i kotłowni lokalnych uwzględniającą 

sprawność wytwarzania oraz zmiany nośników energii na mniej 

energochłonne, 

 modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego, 

 modernizację węzłów i sieci elektroenergetycznych, 

 modernizację i rozbudowę systemu gazowniczego, 

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie energii elektrycznej: 

 modernizacja stacji transformatorowych i linii przesyłowych 

 energooszczędne oświetlenie ulic, 

 wprowadzanie energooszczędnego oświetlenia pomieszczeń, 

 modernizacja bądź wymiana energochłonnych urządzeń 

gospodarstwa domowego, 

 przesuwanie poboru energii na godziny poza szczytem 

energetycznym 

 powszechna edukacja, 

 dostęp do informacji o energooszczędnych urządzeniach 

elektroenergetycznych, 

 termomodernizacja mieszkań i budynków ( ogrzewanie pomieszczeń) 

 stosowanie energooszczędnych technologii w procesach 

produkcyjnych. 

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie ciepła 

 modernizacja źródeł ciepła:  

 termorenowacja i termomodernizacja budynków, 

 modernizacja działających systemów grzewczych w budynkach, 

 stosowanie elementów pomiarowych i regulatorów zużycia energii, 

 promowanie i wspieranie działań przez Gminę w tym zakresie (np. ulgi 

podatkowe dla inwestorów, którzy przewidują zastosowanie 

ekologicznych i efektywnych źródeł energii). 

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie gazu: 

 zastosowanie nowoczesnych urządzeń o większej sprawności 

energetycznej, 

 okresowe czyszczenie tych urządzeń, 

 poddawanie urządzeń kontrolom szczelności z wymaganiami 

eksploatacyjnymi. 

Gmina Hyżne 

Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa 

Gazowe dla Gminy Hyżne na lata 2016-2030 

 

Rozwiązania, które wpisują się w założenia Diagnozy mitygacji i adaptacji do 

zmian klimatu obejmują: 

1) Działania dla systemu zaopatrzenia w ciepło: 

 rozbudowę centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną, 

 zmianę paliwa na inne o mniejszej zawartości popiołu lub 
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zastosowanie energii elektrycznej, względnie indywidualnych źródeł 

energii odnawialnej, 

 zmniejszanie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez 

ograniczanie strat ciepła – termomodernizacja budynków, 

 ograniczanie emisji z niskich rozproszonych źródeł technologicznych, 

 kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez 

propagowanie konieczności oszczędzania energii cieplnej i 

elektrycznej oraz uświadamianie o szkodliwości spalania paliw niskiej 

jakości, 

 prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu uświadamianie 

społeczeństwa o szkodliwości spalania odpadów (śmieci) 

połączonych  

z ustanawianiem mandatów za spalanie odpadów (śmieci), 

nakładanych przez policję, 

  uświadamianie społeczeństwa o korzyściach płynących z 

użytkowania scentralizowanej sieci cieplnej, termomodernizacji i 

innych działań związanych z ograniczeniem emisji niskiej, 

 promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł ciepła,  

 wprowadzanie odpowiednich regulacji prawnych, uniemożliwiających 

spalanie śmieci na terenach prywatnych posesji, 

 tworzenie programów zachęcających mieszkańców do ocieplania 

istniejących budynków i propagowanie budowy energooszczędnych 

domów, 

 promowanie wśród funduszy i programów preferencyjnego wsparcia 

przedsiębiorstw dokonujących inwestycji w zakresie ochrony 

środowiska, 

 rozważenie możliwości dofinansowania w ramach opieki społecznej 

kosztów eksploatacyjnych zastosowania niskoemisyjnych źródeł 

ogrzewania dla najuboższych mieszkańców. 

2) Działania dla systemu zaopatrzenia w paliwa gazowe: 

 podłączenie do sieci gazowej powinno dotyczyć zarówno lokali 

ogrzewanych obecnie indywidualnymi kotłami na paliwa stałe, jak i 

nowo powstających budynków, 

 warunkiem dofinansowania rozbudowy i modernizacji sieci gazowych 

powinno być ich uwzględnienie w całościowym projekcie obejmującym 

podłączenie nowych odbiorców. 

3) Działania dla systemu zaopatrzenia w energię elektryczną: 

 zmniejszenie strat przesyłu energii, 

 zapewnienie wszystkim obecnym i przyszłym odbiorcom, niezbędnych 

dostaw mocy i energii elektrycznej o obowiązujących standardach, 

 minimalizację kosztów ponoszonych przez gminę na oświetlenie 

miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie 

gminy,  

 ograniczenie niekorzystnego wpływu elektroenergetycznych linii 

napowietrznych na walory krajobrazowe i przyrodnicze gminy, 

 przekazywanie przez władze informacji do przedsiębiorstwa 

sieciowego o większych zamierzeniach inwestycyjnych na terenie 

gminy, które mogą wpłynąć na zwiększone zapotrzebowanie na moc i 

energię elektryczną, 
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 modernizację sieci energetycznej oraz wykorzystanie lokalnych źródeł 

energii. 

Gmina Krasne  

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla Gminy Krasne na lata 2019 – 2034 

 

Rozwiązania, które wpisują się w założenia Diagnozy mitygacji i adaptacji do 

zmian klimatu obejmują: 

 poprawę efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez 

modernizację magistralnych sieci ciepłowniczych, 

 kompleksową termomodernizacji budynków zgodnie z zakresem 

wynikającym z audytu energetycznego w celu zmniejszenia 

zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczanie strat 

ciepła, 

 likwidację lokalnych źródeł ciepła, których źródłem energii cieplnej są 

paliwa stałe, 

 optymalne wykorzystaniu energii cieplnej oraz zwiększenie zasięgu 

oddziaływania sieci ciepłowniczych poprzez ich modernizację i rozwój, 

umożliwiający podłączenie bezpośrednio nowych odbiorców ciepła, 

 modernizację rozdzielczych (osiedlowych) sieci ciepłowniczych wraz  

z przyłączami cieplnymi, 

 poprawę efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu 

zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów 

cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieplne wraz z budową 

nowych przyłączy cieplnych, 

 optymalizację sposobu wykorzystania ciepła sieciowego poprzez 

budowę systemu zdalnego monitoringu oraz sterowania pracą sieci i 

węzłów cieplnych wraz z rozbudową systemu zdalnego odczytu 

układów pomiarowych ciepła, 

 zwiększenie sprawności wytwarzania ciepła poprzez przebudowę 

lokalnego źródła ciepła na źródło oparte na systemie wysokosprawnej 

kogeneracji, 

 zastosowanie materiałów, sprzętu i technologii przy modernizacji oraz 

budowie sieci ciepłowniczych zmniejszających straty ciepła na 

przesyle. 

Zaproponowane działania powinny przynieść Gminie Krasne efekt ekologiczny  

w postaci ograniczenia emisji substancji do powietrza, redukcji zużycia energii 

finalnej. 

Łańcut  

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla Gminy Łańcut aktualizacja na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2035 

 

Wykonana analiza stanu istniejącego wykazała, iż system gazowniczy oraz 

elektroenergetyczny, które funkcjonują na obszarze gminy, zapewniają 

wystarczający poziom bezpieczeństwa dostaw poszczególnych nośników energii.  

Systemy te są w stanie zapewnić również prognozowane zapotrzebowanie 

energetyczne gminy, przy założeniach deklarowanych działań modernizacyjnych 

przez operatorów systemów energetycznych.  

Również funkcjonujące w gminie źródła ciepła zapewniają wysoki poziom 

bezpieczeństwa dostaw ciepła dla odbiorców. W związku z powyższym, nie 

zachodzi konieczność opracowania Planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa 

gazowe (art. 20 ustawy Prawo energetyczne). 
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Łańcut (miasto)  

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla obszaru Gminy Miasto Łańcut na lata 2014 - 2030 

 

Rozwiązania, które wpisują się w założenia Diagnozy mitygacji i adaptacji do 

zmian klimatu obejmują: 

 modernizację instalacji grzewczych celem zwiększenia ich sprawności  

i obniżenia uciążliwości ekologicznej, 

 rozpoznanie zasobów, możliwości i opłacalności wykorzystania 

nośników energii ekologicznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

 kompleksowe działania zmniejszające zużycie energii w obiektach 

mieszkalnych, użyteczności publicznej poprzez prace 

termorenowacyjne (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie 

ścian, ocieplenie stropodachów, modernizację instalacji wewnętrznej 

c.o. budynku z uwzględnieniem automatycznej regulacji, itp.), 

 kontrolę poziomu eksploatacji lub dążenie do powstawania instalacji 

oczyszczania spalin w większych kotłowniach węglowych (moc 

cieplna powyżej 1MWt). 

Narzędziem wspomagającym proces redukcji niskiej emisji może być gminna 

polityka finansowa wspomagająca właścicieli lokali zdecydowanych do zamiany 

ogrzewania węglowego na ogrzewanie proekologiczne. 

Rzeszów  

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla obszaru Miasta Rzeszowa.   

 

Rozwiązania, które wpisują się w założenia Diagnozy mitygacji i adaptacji do 

zmian klimatu obejmują:  

W odniesieniu do źródeł ciepła:  

1. Propagowanie i popieraniu inwestycji budowy źródeł kompaktowych 

wytwarzających ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu i zasilanych 

paliwem niskoemisyjnym (gaz ziemny, olej opałowy, gaz płynny, OZE),  

2. Dążenie do likwidacji indywidualnego ogrzewania węglowego poprzez 

rozbudowę systemu ciepłowniczego (budowa kompaktowych węzłów 

ciepłowniczych) i gazowniczego (stosowanie indywidualnych instalacji 

ogrzewania gazowego),  

3. Popieranie przedsięwzięć prowadzących do wykorzystywania energii 

odpadowej, ukierunkowane przede wszystkim na znajdujące się na 

terenie Miasta firmy produkcyjne.  

W odniesieniu do użytkowania ciepła:  

1. Kontynuowanie przedsięwzięć związanych ze zwiększeniem 

efektywności wykorzystania energii cieplnej w obiektach miejskich 

(termomodernizacja budynków, modernizacja wewnętrznych systemów 

grzewczych oraz wyposażanie w elementy pomiarowe i regulacyjne, 

wykorzystywanie ciepła odpadowego), a także wsparcie organizacyjno – 

prawne przedsięwzięć termomodernizacyjnych podejmowanych przez 

użytkowników indywidualnych (np. prowadzenie doradztwa, audytingu 

energetycznego),  

2. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

uwzględniających proekologiczną i energooszczędną politykę państwa 

(np. użytkowanie energii przyjaznej ekologicznie, stosowanie 

energooszczędnych technologii w budownictwie i przemyśle, opłacalne 

wykorzystywanie energii odpadowej), 
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3. Popieranie i promowaniu indywidualnych działań właścicieli lokali 

polegających na przechodzeniu do użytkowania ekologicznie czystszych 

rodzajów paliw, energii elektrycznej albo energii odnawialnej.  

W odniesieniu do użytkowania energii elektrycznej:  

1. Przechodzenie na stosowanie energooszczędnych źródeł światła  

w obiektach użyteczności publicznej oraz do oświetlenia ulic, placów itp.,  

2. Przeprowadzanie regularnych prac konserwacyjno – naprawczych  

i czyszczenia oświetlenia, 

3. Dbałość kadr technicznych zakładów przemysłowych, aby napędy 

elektryczne nie były przewymiarowane i pracowały z optymalną 

sprawnością oraz dużym współczynnikiem mocy czynnej (cosϕ), 

4. Sterowanie obciążeniem polegające na przesuwaniu okresów pracy 

większych odbiorników energii elektrycznej na godziny poza szczytem 

energetycznym, 

5. Stosowanie energooszczędnych technologii w procesach 

produkcyjnych, 

6. Wymianę wyeksploatowanych urządzeń na nowe o wysokiej 

sprawności (np. transformatory, silniki napędowe, itd.). 

W odniesieniu do systemu ciepłowniczego tj.: 

1. Zwiększenie niezawodności i efektywności energetycznej dostawy 

ciepła do Odbiorców poprzez modernizację sieci ciepłowniczych 

(zmniejszenie strat w przesyle i dystrybucji ciepła), 

2. Rozbudowywanie istniejącego monitoringu systemu ciepłowniczego 

(sieci, źródła, węzły) – telemetryczne zbieranie danych, 

3. Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez rozwój sieci ciepłowniczych  

w kierunkach rozwoju miasta, planowanych nowych osiedli i dzielnic, 

przyłączanie nowych Odbiorców do sieci. 

Gmina Świlcza  

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla Gminy Świlcza – na lata 2021-2036 

 

Wykonana analiza stanu istniejącego wykazała, iż system gazowniczy oraz 

elektroenergetyczny, które funkcjonują na obszarze gminy, zapewniają 

wystarczający poziom bezpieczeństwa dostaw poszczególnych nośników energii.  

Systemy te są w stanie zapewnić również prognozowane zapotrzebowanie 

energetyczne gminy, przy założeniach deklarowanych działań modernizacyjnych 

przez operatorów systemów energetycznych.  

Również funkcjonujące w gminie źródła ciepła zapewniają wysoki poziom 

bezpieczeństwa dostaw ciepła dla odbiorców. W związku z powyższym, nie 

zachodzi konieczność opracowania Planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa 

gazowe (art. 20 ustawy Prawo energetyczne). 

Źródło: opracowanie własne 

3.4.4.4 Strategie rozwoju gmin 

Strategia rozwoju gminy jako dokument planistyczny ma za zadanie diagnozować 

najważniejsze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy. Jej głównym 

celem jest określenie obszarów i działań polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej 

w gminie w perspektywie najbliższych lat. Poniżej wskazano wykaz aktualnych strategii 

i programów rozwoju gmin z obszaru ROF, z uwzględnieniem zgodności celów wskazanych 

dokumentów z niemniejszym opracowaniem.  
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Tabela 21. Zgodność ze strategiami rozwoju gmin. 

Jednostka 

terytorialna 
Tytuł dokumentu i zakres zgodności z Diagnozą 

Gmina Błażowa 

Strategia Rozwoju Gminy Błażowa na lata 2020-2030. 

 

Rozwiązania, które wpisują się w założenia Diagnozy mitygacji i adaptacji do 

zmian klimatu obejmują cele strategiczne: 

   2. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz efektywności energetycznej: 

 zmniejszenie kosztów zużycia energii w budynkach sektora 

publicznego, 

 zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii, 

 zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska. 

   6. Zwiększenie atrakcyjności gminy jako obszaru odpowiedniego do 

zamieszkania: 

 poprawa stanu gospodarki wodnej, 

 zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 

Gmina 

Boguchwała  

Strategia Rozwoju Gminy Boguchwała na lata 2022-2030. 

 

Założenia, które wpisują się w zapisy Diagnozy mitygacji i adaptacji do zmian 

klimatu obejmują cele: 

Cel strategiczny 1.  Gmina dbająca o potrzeby mieszkańca  

Kierunek działania 1.  Integracja wszystkich form transportu publicznego na 

terenie Gminy Boguchwała: 

 Cel operacyjny 1.1 Poprawa jakości skomunikowania Gminy 

Boguchwała ze szczególnym uwzględnieniem terenu Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego.  

Cel strategiczny 2.  Gmina dbająca o jakość przestrzeni, w której żyją jej 

mieszkańcy 

Kierunek działania 2.  Systematyczna poprawa świadczonych usług 

publicznych w szczególności w obszarze wsparcia rodziny, edukacji kultury i 

spędzania czasu wolnego: 

 Cel operacyjny 2.4  Rekreacja i czas wolny. 

Kierunek działania 3. Aktywne planowanie przestrzenne i rozwijanie polityki 

mieszkaniowej jako ważnego elementu atrakcyjności osiedleńczej gminy 

 Cel operacyjny 3.2  Aktywne planowanie przestrzenne. 

Kierunek działania 4.  Ochrona zasobów środowiska naturalnego oraz 

poprawa jakości infrastruktury publicznej i układu komunikacyjnego: 

 Cel operacyjny 4.1  Poprawa infrastruktury transportowej w Gminie 

Boguchwała, 

 Cel operacyjny 4.2  Jakość infrastruktury publicznej, 

 Cel operacyjny 4.3  Adaptacja do zmian klimatycznych Gminy 

Boguchwała, 

 Cel operacyjny 4.4  Ochrona środowiska naturalnego i jego 

bioróżnorodności. 

Gmina Chmielnik  

Strategia Rozwoju Gminy Chmielnik do 2029 roku. 

 

Rozwiązania, które wpisują się w założenia Diagnozy mitygacji i adaptacji do 

zmian klimatu obejmują cele strategiczne: 

Cel strategiczny 3. Rozwinięta infrastruktura techniczna i dostosowana przestrzeń 

do potrzeb mieszkańców i osób odwiedzających gminę 

 Cel operacyjny 3.1. Rozwinięta sieć wodno-kanalizacyjna na terenie 

gminy, 
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 Cel operacyjny 3.2. Poprawa stanu technicznego istniejącej sieci 

gazowej, 

 Cel operacyjny 3.4. Poprawa stanu zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego., 

 Cel operacyjny 3.5. Poprawa stanu technicznego pomieszczeń i 

otoczenia obiektów użyteczności publiczne, 

 Cel operacyjny 3.6. Poprawa gotowości do zapobiegania i zwalczania 

zagrożeń, 

Cel strategiczny 4. Poprawa stanu walorów i zachowanie wysokiej jakości 

potencjału przyrodniczego i kulturowego Gminy 

 Cel operacyjny 4.3. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, 

 Cel operacyjny 4.4. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska 

naturalnego odpadami stałymi. 

Gmina Czudec  

Strategia Rozwoju Gminy Czudec na lata 2016-2026. 

 

Rozwiązania, które wpisują się w założenia Diagnozy mitygacji i adaptacji do 

zmian klimatu obejmują: 

Obszar strategiczny I Infrastruktura Techniczna 

Cel obszaru 2. Inwestycje w ochronę środowiska 

Zadania realizacyjne: 

1.1 Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej, 

2.1 Budowa przydomowych, ekologicznych oczyszczalni ścieków  

w miejscach gdzie sieć kanalizacyjna nie może być realizowana, 

2.2 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w energetyce 

cieplnej gospodarstw domowych oraz na potrzeby związane z realizacją 

działań JST, 

2.3 Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych, 

2.4 Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków, 

2.5 Budowa pomp ciepła. 

Gmina Krasne  

Strategia Rozwoju Gminy Krasne na lata 2015-2022. 

 

Rozwiązania, które wpisują się w założenia Diagnozy mitygacji i adaptacji do 

zmian klimatu obejmują: 

Cel strategiczny 3: Podejmowanie i kontynuowanie działań wspierających 

turystyczną atrakcyjność gminy, traktowaną jako jeden z głównych zasobów 

gospodarczych (i społecznych) wspólnoty gminnej: 

 Cel operacyjny 3.3: Stworzenie atrakcyjnej i kompleksowej bazy 

infrastrukturalnej, umożliwiającej aktywny wypoczynek. 

Cel strategiczny 5: Rozwój infrastruktury technicznej i mieszkalnictwa oraz 

ograniczenie wpływu działalności człowieka na środowisko: 

 Cel operacyjny 5.1: Ochrona środowiska naturalnego i rozwój 

gospodarki odpadami, 

 Cel operacyjny 5.3: Rozwój gospodarki ściekowej na terenie Gminy 

Krasne, 

 Cel operacyjny 5.4: Rozwój energetyki odnawialnej, 

 Cel strategiczny 7: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy, 

 Cel operacyjny 7.1: Wzmocnienie potencjału operacyjnego służb 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie Gminy. 

Gmina Lubenia  
Strategia Rozwoju Gminy Lubenia na lata 2017-2027. 
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Rozwiązania, które wpisują się w założenia Diagnozy mitygacji i adaptacji do 

zmian klimatu obejmują: 

Obszar strategiczny 1. Położenie geograficzne i środowisko naturalne: 

 Cel główny: Rozwój turystyki i rekreacji na terenie Gminy. 

Obszar strategiczny 4. Infrastruktura techniczna: 

 Cel główny: Rozwój infrastruktury wodnościekowej, 

 Cel główny: Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, 

 Cel główny: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej, 

 Cel główny: Budowa chodników i oświetlenia przy drogach gminnych, 

 Cel główny: Ograniczenie niskiej emisji. 

Łańcut  

Strategia Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2022-2030. 

 

Rozwiązania, które wpisują się w założenia Diagnozy mitygacji i adaptacji do 

zmian klimatu obejmują: 

 Obszar 1. Gospodarka komunalna i infrastruktura techniczna 

   Cel strategiczny I. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej: 

 Cel operacyjny I.1. Rozwój infrastruktury komunalnej na terenie Gminy 

Łańcut, 

 Cel operacyjny I.2. Poprawa efektywności energetycznej oraz 

dostępności obiektów użyteczności publicznej i zwiększenie 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łańcut, 

 Cel operacyjny I.4. Adaptacja do zmian klimatu na terenie Gminy 

Łańcut. 

 Obszar 2. Infrastruktura i usługi społeczno-edukacyjne 

   Cel strategiczny II. Wysoka jakość usług społeczno-edukacyjnych dostosowana 

do potrzeb mieszkańców: 

 Cel operacyjny II.2. Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 

terenie Gminy Łańcut.  

 Cel operacyjny II.3. Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego w Gminie Łańcut 

Łańcut (miasto)  

Strategia Rozwoju Miasta Łańcuta na lata 2021-2027. 

 

Rozwiązania, które wpisują się w założenia Diagnozy mitygacji i adaptacji do 

zmian klimatu obejmują: 

 Cel strategiczny III. Poprawa jakości życia w mieście. 

   Cel operacyjny 3.1: Zmniejszenie podatności mieszkańców na zmiany cen 

energii oraz zmiany klimatu 

Propozycje działań: 

 wsparcie dla termomodernizacji połączonej z wymianą źródła ciepła, 

 zwiększenie bioróżnorodności, adaptacja do zmian klimatu, 

 zeroemisyjny transport. 

   Cel operacyjny 3.2: Inwestycja w infrastrukturę 

Propozycje działań: 

infrastruktura techniczna (podnoszenie jakości urządzeń wodno-kanalizacyjnych, 

modernizacja wodociągu na terenie Miasta Łańcuta, zastosowanie instalacji 

kogeneracyjnej w Ciepłowni Łańcut oraz dalsze uciepłownienie miasta, zachęta ze 

strony miasta do korzystania z ciepła systemowego, powstanie drugiej nitki 

magistrali wodociągowej, budowa zbiornika retencyjnego). 

Rzeszów  

Strategia Rozwoju Miasta Rzeszowa do roku 2025. 

 

Rozwiązania, które wpisują się w założenia Diagnozy mitygacji i adaptacji do 
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Jednostka 

terytorialna 
Tytuł dokumentu i zakres zgodności z Diagnozą 

zmian klimatu obejmują: 

C.3. Mobilność miejska i infrastruktura – Rozwój i poprawa funkcjonowania 

systemu komunikacji i infrastruktury technicznej 

  Cel horyzontalny CH.1. Spójność terytorialna – Zagospodarowywanie terenu 

miasta w sposób racjonalny pod względem przestrzennym i architektonicznym 

  Cel horyzontalny CH.2. Bogate (Zasobne) Miasto – Zapewnienie zdolności 

finansowania rozwoju Miasta z wykorzystaniem środków publicznych i 

prywatnych: 

 zintegrowane systemy zrównoważonego transportu zbiorowego i 

rowerowego w skali ROF, wykorzystujące intermodalne węzły, 

powiązane z transportem rowerowym (P&R, B&R, K&R2 ) oraz 

alternatywne formy kołowego i szynowego transportu publicznego,  

 wyrównane standardy zaopatrzenia w podstawową infrastrukturę 

techniczną w odniesieniu do terenów przyłączonych po 2005 r 

  Cel horyzontalny CH.3. Miasto współpracy – Zapewnienie sprawnej komunikacji 

społecznej Miasta z podmiotami publicznymi, gospodarczymi, społecznymi i 

mieszkańcami: 

 zaspokajający w sposób zrównoważony potrzeby mieszkańców i 

przyjezdnych system parkowania w Mieście 

 promocja alternatywnych do paliwa stałego, proekologicznych 

sposobów ogrzewania mieszkań 

  Cel sektorowy C.4. Wykorzystanie zasobów – Czysta energia i Bogate 

dziedzictwo – Ochrona i zagospodarowywanie walorów i zasobów środowiska 

przyrodniczego i kulturowego 

  Cel horyzontalny CH.1. Spójność terytorialna – Zagospodarowywanie terenu 

miasta w sposób racjonalny pod względem przestrzennym i architektonicznym: 

 miasto dostosowane do wyzwań związanych ze zmianami klimatu,  

 zachowane bogactwo przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe i walory 

krajobrazowe Miasta, 

 dobry potencjał ekologiczny wód powierzchniowych oraz zachowane 

zasoby wód podziemnych, w szczególności wód mineralnych. 

  Cel horyzontalny CH.2. Bogate (Zasobne) Miasto – Zapewnienie zdolności 

finansowania rozwoju Miasta z wykorzystaniem środków publicznych  

i prywatnych: 

 sprawny system gospodarki odpadami przy minimalizacji u źródła 

wytwarzania oraz przy zapewnieniu wysokiego stopnia odzysku  

i bezpiecznych dla środowiska procesów unieszkodliwiania, 

 wyeliminowanie wyrobów zawierających materiały i substancje 

szkodliwe dla zdrowia, 

 ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz zachowanie 

dziedzictwa kulturowego dzięki wykorzystaniu środków zewnętrznych. 

  Cel horyzontalny CH.3. Miasto współpracy – Zapewnienie sprawnej komunikacji 

społecznej Miasta z podmiotami publicznymi, gospodarczymi, społecznymi  

i mieszkańcami:  

 podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, szczególnie  

w sferze ochrony powietrza i wód powierzchniowych, 

 wysoka świadomość mieszkańców z zakresie potrzeby ustanawiania 

form ochrony przyrody (użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-

krajobrazowych) – zgodnie z założeniami SUiKZP. 

Gmina Świlcza  Strategia Rozwoju Gminy Świlcza na lata 2015 – 2023 - Program Rozwoju. 



Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

78 

Jednostka 

terytorialna 
Tytuł dokumentu i zakres zgodności z Diagnozą 

 

Rozwiązania, które wpisują się w założenia Diagnozy mitygacji i adaptacji do 

zmian klimatu obejmują: 

  Cel strategiczny III Ochrona środowiska przyrodniczego i wykorzystanie jego 

walorów dla rozwoju gminy. 

Kierunki działania: 

3.1. Tworzenie zespołów przyrodniczo krajobrazowych, pomników 

przyrody, użytków ekologicznych i stanowisk dokumentacyjnych. 

3.4.Działania na rzecz ograniczenia emisji i OZE. 

3.5. Budowa i modernizacja oraz remont sieci wodno-kanalizacyjnej i 

nowych ujęć wody z uwzględnieniem aspektu przeciwpowodziowego i 

melioracyjnego. 

Gmina 

Trzebownisko  

Strategia Rozwoju Gminy Trzebownisko na lata 2016-2022. 

 

Rozwiązania, które wpisują się w założenia Diagnozy mitygacji i adaptacji do 

zmian klimatu obejmują: 

Cel strategiczny 3: Rozwój kapitału społecznego i podniesienie jakości usług 

publicznych: 

 Cel operacyjny 3.3 Ochrona środowiska naturalnego, 

 Cel operacyjny 3.5 Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz ładu  

i porządku publicznego. 

Cel strategiczny 4: Rozwój sportu, turystyki i rekreacji: 

 Cel operacyjny 4.1 Zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej  

i sportowo-rekreacyjnej. 

Gmina Tyczyn  

Program Rozwoju Gminy Tyczyn na lata 2017-2022. 

 

Rozwiązania, które wpisują się w założenia Diagnozy mitygacji i adaptacji do 

zmian klimatu obejmują: 

Obszar strategiczny I sfera gospodarcza 

Cel strategiczny I: przyspieszenie rozwoju gospodarczego gminy Tyczyn 

poprzez wzrost innowacyjności i konkurencyjności lokalnej gospodarki: 

 Cel operacyjny 3. Gospodarcze wykorzystanie potencjału 

przyrodniczego i kulturowego – rozwój bazy turystycznorekreacyjnej. 

Obszar strategiczny II sfera infrastrukturalna i ochrona środowiska 

Cel strategiczny II: rozwój infrastruktury technicznej na terenie gminy  

i ochrona środowiska podstawą jakości życia mieszkańców: 

 Cel operacyjny 2 rozwój infrastruktury komunalnej i poprawa stanu 

środowiska przyrodniczego, 

 Cel operacyjny 3 zachowanie wysokich walorów przyrodniczo – 

krajobrazowych gminy, 

 Cel operacyjny 4 wzrost wykorzystania ekologicznych  

i odnawialnych źródeł energii, 

 Cel operacyjny 5 wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców  

i zapobieganie zagrożeniom oraz podniesienie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa. 

Obszar strategiczny III sfera społeczna 

Cel strategiczny III poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez 

inwestycje w infrastrukturę społeczną oraz wszechstronny rozwój kapitału 

społecznego: 

 Cel operacyjny 1 wzmacnianie systemu edukacyjnego na terenie 
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Jednostka 

terytorialna 
Tytuł dokumentu i zakres zgodności z Diagnozą 

gminy. 

 Cel operacyjny 4 wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. 

źródło: opracowanie własne 
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4 Udział społeczeństwa w opracowaniu dokumentu 

Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

powstała z wykorzystaniem metody partycypacyjnej. Zaangażowanie społeczeństwa 

w proces powstawania Diagnozy miało miejsce na każdym etapie jej powstawania.  

Lista najważniejszych interesariuszy została przedstawiona poniżej: 

 Mieszkańcy Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, 

 Urząd Miejski w Błażowej, 

 Urząd Miejski w Boguchwale, 

 Urząd Gminy Chmielnik, 

 Urząd Gminy Czudec, 

 Urząd Gminy w Czarnej, 

 Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim, 

 Urząd Gminy Hyżne, 

 Urząd Gminy Krasne, 

 Urząd Gminy Lubenia, 

 Urząd Gminy Łańcut, 

 Urząd Miasta Łańcuta  

 Urząd Miasta Rzeszowa, 

 Urząd Gminy w Świlczy, 

 Urząd Gminy Trzebownisko, 

 Urząd Miejski w Tyczynie, 

 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 

 Starostwo Powiatowe w Łańcucie, 

 Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, 

 Starostwo Powiatowe w Strzyżowie,  

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

 Wojewódzki Inspektorat Środowiska w Rzeszowie, 

 PGE Dystrybucja S.A., 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 

 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 

 Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą 

w Rzeszowie, 

 Nadleśnictwo Leżajsk, 

 Nadleśnictwo Strzyżów, 

 Nadleśnictwo Kańczuga, 

 Nadleśnictwo Głogów Małopolski, 

 Przedstawiciele przedsiębiorców, 

 Przedstawiciele organizacji pozarządowych. 
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Interesariusze brali udział m.in. w warsztatach, których zakres przedstawiono na poniższej 

grafice. 

 

 
Rysunek 25. Warsztaty przeprowadzone w ramach procesu powstawania Diagnozy 

źródło: opracowanie własne 

 

Kolejnym etapem włączenia społeczeństwa w powstawanie Diagnozy było badanie 

wykorzystujące formularz ankiety internetowej. Ankietyzację przeprowadzono w dniach od 

13 czerwca do 3 lipca 2022 r. a szczegółowy raport oraz uzyskane wnioski zamieszono 

w Załączniku 1 do niniejszego Opracowania.  

 

W ramach opracowywania Diagnozy wystąpiono także do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie z wnioskiem o stwierdzenie potrzeby opracowywania strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko. Działając na podstawie art. 47, 49 i 57 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz.1029 ze zm.), a także uwzględniając zakres i charakter 

działań w projekcie dokumentu Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego stwierdzono, że dla ww. projektu, nie jest 

wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (pismo z dnia 

28 września 2022 r., znak: WOOŚ.410.1.54.2022.AP.2). 

 

•Data: 10.06.2022 r. 

•Na warsztaty zostali zaproszeni min. przedstawiciele jednostek samorządowych z 
terenu ROF (Członkowie ROF), przedstawiciele przedsiębiorstw spółek zajmujących 
się gospodarką wodno-kanalizacyjną, zielenią publiczną, gospodarką odpadami, 
transportem itd. 

•Tematami warsztatów były zagadnienia z zakresu wprowadzenia do procesu 
powstania Diagnozy, ankietyzacji na jej potrzeby, zmian klimatu, działań 
mitygacyjnych i adaptacyjnych itd. 

I warsztaty dla członków ROF oraz interesariuszy 

•Data: 11.07.2022 r. 

•Na warsztaty zostali zaproszeni min. przedstawiciele jednostek samorządowych z 
terenu ROF (Członkowie ROF), przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

•Tematami warsztatów były min. działania mitygacyjne i adaptacyjne (wspólne 
obszary, porównanie), filary zrównoważonego rozwoju, problemy sektorów tj 
gospodarka wodna, energetyka, zdrowie publiczne itd. na terenie  gmin oraz  ocena i 
wybór działań. 

II warsztat dla członków ROF oraz interesariuszy 

•Data: 10.11.2022 r. 

•Na warsztaty zostali zaproszeni min. przedstawiciele jednostek samorządowych 
z terenu ROF (Członkowie ROF) oraz mieszkańcy ROF. 

•Warsztaty miały charakter informacyjno-konsultacyjny. W ramach spotkania 
przedstawiono i omówiono etapy powstawania Diagnozy oraz uwagi i zmiany, 
jakie nastąpiły w procesie konsultowania dokumentu. Na warsztatach 
przedstawiono również szczegółowo zawartość opracowania. 

III warsztat dla członków ROF oraz intersariuszy 
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5 Ocena potencjału mitygacyjnego i adaptacyjnego  

Ocena potencjału mitygacyjnego i adaptacyjnego została określona po przeanalizowaniu 

zasobów jakimi dysponuje dana gmina w razie potrzeby dostosowania do zmian klimatu 

i związanych z nimi zjawisk.  

 

Ocena ta określa zdolność do zmniejszenia wrażliwości na skutki zmian klimatu każdej 

z gmin na podstawie przyjętej skali: 

1) wysokie zdolności do adaptacji: obszar funkcjonalny jest przygotowany do 

adaptacji do skutków zmian klimatu, 

2) średnie zdolności do adaptacji: obszar funkcjonalny jest przygotowany jedynie 

częściowo do działań zmniejszających negatywny wpływ skutków zmian klimatu, 

3) niskie zdolności do adaptacji: obszar funkcjonalny nie jest przygotowany do 

zmniejszania wrażliwości na skutki zmian klimatu i każda zmiana lub próba adaptacji 

będzie wiązała się ze znacznymi kosztami i wysiłkiem. 

 

Ocena potencjału mitygacyjnego i adaptacyjnego została określona po przeanalizowaniu 

zasobów jakimi dysponuje dana gmina w razie potrzeby dostosowania do zmian klimatu 

i związanych z nimi zjawisk oraz przeciwdziałania im. 

5.1 Zasoby finansowe  

Zasoby finansowe to możliwość finansowego reagowania na potrzeby dostosowania się do 

zmian klimatu. 

W znacznej mierze zależą one od budżetu danej gminy, ale także od tendencji w zakresie 

dysponowania środkami. W tym przypadku szczególnie istotne jest jaka część budżetu 

obecnie wydatkowana jest m.in. na ochronę środowiska, ponieważ w obliczu adaptowania 

się do zmian klimatu, konieczne jest zapewnienie na ten cel znacznej części budżetu. 

W kontekście potencjału zasobów finansowych, istotna jest również wartość pozyskanych 

środków ze źródeł zewnętrznych na adaptację i łagodzenie zmian klimatu. 

Z uwagi na powyższe oraz w związku z dostępnością danych, ocena zasobów finansowych 

w każdej z gmin została dokonana na podstawie trzech wartości: 

 różnicy między dochodami a wydatkami na jednego mieszkańca, 

 wartości wydatków na ochronę środowiska na mieszkańca 

 udziału liczby zawartych umów lub decyzji o dofinasowanie do liczby wniosków 

o dofinasowanie w ramach funduszy unijnych. 
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Rysunek 26. Różnica między dochodami a wydatkami na jednego mieszkańca w latach 2016-

2020 [zł/osobę] 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Najwyższą różnicę in minus między dochodami a wydatkami na jednego mieszkańca 

w latach 2016-2020 odnotowano w gminie Głogów Małopolski (-266,848) oraz gminie Krasne 

(-195,328). Na przeciwległym biegunie znalazła się z kolei gmina Trzebownisko z wartością 

wskaźnika na poziomie +120,062.  
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Rysunek 27. Średnia wartość wydatków na ochronę środowiska na 1 mieszkańca w latach 

2016-2020 [zł]. 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Najwięcej środków budżetowych na ochronę środowiska w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

w latach 2016-2020 przeznaczano w Rzeszowie, gminie Chmielnik oraz gminie Błażowa. 

Najniższe wydatki w tym sektorze odnotowano z kolei w gminie Czarna oraz Gminie Łańcut.  

 

Rysunek 28. Średni udział liczby zawartych umów lub decyzji o dofinasowanie do liczby 

wniosków o dofinasowanie w ramach funduszy unijnych w latach 2016-2021. 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Najwyższą wartość udziału liczby zawartych umów lub decyzji o przyznaniu dofinasowania 

do liczby wniosków o dofinasowanie w ramach funduszy unijnych w latach 2016-2021 

odnotowano w Gminie Świlcza (0,64), Mieście Łańcut (0,62) oraz Gminie Lubenia (0,60).  

 

 Podsumowanie potencjału w zakresie zasobów finansowych 5.1.1

Każda z wartości została oceniona w skali 1 – 3, następnie na podstawie tych ocen 

wyliczono średnią ocenę dla każdej gminy.  

Najwyższy potencjał zasobów finansowych zidentyfikowano w gminach: Świlcza, Chmielnik, 

Lubenia oraz gminie miejskiej Łańcut. Najniższy potencjał finansowy odnotowano z kolei 

w gminach: Głogów Małopolski, Czarna, Krasne oraz Czudec.  

Klasyfikacja gmin na podstawie potencjału zasobów finansowych została przedstawiona na 

rycinie poniżej. 

 

 

Rysunek 29. Klasyfikacja gmin na podstawie potencjału zasobów finansowych. 

źródło: opracowanie własne
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5.2  Zasoby ludzkie  

Zasoby ludzkie to zdolność społecznej adaptacji do skutków zmian klimatu. W tym 

przypadku równie istotny jak kapitał ludzki, mierzony m.in. gęstością zaludnienia, jest kapitał 

społeczny, czyli zdolność współpracy i wspólnego działania. Stąd, na ocenę potencjału 

zasobów ludzkich wpłynęły następujące składowe: 

 liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców, 

 liczba umów zawartych w ramach Partnerstwa Publiczno–Prywatnego, 

 gęstość zaludnienia. 

 

 

Rysunek 30. Średnia liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych w przeliczeniu na 

1 000 mieszkańców w latach 2016-2021. 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Na terenie ROF aktualnie funkcjonują 1 684 stowarzyszenia, fundacje i organizacje 

społeczne (305 fundacji oraz 1 379 stowarzyszeń i organizacji pozarządowych).  

W obrębie poszczególnych gmin tworzących ROF zwraca uwagę szczególnie 

niesatysfakcjonujący poziom rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w dwóch grupach gmin. 

Pierwszą są gminy rolnicze, znajdujące się w południowej części obszaru: Czudec (1,95), 
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czy też Lubenia (2,13). Druga grupa gmin to te charakteryzujące się największą 

atrakcyjnością osiedleńczą i bardzo dużym napływem nowych mieszkańców: Trzebownisko 

(2,10) i Krasne (2,18). Najkorzystniejsza sytuacja ma z kolei miejsce w ośrodkach o miejskim 

charakterze. 

 

Rysunek 31. Średnia gęstość zaludnienia w gminach ROF w latach 2016-2021. 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Najniższą gęstością zaludnienia charakteryzują się wiejskie gminy południowej części ROF: 

Lubenia (117 os./km2), Chmielnik (131 os./km2) oraz Hyżne (137 os./km2) oraz jedna gmina 

miejsko-wiejska – Błażowa (96 os./km2). Najwyższy średni wskaźnik odnotowano w mieście 

Rzeszów (1 570 os./km2). 

 

 Podsumowanie potencjału w zakresie zasobów ludzkich 5.2.1

Każda z wartości została oceniona w skali 1–3, następnie na podstawie tych ocen wyliczono 

średnią ocenę dla każdej gminy.  

Najwyższe oceny w tym przypadku przyznano m. Rzeszów oraz gminom Głogów Małopolski 

i Chmielnik. Najniższą ocenę uzyskały z kolei gminy: Czarna, Trzebownisko, Czudec oraz 

Lubenia.  

Klasyfikacja gmin na podstawie potencjału zasobów ludzkich została przedstawiona na 

rycinie poniżej. 
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Rysunek 32. Klasyfikacja gmin na podstawie potencjału zasobów infrastrukturalnych. 

źródło: opracowanie własne 

5.3 Zasoby infrastrukturalne  

Zasoby infrastrukturalne to infrastruktura, jaką dysponuje gmina w sytuacji zagrożenia. 

W tym wypadku, w związku z ograniczoną dostępnością danych, odniesiono się do czterech 

parametrów, najistotniejszych z punktu widzenia reagowania na zdarzenia ekstremalne 

związane ze zmianami klimatu: 

 liczby zbiorników retencyjnych znajdujących się na terenie ROF, 

 liczby jednostek straży pożarnej na terenie danej gminy, 

 wydatków na ochronę przeciwpożarową na 1 mieszkańca, 

 udział liczby zdarzeń wg czasu dojazdu służb ratunkowych do 10 min do liczby 

wszystkich wezwań. 
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Rysunek 33. Liczba zbiorników retencyjnych znajdujących się na terenie ROF. 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych gmin ROF 

Na powyższym wykresie przedstawiono liczbę zbiorników retencyjnych znajdujących się na 

terenie ROF. Zdecydowana większość wskazanych obiektów zlokalizowanych jest na terenie 

Rzeszowa.  

 

 

Rysunek 34. Liczba jednostek straży pożarnej na terenie danej gminy ROF. 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych gmin ROF 

Istotnym elementem należącym do kategorii zasobów infrastrukturalnych w razie  

wystąpienia nagłych skutków zmian klimatu są służby mogące brać udział w ich usuwaniu 

oraz niesieniu pomocy poszkodowanym np. jednostki straży pożarnej. Biorąc pod uwagę 

liczbę jednostek straży pożarnej (OSP należące do KSRG oraz nienależące do KSRG) 

największy potencjał infrastrukturalny występuje w Gminie Głogów Małopolski  

(13 jednostek) oraz Rzeszowie (12). 
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Rysunek 35. Średnie wydatki na ochronę przeciwpożarową na 1 mieszkańca w latach 2016-

2020 [zł]. 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Najwyższe średnie wydatki na ochronę przeciwpożarową na 1 mieszkańca w latach 2016-

2020 poniesiono w gminie Rzeszów (136,12 zł), z kolei najniższą wartość wskaźnika 

odnotowano w mieście Łańcut (2,90 zł) oraz gminie Błażowa (18,86 zł).  
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Rysunek 36. Udział liczby zdarzeń wg czasu dojazdu służb ratunkowych do 10 min do ilości 

wszystkich wezwań w latach 2016-2021. 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych PSP 

Czas dojazdu jest to czas, jaki upłynął od chwili przyjęcia informacji o zdarzeniu (czas 

pierwszego zapisu karty zdarzenia) do czasu przybycia pierwszego zastępu ratowniczego  

do miejsca zdarzenia i podjęcia działań ratowniczych, obliczany automatycznie przez 

system. Najwyższą wartość udziału liczby zdarzeń wg czasu dojazdu służb ratunkowych do 

10 min do liczby wszystkich wezwań w latach 2016-2021 odnotowano w mieście Łańcut 

(0,86). Najniższą wartość analizowanej zmiennej odnotowano z kolei w gminach: Krasne, 

Błażowa oraz Tyczyn.  

 

 Podsumowanie potencjału w zakresie zasobów infrastrukturalnych 5.3.1

Każda z wartości została oceniona w skali 1–3, następnie na podstawie tych ocen wyliczono 
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Najwyższy potencjał zidentyfikowano w miastach Rzeszów i Łańcut oraz gminach Czarna, 

i Trzebownisko. Z kolei gminy Świlcza, Tyczyn, Krasne i Błażowa wykazywały niski potencjał 

zasobów infrastrukturalnych. 
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Rysunek 37. Klasyfikacja gmin na podstawie potencjału zasobów infrastrukturalnych. 

źródło: opracowanie własne 

5.4 Zasoby instytucjonalne 

Zasoby instytucjonalne to zdolność reagowania na skutki zmian klimatu na poziomie 

instytucji i dokumentów planistycznych. 

Na ocenę zasobów instytucjonalnych złożyły się dwie wartości: 

 udział powierzchni objętej obowiązującymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania 

Przestrzennego w powierzchni gminy ogółem, 

 liczba dokumentów, jakie sporządziła dana gmina – pod uwagę były brane: Plan 

Gospodarki Niskoemisyjnej, Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe, Gminny/Miejski Plan Adaptacji, Strategia Rozwoju, Plan 

Ochrony Środowiska i Gminny Program Rewitalizacji. 
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Rysunek 38. Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego w powierzchni gminy ogółem [%]. 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Najkorzystniejsza sytuacja, jeżeli chodzi o udział powierzchni objętej obowiązującymi 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem występuje 

w gminie Łańcut (20,0%), Czudcu (17,4%), mieście Rzeszowie (15,9%) i gminie Błażowej 

(13,6%). W przypadku Lubeni pokrycie planami wynosi tylko 0,3%, a w gminie Chmielnik 

0,9% i tam sytuacja jest najmniej korzystna. W pozostałych dziesięciu gminach poziom 

pokrycia MPZP mieści się w przedziale 2-14%. 

 

 

Rysunek 39. Liczba aktualnych dokumentów strategicznych sporządzonych przez gminy ROF. 

źródło: opracowanie własne 

 

Biorąc pod uwagę liczbę aktualnych dokumentów sporządzonych przez gminy ROF, 

najwięcej z nich opracowano w Rzeszowie (6) a najmniej w gminie Lubenia (2). Liczba 

aktualnie obowiązujących dokumentów o charakterze strategicznym i planistycznym na 

obszarze ROF wynosi 54.  
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 Podsumowanie potencjału w zakresie zasobów instytucjonalnych 5.4.1

Każda z wartości została oceniona w skali 1–3, następnie na podstawie tych ocen wyliczono 

średnią ocenę dla każdej gminy.  

Najwyższy potencjał zidentyfikowano w przypadku 4 JST: miast Rzeszów i Łańcut oraz gmin 

Czudec i Łańcut. Najniższy potencjał odnotowano w gminach: Świlcza, Trzebownisko, 

Krasne i Lubenia.  

Klasyfikacja gmin na podstawie potencjału zasobów instytucjonalnych została przedstawiona 

na rycinie poniżej. 

 

 

Rysunek 40. Klasyfikacja gmin na podstawie potencjału zasobów instytucjonalnych. 

Źródło: opracowanie własne 

5.5 Wynikowy potencjał mitygacyjny i adaptacyjny  

Na wynikowy potencjał adaptacyjny każdej z gmin składają się poszczególne oceny zasobów 

finansowych, zasobów ludzkich, zasobów infrastrukturalnych oraz zasobów 

instytucjonalnych. Wynikowy potencjał wyliczony został jako średnia arytmetyczna ocen 

pośrednich. Dla wyliczonych wartości wg przyjętych przydziałów przypisano wartości od 1 do 

3 (zasoby są sumą znormalizowanych wskaźników w obrębie danej grupy. 25% najwyższych 

wartości stanowią wysokie zdolności, 25% najniższych wartości niskie zdolności, wartości 

pomiędzy - średnie zdolności).  

Wynikowa klasyfikacja gmin w zakresie potencjału mitygacyjnego i adaptacyjnego została 

wskazana na grafice poniżej. 
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Rysunek 41. Klasyfikacja gmin w zakresie potencjału mitygacyjnego i adaptacyjnego – 

podsumowanie. 

źródło: opracowanie własne 

Najwyższy potencjał mitygacyjny i adaptacyjny dostrzegalny jest w miastach: Rzeszów oraz 

Łańcut, a także w gminach: Łańcut i Chmielnik.  

Niski potencjał występuje przede wszystkim w gminach wiejskich, gdzie większa 

powierzchnia nie sprzyja szybkiemu reagowaniu na zdarzenia, zasoby finansowe są 

mniejsze niż w miastach, co skutkuje również mniejszym potencjałem instytucjonalnym. 

W gminach tych działa również mniej organizacji pozarządowych mogących wspierać 

instytucje w adaptacji i szybkim reagowaniu na skutki zmian klimatu. Takim potencjałem 

charakteryzują się gminy: Głogów Małopolski, Krasne, Tyczyn oraz Lubenia. 
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6 Narażenie obszaru na czynniki klimatyczne 

6.1 Zagrożenia wynikające ze zmian klimatu 

Aktualnie tempo zmian klimatu jest ok. 10-krotnie szybsze od zmian zachodzących 

w ostatniej epoce lodowcowej9. Działania antropogeniczne prowadzą przede wszystkim  

do zmian w sposobie użytkowania terenu, zmian w krajobrazie i szacie roślinnej. 

Wprowadzanie dużej ilości pyłów i aerozoli do atmosfery oraz ditlenku węgla i innych gazów 

cieplarnianych, sprzyja ocieplaniu się klimatu zdecydowanie szybciej niż naturalne 

przyczyny, zaś urbanizacja wpływa na zmianę albedo10 powierzchni ziemi11. 

Zanieczyszczenie atmosfery sprzyja powstaniu efektu szklarniowego – zatrzymywaniu 

promieniowania długofalowego emitowanego przez Ziemię, które powinno przedostać się do 

przestrzeni kosmicznej. Raporty Międzyrządowej Komisji ds. Zmian Klimatu (IPCC) z coraz 

większym zdecydowaniem wskazują na przyspieszenie ocieplania klimatu na skutek właśnie 

działalności człowieka12 13. 

 
Rysunek 42. Najważniejsze zagrożenia związane ze zmianami klimatu. 

źródło: Ocena wrażliwości terenów miejskich na możliwe zagrożenia wynikające ze zmian klimatu
14

                                                
9
źródło: B. Huntley, Y. C. Collingham i in., Potential impacts of Climate Change upon geographical distributions of 

birds, „Ibis” 2006, J. R. Malcomlm, C. Liu i in., Habitats and risk: Global warming and species loss ion globally 
significant terrestrial ecosystems, WWF, 2002. 
10

 Albedo - stosunek ilości promieniowania odbitego do padającego.  
11

źródło: S. Solomon, D. Qin, M. Manning i in., Climate Change The Physical Science Basis. Contribution of 
Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 
„Cambridge University Press”, Cambridge 2007. 
12

źródło: M. K. Terlecka, Interdyscyplinarnie o zmianach klimatu, Krosno 2019. 
13

źródło: Z. W. Kundzewicz, Zmiany klimatu, ich przyczyny i skutki, Poznań 2010, s. 206. 
14

źródło: https://ietu.pl/wp-
content/uploads/2019/01/2018_Adaptacja_do_zmian_klimatu_Ekologia_nr_4_88_2018.pdf. 
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 Wzrost temperatury i występowanie ekstremów temperaturowych 6.1.1

Diagnozę podatności Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na zagrożenia związane ze 

zmianami klimatu należy oprzeć o analizę danych z perspektywy wieloletniej. Umożliwi to 

ocenę stopnia narażenia obszaru na zmiany klimatyczne, a na następnym etapie pozwoli na 

wykazanie najbardziej wrażliwych sektorów miasta. Na poniższym rysunku zaprezentowano 

przebieg maksymalnych i minimalnych temperatur oraz opady w ciągu analizowanego 

okresu. 

Jak można zaobserwować, miesięczna temperatura ostatnich 12 miesięcy znajduje się 

w górnych granicach średniej 30-letniej, tak więc obserwujemy trend rosnący jeśli chodzi  

o temperatury. Na poniższym rysunku zaprezentowano wykres średniej temperatury 

powietrza dla ostatnich 12 miesięcy w porównaniu do 30-letniej perspektywy klimatycznej. 

 

 
Rysunek 43. Porównanie klimatyczne: miesięczna średnia temperatura powietrza dla 

Rzeszowa. 

źródło: meteoblue.com 

 

Poniżej zaprezentowano wykresy średniej rocznej temperatury (trend i anomalie 

temperaturowe) oraz miesięczne anomalie temperatury i opadów pomiędzy rokiem 1979  

a 2021. Wyraźnie widać obserwowany wzrost średniej temperatury oraz zagęszczenie 

anomalii z wysokimi temperaturami.  

 

 



 Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego    

98 
 

 
Rysunek 44. Średnia roczna temperatura (trend i anomalia) dla Rzeszowa. 

źródło: meteoblue.com 
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Rysunek 45. Miesięczne anomalie temperatury i opadów - zmiana klimatu Rzeszów. 

źródło: meteoblue.com
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Do roku 2050 prognozowany jest wyraźny wzrost temperatury średniorocznej oraz znaczące 

zmniejszenie się wartości indeksu stopniodni dla temperatury średniodobowej <17°C 

(poniższe wykresy). 

 

Rysunek 46. Przebieg średniej wieloletniej temperatury powietrza w okresie historycznym 

(zielona linia) oraz w okresie prognozowanym do 2050 roku dla scenariusza umiarkowanej 

(RCP4.5) i wysokiej emisji gazów cieplarnianych. 

źródło: Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Rzeszowa do roku 2030. Załącznik 2. Opis głównych 

zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla miasta 
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Rysunek 47. Stopniodni dla temperatury średniodobowej <17°C w roku w okresie historycznym 

(zielona linia) oraz w okresie prognozowanym do 2050 roku dla scenariusza umiarkowanej 

(RCP4.5) i wysokiej emisji gazów cieplarnianych (RCP8.5). 

źródło: Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Rzeszowa do roku 2030. Załącznik 2. Opis głównych 

zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla miasta 

 

Obserwujemy nie tylko wzrost temperatury, ale także wzrost liczby dni upalnych na 

przestrzeni lat (rysunek poniżej). 

 
Rysunek 48. Liczba dni gorących (tmax > 25 °C) w okresie wegetacyjnym na terenie Rzeszowa. 

źródło: https://agrometeo.imgw.pl/danehistoryczne/tendencje_zmian 
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Ekstrema temperaturowe stanowią duże wyzwanie dla sektora energetyki, ponieważ mogą 

powodować wzrost pobierania energi na cele chłodzenia (np. klimatyzacji). Dni upalne to 

także problematyka związana ze zdrowiem publicznym ze szczególnym uwzględnieniem 

grup wrazliwych np. seniorów czy osób z niepełnosprawnościami. Jak można zaobserowoać 

na poniższym wykresie trend liczby dni upalnych na terenie Rzeszowa jest wyraźnie 

zwyżkujący. 

 
Rysunek 49. Liczba dni upalnych (tmax > 30 °C) w okresie wegetacyjnym na terenie Rzeszowa. 

źródło: https://agrometeo.imgw.pl/danehistoryczne/tendencje_zmian 

 

Warto podkreślić, że zgodnie z Załącznikiem 2 Planu adaptacji do zmian klimatu miasta 

Rzeszowa (…) scenariusze przewidują do roku 2050 r. zwiększenie liczby dni z temperaturą 

maksymalną powyżej 30ºC (rysunek poniżej). 
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Rysunek 50. Liczba dni z temperaturą >30°C w roku w okresie historycznym (zielona linia) oraz 

w okresie prognozowanym do 2050 roku dla scenariusza umiarkowanej (RCP4.5 – 

pomarańczowy kwadrat) i wysokiej emisji gazów cieplarnianych (RCP8.5 – szary trójkąt). 

źródło: Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Rzeszowa do roku 2030. Załącznik 2. Opis głównych 

zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla miasta 

 

W scenariuszach przewiduje się również zwiększenie się liczby fal upałów (minimum 3 dni 

z temperaturą maksymalną >30°C) w ciągu roku, co zobrazowano poniżej. 

 
Rysunek 51. Liczba okresów o długości przynajmniej 3 dni z temperaturą maksymalną >30°C w 

roku w okresie historycznym (zielone słupki) oraz w okresie prognozowanym do 2050 roku dla 

scenariusza umiarkowanej (RCP4.5) i wysokiej emisji gazów cieplarnianych (RCP8.5). 

źródło: Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Rzeszowa do roku 2030. Załącznik 2. Opis głównych 

zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla miasta 



Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

104 

 

Do roku 2050 dla Rzeszowa przewidywane jest również zmniejszenie liczby dni mroźnych 

(dni z temperaturą maksymalną powietrza <0°C) w ciągu roku (poniższy wykres). 

 
Rysunek 52. Liczba dni z temperaturą maksymalną <0°C w roku w okresie historycznym oraz 

w okresie prognozowanym do 2050 roku dla scenariusza umiarkowanej (RCP4.5) i wysokiej 

emisji gazów cieplarnianych.  

źródło: Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Rzeszowa do roku 2030. Załącznik 2. Opis głównych 

zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla miasta 

 

Na poniższym rysunku pokazano trend liczby fal chłodu wyrażonych jako okresy o długości 

przynajmniej 3 dni z temperaturą minimalną <-10°C. Można zaobserwować, że 

w perspektywie roku 2050 przewidywany jest nieznaczny spadek liczby fal chłodu. 
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Rysunek 53. Liczba okresów o długości przynajmniej 3 dni z temperaturą minimalną <-10°C 

w roku w okresie historycznym (zielona linia) oraz w okresie prognozowanym do 2050 roku dla 

scenariusza umiarkowanej (RCP4.5) i wysokiej emisji gazów cieplarnianych (RCP8.5). 

źródło: Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Rzeszowa do roku 2030. Załącznik 2. Opis głównych 

zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla miasta 

 

Zmiana temperatur jest szczególnie istotna w kontekście rolnictwa oraz środowiska 

naturalnego (w tym różnorodności biologicznej). Sektory te są bardzo wrażliwe na zmianę 

w obrębie klimatu m.in. przez zmiany okresu wegetacyjnego oraz tworzenie się warunków 

sprzyjających rozwojowi gatunków inwazyjnych wypierających rodzime. Na poniższych 

rysunkach zaprezentowano średnią temperaturę powietrza w okresie wegetacyjnym oraz 

sumę usłonecznienia rzeczywistego. Oba wskaźniki mają tendencję wzrostową, co wskazuje 

na zmianę klimatu sprzyjającego roślinom ciepłolubnym i światłolubnym. Będzie to prowadzić 

nie tylko do wypierania rodzimych gatunków, ale także powodować tworzenie sprzyjających 

warunków do rozwoju szkodników i chorób. 
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Rysunek 54. Średnia temperatura powietrza w okresie wegetacyjnym na terenie Rzeszowa. 

źródło: https://agrometeo.imgw.pl/danehistoryczne/tendencje_zmian 

 
Rysunek 55. Suma usłonecznienia rzeczywistego na terenie Rzeszowa. 

źródło: https://agrometeo.imgw.pl/danehistoryczne/tendencje_zmian 

 

6.1.1.1 Miejska wyspa ciepła 

Specyficzne miejskie zagrożenia związane z występowaniem ekstremów temperaturowych 

wynikają ze struktury zabudowy miasta, ale również z kumulacji zanieczyszczeń powietrza 

charakterystycznych dla takich dziedzin działalności człowieka jak transport, mieszkalnictwo, 

usługi czy infrastruktura komunalna. Należy spodziewać się, że obserwowana w ostatnich 

latach w licznych miastach Europy niekorzystna sytuacja w tym względzie pogłębi się, 

szczególnie w krajach, w których ogrzewanie domów i mieszkań oparte jest na paliwach 

stałych, takich jak węgiel i biomasa. Może to prowadzić również do intensyfikacji 
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występowania zjawisk smogowych w miastach w okresach zimowych (tzw. smog kwaśny, 

londyński), bowiem pył zawieszony jest głównym sprawcą tego typu zjawisk15. 

 

Na obszarach silnie zmienionych antropogenicznie występuje tzw. miejska wyspa ciepła. 

Miejska wyspa ciepła (MWC) to zjawisko klimatyczne polegające na występowaniu wyższej 

temperatury powietrza w mieście w porównaniu z terenami otaczającymi miasto. MWC 

powstaje w wyniku właściwej miastom struktury funkcjonalno-przestrzennej – nagromadzenia 

powierzchni sztucznych, niewielkiego udziału terenów zieleni miejskiej oraz osłabionego 

przewietrzania. Materiały, takie jak beton, asfalt, cegła, pochłaniają więcej promieni 

słonecznych niż ich odbijają, a następnie oddają energię, podwyższając temperaturę 

w otoczeniu. Dodatkowo do podniesienia temperatury powietrza w mieście dokłada się 

aktywność człowieka – ogrzewanie i klimatyzowanie w budynkach, ruch samochodowy, 

produkcja towarów. 

MWC wpływa na to jak w miastach odczuwamy upały. Upały obciążają termicznie organizm 

człowieka, w miastach stres termiczny odczuwany przez mieszkańców jest jeszcze silniejszy 

właśnie poprzez działanie MWC. Będące efektem MWC zmniejszenie wychłodzenia 

nocnego, prowadzi do wielu niebezpiecznych dla organizmu sytuacji. Badania wskazują, że 

MWC prawdopodobnie wywiera istotny wpływ na zwiększenie częstości występowania 

przypadków udaru cieplnego, sprzyja zaostrzeniu przewlekłych chorób układu oddechowego 

i krążenia. Wpływ ten dotyczy w szczególności osób starszych, niepełnosprawnych 

i wykluczonych społecznie. Badania wskazują także, że w warunkach klimatycznych, 

charakterystycznych dla MWC rośliny mogą wytwarzać więcej alergenów. Wreszcie MWC 

pogłębia negatywne efekty zanieczyszczenia powietrza dla zdrowia ludzi16. 

 

6.1.1.2 Inwersje temperaturowe 

Zjawisko występowania inwersji temperaturowych ma kluczowe znaczenie dla warunków 

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza. Stany inwersyjne, którym towarzyszą 

bardzo niskie prędkości wiatru (rzędu 1-2 m/s) uniemożliwiają transport zanieczyszczeń 

z terenu intensywnie zabudowanego tj. miasta, tworząc nad nim swoistą barierę, "czapę", 

która utrzymuje zanieczyszczenia nad obszarem. Im dłużej stan taki się utrzymuje, tym 

bardziej rosną stężenia zanieczyszczeń powietrza, ze względu na ich kumulację nad 

terenem. 

 

6.1.1.3 Smog 

W ośrodkach zurbanizowanych częste jest występowanie smogu. Rozróżnia się dwa typy 

smogu: smog zimowy nazywany również kwaśnym, redukującym, londyńskim oraz smog 

letni, fotochemiczny znany również pod nazwą smogu utleniającego lub typu Los Angeles. 

Zasadniczą różnicą pomiędzy obydwoma typami smogu jest obecność czy też brak 

odpowiednio wysokich stężeń ozonu.  

Obecność zanieczyszczeń powietrza jest warunkiem koniecznym powstania i istnienia 

smogu. Bez zanieczyszczeń powietrza smog nie powstanie. Nie jest to jednak warunek 

jedyny. Drugą grupę czynników stanowią warunki meteorologiczne. Dla obydwu typów 

smogu są one częściowo takie same (np. stany atmosfery utrudniające lub ograniczające 

rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń), a częściowo odmienne (np. wysokie usłonecznienie 

                                                
15

źródło: Ocena wrażliwości terenów miejskich na możliwe zagrożenia wynikające ze zmian klimatu, opracowanie 
własne. https://ietu.pl/wp-
content/uploads/2019/01/2018_Adaptacja_do_zmian_klimatu_Ekologia_nr_4_88_2018.pdf 
16

źródło: https://klimada2.ios.gov.pl/miejskie-wyspy-ciepla/. 
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i niska wilgotność powietrza odgrywają kluczowe znaczenie jedynie w przypadku tworzenia 

smogu letniego). Jeżeli wymienione powyżej warunki zostały spełnione oraz jeżeli stężenia 

zanieczyszczeń w powietrzu są wysokie, wyższe od dopuszczalnych, a epizody 

występowania tych podwyższonych stężeń nie są krótkotrwałe (np. 30-minutowe), a wręcz 

przeciwnie, długotrwałe, to powstają warunki dla uznania sytuacji, jako smogowej.  

W warunkach długotrwałego wysokiego usłonecznienia, jakie występują w wyniku zmian 

klimatu, sytuacje smogowe są również długotrwałe17. 

 Opady - deszcze nawalne i susze 6.1.2

Zmiany klimatu mają duży wpływ na zasoby wody. Woda stanowi krytyczny sektor, a zmiany 

klimatu będą wpływać na cykle hydrologiczne jak i ekosystemy wodne, a także na 

funkcjonowanie i działanie istniejącej infrastruktury wodnej (elektroenergetyka, żegluga 

śródlądowa, systemy irygacji, system zaopatrzenia w wodę do spożycia, oczyszczalnie 

ścieków). Oddziaływanie zmian klimatu na strefy przybrzeżne i jakość wody słodkiej 

przedstawia poniższa tabela18. 

Tabela 22. Oddziaływanie zmian klimatu na jakość wody słodkiej i na strefy przybrzeżne. 

Lp. 
Elementy 
systemu 
środowiskowego 

Przewidywane zmiany 

Jakość i ilość wody słodkiej 

1. Przepływ rzeczny Zmiana klimatu skutkuje poważnymi zmianami w sezonowych 
przepływach. W przeważającej części Europy obserwuje się zjawisko 
wzrostu przepływów w rzekach w okresach zimowych oraz obniżanie 
się przepływów w okresach letnich. Zjawisko to obserwowane jest od 
lat 60-tych ubiegłego wieku. Zjawisko to będzie się pogłębiać. 

2. Powodzie Globalne ocieplenie jest odpowiedzialne za intensyfikację obiegu wody 
i w konsekwencji wzrost skali i częstotliwości występowania zdarzeń 
powodziowych w przeważającej części Europy. Wzrasta ryzyko 
występowania gwałtownych, błyskawicznych powodzi będących 
efektem nawalnych opadów deszczu. Przewiduje się, że w regionach, 
dla których prognozuje się zmniejszenie pokrywy śnieżnej w okresach 
zimowych, zmniejszy się liczba występowania powodzi 
przedwiosennych.  

3. Przepływy 
niżówkowe 

W ostatniej dekadzie Europa została doświadczona kilkoma okresami 
suszy, takimi jak katastrofalna susza powiązana z letnią falą upałów 
w 2003 r. obejmująca zachodnią i południową Europę (Francja, 
Szwajcaria, Wielka Brytania, Portugalia) czy susza na Półwyspie 
Pirenejskim w 2005 r. Ostrość i częstotliwość występowania susz 
będzie wzrastała w szczególności na południu Europy. Najbardziej 
podatnymi na zjawiska suszy regionami są południowa i południowo-
wschodnia Europa, ale zarówno czasy trwania okresów niżówkowych 
jak i zwiększenie częstotliwości ich występowania są prognozowane 
również dla pozostałej części kontynentu, w szczególności w okresach 
letnich. 

4. Temperatura 
wody w rzekach  
i jeziorach 

Temperatura głównych rzek Europy w ostatnim wieku podniosła się  
o 1-3 stopnie Celsjusza. Przewiduje się dalszy wzrost temperatury wód 
powierzchniowych wynikający ze wzrostu temperatury powietrza. 
Wyższa temperatura może powodować wyraźne zmiany w składzie 
gatunkowym i w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych. 

                                                
17

źródło: Ocena wrażliwości terenów miejskich na możliwe zagrożenia wynikające ze zmian klimatu, opracowanie 
własne. https://ietu.pl/wp-
content/uploads/2019/01/2018_Adaptacja_do_zmian_klimatu_Ekologia_nr_4_88_2018.pdf 
18

źródło: Ocena wrażliwości terenów miejskich na możliwe zagrożenia wynikające ze zmian klimatu, opracowanie 

własne. https://ietu.pl/wp-
content/uploads/2019/01/2018_Adaptacja_do_zmian_klimatu_Ekologia_nr_4_88_2018.pdf. 
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Lp. 
Elementy 
systemu 
środowiskowego 

Przewidywane zmiany 

5. Pokrywa lodowa 
jezior i rzek 

Istnienie zjawiska zamarzania jezior i odwilży związanej z pękaniem 
pokrywy lodowej jest niezwykle istotne z ekologicznego punktu 
widzenia. Zauważono, że na obszarze półkuli północnej skraca się 
czas występowania lodu na jeziorach i rzekach. W ostatnich 150-200 
latach było to ok. 12 dni na 100 lat. Przewiduje się, że zjawisko to 
będzie się pogłębiać i jest ściśle związane ze zmianami klimatu. 

6. Ekosystemy 
słodkowodne  
i jakość wód 

Zmiana klimatu wpływa nie tylko na wzrost temperatury wód systemów 
słodkowodnych, ale także na zmiany reżimu hydrologicznego rzek. 
Wzrost temperatury wód wpłynie na wydarzenia cyklu życia, a także 
będzie stymulować wcześniejszy początek różnych zjawisk 
przyrodniczych, np. wiosenny zakwit planktonu, pierwszy dzień lotu 
owadów wodnych, czy okres tarła ryb. Będzie miał on również wpływ 
na występowanie czy migracje organizmów wodnych. Ułatwi inwazję 
gatunków obcych, które dotychczas występowały w cieplejszych 
regionach. Zmiany dotyczą także jakości wody. Cieplejszy i bardziej 
wilgotny klimat może doprowadzać do wzrostu stężenia substancji 
odżywczych i rozpuszczonego węgla organicznego w jeziorach  
i rzekach. Jednocześnie wskazuje się, że większy wpływ na te zmiany 
może mieć styl zarządzania w zlewni niż zmiany klimatu. 

źródło: Ocena wrażliwości terenów miejskich na możliwe zagrożenia wynikające ze zmian klimatu
19

, 

opracowanie własne. 

 

Jak można zauważyć na rysunkach Porównanie klimatyczne: miesięczne opady(…) oraz 

Średnie roczne opady (…) zmiana ilości opadów nie jest znaczna na badanym obszarze. 

 

Rysunek 56. Porównanie klimatyczne: miesięczne opady. Ostatnie 12 miesięcy – czarna linia 

oraz 30-letni klimat dla Rzeszowa. 

źródło: meteoblue.com

                                                
19

źródło: https://ietu.pl/wp-
content/uploads/2019/01/2018_Adaptacja_do_zmian_klimatu_Ekologia_nr_4_88_2018.pdf. 
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Rysunek 57. Średnie roczne opady (trend i anomalia) dla Rzeszowa. 

źródło: meteoblue.com 
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Zgodnie z scenariuszami opracowanymi dla Plan adaptacji do zmian klimatu miasta 

Rzeszowa (…) do roku 2050 prognozowany jest wzrost sumy rocznej opadu. Trend zmian 

historycznych i prognozowanych zaprezentowano poniżej. 

 

Rysunek 58. Suma roczna opadu atmosferycznego w okresie historycznym (zielona linia) oraz 

w okresie prognozowanym do 2050 roku dla scenariusza umiarkowanej (RCP4.5) i wysokiej 

emisji gazów cieplarnianych (RCP8.5). 

źródło: Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Rzeszowa do roku 2030. Załącznik 2. Opis głównych 

zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla miasta 

 

Przyglądając się z kolei maksymalnym opadom dobowym w okresie wegetacyjnym (rysunek 

poniżej) można zauważyć wyraźny trend wzrostowy. Mogłby to wskazywac na wzrost 

wilgotności na omawianym terenie z powodu zmian klimatu.  
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Rysunek 59. Maksymalny opad dobowy w okresie wegetacyjnym na terenie Rzeszowa. 

źródło: https://agrometeo.imgw.pl/danehistoryczne/tendencje_zmian 

 

Tendencja zmian w przypadku liczby dni z sumą opadów powyżej 10 mm tj. dni z opadem 

powyżej umiarkowanego w okresie wegetacyjnym jest nieznacznie wznosząca. Może to 

sugerować pojawienie się większej liczby dni o bardzo obfitych opadach, które skutkować 

będą powodziami natychmiastowymi. 

 
Rysunek 60. Liczba dni z dobową sumą opadów ≥ 10 mm w okresie wegetacyjnym na terenie 

Rzeszowa. 

źródło: https://agrometeo.imgw.pl/danehistoryczne/tendencje_zmian 

 

Natomiast w perspektywie 2050 r. prognozowany jest bardziej znaczący wzrost liczby dni 

z opadem >10 mm/d (zgodnie z scenariuszami zawartymi w Załączniku 2 Planu adaptacji do 

zmian klimatu miasta Rzeszowa …) – rysunek poniżej. 

https://agrometeo.imgw.pl/danehistoryczne/tendencje_zmian
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Rysunek 61. Liczba dni z opadem atmosferycznym >10 mm/d w okresie historycznym (zielona 

linia) oraz w okresie prognozowanym do 2050 roku dla scenariusza umiarkowanej (RCP4.5) 

i wysokiej emisji gazów cieplarnianych (RCP8.5). 

źródło: Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Rzeszowa do roku 2030. Załącznik 2. Opis głównych 

zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla miasta 

 

Liczba dni z dobową sumą opadów ≥ 1 mm w okresie wegetacyjnym utrzymywała lekką 

tendencje wzrostową dla wskazanego na rysunku okresu. 

 
Rysunek 62. Liczba dni z dobową sumą opadów ≥ 1 mm w okresie wegetacyjnym na terenie 

Rzeszowa. 

źródło: https://agrometeo.imgw.pl/danehistoryczne/tendencje_zmian 
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Mimo wcześniejszych wskazań pokazujących wzrost ilości opadów w okresie wegetacyjnym 

suma klimatycznego bilansu wodnego miała tendencje wyraźnie zniżkującą, co może 

przełożyć się na pogorszenie gospodarki wodnej na omawianym terenie. Ma to związek 

z podniesieniem się średniej temperatury oraz intensyfikacją parowania, dlatego istotnym 

działaniem adaptacyjnym na omawianym, terenie musi być wzrost retencji wód. 

 
Rysunek 63. Suma klimatycznego bilansu wodnego w okresie wegetacyjnym na terenie 

Rzeszowa. 

źródło: https://agrometeo.imgw.pl/danehistoryczne/tendencje_zmian 

 

Tak jak już wspominano wpływ na pogorszenie warunków wodnych ma intensyfikacja 

procesu parowania, co wyraźnie widać na załączonym poniżej rysunku. 

 
Rysunek 64. Suma parowania potencjalnego w okresie wegetacyjnym na terenie Rzeszowa. 

źródło: https://agrometeo.imgw.pl/danehistoryczne/tendencje_zmian 



Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

115 

 

Na badanym terenie obserwowany jest wyraźny spadek średniej wilgotności względnej 

powietrza z godziny 12 UTC w okresie wegetacyjnym, który ma to związek z podwyższeniem 

temperatury - im cieplejsze powietrze, tym niższa wilgotność względna. 

 
Rysunek 65. Średnia wilgotność względna powietrza z godziny 12 UTC w okresie 

wegetacyjnym na terenie Rzeszowa. 

źródło: https://agrometeo.imgw.pl/danehistoryczne/tendencje_zmian 

 

Istotnym aspektem przy rozważaniu kwestii opadów jest również liczba dni z pokrywą 

śnieżną. W tym wskaźniku nie są obserwowane żadne wyraźne trendy (rysunek poniżej).  

 
Rysunek 66. Liczba dni z pokrywą śnieżną na terenie Rzeszowa. 

źródło: https://agrometeo.imgw.pl/danehistoryczne/tendencje_zmian 
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W scenariuszach opracowanych dla Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Rzeszowa (…) 

można zauważyć natomiast istotny, malejący trend ilości liczby dni z pokrywą śnieżną 

w perspektywie roku 2050. 

 

 

Rysunek 67. Liczba dni z opadem śniegu w okresie historycznym (zielona linia) oraz w okresie 

prognozowanym do 2050 roku. 

źródło: Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Rzeszowa do roku 2030. Załącznik 2. Opis głównych 

zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla miasta 

 

6.1.2.1 Powodzie 

Zjawisko powodzi jest wypadkową występowania kombinacji czynników hydrologiczno-

meteorologicznych w poszczególnych okresach roku i sposobu zagospodarowania zlewni 

i dolin rzek. Jednym z czynników intensyfikacji występowania zjawisk powodziowych jest 

pogłębiająca się antropopresja. Niekorzystne dla środowiska zagospodarowanie terenów 

w postaci uszczelniania powierzchni, wylesiania, ograniczania lub likwidowania terenów 

retencyjnych, zabudowy w strefie zalewowej przyczynia się do zaburzenia naturalnego 

obiegu wód w przyrodzie i naturalnych kierunków spływu wód opadowych i roztopowych. 

 

Powodzie wraz ze sztormami powodują największe straty ekonomiczne pośród naturalnych 

zagrożeń występujących w Europie. Straty te obejmują zniszczenia infrastruktury, mienia 

publicznego i prywatnego, erozję lub osuwanie się ziemi oraz straty pośrednie na terenie 

objętym powodzią lub w sąsiedztwie, takie jak przerwy w produkcji energii lub skażenie 

wody. Dodatkowy problem mogą stanowić niekorzystne zjawiska społeczne i ekonomiczne, 

w tym niższa produktywność, zakłócenia w świadczeniu usług, utrata miejsc pracy 

i przychodów ludności. Powodzie mogą powodować śmierć ludzi i zwierząt oraz katastrofy 

ekologiczne związane z ekspozycją na skażone wody powierzchniowe. Zdarzenia związane 

z powodzią mogą powodować u ludzi liczne choroby, w tym między innymi zespół stresu 
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pourazowego, infekcje układu oddechowego, skóry i oczu oraz choroby wywołane przez 

patogeny20. Do kwestii powodzi na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

odniesiono w dalszej części Diagnozy. 

 

6.1.2.2 Niedobór wody i susze 

Dostępność do wody o odpowiedniej jakości jest warunkiem zapewnienia zdrowia człowieka 

i rozwoju gospodarczego. Niedobór wody i susze to dwie odrębne kwestie. Niedobór wody 

odnosi się do długoterminowego braku równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem na wodę, 

a dostępnymi zasobami naturalnymi, co zazwyczaj zdarza się na terenach o małej 

dostępności do wody lub słabych opadach deszczu. Niemniej jednak taki problem pojawia 

się również na terenach, gdzie występuje duże zużycie wody ze względu na dużą gęstość 

zaludnienia, intensywną działalność rolniczą lub działalność przemysłową.  

 

Brak równowagi między popytem na wodę a jej podażą może również wiązać się 

z problemem zapewnienia wody o odpowiedniej jakości, co prowadzi do zwiększenia 

niedoboru wody zdatnej do spożycia. Pojęcie suszy rozumiane jest jako zauważalny brak 

wody powodujący szkody w środowisku i gospodarce, a także wyraźną uciążliwość lub wręcz 

zagrożenie dla ludzi. Rozróżnia się trzy fazy suszy: suszę meteorologiczną, związaną 

z niskim poziomem opadów lub ich brakiem i wysoką temperaturą, suszę glebową  

i w następnej kolejności suszę hydrologiczną, objawiającą się zmniejszeniem przepływów 

rzekach. Podstawową przyczyną występowania suszy jest zwykle deficyt opadów. Wysokie 

temperatury powietrza i współczynnik procesu parowania terenowego mogą nasilać 

dotkliwość i czas trwania susz21. 

 

Do roku 2050 prognozuje się wzrost długości okresów bezopadowych z wysoką temperaturą 

powietrza (>25°C) oraz wzrost liczby takich okresów w ciągu roku (poniższe wykresy). 

                                                
20

źródło: Ocena wrażliwości terenów miejskich na możliwe zagrożenia wynikające ze zmian klimatu, opracowanie 
własne https://ietu.pl/wp-
content/uploads/2019/01/2018_Adaptacja_do_zmian_klimatu_Ekologia_nr_4_88_2018.pdf. 
21

źródło: Ocena wrażliwości terenów miejskich na możliwe zagrożenia wynikające ze zmian klimatu, opracowanie 

własne https://ietu.pl/wp-
content/uploads/2019/01/2018_Adaptacja_do_zmian_klimatu_Ekologia_nr_4_88_2018.pdf 
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Rysunek 68. Liczba okresów bez opadu z wysoką temperaturą powietrza (>25°C) w okresie 

historycznym (zielone słupki) oraz w okresie prognozowanym do 2050 roku. 

źródło: Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Rzeszowa do roku 2030. Załącznik 2. Opis głównych 

zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla miasta 

 
Rysunek 69. Najdłuższy okres bez opadu z wysoką temperaturą powietrza w okresie 

historycznym (zielona linia) oraz w okresie prognozowanym do 2050 roku. 

źródło: Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Rzeszowa do roku 2030. Załącznik 2. Opis głównych 

zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla miasta 
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6.1.2.3 Gwałtowne zjawiska pogodowe 

Gwałtowne spływy wody wywołane intensywnymi opadami powodują podtopienia terenów, 

erozję gleb, osuwiska ziem, niszczenie terenów zielonych czy elementów infrastruktury. 

Szczególnym typem powodzi są tzw. powodzie miejskie (powodzie natychmiastowe). 

Pojawiają się w obszarach zurbanizowanych w trakcie wystąpienia gwałtownych (nawalnych) 

opadów. Charakteryzują się gwałtownym przebiegiem i związane są z niewydolnymi 

systemami kanalizacyjnymi. Nadmierne uszczelnianie powierzchni miejskich, zanik obszarów 

czynnych biologicznie i brak obiektów małej retencji powoduje, iż znacznie zwiększa się 

odpływ (nawet do 6 razy w stosunku do terenów o naturalnym pokryciu)22. 

 Zaburzenia cyrkulacji powietrza  6.1.3

 

6.1.3.1 Słabe przewietrzanie 

Zanieczyszczenie powietrza w miastach w synergii ze skutkami zmian klimatu takimi jak: 

wysokie temperatury, okresy bezwietrzne, słabe przewietrzanie przy zjawisku niskiej 

emisji oraz inwersji temperaturowej, a także przy częstym występowaniu tzw. kanionów 

miejskich (wysokiej zabudowy po obu stronach ulicy) jest istotnym czynnikiem 

wzmacniającym zagrożenia miasta wynikające ze zmian klimatu. Brak przewietrzenia lub 

słabe przewietrzanie prowadzi do wzrostu stężenia zanieczyszczeń, a tym samym do spadku 

jakości powietrza i powstawania smogu. 

 

6.1.3.2 Kaniony miejskie 

Jednym z kluczowych czynników pogarszających warunki przewietrzania oraz osłabiających 

cyrkulacje powietrza w miastach i obszarach silnie zabudowanych jest występowanie 

złożonych struktur pionowych, tzw. „kanionów ulicznych”. Zabudowa tego typu stanowi 

charakterystyczny układ urbanistyczny każdego miasta i występuje zazwyczaj wzdłuż 

szlaków komunikacyjnych. 

 

Obecność kanionów ulicznych w miastach powoduje obniżenie prędkości wiatru i wzrost 

turbulencji, z kolei wzdłuż wysokich budynków może dochodzić do zwiększenia prędkości 

wiatru. Kaniony uliczne utrudniają rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń komunalnych oraz 

zanieczyszczeń pochodzących z transportu samochodowego, w wyniku czego dochodzi do 

ich kumulacji na małym obszarze. 

 

Za niekorzystne zjawiska jakie wywołują zanieczyszczenia powietrza, oprócz czynników 

związanych z emisjami oraz układem urbanistycznym miasta, odpowiada także specyficzna 

kombinacja warunków meteorologicznych, której występowanie nasila się w ostatnich latach 

w wyniku zmian klimatu, czego skutkiem jest wzmożone występowanie ekstremalnych 

zjawisk pogodowych. Tak więc, występowanie w dużym zagęszczeniu pionowej zabudowy 

miasta nie stanowi samo w sobie zagrożenia. Dopiero w połączeniu z niekorzystnymi 

warunkami meteorologicznymi (niska prędkość wiatru, niska wysokość warstwy mieszania) 

w warunkach wzmożonej emisji zanieczyszczeń powietrza, kaniony uliczne stają się 

charakterystycznym zagrożeniem każdego dużego miasta23. 

                                                
22

źródło: Ocena wrażliwości terenów miejskich na możliwe zagrożenia wynikające ze zmian klimatu, opracowanie 
własne. 
https://ietu.pl/wp.content/uploads/2019/01/2018_Adaptacja_do_zmian_klimatu_Ekologia_nr_4_88_2018.pdf 
23

źródło: Ocena wrażliwości terenów miejskich na możliwe zagrożenia wynikające ze zmian klimatu, opracowanie 
własne.  
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6.1.3.3 Zjawiska związane z silnym wiatrem 

Wiatr to ruch poziomy powietrza wynikający z różnicy ciśnień pomiędzy obszarami 

(spowodowanej czynnikami dynamicznymi lub termicznymi tj. różnica temperatur). Siła wiatru 

wzrasta wraz z większą różnicą temperatury i mniejszą odległością pomiędzy obszarami 

o skrajnych temperaturach. Dlatego też zmiany klimatyczne i tendencja wzrostowa 

temperatury będą miały wpływ na występowanie silnych wiatrów. Nasilenie się częstotliwości 

i intensywności silnych wiatrów jest obserwowane już obecnie zarówno w skali globalnej, jak 

i na terenie Polski.   

Klasyfikacja silnych wiatrów wg Haliny Lorenc wyszczególnia następujące kategorie silnych 

wiatrów: 

 kategoria I - (40-59 km/h) - porywisty, 

 kategoria II - (60-73 km/h) – gwałtowny, 

 kategoria III - (74-86 km/h) – wichura, 

 kategoria IV - (87-103 km/h) - silna wichura,  

 kategoria V – (104-117 km/h) - huragan, 

 kategoria VI.1 – (118-178 km/h) - huragan/trąba powietrzna, 

 kategoria VI.1 – (179-250 km/h) - huragan b. silny/trąba powietrzna, 

 kategoria VI.1 – (powyżej 251 km/h) - huragan niszczycielki/trąba powietrzna. 

Trąba powietrzna powstaje w skrajnych warunkach, gdy pomiędzy dwoma obszarami 

o różnych temperaturach tworzą się wiry. W kontekście silnych wiatrów często pojawia się 

również określenie orkan – jego definicja nie jest ściśle ustalona, ale obecnie przyjmuje się, 

że średnia 10‐minutowa prędkość wiatru w takim układzie niżowym powinna przekraczać 

120 km/h. Opisane zjawiska powodują znaczne zniszczenia w infrastrukturze, uprawach, 

energetyce i wielu innych obszarach. Prawie zawsze silne wiatry występują wraz z burzami, 

w czasie których następują wyładowania atmosferyczne oraz gwałtowne opady powodujące 

zalania i podtopienia 24 25 26. 

6.1.3.4 Określenie stopnia ekspozycji oraz trendów zmian 

Określenie stopnia ekspozycji polega na ustaleniu narażenia obszaru na dany czynnik 

klimatyczny. Ponadto należy wyznaczyć trend zmian każdego z czynników, czyli określić 

kierunek zmian, które są przewidywane przez regionalne modele klimatyczne dla 

wskazanego okresu. W poniższej tabeli zaprezentowano analizę parametrów klimatycznych 

i trendów zmian dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
https://ietu.pl/wp-content/uploads/2019/01/2018_Adaptacja_do_zmian_klimatu_Ekologia_nr_4_88_2018.pdf. 
24

 źródło:  https://climate.ec.europa.eu/climate-change/consequences-climate-change_pl; 
https://klimada2.ios.gov.pl/skad-sie-biora-wichury/ 
25

źródło:  https://climate.ec.europa.eu/climate-change/consequences-climate-change_pl; 
https://klimada2.ios.gov.pl/skad-sie-biora-wichury/ 
26

 źródło: https://www.wwf.pl/sites/default/files/2020-02/WWF_PIGULKA_KLIMATYCZNA%20_2020.pdf 

https://climate.ec.europa.eu/climate-change/consequences-climate-change_pl
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Tabela 23. Analiza parametrów klimatycznych i trendów zmian. 

Lp. Parametr klimatyczny 
Trend 
zmian 

Prognoza 
zmian 

Istotność Zagrożenia 

1 

T
e
rm

ik
a

 

Średnia temperatura 
powietrza 

Wzrost Wzrost Ważne 

W lecie wzrost częstości 
występowania dni gorących 
i upalnych.  

W zimie krótsze zaleganie 
pokrywy śnieżnej. 

2 
Temperatura 
maksymalna 
powietrza 

Wzrost Wzrost Ważne 

Częstsze występowanie 
ekstremalnych wartości 
temperatury. Występowanie 
łagodniejszych okresów 
zimowych. 

3 

Temperatura 
minimalna powietrza 
(najniższy odczyt 
temperatury w roku) 

Wzrost 
(minimalna 
temperatur
a rośnie) 

Wzrost 
(minimalna 
temperatur
a będzie 
rosnąć) 

Nieistotn
e 

Rzadsze występowanie 
ekstremalnie niskich wartości 
temperatury. 

4 
Liczba dni 
ekstremalnie 
gorących 

Wzrost Wzrost Ważne 

Wzrost intensywności 
miejskiej wyspy ciepła, 
usychanie roślinności, 
spadek komfortu 
termicznego. 

5 

O
p
a
d
y
/p

o
w

ie
tr

z
e
/w

ia
tr

 

Okresy bezopadowe 
z wysoką temperatur 

Wzrost Wzrost Ważne 
Pustynnienie, usychanie 
roślinności, wzrost 
zanieczyszczenia powietrza. 

6 
Deszcze ulewne i 
nawalne 

Wzrost Wzrost Ważne 
Powodzie, problemy 
z odprowadzaniem wody. 

7 
Silny i bardzo silny 
wiatr 

Wzrost Wzrost Ważne 
Uszkodzenia mienia, 
roślinności itd. 

8 
Burze (w tym burze  
z gradem) 

Wzrost Wzrost Ważne 
Podtopienia, uszkodzenia 
mienia roślinności. 

źródło: Podręcznik adaptacji dla miast wytyczne do przygotowania planu adaptacji do zmian klimatu, 

opracowanie własne
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7 Analiza stanu i wrażliwości obszaru 

W celu określenia wrażliwości obszaru przeprowadzono analizę poszczególnych sektorów 

mogących być szczególnie narażonymi na skutki zmian klimatu. Zagadnienie mitygacji 

i adaptacji do zmian klimatu jest niezwykle rozległe i obejmuje większość gałęzi gospodarki, 

wobec tego w przystąpieniu do opracowywania niniejszego dokumentu określono jego 

zakres i szczegółowość, w tym wytypowano sześć obszarów najbardziej problemowych. 

Najważniejsze sektory poddane analizie wybrano na podstawie badania ankietowego 

przeprowadzonego wśród mieszkańców Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz 

bazując na wnioskach, które pojawiły się podczas warsztatów z przedstawicielami członków 

ROF oraz interesariuszami. Jako najistotniejsze wskazano następujące sektory: 

 gospodarka wodna, 

 rolnictwo, 

 zdrowie publiczne, grupy wrażliwe oraz reagowanie na ekstremalne zjawiska 

pogodowe, 

 środowisko naturalne, 

 energetyka, 

 gospodarka odpadami. 

 

W analizie pochylono się nie tyko nad możliwymi zagrożeniami danego sektora przez zmiany 

klimatu, ale przede wszystkim oceniono jego obecny stan w kontekście mitygacji i adaptacji 

do zmian klimatu. Przyjrzano się dotychczasowym działaniom w poszczególnych sektorach 

i zdiagnozowano stopień zaawansowania działań mitygacyjnych i adaptacyjnych, by móc 

zaproponować dalsze zadania, które będą jak najlepiej dopasowane od potrzeb omawianego 

obszaru. Istotnym dla autorów było uzyskanie i przedstawianie sektorów w odniesieniu do 

uwarunkowań lokalnych tak, by Diagnoza jak najgłębiej odnosiła się do ich specyfiki. 

 

Analizę stopnia wrażliwości przedstawiono ujmując ją w trzech głównych etapach: opisie 

najważniejszych elementów sektora, analizie ryzyka oraz ocenie wrażliwości. Opis zawiera 

dane z komentarzami odnoszące się do poszczególnych elementów omawianych sektorów. 

Następnie uzyskane informacje i wnioski zostały wykorzystane do ceny wrażliwości 

zaprezentowanej na końcu każdego podrozdziału. Ocena została określona dla każdej 

z gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w skali od jednego do trzech, gdzie 

wartość: 

 1 oznacza element umiarkowanie wrażliwy, 

 2 oznacza element znacznie wrażliwy, 

 3 oznacza element bardzo wrażliwy. 

 

Kryteria oceny wrażliwości określono w odniesieniu do uwarunkowań lokalnych 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. W przypadku braku lub niekompletności danych 

szacowano lub przyjęto najgorszy możliwy scenariusz przyznając w danym elemencie ocenę 

3 („bardzo wrażliwy”). W czasie analizy zaistniały także sytuacje, w których przyjęto jedynie 

skrajne wartości skali, czyli „umiarkowanie wrażliwy” (1) oraz „bardzo wrażliwy” (2). Wynikało 

to ze specyfiki analizowanego elementu i zostało zaznaczone w opisie wskaźnika.  
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7.1 Gospodarka wodna 

Zmiany klimatu mogą mieć daleko idące konsekwencje w obszarze gospodarki wodnej. 

Przewiduje się, że nastąpi wzrost zagrożenia powodziami błyskawicznymi i podtopieniami, 

wywołanymi gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. Doprowadzi to do zalewania terenów, na 

których gospodarka przestrzenna prowadzona jest w sposób nieodpowiedni.  

 

Innym następstwem zmian klimatu, które przewiduje się na tym obszarze jest skrócenie się 

okresu zalegania warstwy śnieżnej. Może to wpłynąć pozytywnie poprzez mniejsze 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi i zalań roztopowych. Z drugiej, jednak, strony 

brak odpowiedniej ilości wody pochodzącej z rozpołów może negatywnie oddziaływać na 

wegetacje roślin oraz powodować susze.  

 

Systemy zaopatrzenia w wodę (systemy wodociągowe) są czułe na niską temperaturę 

powietrza (zawłaszcza w przypadku wartości minusowych). Ta kwestia jest szczególnie 

istotna przy braku pokrywy śnieżnej, co prowadzi do zwiększonej awaryjności sieci 

wodociągowej. Różnice średniej liczby dni z pokrywą śnieżną pomiędzy okresami ze 

zmienionym klimatem (2021-2050 i 2071-2100) a okresem referencyjnym (1971-2000) dla 

jedenastu stacji synoptycznych na terenie Polski mają tendencję spadkową. W okresie 2021-

2050 pokrywa śnieżna będzie zalegała średnio o 28 dni krócej niż w okresie 1971-2000. Pod 

koniec XXI wieku pokrywa śnieżna będzie zalegała średnio tylko 37 dni w roku, czyli średnio 

o 51 dni krócej niż w okresie referencyjnym. W sytuacji przemarzania gruntu poniżej 

głębokości posadowienia rurociągów może dojść do sytuacji zamarzania wody w systemie 

przesyłowym. Prowadzi to do problemów z zapewnieniem wody pitnej dla mieszkańców 

miasta. Następnym istotnym problemem są deszcze nawalne oraz powodzie i podtopienia, 

które mogą doprowadzać do awarii elementów tworzących sieć wodociągową. Fale upałów, 

które skutkują niedoborem wody prowadzić mogą do pogorszenia się jakości pobieranej 

wody. Takie sytuacje prowadzić będą do konieczności dopasowania technologii na stacjach 

uzdatniania wody i przystosowania ich do aktualnych warunków pogodowych, tak aby 

uzyskiwały właściwe parametrów wody.  

 

Gospodarka wodna jest jednym z najważniejszych sektorów dla funkcjonowania i rozwoju we 

wszystkich aspektach działalności człowieka. Woda, jako usługa ekosystemowa stanowi 

ważny element współdziałania człowieka z otaczającym środowiskiem. Jedynie dobry stan 

ekosystemu zapewni wysoką jakość usług zarówno w kontekście dostarczania dóbr 

podstawowych (np. woda pitna, woda potrzebna do podlewania, wzrostu roślin upranych), 

a także w aspektach regulacyjnych takich jak oczyszczanie ścieków. Dlatego też sektor ten 

należy rozpatrywać szczególnie uważnie w odniesieniu do stanu środowiska naturalnego 

i zachodzących zmian związanych z klimatem. 

 

Przy analizie stanu i wrażliwości sektora gospodarki wodnej w pierwszym kroku poddano 

ocenie wody powierzchniowe i podziemne jako dwa najważniejsze elementy systemu 

wodnego. Analizie podlegał min. stan wód, długości cieków przepływających przez gminy 

oraz długości tych cieków w granicach gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

W następnych punktach analizy opisano stan zwodociągowania i skanalizowania badanego 

obszaru. Wyzwania, jakie niosą ze sobą zmiany klimatu będą odczuwalne szczególnie 

w ilości i jakości dostarczanej wody, dlatego tak istotnym elementem w adaptacji do zmian 
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klimatu jest kwestia dobrze działających systemów wodociągowych oraz odpowiednio 

zabezpieczonych ujęć wód. Z kolei zagadnienie odpowiedniego oczyszczenia ścieków ma 

ogromne znaczenie w zmniejszaniu presji antropogenicznej na środowisko, a więc znajduje 

istotne odbicie w działaniach mitygacyjnych i adaptacyjnych. Niski poziom skanalizowania, 

obecność niewłaściwie eksploatowanych przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników 

bezodpływowych przekłada się na pogorszenie stanu środowiska naturalnego i zmniejszenie 

jego zdolności regulacyjnych dotyczących m.in. sekwestracji dwutlenku węgla.  

W kolejnych podpunktach niniejszego rozdziału analizie poddano kwestie suszy, retencji 

oraz melioracji. Niedobory wody spowodowane zmianami ilości i częstości opadów będą 

skutkowały wydłużaniem się okresów susz oraz wzmożeniem potrzeb w zakresie 

zwiększania retencji omawianego obszaru. W końcowych punktach podrozdziału 

zaprezentowano analizę ryzyka wspomnianych elementów sektora w odniesieniu do 

następujących skutków zmian klimatu: 

 częstsze występowanie deszczy nawalnych i nagłych wezbrań, 

 wydłużanie się okresów bezdeszczowych, występowanie niedoborów wody i susz, 

 ekstremalne zjawiska pogodowe powodujące np. niszczenie infrastruktury 

oczyszczania ścieków,  

 występowanie ekstremów pogodowych, długich okresów upalnych, wzrost wskaźnika 

parowania. 

Podsumowującą podrozdział ocenę wrażliwości sektora dokonano za pomocą następujących 

wskaźników : 

 całkowita długość cieków przepływających przez gminy, 

 długość cieków w granicach gmin, 

 poziom zwodociągowania gmin, 

 poziom skanalizowania gmin, 

 występowanie obszarów zagrożonych powodziami i podtopieniami, 

 pojemność zbiorników retencyjnych [m3] stworzonych przy wsparciu programu „Moja 

woda” w odniesieniu do powierzchni gminy [ha]. 

 

Przy zestawieniu wskaźników zamieszczono informacje o wpływie danego elementu na 

wrażliwość sektora oraz przyjęte przedziały, a następnie wynik oceny wrażliwości 

zobrazowano za pomocą mapy pt. Klasyfikacja gmin na podstawie wrażliwości w sektorze 

gospodarki wodnej. 
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 Wody powierzchniowe 7.1.1

Pod względem hydrograficznym teren Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego należy 

w całości do zlewni Wisły (zlewnia I rzędu). Największą rzeką w regionie jest Wisłok, będący 

największym lewobrzeżnym dopływem Sanu. Wisłok przepływa przez ROF w osi SW-NE. 

Jest to rzeka o dużym znaczeniu gospodarczym. W okolicach Rzeszowa jest spiętrzona 

stopniem wodnym, tworząc zbiornik rzeszowski. Rzeka ma dominujący wpływ na stosunki 

wodne piętra czwartorzędowego, drenując je w okresach niskich i średnich, natomiast 

podpiętrzając wody gruntowe w okresach wezbrań. Głównymi dopływami rzeki Wisłok na 

terenie ROF są: Strug oraz Mrowla.  

 

Rysunek 70. Wody powierzchniowe na terenie ROF. 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych PGW Wody Polskie 

Monitoring wód powierzchniowych przeprowadzony w województwie podkarpackim 

w ostatnich latach wykazał, że wszystkie jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) 

cechują się złym ogólnym stanem. Przyczyną takiego stanu wód w regionie są 

zanieczyszczenia biogenne pochodzące ze źródeł komunalnych oraz ponadnormatywne 

stężenia substancji priorytetowych z grupy wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych, których depozycja związana jest z tzw. niską emisją zanieczyszczeń 

w okresie grzewczym. Problem złego stanu wód w regionie dodatkowo pogłębiają ścieki 

odprowadzane z niezidentyfikowanych źródeł punktowych oraz rolniczych i miejskich źródeł 

obszarowych. 
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Tabela 24. Ocena stanu wybranych JCWP na terenie ROF [2020]. 

Kod JCWP Nazwa Status 
Stan / 
potencjał 
ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

Ogólna 
ocena 
stanu 
JCWP 

PLRW20000226579 zb. Rzeszów 
Silnie zmieniona 
część wód 

Umiarkowany 
Poniżej 
dobrego 

Zły 

PLRW2000122265689 
Strug do 
Chmielnickiej 
Rzeki 

Naturalna część 
wód 

Słaby 
Poniżej 
dobrego 

Zły 

PLRW2000142265699 
Strug od 
Chmielnickiej 
Rzeki do ujścia 

Naturalna część 
wód 

Umiarkowany 
Poniżej 
dobrego 

Zły 

RW200015226559 
Wisłok od 
Stobnicy do zb. 
Rzeszów 

Silnie zmieniona 
część wód 

Umiarkowany 
Poniżej 
dobrego 

Zły 

PLRW20001722669 Mrowla 
Silnie zmieniona 
część wód 

Umiarkowany 
Poniżej 
dobrego 

Zły 

PLRW200017226749 Stary Wisłok 
Naturalna część 
wód 

Umiarkowany - Zły 

PLRW200019226739 

Wisłok od Zb. 
Rzeszów do 
Starego 
Wisłoka 

Silnie zmieniona 
część wód 

Umiarkowany Dobry Zły 

RW20006226554 Hermanówka 
Naturalna część 
wód 

Słaby - Zły 

PLRW200062265589 Lubcza 
Silnie zmieniona 
część wód 

Słaby - Zły 

PLRW20006226596 Przyrwa 
Silnie zmieniona 
część wód 

Słaby - Zły 

RW20001222349 Baryczka 
Naturalna część 
wód 

Umiarkowany - Zły 

RW200012223549 Harta 
Naturalna część 
wód 

Słaby 
Poniżej 
dobrego 

Zły 

RW2000122265529 Lubenia 
Naturalna część 
wód 

Słaby - Zły 

RW2000122265689 
Strug do 
Chmielnickiej 
Rzeki 

Naturalna część 
wód 

Słaby 
Poniżej 
dobrego 

Zły 

RW20006218869 
Bystrzyca (bez 
Budzisza) 

Silnie zmieniona 
część wód 

Słaby - Zły 

PLRW20006226556 Mogielnica 
Naturalna część 
wód 

Słaby - Zły 

RW200012226856 
Mleczka do 
Łopuszki 

Naturalna część 
wód 

Słaby 
Poniżej 
dobrego 

Zły 

RW200016226769 Sawa 
Silnie zmieniona 
część wód 

Umiarkowany 
Poniżej 
dobrego 

Zły 

RW200017219829 Łęg do Turka 
Silnie zmieniona 
część wód 

Słaby 
Poniżej 
dobrego 

Zły 

RW200017226729 Świerkowiec 
Silnie zmieniona 
część wód 

Słaby 
Poniżej 
dobrego 

Zły 

RW2000122235529 Szklarka 
Naturalna część 
wód 

Słaby 
Poniżej 
dobrego 

Zły 

PLRW200016226756 Mikośka 
Silnie zmieniona 
część wód 

Słaby - Zły 

RW200016226789 Kosinka 
Naturalna część 
wód 

Umiarkowany - Zły 

RW200016226869 Markówka 
Naturalna część 
wód 

Słaby - Zły 
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Kod JCWP Nazwa Status 
Stan / 
potencjał 
ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

Ogólna 
ocena 
stanu 
JCWP 

RW200012226549 Gwoźnica 
Naturalna część 
wód 

Słaby - Dobry 

RW2000162268929 Nowosiółka 
Silnie zmieniona 
część wód 

Słaby - Zły 

RW200016226898 Strzyganka
27

 
Naturalna część 
wód 

- - - 

RW200012218852 

Brzeźnica od 
źródeł do Dopł. 
z Łączek 
Kucharskich 

Silnie zmieniona 
część wód 

Umiarkowany - Zły 

RW2000122263949 Różanka 
Naturalna część 
wód 

Słaby 
Poniżej 
dobrego 

Zły 

RW200012226529 Pstrągówka II 
Naturalna część 
wód 

Słaby - Zły 

RW200014226399 

Wisłok od 
Czarnego 
Potoku do 
Stobnicy 

Silnie zmieniona 
część wód 

Słaby 
Poniżej 
dobrego 

Zły 

RW200017226734 Dopł. z Zalesia 
Naturalna część 
wód 

Umiarkowany - Zły 

RW2000172267549 Młynówka 
Silnie zmieniona 
część wód 

Słaby - Zły 

RW200017227449 
Trzebośnica do 
Krzywego 

Silnie zmieniona 
część wód 

Słaby 
Poniżej 
dobrego 

Zły 

RW20001922699 

Wisłok od 
Starego 
Wisłoka do 
ujścia 

Silnie zmieniona 
część wód 

Umiarkowany 
Poniżej 
dobrego 

Zły 

źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

Długość cieków przepływających przez gminy Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz 

długości tych cieków w granicach gmin przedstawiono na poniższym rysunku oraz w tabeli. 

Długości zostały wyliczone na podstawie Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP). 

Cieki znajdujące się na podstawowej warstwie hydrograficznej tzw. cieki wyróżnione, 

przyjęte jako cieki naturalne. Natomiast poza podstawową warstwą hydrograficzną znajdują 

się tzw. cieki niewyróżnione, w skład których wchodzą zarówno niewielkie cieki naturalne, jak 

i rowy. Całkowita długość cieków przypływających przez gminy wchodzące w skład ROF 

wyniosła 5 865 km (z czego 3 566 km to cieki wyróżnione a 2 299 km niewyróżnione), czyli 

na taką długość cieków wodnych gminy Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego mogą 

oddziaływać. Natomiast w granicach gmin ROF znajdowało się 2 872 km cieków (wyróżnione 

736 km, niewyróżnione 2 136 km). 

 

                                                
27

 nie dokonano klasyfikacji elementów fizykochemicznych i stanu ekologicznego z uwagi na 
niewystarczającą liczbę wyników wskaźników (okresowy brak wody w korycie rzeki). 
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Rysunek 71. Długości cieków przepływających przez gminy Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego oraz długości tych cieków w granicach gmin. 

źródło: RZGW w Rzeszowie 

 

Całkowita długość cieków jest najwyższa w przypadku gminy Krasne (sumarycznie cieki 

wyróżnione i niewyróżnione 851 km), Rzeszowa (530 km) oraz Trzebowniska (516 km). 

Gmina Krasne w tej kategorii jest również na pierwszym miejscu przy rozbiciu na cieki 

wyróżnione (747 km), natomiast w przypadku cieków niewyróżnionych jest to gmina Świlcza 

(246 km). Największa długość cieków w granicach gminy znajduje się na terenie gminy 

Błażowa (sumarycznie cieki wyróżnione i niewyróżnione 296 km), Świlcza (283 km) oraz 

Głogów Małopolski (278 km). W podziale na wyróżniane cieki najwięcej znajduje się ich na 

terenie gminy Błażowa (82 km), a niewyróżnionych w gminie Świlcza (232 km).  

 

Tabela 25. Długości cieków przepływających przez gminy Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego oraz długości tych cieków w granicach gmin (w rozbiciu na poszczególne 

gminy). 

Gmina 

Całkowita długość cieków w km Długość w granicach gminy w km 

Cieki 
wyróżnione 

Cieki 
niewyróżnione 

Suma 
Cieki 

wyróżnione 
Cieki 

niewyróżnione 
Suma 

Błażowa 134 222 356 82 214 296 

Boguchwała 305 153 458 57 148 205 

Chmielnik 55 122 177 31 112 143 

Czarna 350 139 489 54 127 181 

Czudec 300 172 472 63 165 228 

Głogów 
Małopolski 

205 244 449 60 218 278 

Hyżne 105 100 205 41 90 131 

Krasne 747 104 851 29 95 124 

Lubenia 281 141 422 39 136 175 

Łańcut 150 165 315 74 152 226 

Łańcut 
(miasto) 

14 31 45 8 24 32 

Rzeszów 366 164 530 63 158 221 

Świlcza 96 246 342 51 232 283 

Trzebownisko 335 181 516 49 163 212 

Tyczyn 123 115 238 35 102 137 

źródło: RZGW w Rzeszowie 
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 Wody podziemne 7.1.2

Zgodnie z regionalnym podziałem zwykłych wód podziemnych (B. Paczyńskiego) teren ROF 

należy do makroregionu południowego i zaliczony został do regionu XIII przedkarpackiego. 

Czwartorzędowe piętro wodonośne, które tworzą piaszczysto-żwirowe utwory tarasów 

Wisłoka, stanowi główny poziom wodonośny. Zasilanie poziomu następuje w drodze infiltracji 

opadów atmosferycznych. Miąższość warstwy wodonośnej wynosi od kilku do kilkunastu 

metrów, a wodonośność jest zróżnicowana. W przeważającej części ROF, głównie 

w granicach pradoliny Wisłoka, potencjalne wydajności otworów studziennych wynoszą od 

10 do 30 m3/h.  

W środkowej części ROF, na terenie gmin: Rzeszów, Świlcza, Głogów Małopolski, 

Trzebownisko, Czarna, Krasne, Łańcut oraz miasta Łańcut, występuje Główny Zbiornik Wód 

Podziemnych nr 425 Dębica-Stalowa Wola-Rzeszów. Jest to największy zbiornik wód 

czwartorzędowych w rejonie Zapadliska Podkarpackiego. Użytkowe znaczenie dla 

zaopatrzenia w wodę pitną i przemysłową ma jedynie czwartorzędowe piętro wodonośne. 

Wody gruntowe mają charakter porowy, związany z piaszczysto-żwirowymi osadami. 

Zbiornik zasilany jest przez wody opadowe i rzeczne. Na przeważającej części obszaru 

zbiornika stan wód oceniono jako dobry (klasy I– III). 

 

Teren ROF znajduje się w obrębie Jednolitych Części Wód Podziemnych o numerach: 134, 

135, 136, 152, 153 i 154. W poniższej tabeli zestawiono główne parametry poszczególnych 

JCWPd. Stan chemiczny JCWPd o numerach 134, 136, 152, 153, 154 określono, jako dobry, 

a ocenę ryzyka niespełnienia celów środowiskowych jako niezagrożoną. Dla JCWPd nr 135 

stwierdzono zagrożenie nieosiągnięcia celów środowiskowych ze względu na oddziaływanie 

prowadzonej w przeszłości eksploatacji złóż siarki natomiast stan chemiczny wód określono, 

jako słaby. 
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Tabela 26. Charakterystyka Jednolitych Części Wód Podziemnych występujących na terenie 

ROF. 

Kod 
JCWPd 

Stratygrafia Litologia 

Rodzaj 
utworów 
budujących 
warstwę 
wodonośną 

Średnia 
miąższość 
utworów 
wodonośnych 
[m] 

Liczba 
poziomów 
wodonośnyc
h 

Charakterystyka 
nadkładu 
warstwy 
wodonośnej 

Plgw200
0134 

Q, cr 

Piaski, 
żwiry, 
piaskowce, 
łupki 

Porowe, 
szczelinowo-
porowe 

>40 1-2 
Gł. Utwory słabo 
przepuszczalne 

Plgw200
0135 

Q 
Piaski, 
żwiry 

Porowe 20-40, >40 1-2 

Utwory 
przepuszczalne  
i słabo 
przepuszczalne 

Plgw200
0136 

Q 
Piaski, 
żwiry 

Porowe 20-40, >40 1-2 
Gł. Utwory 
przepuszczalne 

Plgw200
0152 

Q, pg, cr 
Piaski, 
piaskowce, 
łupki 

Porowe, 
szczelinowo-
porowe 

>40 1-4 
Gł. Utwory słabo 
przepuszczalne 

Plgw200
0153 

Q, pg 
Piaski, 
piaskowce, 
łupki 

Porowe, 
szczelinowo-
porowe 

10-20, >40 1-2 
Gł. Utwory słabo 
przepuszczalne 

Plgw200
0154 

Q, pg 

Piaski, 
żwiry, 
otoczaki, 
piaskowce 

Porowe, 
szczelinowe 

2-20, 10-40 2 
Gł. Utwory słabo 
przepuszczalne 

źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna 
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Rysunek 72. Rzeszowski Obszar Funkcjonalny na tle Jednolitych Części Wód Podziemnych. 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych PGW Wody Polskie 

 

 Sieć wodociągowa 7.1.3

Na terenie ROF liczba korzystających z sieci wodociągowej w 2020 roku wyniosła 361 408 

osób, co stanowi 91,8% wszystkich mieszkańców obszaru. W 2021 r. długość sieci 

wodociągowej wynosi 2 802,8 kilometrów i od 2016 zwiększyła się aż o 14,11%. 

Tabela 27. Sieć wodociągowa w jednostkach tworzących ROF. 

Nazwa 

Długość czynnej sieci rozdzielczej 

2017 2018 2019 2020 2021 

[km] [km] [km] [km] [km] 

Błażowa 82,5 82,5 82,5 82,9 85,7 

Boguchwała 232,6 236,0 242,2 246,3 249,3 

Chmielnik 34,9 50,6 50,6 59,6 62,9 

Czarna 143,0 143,6 147,4 147,7 147,7 

Czudec  174,3 178,6 182,8 191,4 195,1 

Głogów Małopolski 208,3 212,2 218,5 214,5 208,6 

Hyżne 89,4 101,2 105,1 105,1 110,8 

Krasne  110,0 111,8 117,5 117,9 118,3 

Lubenia 108,1 138,2 158,7 163,0 163,0 

Łańcut (miasto)  93,1 94,0 96,9 98,1 100,2 

Łańcut  212,1 213,2 213,4 214,3 223,6 

Rzeszów 618,2 634,8 661,9 684,4 695,7 

Świlcza 159,4 162,7 165,7 166,9 170,3 
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Nazwa 

Długość czynnej sieci rozdzielczej 

2017 2018 2019 2020 2021 

[km] [km] [km] [km] [km] 

Trzebownisko 166,3 178,8 184,8 202,2 206,2 

Tyczyn 71,3 71,9 61,1 63,9 65,4 

ROF 2 504 2 610 2 689 2 758 2 803 

źródło: dane GUS 

Tabela 28. Poziom zwodociągowania w jednostkach tworzących ROF. 

Nazwa 

Wskaźnik zwodociągowania 

2017 2018 2019 2020 

[%] [%] [%] [%] 

Błażowa 40,1 44,2 44,4 44,8 

Boguchwała 92,8 92,9 93,1 93,4 

Chmielnik 24,9 31,4 31,6 36,0 

Czarna 99,9 99,9 99,9 99,9 

Czudec  54,4 54,9 56,5 57,7 

Głogów 
Małopolski 

99,9 99,9 99,9 99,9 

Hyżne 57,2 57,4 58,5 59,8 

Krasne  91,7 91,9 92,1 92,4 

Lubenia 52,7 55,0 57,6 60,0 

Łańcut (miasto)  99,9 99,9 99,9 99,9 

Łańcut  92,5 92,4 92,5 92,6 

Rzeszów* 97,9 98,1 98,1 98,3 

Świlcza 99,9 99,9 99,9 99,9 

Trzebownisko 99,9 99,9 99,9 99,9 

Tyczyn 63,1 63,9 61,9 63,4 

źródło: dane GUS; poziom zwodociągowania wg danych MPWiK Sp. z o.o.: 2016 – 99,0%, 2017 – 

99,6%, 2018 – 99,6%, 2019 – 99,6%, 2020 – 99,6%, 2021 – 99,6% 

 

Poziom zwodociągowania ROF w wymiarze wskaźnikowym jest korzystniejszy od średniej 

dla województwa podkarpackiego oraz kraju. Tym niemniej, zróżnicowanie w obrębie 

obszaru wskazuje na duże deficyty gmin południowych i bardzo dobrą sytuację w północnych 

częściach obszaru. Warto podkreślić, że ze względu na kryzys klimatyczny pojawiają się 

coraz częstsze problemy z dostępnością wód powierzchniowych, co wpływa również na 

decyzje mieszkańców w zakresie przyłączania się do sieci gminnych, coraz silniej 

obciążonych.  
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Rysunek 73. Poziom zwodociągowania ROF [%]. 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

 Sieć kanalizacyjna sanitarna i kanalizacja deszczowa 7.1.4

W 2020 roku na terenie ROF z sieci kanalizacyjnej korzystało łącznie 343 988 osób, co 

stanowi 87,4% wszystkich mieszkańców ROF. W 2021 roku długość sieci kanalizacyjnej 

wynosiła 3 188,2 km i w analizowanym czasookresie wzrosła o 10,55%  

Tabela 29. Sieć kanalizacyjna w jednostkach tworzących ROF. 

Nazwa 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej 

2017 2018 2019 2020 2021 

k[m] [km] [km] [km] [km] 

Błażowa 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 

Boguchwała 318,3 322,4 327,3 330,2 332,8 

Chmielnik 89,5 89,5 89,5 89,9 92,6 

Czarna 158,9 159,0 162,5 162,6 162,6 

Czudec  93,6 94,5 102,8 102,8 109,3 

Głogów Małopolski  174,8 179,4 181,4 187,3 233,5 

Hyżne 52,1 60,1 69,3 69,3 77,3 

Krasne  127,7 129,5 129,9 130,7 131,1 

Lubenia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Łańcut (miasto)  140,0 141,1 143,0 144,6 146,0 

Łańcut  371,2 372,5 373,6 374,7 375,1 

Rzeszów 734,9 757,9 794,6 818,6 840,9 

Świlcza 159,9 161,9 163,5 164,5 167,2 

Trzebownisko 286,4 297,0 300,8 309,8 314,0 

Tyczyn 78,7 79,6 71,7 72,3 72,8 
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Nazwa 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej 

2017 2018 2019 2020 2021 

k[m] [km] [km] [km] [km] 

ROF 2 919 2 977 3 043 3 090 3 188,2 

źródło: dane GUS 

Tabela 30. Poziom skanalizowania w jednostkach tworzących ROF. 

Nazwa 

Wskaźnik skanalizowania 

2016 2017 2018 2019 2020 

[%] [%] [%] [%] [%] 

Błażowa 22,9 22,0 21,8 21,8 21,8 

Boguchwała 83,4 83,4 84,6 84,8 85,1 

Chmielnik 66,5 66,3 66,6 67,0 67,8 

Czarna 86,2 86,4 86,6 86,8 87,1 

Czudec  45,6 46,0 46,3 47,9 48,5 

Głogów Małopolski  82,6 83,0 83,5 84,3 84,7 

Hyżne 34,9 34,9 35,3 36,6 41,2 

Krasne  91,8 91,8 92,0 92,2 92,5 

Lubenia 68,8 68,7 68,8 69,7 70,5 

Łańcut (miasto)  92,1 92,2 92,4 92,5 92,6 

Łańcut  90,6 90,7 90,6 90,7 90,9 

Rzeszów* 95,0 95,2 95,7 95,9 96,1 

Świlcza 85,7 85,1 85,3 85,5 86,0 

Trzebownisko 93,4 93,3 93,6 93,8 94,0 

Tyczyn 67,0 67,0 67,4 65,0 66,8 

źródło: dane GUS; * poziom skanalizowania wg danych MPWiK Sp. z o.o.: 2016 – 98,8%, 2017 – 

98,8%, 2018 – 98,8%, 2019 – 99,4%, 2020 – 99,4%, 2021 – 99,4% 

Analizując zmienność poziomu skanalizowania w poszczególnych gminach ROF należy 

podkreślić, że przeciętnie sytuacja na omawianym obszarze jest znacznie lepsza od sytuacji 

w regionie oraz kraju. Z punktu widzenia zmienności w obrębie ROF można wskazać na trzy 

grupy gmin:  

 te, o największym poziomie skanalizowania - obszary miejskie oraz Trzebownisko,  

 gminy podmiejskie o wzrastającym wskaźniku skanalizowania i dużych potrzebach 

wynikających ze zjawiska suburbanizacji, 

 gminy południowe cechujące się specyficznymi uwarunkowaniami naturalnymi oraz 

niską gęstością zabudowy.  
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Rysunek 74. Poziom skanalizowania w ROF [%] 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

W przypadku braku skanalizowania obszaru ścieki odprowadzane są do przydomowych 

oczyszczalni ścieków lub do zbiorników bezodpływowych, których ilości zaprezentowano 

w poniższym zestawieniu.  

Tabela 31. Problemy z zakresu gospodarki ściekami na terenie gmin Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. 

Lp. Gmina Zbiorniki bezodpływowe  
Przydomowe oczyszczalnie 

ścieków 

1.  Błażowa 2 716 31 

2.  Boguchwała 182 7 

3.  Chmielnik 348 103 

4.  Czarna 341 25 

5.  Czudec 1 431 30 

6.  Głogów Małopolski 231 32 

7.  Hyżne 808 8 

8.  Krasne 244 1 

9.  Lubenia 783 6 

10.  Łańcut 116 21 

11.  Łańcut (miasto) 29 14 

12.  Rzeszów 574 31 

13.  Świlcza 156 1 

14.  Trzebownisko 30 12 

15.  Tyczyn 921 16 

źródło: GUS, stan na dzień 31.12.2021 r. 
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W poniższej tabeli zestawiono najistotniejsze wyzwania z zakresu gospodarki ściekami oraz 

kanalizacji sanitarnej na terenie gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Tabela 32. Stan obecny gospodarki ściekowej na terenie gmin Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. 

Lp. Gmina Wyzwania z zakresu gospodarki ściekowej 

1.  Błażowa 
W gminie Błażowa ok 22% mieszkańców korzysta z gminnej sieci kanalizacji 
sanitarnej. Pozostali mieszkańcy w zakresie gospodarki ściekowej korzystają 
ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalniach ścieków. 

2.  Boguchwała 

Występuje problem braku skanalizowania obszarów, dla których wskaźnik 
koncentracji jest poniżej 60 os/km

2
. Tereny te znajdują się poza obszarem 

Aglomeracji Boguchwała, w szczególności w miejscowościach Wola 
Zgłobieńska, Zgłobień, Lutoryż. Gospodarka ściekowa prowadzona jest tam  
w oparciu o szamba i oczyszczalnie przydomowe, których szczelność  
i eksploatacja może budzić duże wątpliwości. 

3.  Chmielnik 

Gmina Chmielnik posiada sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w 4 z 5 
miejscowości: Chmielnik, Błędowa Tyczyńska, Wola Rafałowska, Zabratówka. 
Skanalizowane są większe części wymienionych miejscowości. Występują 
obszary gdzie nie ma kanalizacji. Na tych obszarach znajdują się zbiorniki 
bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków.  

4.  Czarna 

Występują obszary, na których nie ma technicznej możliwości wykonania 
kanalizacji sanitarnej bądź wykonanie jest ekonomicznie nieuzasadnione. 
Prowadzone kontrole istniejących zbiorników bezodpływowych oraz 
przydomowych oczyszczalni ścieków nie wykazują nieprawidłowości  
w przedmiotowym obszarze. Gmina Czarna jest w 99,6% skanalizowana. 

5.  Czudec 

Brak skanalizowania części gminy, na nieskanalizowanej części gminy 
odprowadzanie ścieków następuje do zbiorników bezodpływowych lub 
bezpośrednio do środowiska, istotną kwestią jest także niewłaściwe 
użytkowanie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni 
ścieków, a także awarie przepompowni ścieków. 

6.  
Głogów 

Małopolski 

Na terenie Gminy występuje problem braku skanalizowania działek – na 
obszarze 3 sołectw gminy następuje rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  
w celu przyłączenia nieruchomości do sieci. Na terenie gminy stwierdza się 
istnienie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 

7.  Hyżne 
Gmina jest skanalizowana w około 60%. Mieszkańcy korzystają  
z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, często wypuszczając ścieki 
bezpośrednio do środowiska (na pole, skarpę, do rzeki). 

8.  Krasne 
Brak skanalizowania, zbiorniki bezodpływowe, niewłaściwe użytkowanie 
zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, 
odprowadzenie nieoczyszczonych ścieków do środowiska itd. 

9.  Lubenia 

Na terenie gminy jest potrzeba rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej jak 
również modernizacja oczyszczalni ścieków pod względem przepustowości 
ścieków oczyszczonych, systemu odwadniania i zagospodarowania osadu 
ściekowego. 

10.  Łańcut 

Gmina Łańcut posiada bardzo dobrze rozwinięty system gospodarki wodno-
ściekowej. Ponad 90 % ludności korzysta z sieci kanalizacyjnej 
odprowadzającej ścieki bytowe i komunalne do mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej. Na terenach pozbawionych sieci 
kanalizacji sanitarnej stosowane są indywidualne systemy gromadzenia, 
podczyszczania i wywozu ścieków. Są to głównie zbiorniki bezodpływowe lub 
przydomowe oczyszczalnie. Szczególnie w południowej części gminy 
znajdują się takie urządzenia, ze względu na trudny teren. Ścieki gromadzone 
w indywidualnych urządzeniach gromadzenia nieczystości płynnych 
wywożone są taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków. 

11.  Łańcut Wskaźnik skanalizowania wynoszący ponad 90% świadczy o tym, że Miasto 
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Lp. Gmina Wyzwania z zakresu gospodarki ściekowej 

(miasto) Łańcut posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć wodno-kanalizacyjną, 
dodatkowo sieci są na bieżąco remontowane. 

12.  Rzeszów 

Procent skanalizowania miasta Rzeszowa szacuje się na poziomie 99,6% 
(rok 2021). Wszystkie ścieki dopływające bądź dowożone wozami 
asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków są oczyszczane. 
W związku z wciąż występującymi potrzebami w ww. zakresie w „Planie 
rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o. w Rzeszowie na lata 2021 – 2023” na rozbudowę i modernizację 
sieci kanalizacyjnej przewidziano kwotę 24,6 mln zł netto.  
Na terenie miasta Rzeszowa, ze względu na rozproszoną sieć osadniczą oraz 
bariery techniczne, część mieszkańców korzysta ze zbiorników 
bezodpływowych oraz z przydomowych oczyszczalni ścieków. Należy jednak 
podkreślić, że jeżeli istnieją możliwości techniczne, to nowo wybudowane 
budynki, zostają podłączone do sieci kanalizacyjnej.  

13.  Świlcza 

Obszar Gminy Świlcza jest w 95% skanalizowany. Jednak są miejsca, które 
wymagają rozbudowy kanalizacji sanitarnej. Głównie na terenach nowo 
powstających osiedli mieszkalnych oraz przy Strefie Aktywności 
Gospodarczej. 

14.  Tyczyn Bd 

15.  
Trzebownisk

o 

Na terenie gminy występują przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz 
zbiorniki bezodpływowe, natomiast nie stwierdzono w tym zakresie żadnych 
nieprawidłowości. 

źródło: Informacje przekazane przez Urzędy Miast/Gmin ROF 

 

Kontrole oczyszczalni ścieków przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie (tabela poniżej) wykazały nieprawidłowości w następujących 

jednostkach:  

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie - 

Oczyszczalnia Ścieków w Rzeszowie, 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy Oczyszczalnia ścieków w Świlczy-

Kamyszynie 

 

Tabela 33. Kontrole oczyszczalni ścieków – kontrole z wyjazdem w teren w 2021 r. 

Gmina Nazwa, adres oczyszczalni 
Data 
ostatniej 
kontroli 

Stwierdzone 
nieprawidłow
ości 

Podjęte działania 
pokontrolne 

Błażowa 
Gospodarka Komunalna  
w Błażowej Sp. z o.o. - 
Oczyszczalnia ścieków 

16.03.2021
. 

Nie - 

Boguchwała - - - - 

Chmielnik - - - - 

Czarna - - - - 

Czudec 

Zakład Wodno-Kanalizacyjny 
w Czudcu – Oczyszczalnia 
ścieków w Przedmieściu 
Czudeckim 

11.03.2021 Nie - 

Głogów 
Małopolski 

EkoGłog Sp. z o.o. - 
Oczyszczalnia Ścieków  
w Przewrotnem 

20.04.2021 Nie - 

Hyżne - - - - 

Krasne - - - - 

Lubenia Gmina Lubenia – 09.03.2021 Nie - 
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Gmina Nazwa, adres oczyszczalni 
Data 
ostatniej 
kontroli 

Stwierdzone 
nieprawidłow
ości 

Podjęte działania 
pokontrolne 

Oczyszczalnia ścieków  
w Siedliskach 

Łańcut - - - - 

Łańcut 
(miasto) 

- - - - 

Rzeszów 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Rzeszowie - 
Oczyszczalnia Ścieków w 
Rzeszowie 

08.04.2021 Tak 

Wydano zarządzenie 
pokontrolne wzywające do 
usunięcia stwierdzonych 
nieprawidłowości 

Świlcza 

Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji w Świlczy 
Oczyszczalnia ścieków w 
Świlczy-Kamyszynie 

21.07.2021 Tak 

1) Wydano zarządzenie 
pokontrolne wzywające do 
usunięcia stwierdzonych 
nieprawidłowości,  
2) Skierowano pouczenie,  
3) Zastosowano sankcje w 
postaci mandatów karnych,  
4) Skierowano wystąpienie 
do innego organu ochrony 
środowiska, 

Trzebownisko - - - - 

Tyczyn - - - - 

źródło: WIOŚ Rzeszów 

 

 

Dotacje udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Rzeszowie zaprezentowano w poniższej tabeli. Najwięcej dotacji w latach 2017-2021 

otrzymało miasto Rzeszów (4 dotacje na łączną sumę 15 188,40 zł), największa kwota  

(15 700,00) trafiła do gminy Chmielnik. 

 

Tabela 34. Lista udzielonych dotacji z zakresu gospodarki wodościekowej w ostatnich pięciu 

latach (2017-2021). 

Lp. Gmina Zakres dotacji rok Kwota [zł] 
Źródło 

finansowania 

1.  Błażowa 2 2018, 2021 8 997,60 WFOŚiGW 

2.  Boguchwała 1 2021 4 350 WFOŚiGW 

3.  Chmielnik 4 2017-2019, 2021 15 700,00 WFOŚiGW 

4.  Czarna 1 2018 4 480,29 WFOŚiGW 

5.  Czudec 2 2019 7 409,70 WFOŚiGW 

6.  
Głogów 

Małopolski 
0 - 0 WFOŚiGW 

7.  Hyżne 3 2018, 2021 11 760,00 WFOŚiGW 

8.  Krasne 0 - 0 WFOŚiGW 

9.  Lubenia 0 - 0 WFOŚiGW 

10.  Łańcut 1 2018 4 480,29 WFOŚiGW 

11.  Łańcut (miasto) 0 - 0 WFOŚiGW 

12.  Rzeszów 4 - 15 188,40 WFOŚiGW 

13.  Świlcza 0 - 0 WFOŚiGW 

14.  Trzebownisko 0 - 0 WFOŚiGW 

15.  Tyczyn 1 2018 4 500,00 WFOŚiGW 

źródło: WFOŚiGW Rzeszów 

 

W poniższej tabeli zestawiono stan oraz najistotniejsze wyzwania z zakresu kanalizacji 

deszczowej na terenie gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
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Tabela 35. Stan oraz wyzwania z zakresu kanalizacji deszczowej na terenie gmin 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Lp. Gmina Stan i wyrwania z zakresu kanalizacji deszczowej 

1.  Błażowa 

Kanalizacja deszczowa istnieje jedynie w części miejscowości Błażowa. 
Konieczna jest rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej na pozostałych 
obszarach miasta Błażowa oraz w poszczególnych częściach pozostałych 
miejscowości na terenie gminy. 

2.  Boguchwała 

Na terenie gminy istnieje kanalizacja deszczowa przede wszystkim w mieście 
Boguchwała. Na terenach wiejskich są pojedyncze odcinki, za wyjątkiem 
Kielanówki, gdzie powstaje i funkcjonuje kanalizacja deszczowa obsługująca 
zabudowę wielorodzinną, będąca własnością spółdzielni mieszkaniowej, 
deweloperów. Ze względu na postępujące zmiany klimatu zdarzają się tzw. 
powodzie błyskawiczne, których obszar jest ograniczony, natomiast skutki 
bywają bardzo uciążliwe dla mieszkańców i gospodarki. Ze względu na 
postępujące uszczelnienie zlewni i zmiany klimatu zachodzi konieczność 
budowy systemów zagospodarowania wód deszczowych, nie tylko kanalizacji 
deszczowej, ale również zbiorników retencyjnych i lokalnych urządzeń 
zapobiegających powodziom i podtopieniom. Dotyczy to przede wszystkim 
terenu miasta Boguchwała, terenów objętych MPZP przewidujących 
zabudowę mieszkaniową, ale również w zlewniach potoków Lubcza, 
Mogielnicki.  

3.  Chmielnik 
Na terenie gminy Chmielnik występuje kanalizacja deszczowa w ciągu dróg 
powiatowych. 

4.  Czarna Na terenie gminy Czarna nie ma kanalizacji deszczowej. 

5.  Czudec 
Na terenie gminy występują krótki odcinki kanalizacji deszczowej, istnieje 
potrzeba budowy szczególnie na ternie miejscowości Czudec. 

6.  
Głogów 

Małopolski 

Na terenie gminy istnieje kanalizacja deszczowa, która jest rozbudowywana w 
związku z inwestycjami drogowymi oraz inwestycji polegającej na rozdzieleniu 
kanalizacji ogólnospławnej na deszczową oraz sanitarną. 

7.  Hyżne 

Istnieje potrzeba budowy kanalizacji deszczowej, ponieważ na terenie gminy 
taka nie występuje. Mieszkańcy źle gospodarują tzw. deszczówką, 
wypuszczając ją do przydrożnych rowów, bezpośrednio do rzeki i do sieci 
kanalizacyjnej. 

8.  Krasne Na terenie gminy Krasne istnieje kanalizacja deszczowa. 

9.  Lubenia 
Na terenie gminy brak jest kanalizacji deszczowej, gmina nie planuje budowy 
kanalizacji deszczowej. 

10.  Łańcut 

Na terenie gminy nie ma zorganizowanej odrębnej sieci kanalizacji 
deszczowej. W związku z występowaniem nagłych, nawalnych deszczy 
powodujących chwilowe powodzie, istnieje potrzeba budowy takiej 
infrastruktury. W związku z tym, iż w obrębie całej gminy brak jest sieci 
kanalizacji deszczowej zapotrzebowaniem na taką infrastrukturę objęty jest 
cały obszar gminy, szczególnie budynki użyteczności publicznej. 
Odprowadzenie wód opadowych odbywa się przez spływ powierzchniowy  
i system odkrytych rowów przydrożnych i melioracyjnych. 

11.  
Łańcut 

(miasto) 

Na terenie gminy jest kanalizacja deszczowa. Budowa kanalizacji deszczowej 
jest planowana w zakresie inwestycji drogowych oraz na bieżąco realizowane 
są remonty istniejącej. 

12.  Rzeszów 

Na terenie m. Rzeszowa funkcjonuje miejska kanalizacja deszczowa, obecnie 
wybudowano i oddano do eksploatacji około 440 km, utrzymanie 
przedmiotowej sieci prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
Rzeszowa. Budową, rozbudową sieci kanalizacji deszczowej zajmuje się 
Wydział Inwestycji. 

13.  Świlcza 

Na terenie gminy Świlcza istnieje kanalizacja deszczowa - teren przy Strefie 
Aktywności Gospodarczej oraz przy ciągu pieszo rowerowym w Rudnej 
Wielkiej. 
Na terenach gminy widoczna jest potrzeba rozbudowy kanalizacji deszczowej 
w celu usunięcia problemów z odprowadzeniem wód opadowych. Problemy  
z chwilowymi powodziami, zalaniami pojawiają się w Rudnej Wielkiej  
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Lp. Gmina Stan i wyrwania z zakresu kanalizacji deszczowej 

w okolicy Szkoły Podstawowej, wzdłuż drogi na wschód od szkoły oraz  
w okolicach mostu kolejowego na drodze Świlcza – Mrowla. 

14.  Trzebownisko Na terenie gminy nie istnieje kanalizacja deszczowa. 

15.  Tyczyn Bd 

źródło: Informacje przekazane przez Urzędy Miast/Gmin ROF 

 

 Pobór i zmienność zapotrzebowania na wodę 7.1.5

Na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego woda wykorzystywana jest w celach: 

 bytowo-gospodarczych, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, 

 nawadniania upraw, 

 technologicznych, działalności gospodarczej. 

 

W poniższej tabeli zestawiano dla każdej z gmin ROF dane i informacje dotyczące: 

 celu zużycia wody, 

 informacji o przedsiębiorstwach z dużymi poborami wody, 

 problemów w zakresie poboru/dostarczania wody. 
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Tabela 36. Cele wykorzystania wody na terenie gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Lp. Gmina Cel zużycia wody 
Czy istnieją zakłady/przedsiębiorstwa o 
dużych poborach wody na terenie 
gminy? 

Czy okresie letnim następują problemy z 
niedoborem wody na nawadnianie 
upraw rolniczych na terenie gmin? 

1.  Błażowa Bytowo-gospodarcze, p.poż. Brak  Brak 

2.  Boguchwała 
Bytowo-gospodarcze, działalność 
gospodarcza, rolnictwo, ppoż. 

Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej 
ZAPEL S.A. 

Na terenie nie występują znaczące ilości 
systemów nawadniania upraw, w związku z 
tym problem jest marginalny, nie były w tym 
zakresie zgłaszane wnioski. 

3.  Chmielnik 
Zaopatrzenie mieszkańców w wodę do 
spożycia, na potrzeby komunalne obiektów 
użyteczności publicznej. 

Brak Brak 

4.  Czarna 
Realizacja zadań własnych Gminy w 
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

Brak 

W okresie letnim występują problemy z 
niedoborem wody na nawadnianie upraw 
rolnych na terenie całej gminy wynikające z 
braku lokalnych studni przeznaczonych na 
ten cel. 

5.  Czudec 
Realizacja zadań własnych Gminy w 
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

ICF Wood Sp. z o.o. Sp. K. 

Brak informacji o nawadnianiu pól 
uprawnych wodą z wodociągu. Niedobory 
wody spowodowane są nieracjonalnym jej 
gospodarowaniem przez kontrahentów np. 
poprzez podlewanie trawników, rabatek, 
napełnianie basenów (coraz większych). 

6.  
Głogów 
Małopolski 

Do celów realizacji zadań własnych gminy 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 
przez ludzi, do celów poboru, uzdatniania i 
dostarczania wody w tym podmiotom 
publicznym, prowadzącym działalność 
gospodarczą. 

Saria Polska Sp. z o.o. -  
W czasie długotrwałych upałów występują 
niedobory wody – dotyczy wodociągu 
Głogów Młp. 

7.  Hyżne 
Woda zużywana jest na podstawowe 
potrzeby bytowo-gospodarcze 
mieszkańców. 

Brak 
Istnieją problemy z niedoborem wody na 
nawadnianie upraw rolniczych. 

8.  Krasne 
Do celów realizacji zadań własnych gminy 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 

Brak 
Gmina nie dostarcza wody do celów 
rolniczych. 



Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

142 

Lp. Gmina Cel zużycia wody 
Czy istnieją zakłady/przedsiębiorstwa o 
dużych poborach wody na terenie 
gminy? 

Czy okresie letnim następują problemy z 
niedoborem wody na nawadnianie 
upraw rolniczych na terenie gmin? 

przez ludzi. 

9.  Lubenia 
Woda z wodociągu gminnego głównie 
zużywana jest na potrzeby gospodarstw 
domowych. 

Brak  

Na terenie Gminy Lubenia zauważono 
znaczne obniżenie zwierciadeł wód 
gruntowych w okresach letnich, występują 
przypadki całkowitego wyschnięcia studni 
kopanych w gospodarstwach domowych. 

10.  Łańcut 

Woda na terenie gminy zużywana jest 
głownie na potrzeby socjalno-bytowe. 
Niewielki, mało znaczący odsetek stanowi 
zużycie na potrzeby rolnictwa, przemysły 
czy przetwórstwa. 

Brak Bd 

11.  
Łańcut 
(miasto) 

Woda zużywana jest do celów zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do 
spożycia przez ludzi, - poboru, uzdatniania i 
dostarczania. 

Ciepłownia Łańcut Sp. z o.o., 

ARGO Sp. z o.o. 

EUROSTYR A. Sidor, T. Otręba Sp. J 

Bispol Sp. z o.o. 

Ros – sweet Sp. z o.o. 

Widamid Sp. z o.o. 

Vipo Sp. Z o.o. 

Zakład Poligraficzny Techgraf 

Bester Sklejki Sp. z o.o. 

Bd 

12.  Rzeszów 
Woda pobierana jest na cele bytowo-
gospodarcze – 74%, przemysłowe - 10 % i 
inne – 16%. 

ICN "Polfa" Rzeszów S.A. 

Styrobud b.t.k. Radomscy spółka jawna 

Nestle Polska S.A. 

Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów "Koral" 

spółka jawna 

Fenice Poland sp. z o.o. 

Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie Res-
Drob sp. z o.o. 

Bd 

13.  Świlcza 

Do celów poboru, uzdatniania i 
dostarczania wody, przemysłowych, 
rolniczych, nawodnienia obiektów 
zielonych. 

Hotel „Nowy Dwór” Świlcza  
Zakład Betoniarski „ZOF-BET”  

W okresie letnim podczas długich okresów 
z wysokimi temperaturami wstępuje 
konieczność ograniczenia dostawy wody i 
jej nadmiernego użytkowania. 
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Lp. Gmina Cel zużycia wody 
Czy istnieją zakłady/przedsiębiorstwa o 
dużych poborach wody na terenie 
gminy? 

Czy okresie letnim następują problemy z 
niedoborem wody na nawadnianie 
upraw rolniczych na terenie gmin? 

14.  Tyczyn Na potrzeby ludności, przemysłu i rolnictwa. Bd 
Na terenie gminy występują problemy z 
tego zakresu, brak szczegółowych danych. 

15.  
Trzebownisk
o 

Woda na terenie gminy zużywana jest 
głównie na cele komunalne oraz w 
przemyśle. 

Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita. Oddział 
w Trzebownisku 

Urząd Gminy nie posiada danych na temat 
niedoborów wody na potrzeby nawadniania 
upraw rolniczych. 

źródło: Informacje przekazane przez Urzędy Miast/Gmin ROF 
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Ujęcia wód można podzielić ze względu na rodzaj ujmowanej wody na ujęcia wód 

podziemnych oraz powierzchniowych. Wody przeznaczone do spożycia przez ludzi powinny 

spełniać określone wymagania. Uzyskuje się to poprzez ujmowanie: wód podziemnych 

o dobrej jakości, niewymagających uzdatnienia lub wymagających uzdatnienia w niewielkim 

stopniu, wód powierzchniowych wymagających (w zależności od kategorii ich jakości) 

zastosowania odpowiednich procesów ich uzdatnienia. Jakość ujmowanej wody 

uwarunkowana jest przede wszystkim: 

 w przypadku ujęć wód podziemnych – ilością i rodzajem zanieczyszczeń 

wprowadzanych do gruntu lub migrujących z powierzchni terenu do warstwy 

wodonośnej zasilającej ujęcie, 

 w przypadku ujęć wód powierzchniowych – ilością i rodzajem zanieczyszczeń 

wprowadzanych do tych wód powyżej ujęcia28. 

 

Każde ujęcie powinno być objęte strefą ochrony bezpośredniej. Zgodnie z Ustawą z dnia 20 

lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.): 

Art. 127. Na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się użytkowania gruntów do celów 

niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. 

Art. 128. Na terenie ochrony bezpośredniej należy: 

1) odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający 

przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody, 

2) zagospodarować teren zielenią, 

3) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń 

sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze 

urządzeń służących do poboru wody, 

4) ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych 

przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody. 

 

Art. 129. 1. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice przebiegające 

przez wody powierzchniowe oznaczyć za pomocą rozmieszczonych w widocznych miejscach 

stałych znaków stojących lub pływających. 

1. Na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić tablice zawierające informację 

o ustanowieniu strefy ochronnej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych. 

2. Zakazuje się niszczenia, uszkadzania lub przemieszczania stałych znaków stojących 

lub pływających, o których mowa w ust. 1, oraz tablic zawierających informacje 

o ustanowieniu strefy ochronnej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych. 

Art. 136. Ustanawiając strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej, 

właściwy organ Wód Polskich określa obszar terenu ochrony bezpośredniej, a także 

wskazuje do stosowania obowiązki wynikające z art. 128. 

 

Drugim rodzajem strefy ochronnej jest teren ochrony pośredniej i teren ochrony 

bezpośredniej. O konieczności jej wyznaczenia stanowi analiza ryzyka, sporządzana przez 

właściciela ujęcia. Jeśli z analizy ryzyka wynika konieczność ustanowienia wspomnianej 

strefy, a właściciel ujęcia sam nie wystąpi o jej ustanowienie, strefa taka zostanie 

wyznaczona z urzędu. 

 

 

                                                
28

 źródło: cyt. za: https://www.nik.gov.pl/plik/id,12624,vp,15022.pdf 
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Zgodnie z art. 133, ust. 5. Analizę ryzyka przeprowadza się dla: 

1. Ujęć wody dostarczających więcej niż 10 m3 wody na dobę lub służących 

zaopatrzeniu w wodę więcej niż 50 osób. 

2. Indywidualnych ujęć wody dostarczających do 10 m3 wody na dobę lub służących 

zaopatrzeniu w wodę do 50 osób, jeżeli woda jest dostarczana, jako woda 

przeznaczona do spożycia przez ludzi, w ramach działalności handlowej, usługowej, 

przemysłowej albo do budynków użyteczności publicznej. 

 

Na dwóch poniższych mapach zaprezentowano ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych 

na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z strefami ochronnymi. 
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Rysunek 75. Ujęcia wód podziemnych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, stan na dzień 31.05.2022 r., opracowanie własne 
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Rysunek 76. Ujęcia wód powierzchniowych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, stan na dzień 31.05.2022 r., opracowanie własne 
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W poniższej tabeli zestawiono najważniejsze problemy z zakresu zaopatrzenia w wodę na 

terenie gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 

Tabela 37. Problemy z zakresu zaopatrzenia w wodę na terenie gmin Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

Lp. Gmina Problemy z zakresu zaopatrzenia w wodę na terenie ROF 

1.  Błażowa 

W gminie Błażowa ok 45% mieszkańców korzysta z gminnej sieci 
wodociągowej, pozostali mieszkańcy zaopatrują się w wodę do celów bytowo-
gospodarczych ze studni kopanych lub pojedynczych lokalnych sieci 
wodociągowych zasilanych ze źródeł samowypływowych lub wyżej położonych 
studni kopanych, które nie mają charakteru zorganizowanego zaopatrzenia  
w wodę. Aktualnie trwa przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Błażowej, po 
ukończeniu której znacząco poprawi się jakość wody i przepustowość SUW. 

2.  Boguchwała 

Występuje problem deficytu wody w przypadku występowania okresów suszy. 
Brak zwodociągowania terenu występuje na terenach, które nie były do tej pory 
zainwestowane. Ze względu na zwiększanie się liczby ludności w gminie 
wymagane jest zwiększenie zasobów dyspozycyjnych wody oraz modernizacja 
głównej sieci rozdzielczej oraz budowa infrastruktury sieciowej (pompownie 
wody i zbiorniki wyrównawcze). 

3.  Chmielnik 

Gmina Chmielnik posiada sieć wodociągową jedynie na terenie miejscowości 
Chmielnik (z 886-oma przyłączami wodociągowymi). Pozostałe miejscowości 
posiadają indywidualne ujęcia wody. W indywidualnych ujęciach wody 
występują okresowe braki wody, również występują tam kłopoty z jakością 
wody. 

4.  Czarna 

Na terenie gminy występują problemy z zakresu zaopatrzenia w wodę związane 
z:  

 redukcją żelaza i manganu w wodzie w ujęciu wody w Czarnej. Woda 
surowa z dużą zawartością żelaza i manganu pobierana jest z 6 studni 
głębinowych, 

 koniecznością wykonania magistrali wodociągowej (tranzytowej) do 
miejscowości Dąbrówki umożliwiającej zasilanie dwustronne tej 
miejscowości i przysiółka Czarna Kołki,  

 wykonaniem łącznika wodociągowego łączącego wodociąg Czarna  
i Krzemienica, 

 wykonaniem magistrali wodociągowej w miejscowości Krzemienica 
umożliwiające zasilanie dwustronne tej miejscowości i uzbrojenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowę, 

 redukcją żelaza, manganu i mętności w wodzie w ujęciu wody  
w Pogwizdowie. Woda surowa z dużą zawartością żelaza i manganu 
pobierana z 5 studni głębinowych, 

 budową stacji kontenerowej do podnoszenia ciśnienia wody w sieci 
wodociągowej w miejscowości Pogwizdów (odcinek przysiółek za szkołą). 

5.  Czudec 
Brak pełnego zwodociągowania obszaru. 
Przerwy w dostawie wody (spowodowane brakiem prądu i uszkodzeniami 
rurociągu (awarie). 

6.  
Głogów 

Małopolski 
W czasie długotrwałych upałów występują niedobory wody – dotyczy 
wodociągu Głogów Młp. 

7.  Hyżne 

Gmina nie jest zwodociągowana w około 30%. Przerwy w dostawie wody 
związane są z naprawą sieci wodociągowej i sporadycznie z okresowym 
występowaniem suszy (w/w takich przypadkach urząd informuje mieszkańców 
o tym, aby racjonalnie korzystać z zasobów wody). Woda spełnia kryteria 
jakości. 

8.  Krasne 
Na terenie Gminy Krasne nie występują problemy z zakresu zaopatrzenia  
w wodę, za wyjątkiem okresowych braków/ograniczeń związanych z okresem 
suszy. 
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9.  Lubenia Bd 

10.  Łańcut 

Gmina Łańcut posiada bardzo dobrze rozwinięty system gospodarki wodno-
ściekowej. Ponad 90% mieszkańców korzysta z wodociągów. Tylko  
w Handzlówce - miejscowości położonej w dość trudnym terenie (osuwiska) - 
sieć wodociągowa nie jest wystarczająco wykształcona. Woda pobierana jest  
z ujęć podziemnych w miejscowościach: Albigowa, Handzlówka, Głuchów, 
Kosina oraz Kraczkowa. Przerwy w dostawie wody pojawiają się jedynie  
w czasie awarii, prowadzonych prac budowlano-remontowych (krótkotrwałe) 
oraz w przypadku wystąpienia długich okresów suszy. Jakość wody na terenie 
gminy jest dobra (zgodna z normami, na bieżąco poddawana badaniu jakości). 

11.  
Łańcut 

(miasto) 
Na terenie miasta nie występują problemy z zakresu zaopatrzenia w wodę. 

12.  Rzeszów 

Zgodnie z informacjami MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie dostawa wody odbywa 
się pod ciśnieniem zgodnym z normą, tj. w granicach 0,5 – 6,0 atm. Awarie 
wodociągowe usuwane są zgodnie z regulaminem dostawy wody. Jeżeli 
pracownicy przedsiębiorstwa dokonują zamknięcia zasuw, czyli brakuje wody, 
podstawiane są samochody dostarczające wodę pitną do rejonu, który jest  
z niej wyłączony. Awarie kanalizacyjne usuwane są na bieżąco. 
Na terenie miasta i aglomeracji Rzeszów nie ma problemów odnośnie przerw  
w dostawie wody, jak również jakość wody nie budzi żadnych zastrzeżeń. 

13.  Świlcza 
Na terenie gminy Świlcza nie występują problemy z zakresu zaopatrzenia  
w wodę.  

14.  Trzebownisko 
Na terenie gminy w okresie letnim występują niekiedy problemy z zakresu 
zaopatrzenia w wodę, polegające na przerwach w dostawie wody. 

15.  Tyczyn Bd 

źródło: Informacje przekazane przez Urzędy Miast/Gmin ROF 
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 Powodzie i podtopienia  7.1.6

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. 

zm.) powódź to: „czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie 

jest pokryty wodą, w szczególności wywołane przez wezbranie wody w ciekach naturalnych, 

zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza z wyłączeniem pokrycia przez wodę 

terenu wywołanego przez wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych”. 

Ze względu na źródło wezbrań poziomu wody, powódź dzieli się na: 

 powódź roztopową – wzrost poziomu wód w wyniku topnienia pokrywy śnieżnej, 

 powódź zatorową – wzrost poziomu wód w wyniku spiętrzenia wód spowodowanych 

zatorem lodu lub śniegu, 

 powódź opadową – wzrost poziomu wód w wyniku intensywnych opadów 

atmosferycznych, 

 powódź błyskawiczną (ang. flash flood) – szczególny rodzaj powodzi opadowej 

o lokalnym zasięgu związany z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. 

W przypadku, gdy ten typ powodzi występuje na terenie miejskim mówimy o powodzi 

miejskiej (ang. urban floods).  

 

Najczęstszymi przyczynami powstawania powodzi w Polsce są szybkie i nagłe wezbrania 

wody, np. wylewy rzek, które powstają w wyniku obfitych, ponadnormowych opadów deszczu 

(powodzie opadowe) lub gwałtownego topnienia śniegów spowodowanych nagłym wzrostem 

temperatury (powodzie roztopowe). Inną zasadnicza przyczyna powodzi jest działalność 

człowieka, która poprzez ingerencję i przekształcanie środowiska naturalnego powoduje 

zmianę warunków kształtowania się fal powodziowych w dolinach rzecznych. Poprzez 

zagospodarowania zlewni spływ powierzchniowy ma wyższe natężenie i jest znacznie 

szybszy, co przekłada się na szybszy wzrost poziomu fali powodziowej. Postępujące 

równocześnie zagospodarowanie terenów i zabudowa dolin rzecznych dodatkowo pogłębiają 

problemy wzrostu strat spowodowanych powodziami. Szczególne niebezpieczeństwo 

powodzi i podtopień występuje na terenach zurbanizowanych, gdzie naturalne tereny 

zalewowe są przekształcane i zabudowywane29. Za główne czynniki wpływające na wielkość 

zagrożenia powodziowego w miastach (a co za tym idzie występowania powodzi miejskich) 

można uznać: 

 występowanie obszarów płaskich o małym nachyleniu, z których woda odpływa na 

tyle powoli, że jej ilość może stwarzać zagrożenie, 

 występowanie obszarów bezodpływowych, 

 występowanie obszarów o dużych deniwelacjach terenu, 

 uszczelnienie terenu, które powoduje utrudnienie lub całkowity brak infiltracji wód 

opadowych, 

 niewydolny system kanalizacyjny, 

 brak lub źle zaprojektowany system retencyjny30. 

 

Za działania związane z ochroną przeciwpowodziową na terenie Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego odpowiada Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  

                                                
29

 źródło: Dorota Riegert, Doraźne metody ochrony stosowane podczas powodzi ze szczególnym 

uwzględnieniem rękawów przeciwpowodziowych, Centrum Naukowo – Badawczy Ochrony Przeciwpożarowej im. 
Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, 2012 
30

 https://obserwator.imgw.pl/miejskie-powodzie-winny-klimat-czy-czlowiek/ 
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w Rzeszowie. Do jego obowiązków należy, m.in. przygotowanie planu ochrony 

przeciwpowodziowej. 

 

Mapy zagrożenia powodziowego oraz ryzyka powodziowego. 

Zgodnie z wymogami Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, Prezes 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (dawniej Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej), przygotowuje Mapy zagrożenia powodziowego (MZP) oraz Mapy 

ryzyka powodziowego (MRP). Na mapach przedstawiono obszary o określonym 

prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi: 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 

raz na 500 lat (Q 0,2%), 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie 

i wynosi raz na 100 lat (Q 1%), 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie 

i wynosi raz na 10 lat (Q 10%). 

 

W przypadku MZP wskazuje się także obszary obejmujące tereny narażone na zalanie 

w przypadku: 

 zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, 

 zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwsztormowego (budowli ochronnych 

pasa technicznego - według ustawy Prawo wodne, obowiązującej przed 12 lipca 

2014 r.). 

 

MRP określają natomiast wartości potencjalnych strat powodziowych, gdzie uwzględniane są 

obiekty narażone na zalanie w przypadku wystąpienia powodzi o określonym 

prawdopodobieństwie wystąpienia. Obiekty te pozwalają na ocenę ryzyka powodziowego dla 

zdrowia i życia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej. 

MZP oraz MRP wskazują, iż prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi na terenie 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego przedstawia się zgodnie z poniższym rysunkiem. 
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Rysunek 77. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią na terenie Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. 

źródło: https://isok.gov.pl. 

 

Obszary zagrożone podtopieniem 

Na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wyznaczone zostały tereny 

zagrożone podtopieniami – tereny wyznaczone na skutek analizy maksymalnych możliwych 

zasięgów występowania podtopień (położenia zwierciadła wody podziemnej blisko 

powierzchni terenu, co skutkuje podmokłościami). 
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Rysunek 78. Obszary zagrożone podtopieniem na terenie Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. 

źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 

Poniżej zestawiono problemy związane z gwałtownymi powodziami i podtopieniami na 

terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz potrzeby z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej. 

 

Tabela 38. Gwałtowne powodzie, podtopienia oraz potrzeby z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej na terenie gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Lp. Gmina Problemy i potrzeby w zakresie powodzi i podtopień 

1.  Błażowa 

Niemal co roku dochodzi na terenie gminy Błażowa do gwałtownych opadów 
powodujących lokalne podtopienia i uszkodzenia mienia, w szczególności 
dróg. W czerwcu 2020 roku na terenie gminy Błażowa w wyniku gwałtownych 
opadów deszczu wystąpiły lokalne powodzie błyskawiczne i podtopienia 
budynków, w tym mieszkalnych zarówno na terenie miasta Błażowa, jak 
i w pozostałych miejscowościach. 

2.  Boguchwała 
Na terenie miejscowości Boguchwała, Nosówka, Zgłobień zachodzą zdarzenia 
związane z gwałtownymi powodziami i podtopieniami. 

3.  Chmielnik 

Na terenie gminy wielokrotnie dochodziło do tzw. powodzi błyskawicznych, 
ostatni raz w 2020 roku, kiedy to powódź objęła obszar 3 miejscowości 
Zabratówka, Błędowa Tyczyńska, Chmielnik (ok 15% gminy) i 2021  
w Chmielniku. Z uwagi na układ krajobrazowy (pogórze karpackie) większa 
część gminy jest zagrożona wspomnianymi zjawiskami, w sąsiedztwie 
praktycznie każdego cieku wodnego. Szczególnie zagrożony jest obszar 
w dolinie rzeczki Chmielnik przebiegającej osiowo przez obszar gminy 
(Zabratówka, Błędowa Tyczyńska Chmielnik). 
Działań przeciwpowodziowych wymagają przede wszystkim tereny położne 
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wzdłuż rzeki Chmielnik (3 centra miejscowości podanych powyżej) - 

infrastruktura drogowo-mostowa, infrastruktura publiczna, sportowa, oraz  
w mniejszym zakresie części Chmielnika Lisi Kat, Niedybrze i część Woli 
Rafałowskiej – Rampa. 

4.  Czarna Tereny wzdłuż przebiegającej przez Gminę rzeki Wisłok. 

5.  Czudec 
Na terenie gminy w ostatnich latach nie występowały gwałtowne powodzie. 
Lokalne podtopienia były wynikiem burz z deszczem nawalnym, które 
powodowały szkody na niewielkich obszarach (głównie w uprawach). 

6.  
Głogów 

Małopolski 
W przypadku intensywnych opadów deszczu dochodzi do lokalnych podtopień, 
nie są to natomiast te same lokalizacje. 

7.  Hyżne 

Na terenie gminy dochodzi do gwałtowanych powodzi wywołanych ulewnymi 
deszczami. Ulewy powodują spiętrzenie wody w rzece Tatyna, która nie 
nadąża z odprowadzeniem wód. Ostatnia powódź, która spowodowała 
zniszczenia miała miejsce w czerwcu 2020 r. 
Obszary zagrożone powodzią zlokalizowane są wzdłuż rzeki Tatyny. 

8.  Krasne 

Lokalne zagrożenia podtopieniami lub powodzią występują w miejscowości 
Palikówka w obrębie koryta Starego Wisłoka. Ponadto w lipcu 2021 roku,  
w wyniku długotrwałych i intensywnych opadów deszczu doszło do podtopień 
wielu gospodarstw domowych zlokalizowanych w obrębie drogi powiatowej  
nr 1396 R miejscowości Malawa. 

9.  Lubenia 

Na terenie Gminy ze względu na pagórkowaty teren dochodzi do powodzi  
i podtopień wywołanych burzą lub gwałtownymi opadami deszczu. Zagrożony 
teren to tereny zlewni rzeki Lubenka. 
Ostatnia duża powódź miała miejsce w 2010 r. 
Tereny wymagające działań przeciwpowodziowych to dorzecze rzeki Lubenka  
i budowa w/w folderu przeciwpowodziowego. 

10.  Łańcut 

Gmina Łańcut należy do obszarów średniego występowania powodzi.  
Na terenie gminy cieki rzeczne stanowią przybrzeżne dopływy rzeki Wisłok. 
Największą rzeką gminy jest Sawa, która stwarza największe zagrożenie 
powodziowe. Jej bieg rozpoczyna się w Handzlówce i przepływa przez wsie 
Albigowa, Wysoka, Sonina, Głuchów. Większość potoków płynących przez 
gminę stanowią dopływy Sawy z wyłączeniem potoku Głuchowskiego i Kosinki 
oraz bezimiennego potoku w Rogóżnie. Największe zagrożenie powodziowe 
stanowią letnie wezbrania wód wywołane intensywnymi bądź długotrwałymi 
opadami deszczu oraz wiosenne spływy wód roztopowych i kry spowodowane 
gwałtownym topnieniem pokrywy śnieżnej i lodu (są to tereny wzdłuż lokalnych 
cieków wodnych). 
Ostatnia powódź opadowa miała miejsce w czerwcu 2020 r.  
w miejscowościach Handzlówka, Albigowa, Wysoka, Sonina oraz Głuchów, 
wskutek której ucierpiało ponad 140 gospodarstw domowych, infrastruktura 
drogowa (29 dróg i 9 mostów) oraz kubaturowa (5 obiektów sportowych  
i budynek szkoły podstawowej w Albigowej) będąca własnością Gminy Łańcut. 
Terenami wymagającymi działań przeciwpowodziowych, są te zlokalizowane 
wzdłuż lokalnych cieków wodnych, w szczególności wzdłuż rzeki Sawa  
tj. miejscowości Handzlówka, Albigowa, Wysoka, Sonina oraz Głuchów. 

11.  
Łańcut 

(miasto) 

Na terenie miasta Łańcuta nie występują powodzie, jedynie podtopienia po 
gwałtownych burzach. Ponadto na stronie internetowej BIP miasta Łańcuta  
w zakładce Gospodarka Przestrzenna znajduje się System Informacji 
przestrzennej, który obejmuje m.in. obszary zagrożone powodzią. Najbardziej 
narażone ulice to: 29 Listopada, Grunwaldzka, Dębnik, Konopnickiej, 
Zwierzyniec. 

12.  Rzeszów 

Gwałtowna powódź miejska w 22 czerwca 2020 r. spowodowała zalanie 
osiedla Drabinianka i Biała (ul. Robotnicza, Sikorskiego, Świętojańska, 
Malownicza). 
Zalanie wskutek gwałtownej ulewy osiedla Słocina nastąpiło 1 lipca 2021 r. 

Obszary zagrożone szybkimi powodziami wymagające działań 

przeciwpowodziowych to: 
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 Osiedle Słocina (ul. Kulig-Tchórzewskiej, Góreckiego, okolice Osiedla 

Wikana), 

 Osiedle Załęże (ul. Załęska okolice Osiedla Korona), 

 Osiedle Biała (ul. Sikorskiego, Wojtyły, Doliny Strugu, Mokra Strona), 

 Zwięczyca (ul. Brzegowa, ul. Saletyńska i ul. Karkonoska), 

 Budziwój (ul. Porąbki, ul. Senatorska), 

 Miłocin (ul. Miłocińska). 

13.  Świlcza 

Miejscowe podtopienia posesji oraz wlewanie się wody do piwnic w związku 
gwałtownymi opadami w rejonie cieku wodnego Wężówka w Świlczy i innych 
miejscach w okolicy cieków wodnych. 
Tereny, które wymagają działań przeciwpowodziowych: 

 zwiększenie przepustowości przepływu wody na cieku wodnym 
Wężówka w Świlczy w rejonie wiaduktu kolejowego. 

14.  Trzebownisko 

W trakcie ostatnich pięciu lat na terenie gminy nie doszło do gwałtownych 
powodzi. 
Na terenie gminy istnieją tereny zagrożone powodzią, są to tereny wzdłuż rzeki 
Wisłok oraz potoku Terliczka. 

15.  Tyczyn 

Dochodzi do podtopień w wyniku burz i wezbrań rzek: 

 odcinek wzdłuż rzeki Strug od Borku Starego przez Kielnarową i na 
całej długości rzeki w Tyczynie oraz drogach i ulicach przyległych do 
rzeki,  

 odcinek najbardziej narażony od Hermanowej do Tyczyna wzdłuż rzeki 
Hermanówka (ostatnia powódź 2020 rok po intensywnych deszczach). 

Powyżej opisane tereny (wzdłuż rzek Strug i Hermanówka) wymagają działań 
z zakresu przeciwdziałania powodziom i podtopieniom.  

źródło: Informacje przekazane przez Urzędy Miast/Gmin ROF



Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

156 

 Susza 7.1.7

Susza w polskim prawodawstwie określona jest w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  

18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. 2017 poz. 1897). Definiowana jest jako 

katastrofa naturalna rozumiana, jako zdarzenie związane z działaniem sił natury. 

Zasadniczo rozróżniamy 4 rodzaje suszy, które określane są w zależności od fazy rozwoju. 

Jest to susza atmosferyczna, rolnicza, hydrologiczna oraz hydrogeologiczna. 

 

Susza atmosferyczna 

Występuje, kiedy mamy do czynienia z deficytem opadów. Zwana również suszą 

meteorologiczną. Jest to pierwszy etap rozwoju zjawiska suszy. Pojawia się wówczas, gdy 

opady występują poniżej średniej wieloletniej lub jest ich całkowicie brak. Bezpośrednim 

skutkiem niedoboru opadów jest narastający w czasie niedosyt wilgotności, ujawniający się 

szczególnie intensywnie w ciepłej porze roku, wzmagający intensywne parowanie oraz 

ewapotranspirację (wskaźnik klimatyczny mówiący o tym, jak szybko mogłoby zachodzić 

parowanie, gdyby dostępność wody była wystarczająca). Powyższe prowadzi do naruszenia 

zasobów wód glebowych i powierzchniowych. W zależności od warunków środowiska 

przyrodniczego, jego zmienności przestrzennej oraz zagospodarowania i zapotrzebowania 

na wodę, susza atmosferyczna może aktywować kolejno suszę rolniczą, hydrologiczną oraz 

hydrogeologiczną. W Polsce ten rodzaj suszy monitorowany jest przez Instytut Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB). 

 

Susza rolnicza 

Pojawia się, gdy wilgotność gleby jest niedostateczna do zaspokojenia potrzeb wodnych 

roślin i prowadzenia normalnej gospodarki w rolnictwie. Zwana również suszą glebową. Jest 

bezpośrednią konsekwencją wydłużającej się suszy atmosferycznej. Definiowana, jako 

okres, w którym wilgotność gleby jest niedostateczna do zaspokojenia potrzeb roślin  

w profilu glebowym i prowadzenia normalnej gospodarki w rolnictwie. Zaznaczyć należy, iż 

nie każdy okres bezopadowy i jednoczesny spadek wilgoci glebowej jest suszą rolniczą. 

Warunkiem zaistnienia suszy rolniczej jest wystąpienie zmian w stanie roślinności, tj. 

wystąpienia objawów stresu wodnego, spadku w biomasie i ograniczeń plonowania. Czas 

wystąpienia deficytu zasobów wodnych w glebie oraz ich dotkliwość zależą bezpośrednio od 

właściwości retencyjnych gleby – są zatem zmienne w czasie oraz w przestrzeni, stosownie 

do rozkładu przestrzennego typów gleb. Susza rolnicza prowadzi do wytworzenia strat 

bezpośrednich w ekosystemach naturalnych, ale przede wszystkim skutkuje stratami  

w produkcji rolnej i leśnej. W Polsce ten rodzaj suszy monitorowany jest przez Instytut 

Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB). 

 

Susza hydrologiczna 

Przejawia się długotrwałym obniżeniem ilości wody w rzekach i jeziorach. Zwana również 

„niżówką hydrologiczną”. Dotyczy wód powierzchniowych. Występuje wtedy, kiedy przepływ 

w rzekach spada poniżej przepływu średniej wartości wieloletniej. Jest to okres obniżonych 

zasobów wód powierzchniowych w stosunku do średniej wartości z wielolecia. Susza 

hydrologiczna to kolejny etap pogłębiającej się suszy atmosferycznej i rolniczej. W Polsce 

ten rodzaj suszy monitorowany jest przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 

Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB). 
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Susza hydrogeologiczna 

Susza ta definiowana jest jako długotrwałe obniżenie zasobów wód podziemnych. Zjawisko 

tego rodzaju suszy jest zwykle poprzedzone powyższymi rodzajami suszy. Wstępna faza 

objawia się m.in. wysychaniem studni. W Polsce ten rodzaj suszy monitorowany jest przez 

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) 31. 

 

W poniższej tabeli zestawiono najważniejsze informacje dotyczące suszy na terenie gmin 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 

Tabela 39. Zagrożenie suszą na terenie gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Lp. Gmina Susza 

1.  Błażowa - 

2.  Boguchwała 

Gmina Boguchwała znajduje się na obszarze zaklasyfikowanym w klasach 
zagrożenia suszą rolniczą do klasy I – słabo zagrożone, w klasach 
zagrożenia suszą hydrologiczną do klasy II – umiarkowane zagrożenie,  
a w przypadku zagrożenia suszą hydrogeologiczną do klasy II – 
umiarkowane zagrożenie. Według klas łącznego zagrożenia suszą teren 
gminy Boguchwała zakwalifikowany został jako umiarkowanie zagrożony.  
Susza może dotyczyć miejscowości Wola Zgłobieńska, Zgłobień, 
Niechobrz. 
W przypadku wystąpienia długotrwałej suszy problemy mogą dotyczyć 
rolnictwa. 
W ciągu ostatnich 5 lat nie było wypłat dla rolników z tytułu suszy. 

3.  Chmielnik 
Na terenie Gminy Chmielnik występują problemy związane z suszą  
i dotyczą sektora rolnictwa, ale także ze względu na niskie poziomy wód  
w studniach - gospodarstw domowych. 

4.  Czarna 
Z uwagi na okresowe braki opadów występuje umiarkowane zagrożenie 
suszą na terenie gminy (szczególnie w zakresie rolnictwa). 

5.  Czudec 
Zgodnie z Monitoringiem Suszy na terenie gminy susze nie występują. 
Jednakże widoczne objawy suszy dotykają rolnictwo (niższe plony) oraz 
zieleń miejską i przydomową (wyschnięte trawniki). 

6.  
Głogów 

Małopolski 
Na terenie gminy Głogów Małopolski występują problemy z susza. 

7.  Hyżne 

Na terenie gminy występują problemy związane z suszą, w okresach 
niskich odpadów deszczu. Wydajność przydomowych studni 
systematycznie maleje. Susze najbardziej dotykają rolnictwo i obszary 
leśne. 

8.  Krasne 
W związku ze znikomą w bieżącym roku ilością opadów deszczu, na całym 
obszarze Gminy Krasne występują problemy związaną z suszą, które 
dotyczą głównie sektora rolnictwa. 

9.  Lubenia Na znacznym obszarze Gminy nie ma terenów zagrożonych suszą. 

10.  Łańcut 

Problemy z suszą na terenie gminy mogą występować okresowo podczas 
długotrwałych okresów bezdeszczowych, szczególnie latem. Najbardziej 
narażonym sektorem na suszę jest rolnictwo oraz indywidulane 
gospodarstwa domowe mieszkańców gminy. 

11.  Łańcut (miasto) 
Na terenie gminy Miasto Łańcut nie występują problemy związane z suszą. 
Problemy mogą występować okresowo zwłaszcza latem. Podczas 
występowania długotrwałych okresów bezdeszczowych. 

12.  Rzeszów 

Problemy związane z suszą występują na terenach zieleni miejskiej. 
Występuje konieczność cyklicznego podlewania rabat bylinowych, klombów 
z kwiatami i roślinami, oraz nowo nasadzonych drzew na terenach 
publicznej zieleni urządzonej oraz w pasach drogowych. 

                                                
31

 źródło: cyt. za: https://www.gov.pl/web/susza/susza 
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Lp. Gmina Susza 

13.  Świlcza Bd 

14.  Tyczyn Bd 

15.  Trzebownisko Problemy związane z suszą dotyczą głównie rolnictwa na terenie gminy. 

źródło: Informacje przekazane przez Urzędy Miast/Gmin ROF 

 

 Retencja 7.1.8

Retencja to magazynowanie wody opadowej na powierzchni ziemi, w gruncie oraz 

w zbiornikach naturalnych i sztucznych. Lokalizację większych zbiorników retencyjnych na 

terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego przestawiono poniżej. 
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Rysunek 79. Większe zbiorniki retencyjne na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie opracowanie własne 
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Szczególnie istotny element retencjonowania wód stanowi tzw. mała retencja. Obejmuje ona 

działania mające na celu zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzecznej 

z wykorzystaniem zarówno metod technicznych, jak i nietechnicznych (naturalnych). 

Przywracanie naturalnych zdolności retencyjnych zlewni rzecznych można uznać za jedną 

z najbardziej przyjaznych środowisku metod pozwalających na ograniczenie suszy 

i zmniejszenie zagrożenia powodziowego. 

Wśród działań nietechnicznych można wymienić odpowiednie planowanie przestrzenne 

umożliwiające ograniczenie przyspieszenia odpływu wód deszczowych i roztopowych. 

Obejmuje ono m.in. tworzenie właściwej struktury układu pól ornych, użytków zielonych 

i lasów, odtwarzanie naturalnych i półnaturalnych siedlisk, w tym siedlisk podmokłych 

i małych stawów, zamianę pól ornych na użytki zielone czy tworzenie roślinnych stref 

ochronnych – pasów drzew oraz krzewów). Wskazuje się również na prawidłowe metody 

uprawy pól (m.in. głęboka orka pozwalająca zwiększyć przepuszczalność wody w glebie 

wykonywana prostopadle do spadku terenu, płodozmian). 

Do działań technicznych zaliczyć należy m.in.: budowę małych zbiorników wodnych, 

piętrzenie wody w ciekach i jeziorach, renaturyzację małych cieków i dolin zalewowych, 

użycie właściwych metod odprowadzania wód z utwardzonych powierzchni na sąsiednie 

tereny naturalne, na których woda może swobodnie infiltrować32. 

 

Istotną kwestią jest także retencja wód opadowych. Zbieranie i wykorzystywanie wody 

deszczowej z jednej strony pozwala zaoszczędzić cenną wodę pitną, a z drugiej pomaga 

rozwiązać problem odprowadzania wody opadowej z powierzchni zlewni, przeciwdziałając 

powodziom i podtopieniom. Wśród działań retencjonowania wód opadowych warto wymienić: 

 system zbierania wód z powierzchni dachu do zbiornika (które można wykorzystać do 

nawadniania ogrodów przydomowych, zieleni publicznej itd.), 

 układy rozsączające, które pozwalają na zatrzymanie opadu w miejscu jego 

powstania i odbudowanie zapasów wód podziemnych dostępnych m. in. dla roślin, 

 zastosowania błękitno-zielonej infrastruktury np. ogrody deszczowe, niecki 

retencyjne, stawy retencyjne,  

 zwiększanie powierzchni terenów zielonych w miastach oraz stosowanie podłoży 

przepuszczalnych, 

 rozwiązania projektowe przestrzeni miejskiej, publicznej wspomagające retencje np. 

profilowanie ulic w sposób umożliwiający właściwy kierunek wpływu wody i jej 

gromadzenie w nieckach i pasach zieleni, tworzenie zielonych torowisk, zazielenianie 

placów i chodników czy tworzenie wzdłuż arterii rowów infiltracyjnych pokrytych 

zielenią 33 34 35. 

Analizie poddano dotychczasowe działania z zakresu retencji na terenie Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego. Jednym z wybranych wskaźników została aktywność w Programie 

Priorytetowym „Moja Woda”. Wspomniany program ma na celu ochronę zasobów wody oraz 

minimalizacje zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenie 

posesji przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz wykorzystywanie 

zgromadzonych wód opadowych i roztopowych, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej 

                                                
32

 źródło cyt. za: https://klimada2.ios.gov.pl/mala-retencja-a-melioracje/ 
33

 źródło: https://aerisfuturo.pl/projekt/oto-sposoby-retencji-wody/ 
34

 źródło: https://woda.cdr.gov.pl/index.php/przydomowa-retencja 
35

 źródło: webcache.googleusercontent.com 
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infrastruktury. W poprzednich edycjach programu finansowanie obejmowało zakup, dostawę, 

montaż, budowę, uruchomienie instalacji: 

 do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni 

nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, 

wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez 

orynnowania), 

 do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki 

podziemne, zbiorniki nadziemne, "oczka wodne"), 

 do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. 

rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody 

deszczowe – bez kosztów nasadzeń), 

 do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach – zielone 

dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń, 

 do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych) (np. 

pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne 

instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej). 

 

Do tej pory odbyły się dwie edycje programu, w których uczestniczyli również mieszkańcy 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Z obszaru ROF dofinasowanie uzyskało 1 212 

wniosków na łączną kwotę 5 765 004,01 zł. 

 

Tabela 40. Lista udzielonych dotacji z programu „Moja woda”. 

Gmina 

Liczba udzielonych dotacji (szt.) 
Sumaryczna kwota udzielonych dotacji 

(zł) 

Edycja 1 Edycja 2 
Sumary-

cznie 
Edycja 1 Edycja 2 Sumarycznie 

Błażowa 6 7 13 29 320,00 34 960,00 64 280,00 

Boguchwała 68 37 105 311 372,15 180 880,00 492 252,15 

Chmielnik 16 13 29 76 220,46 57 233,60 133 454,06 

Czarna 27 21 48 134 709,60 104 720,00 239 429,60 

Czudec 12 16 28 55 088,00 76 520,00 131 608,00 

Głogów 
Małopolski 

80 57 137 380 091,41 275 200,00 655 291,41 

Hyżne 9 5 14 43 960,00 23 200,00 67 160,00 

Krasne 43 40 83 204 269,60 191 968,00 396 237,60 

Lubenia 13 8 21 61 906,40 36 800,00 98 706,40 

Łańcut 23 25 48 108 727,21 120 879,20 229 606,41 

Łańcut 
(miasto) 

23 20 43 99 777,59 94 676,13 194 453,72 

Rzeszów 188 158 346 894 609,92 754 065,15 1 648 675,07 

Świlcza 40 57 97 191 337,60 276 104,00 467 441,60 

Trzebownisko 74 63 137 339 454,84 304 319,20 643 774,04 

Tyczyn 35 28 63 164 891,55 137 742,40 302 633,95 

źródło: WFOŚiGW Rzeszów, opracowanie własne 

 

Jak można zobaczyć na poniższym wykresie najwięcej dofinasowanych wniosków wpłynęło 

z miasta Rzeszów oraz gmin Głogów Małopolski i Trzebownisko.  
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Rysunek 80. Liczba otrzymanych dotacji w programie „Moja woda”. 

źródło: WFOŚiGW Rzeszów, opracowanie własne 

Odnosząc zobrazowane powyżej dane do liczby mieszkańców każdej gminy można 

zauważyć, że najbardziej aktywni w zakresie pozyskiwania środków z Programu „Moja woda” 

byli mieszkańcy gminy Głogów Małopolski oraz Krasne.  

 
Rysunek 81. Liczba otrzymanych dotacji w programie „Moja woda” w odniesieniu do liczby 

mieszkańców. 

źródło: WFOŚiGW Rzeszów, opracowanie własne 
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W ciągu dwóch edycji programu na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, dzięki 

wsparciu programu „Moja woda” powstały zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności 

169 481,9 m3 (tabela poniżej). Stanowi to dobry punkt wyjścia do dalszego działania oraz 

przyszłej aktywizacji i wsparcia mieszkańców w tym zakresie. 

 

Tabela 41. Pojemność zbiorników retencyjnych stworzonych przy wsparciu programu „Moja 
woda”. 

Lp. Gmina 

Pojemność 
zbiorników 

retencyjnych [m
3
] 

Pojemność 
zbiorników 

retencyjnych [m
3
] 

Pojemność 
zbiorników 

retencyjnych [m
3
] 

Edycja 1 Edycja 2 Sumarycznie  

1.  Błażowa 419,0 27,0 446,0 

2.  Boguchwała 10 843,3 8 116,9 18 960,2 

3.  Chmielnik 79,5 4 842,5 4 922,0 

4.  Czarna 135,0 18 387,0 18 522,0 

5.  Czudec 4 054,0 84,0 4 138,0 

6.  Głogów Małopolski 4 905,4 4 271,3 9 176,7 

7.  Hyżne 31,0 2 012,0 2 043,0 

8.  Krasne 4 201,0 2 550,0 6 751,0 

9.  Lubenia 48,0 33,0 81,0 

10.  Łańcut 90,0 20 252,4 20 342,4 

11.  Łańcut (miasto) 117,8 92,0 209,8 

12.  Rzeszów 3 756,4 35 723,8 39 480,1 

13.  Świlcza 3 898,4 13 290,2 17 188,6 

14.  Trzebownisko 332,0 14 251,0 14 582,9 

15.  Tyczyn 140,5 12 497,6 12 638,1 

źródło: WFOŚiGW Rzeszów, opracowanie własne 

 

W poniższych tabelach zestawiono zbiorniki retencyjne znajdujące się na terenie 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz tereny, które mogłyby zostać w przyszłości 

przeznaczone na taki cel. 

 

Tabela 42. Zbiorniki retencyjne na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

G
m

in
a

 

Nazwa 
Rok 
powstania 

Rodzaj 
zbiornika 
(mała/duża 
retencja), 
powierzchnia 
poj.  

Właściciel/zarządzający/ 
lokalizacja 

Błażowa Boguchwała Chmielnik Czarna - bd 

C
z
u
d
e
c
 

Podziemny zbiornik 
przeciwpożarowy w Rynku w 
Czudcu 

Bd 
Mały,  
ok. 113 m

3
 

Gmina Czudec 

Podziemny zbiornik 
przeciwpożarowy ul. 
Rzeszowska 

Bd 
Mały,  
ok. 50 m

3
 

Gmina Czudec 

Sztuczny zbiornik wodny przy 
ZS w Czudcu 

Bd Ok. 2000 m
3
 Starosta Strzyżowski 

Zbiornik wodny w Zaborowie Bd Ok. 70 m
3
 

Kościół Rzymskokatolicki w 
Zaborowie 

G
ło

g
ó

w
 

M
a
ło

p

o
ls

k
i Zbiornik w m. Wysoka 

Głogowska (dz. Nr ew. 1929/2) 
Bd Mała Gmina Głogów Małopolski 

Zbiornik w m. Budy Bd Mała Gmina Głogów Małopolski 



Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

164 

G
m

in
a

 

Nazwa 
Rok 
powstania 

Rodzaj 
zbiornika 
(mała/duża 
retencja), 
powierzchnia 
poj.  

Właściciel/zarządzający/ 
lokalizacja 

Głogowskie (dz. Nr 1547) 

Zbiornik w m. Pogwizdów 
Stary (dz. Nr 44) 

Bd Mała Gmina Głogów Małopolski 

Staw Traczewski w m. Głogów 
Małopolski (dz. Nr ew. 
2002/64) 

Bd Mała Gmina głogów małopolski 

Hyżne, Lubenia – brak zbiorników retencyjnych 
Krasne - sztuczny zbiornik znajdujący się przy centrum handlowym Krasne. Odbiera on wody 
opadowe z terenu centrum 

Ł
a
ń
c
u
t 

Zbiornik retencyjny w 
Głuchowie 

1996 r. 
(poszerzony 
w 2009 r.) 

Zbiornik o 
pow. 3,9 ha 
(mała retencja) 

Zarządzający: Państwowe 
Gospodarstwo Wodne, 
Zarząd Zlewni w Krośnie 
Właściciel gruntów: Gmina 
Łańcut 

Miasto Łańcut - Brak zbiorników retencyjnych na terenie miasta Łańcuta 

R
z
e
s
z
ó
w

 

Zbiornik naziemny 2020 1 m
3
 Żłobek nr 1 ul. Piękna 18 

Zbiornik naziemny 2020 0,5 m
3
 Żłobek nr 3 ul. Rataja 6a 

Zbiornik naziemny 2020 0,5 m
3
 Żłobek nr 5, ul. Wołyńska 4 

Zbiornik naziemny 2020 1 m
3
 Żłobek nr 7, ul. Zielona 7 

Zbiornik naziemny 2020 0,2 m
3
 Żłobek nr 8, ul. Pułaskiego 3b 

Zbiornik naziemny 2020 0,5 m
3
 

Żłobek nr 9,  
ul. Podwisłocze 20 b 

Zbiornik naziemny 2020 0,5 m
3
 

Żłobek nr 10, ul. 
Starzyńskiego 19 

Zbiornik naziemny 2020 0,5 m
3
 

Żłobek nr 11, ul. 
Krzyżanowskiego 22 

Zbiornik naziemny 2020 0,5 m
3
 

Żłobek nr 12, ul. 
Dąbrowskiego 73 

Zbiornik naziemny 2021 1 m
3
 

Przedszkole nr 37, ul. 
Starzyńskiego 10 

Zbiornik naziemny 2021 1 m
3
 

Przedszkole nr 23,  
ul. Hoffmanowej 12 

Zbiornik naziemny 2021 1 m
3
 

Przedszkole nr 41,  
ul. Dominikańska 2 

Zbiornik naziemny 2021 1 m
3
 

Przedszkole nr 18,  
ul. Jaskółcza 5 

Zbiornik naziemny 2021 1 m
3
 

Przedszkole nr 36,  
ul. Brydaka 10 

Zbiornik naziemny 2021 0,5 m
3
  

Przedszkole nr 42,  
ul. Niedzielskiego 6 

Zbiornik naziemny 2021 1 m
3
 

Przedszkole nr 10,  
ul. Staroniwska 55 

Zbiornik naziemny 2021 1 m
3
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24 

Zbiornik naziemny 2021 1 m
3
 

Przedszkole nr 13,  
ul. Piastów 2 

Zbiornik naziemny 2021 0,5 m
3
 

Przedszkole nr 22,  
ul. Ofiar Katynia 11 

Zbiornik naziemny 2021 1 m
3
 Szkoła Podstawowa nr 11,  
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Nazwa 
Rok 
powstania 

Rodzaj 
zbiornika 
(mała/duża 
retencja), 
powierzchnia 
poj.  

Właściciel/zarządzający/ 
lokalizacja 

ul. Podwisłocze 14 

Zbiornik naziemny 2021 2 x 1 m
3
 

Zespół Szkół Technicznych, 
ul. Matuszczaka 7 

Zbiornik naziemny 2021 0,5 m
3
 IX LO, ul. Orzeszkowej 8a 

Zbiornik naziemny 2021 1 m
3
 

Zespół Szkół Kształcenia 
Ustawicznego, ul. 
Sucharskiego 4 

Zbiornik retencyjny DN1800, 
6 szt. 

Bd 31,8 m
3
 Iwonicka, Pańska 

Zbiornik retencyjny Ø1000, 
2 szt. 

Bd 18,0 m
3
 Sulikowskiego, św. Rocha 76 

Zbiornik retencyjny Ø600 Bd 5,1 m
3
 Rymanowska 33 

Zbiornik retencyjny Ø1000 Bd 25,1 m
3
 Rymanowska 38 i 40 

Zbiornik retencyjny Ø1000 Bd 11,0 m
3
 Rymanowska 35 

Zbiornik retencyjny 20mx50m, 
H=3,0 m 

Bd 3 000,0 m
3
 Podpromie 

Zbiornik retencyjny Ø1200 Bd 447,9 m
3
 Herbowa 

Zbiornik retencyjny Ø1200 Bd 447,9 m
3
 Herbowa 

Zbiornik retencyjny Ø1200 Bd 181,0 m
3
 Chmielna, Magiczna 

Zbiornik retencyjny Ø1200 Bd 350,6 m
3
 Chmielna, Magiczna 

Zbiornik retencyjny Ø1200 Bd 181,0 m
3
 Herbowa 

Zbiornik retencyjny Ø1000 Bd 174,8 m
3
 Herbowa 

Retencja kanałowa Ø2400 Bd 1 368,5 m
3
 

Błogosławionej Karoliny        
(za SP Nr 18) 

Retencja kanałowa Ø1000 Bd 49,2 m
3
 Solińska 8 

Zbiornik retencyjny 
15,1x2,5x2,0 

Bd 75,5 m
3
 Mokra Strona 53 

Retencja kanałowa Ø1200 Bd 18,1 m
3
 

Bałtycka (publiczna szkoła 
podstawowa zakonu pijarów) 

Retencja kanałowa Ø1400 Bd 44,0 m
3
 

Bałtycka (publiczna szkoła 
podstawowa zakonu pijarów) 

Retencja kanałowa Ø1200 Bd 18,1 m
3
 Solińska 9, Iwonicka 

Retencja kanałowa Ø1200 Bd 24,5 m
3
 Solińska 9 

Retencja kanałowa Ø1200 Bd 583,2 m
3
 Miejska 183-246 

Retencja kanałowa Ø1600 Bd 23,5 m
3
 

Jana Pawła II 175 (odcinek 
pod drogą) 

Retencja kanałowa Ø1800 Bd 90,3 m
3
 Jana Pawła II 200 

Retencja kanałowa Ø1600 Bd 584,1 m
3
 

Herbowa (łącznik od ul. Jana 
Pawła II do ul. Miejskiej 134) 

Retencja kanałowa Ø1200 Bd 101,4 m
3
 Herbowa 

Retencja kanałowa Ø1500 Bd 399,6 m
3
 Miejska 134-175 

Retencja kanałowa Ø1500 Bd 103,7 m
3
 Miejska 132 

Retencja kanałowa Ø1200 Bd 220,5 m
3
 

Strzelców (od Budziwojska 
156 do Strzelców 40) 

Retencja kanałowa Ø1400 Bd 61,4 m
3
 Chmielna, Magiczna 

Retencja kanałowa Ø2000 Bd 315,7 m
3
 Chmielna, Magiczna 
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Nazwa 
Rok 
powstania 

Rodzaj 
zbiornika 
(mała/duża 
retencja), 
powierzchnia 
poj.  

Właściciel/zarządzający/ 
lokalizacja 

Retencja kanałowa Ø2000 Bd 828,8 m
3
 Chmielna, Magiczna 

Retencja kanałowa Ø1500 Bd 250,1 m
3
 Herbowa 82-90 

Retencja kanałowa Ø2000 Bd 845,1 m
3
 

Herbowa 179 (w stronę rzeki 
Strug) 

Retencja kanałowa Ø1500 Bd 211,2 m
3
 Herbowa 88-187 

Retencja kanałowa Ø1500 Bd 280,3 m
3
 Herbowa 193-229 

Retencja kanałowa Ø1500 Bd 516,9 m
3
 

Tarnopolska 117 - Herbowa 
67 

Retencja kanałowa Ø1500 Bd 38,9 m
3
 Herbowa 88 

Retencja kanałowa Ø1500 Bd 22,1 m
3
 

Herbowa 88 (odcinek pod 
drogą) 

Retencja kanałowa Ø1800 Bd 1 353,8 m
3
 

Senatorska 148 (w stronę 
rzeki Wisłok) 

Retencja kanałowa Ø1000 Bd 343,2 m
3
 Miejska 21-54 

Zbiornik retencyjny Bd 65 m
3
 

Jeronimo Martins (Biedronka) 
ul. Witolda 

Zbiornik retencyjny Bd 690 m
3
 

Makro Cash&Carry,  
Al. Armii Krajowej 

Zbiornik retencyjny Bd 400, 17, 31 m
3
 

NG Development Dzielnica 
Parkowa, ul. Paderewskiego 

Zbiorniki retencyjne Bd 32,5 m
3
 Witolda park 

Zbiornik retencyjny Bd 18 m
3
 

ST55 (Al. Armii 
Krajowej/Paderewskiego) 

Dodatkowo, w bieżącym roku Urząd Miasta Rzeszowa rozpoczął pilotażowy program dotacyjny 
dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z małą retencją, czyli 
wykonaniem systemu do gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych. Projekt zakłada 
możliwość realizacji przez mieszkańców miasta takich inwestycji jak: ogród deszczowy, oczko 
wodne, zakup i montaż zbiornika naziemnego lub zbiornika podziemnego na deszczówkę. Nabór 
wniosków na program Mała Retencja cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony 
mieszkańców - w wyznaczonym terminie wnioski złożyło ponad 110 osób. Zadeklarowana 
pojemność wszystkich zbiorników do zamontowania sięga prawie 84 tys. litrów (w skali całego 
miasta). Mając na uwadze duże zainteresowanie oraz liczne zapytania mieszkańców kierowane 
do Urzędu w sprawie dalszego przyjmowania i rozpatrywania wniosków podjęto decyzję  
o kontynuacji programu w następnych latach. 

Ś
w

ilc
z
a

 Zbiorniki retencyjne nr 1 i nr 2 
Trzciana-Dyndy 

2002 8 ha Gmina Świlcza 

Zbiornik retencyjny Bratkowice 1997 1,8 ha Gmina Świlcza 

Gmina Trzebownisko - bd 

Gmina Tyczyn - Brak zbiorników retencyjnych 

źródło: Informacje przekazane przez Urzędy Miast/Gmin ROF 

 

Tabela 43. Tereny mogące zostać przeznaczone pod utworzenie obiektów retencyjnych 

w gminach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
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Lp. Gmina Tereny mogące zostać przeznaczone na obiekty retencyjne 

1.  Błażowa Brak  

2.  Boguchwała 
Zgłobień – dz. nr 1166/1 
Boguchwała – dz. nr 531/529, 477/18, 2237/82 

3.  Chmielnik Brak  

4.  Czarna 

Prowadzone jest postępowanie w kwestii wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zwiększeniu 
możliwości retencji wody w dolinie potoku Pogwizdówka na terenie 
miejscowości Pogwizdów, Medynia Łańcucka, Medynia Głogowska, gmina 
Czarna województwo podkarpackie” Inwestycja polega na przywróceniu 
zdolności retencyjnych 7 nieczynnych stawach poprzez prowadzenie prac 
związanych z wykonaniem urządzeń piętrzących wraz z montażem na 
wlotach zamknięć regulowanych mechanicznie oraz zwiększeniu rzędnej 
piętrzenia na 3 czynnych zbiornikach w celu zwiększenia możliwości. 
Obszar przeznaczony w miejscowym planie Zagospodarowania 
Przestrzennego „Czarna-Pastwiska” położony jest w miejscowości Czarna, 
wspomniany obszar jest oznaczony jako teren wód powierzchniowych 
śródlądowych o powierzchni 0,25 ha – z przeznaczeniem pod budowę 
zbiornika retencyjnego wód opadowych z dopuszczeniem przeznaczenia 
sportowo – rekreacyjnego (działka nr ew. gr. 1839/107 w msc. Czarna). 

5.  Czudec Bd 

6.  
Głogów 
Małopolski 

Na terenie gminy istnieje bardzo duża liczba zbiorników wodnych 
poeksploatacyjnych, które zostały zrekultywowane w kierunku wodnych. 

7.  Hyżne Bd 

8.  Krasne 
Na terenie Gminy Krasne występują tereny z przeznaczeniem na utworzenie 
obiektów retencji zgodnie z opisem w pkt. 12 (Rzeszów) 

9.  Lubenia 
Tereny brane pod uwagę na utworzenie obiektu małej retencji są położone  
w sołectwie Straszydle od skrzyżowania z drogą na Sołonkę w kierunku 
Lubeni (suchy polder zalewowy). 

10.  Łańcut Bd 

11.  
Łańcut 
(miasto) 

Gmina Miasto Łańcut nie posiada terenów które można przeznaczyć na 
utworzenie obiektów małej retencji. 

12.  Rzeszów 

Tereny, które są zabezpieczone pod lokalizację zbiorników retencyjnych: 

 Dla zlewni potoku Młynówka opracowana została koncepcja pn. 
„Zabezpieczenie przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku 
Młynówka na terenie gminy Miasto Rzeszów oraz gminy Krasne, woj. 
podkarpackie” (WTU Sp. z o.o. w Krakowie). Wyznaczono dwie lokalizacje 
pod budowę zbiorników retencyjnych: jeden na terenie osiedla Słocina tuż 
przy granicy z Gminą Krasne oraz drugi zlokalizowany na terenie Gminy 
Krasne. 

 Osiedle Przybyszówka, teren wyznaczony w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego nr 185/12/2009 (uchwała Rady Miasta 
Rzeszowa Nr XLII/873/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r.). W terenie ZP. 3 
liniami podziału wewnętrznego [ws] wyznaczono teren pod lokalizację 
zbiornika retencyjnego. 

13.  Świlcza Zbiornik retencyjny na rzece Osina w Bratkowicach (wstępna propozycja). 

14.  
Trzebownisk
o 

Urząd Gminy Trzebownisko nie posiada informacji na temat zbiorników 
retencyjnych znajdujących się na terenie gminy. 

15.  Tyczyn Bd 

źródło: Informacje przekazane przez Urzędy Miast/Gmin ROF 

 

 Melioracje 7.1.9

Niezwykle ważną kwestią, którą należy rozważyć w sektorze gospodarki wodnej są 

melioracje. W ogólnej świadomości pojęcie to najczęściej kojarzone jest z osuszaniem 
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terenów podmokłych w celu umożliwienia wykorzystania ich na potrzeby rolnictwa, 

najczęściej kosztem naturalnych zbiorowisk roślinnych. Zgodnie z ustawą Prawo wodne 

melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności 

produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy. Zgodnie ze wspomnianą ustawą urządzeniami 

melioracji wodnych są: 

1) rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, 

2) drenowania, 

3) rurociągi, 

4) stacje pomp służące wyłącznie do celów rolniczych, 

5) ziemne stawy rybne, 

6) groble na obszarach nawadnianych, 

7) systemy nawodnień grawitacyjnych, 

8) systemy nawodnień ciśnieniowych. 

 

Przepisy dotyczące urządzeń melioracji wodnych stosuje się odpowiednio do: 

1) budowli wstrzymujących erozję wodną, 

2) dróg dojazdowych niezbędnych do użytkowania obszarów zmeliorowanych, 

3) fitomelioracji oraz agromelioracji, 

4) systemów przeciwerozyjnych, 

5) zagospodarowania zmeliorowanych trwałych łąk lub pastwisk, 

6) zagospodarowania nieużytków przeznaczonych na trwałe łąki lub pastwiska. 

 

W przypadku, jeśli melioracje związane są z niszczeniem naturalnych terenów rozlewiskach 

oraz zbiorowisk roślinnych jest to działanie przeciwstawne do adaptacji i mitygacji zmian 

klimatu. Należy jednak podkreślić, że art. 198. Ustawy Prawo Wodne stanowi:  

Przy planowaniu, wykonywaniu oraz utrzymywaniu urządzeń: melioracji wodnych 

należy kierować się potrzebą zachowania zróżnicowanych biocenoz polnych i łąkowych, 

koniecznością osiągnięcia dobrego stanu wód oraz koniecznością osiągnięcia celów 

środowiskowych(…). 

 

Na poniższej mapie przedstawiono lokalizacje urządzeń z Ewidencji Melioracji prowadzonej 

przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Rzeszowie. 
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Rysunek 82. Urządzenia wodne na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, opracowanie własne 
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W tabeli poniżej zaprezentowano najważniejsze informacje dotyczące kwestii melioracji na 

terenach gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

 

Tabela 44. Melioracje na terenach gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Lp. Gmina Melioracje 

1.  Błażowa Bd 

2.  Boguchwała 

Na terenie gminy obszary, na których znajdują się melioracje znajdują się  
w miejscowościach: Boguchwała, Lutoryż, Mogielnica, Niechobrz, Nosówka, 
Racławówka, Wola Zgłobieńska, Zgłobień. Brak danych tabelarycznych 
dotyczących obszarów i działek (istnieją załączniki graficzne), brak danych 
dotyczących właściciela, roku budowy i zakresu wykonanych prac. 

3.  Chmielnik 
Na obszarze gminy nie wykonywano melioracji, nie ma też terenów, które 
wymagałyby tego rodzaju prac. 

4.  Czarna Bd 

5.  Czudec Występują na terenie gminy, brak szczegółowych danych. 

6.  
Głogów 
Małopolski 

Brak inwestycji gminnych w przedmiotowym zakresie. Na terenie gminy istnieje 
spółka gminna zrzeszona w RZSW w Rzeszowie z/s w Trzebownisku, która 
zajmuje się prawidłowym utrzymaniem będących w jej zasobach urządzeń 
melioracyjnych. 
Zaleca się aby pracom melioracyjnym (renowacji) poddane były wszystkie 
rowy melioracyjne znajdujące się na terenie Gminy. W dużej części rowy 
melioracyjne na ternie Gminy wymagają odtworzenia ze względu na 
zakrzaczenie (intensywny rozwój roślinności).  

7.  Hyżne 
Brak danych o istniejących melioracjach. Melioracji mogłyby zostać poddane 
tereny przy rzece Tatynie, które w największym stopniu narażone są na 
zalewanie, podczas ulewnych deszczy. 

8.  Krasne 
Obszary planowane do melioracji w Gminie Krasne w roku 2022: 
 Krasne 364,35 ha, Malawa 319,05 ha, Palikówka 520,92 ha, Strażów 
259,24 ha. 

9.  Lubenia 
Na terenie Gminy nie były wykonane melioracje, istniejące wodnice w pełni 
zaspokajają potrzeby odprowadzenia wód opadowych jednak potrzebują stałej 
konserwacji. 

10.  Łańcut 

 Na terenie gminy Łańcut istnieje ok. 910 ha zmeliorowanych obszarów – ok. 
32 km rowów i sieci drenarskich, w 5 miejscowościach (Głuchów, Handzlówka, 
Rogóżno, Sonina, Wysoka): 
- Głuchów: 59 ha (4,5 km rowów + sieci drenarskie) 
- Handzlówka: 420 ha (1,1 km rowów + sieci drenarskie) 
- Rogóżno: 174 ha (11,7 km rowów + sieci drenarskie) 
- Sonina: 169 ha (11 km rowów + sieci drenarskie) 
- Wysoka: 58 ha (3,9 km rowów + sieci drenarskie) 
Rocznie wykonuje się na terenie gminy ok. 7-8 km prac konserwacyjnych 
rowów oraz ok. 15-20 km napraw sieci drenarskich. 

11.  
Łańcut 
(miasto) 

W roku 2021 wykonano prace melioracyjne cieku wodnego na obszarze Lasu 
Bażantarnia. Na terenie miasta Łańcuta planuje się prace melioracyjne Stawu 
Browarnego oraz cieku wodnego na terenie Lasu Dębnik. 

12.  Rzeszów 

Na terenie miasta Rzeszowa są obszary, na których wykonano urządzenia 
melioracji wodnych.  
Według archiwalnych dokumentacji technicznych będących w posiadaniu 
Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Rzeszowie z/s Trzebownisko 931d, 
drenowania użytków rolnych zostały wykonane w latach 1900 – 1910, 
natomiast rowy melioracyjne w czasie drugiej wojny światowej i latach 
powojennych. Nowe urządzenia melioracji wodnych na terenie miasta 
Rzeszowa nie były wykonywane. Rowy melioracyjne znajdują się  
w następujących osiedlach miasta Rzeszowa: Miłocin, Przybyszówka, Słocina, 
Wilkowyja Płn., Załęże, Budziwój, Zalesie, Biała, Zwięczyca, Pogwizdów Nowy. 
Ewidencję melioracji wodnych prowadzą Wody Polskie – Zarząd Zlewni  
w Krośnie. Ewidencja melioracji wodnych zawiera dane dotyczące urządzeń 
melioracji wodnych, w szczególności ich rodzaj, liczbę, lokalizację i parametry 
techniczne oraz dane dotyczące zmeliorowanych gruntów. 
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Lp. Gmina Melioracje 

Rowy melioracyjne są własnością osób prywatnych oraz Gminy Miasto 
Rzeszów. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne, utrzymywanie urządzeń 
melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli 
urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie 
gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna 
działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych. 
Na terenie miasta Rzeszowa działa Miejska Spółka Wodna Rzeszów 
zrzeszona w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Rzeszowie z/s 
Trzebownisko 931d. W ewidencji rowów melioracyjnych na terenie działalności 
Miejskiej Spółki Wodnej Rzeszów znajduje się 26,8 km rowów melioracyjnych, 
które są utrzymywane przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych 
w Rzeszowie do wysokości składek członkowskich właścicieli gruntów, których 
działki znajdują się w obszarze, na który wywierają korzystny wpływ 
urządzenia melioracji wodnych. Dodatkowo ze środków budżetu Gminy Miasto 
Rzeszów, Miejska Spółka Wodna Rzeszów otrzymuje corocznie dotację 
celową na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację  
i renowację rowów melioracyjnych. Rowy melioracyjne nieobjęte działalnością 
Miejskiej Spółki Wodnej Rzeszów winny być utrzymywane przez ich właścicieli. 
Rowy melioracyjne będące własnością Gminy Miasto Rzeszów nieobjęte 
działalnością MSW Rzeszów są objęte coroczną konserwacją w ramach 
usługi, na którą jest organizowany przetarg nieograniczony. 
Na terenie miasta Rzeszowa brak jest terenów, na których jest potrzeba 
wykonania urządzeń melioracji wodnych. 
 Aktualnie rowy melioracyjne na terenie miasta Rzeszowa tracą swój charakter, 
gdyż często przebiegają przez grunty, które na przestrzeni kilkudziesięciu lat 
zmieniły swój dotychczasowy sposób wykorzystania poprzez silną urbanizację 
tj. gęstą zabudowę budynkami, uzbrojeniem terenu, wybudowaniem wzdłuż 
przedmiotowych rowów dróg i wprowadzaniem do nich coraz większej ilości 
wód opadowych i roztopowych. Silny rozwój budownictwa powoduje 
zwiększanie ilości wód opadowych z terenów budowlanych, które spływają  
w krótszym czasie do odbiorników. W celu odprowadzenia wód opadowych  
z tych terenów, niezbędna jest budowa kanalizacji deszczowych 
odwadniających tereny budowlane wraz z urządzeniami do retencjonowania 
wód opadowych. 

13.  Świlcza 

Sekcja Bratkowice 39 km 222 mb rowów melioracyjnych, obszar zmeliorowany 
(1 144,99 ha), sekcja Dąbrowa 3 km 984 mb rowów melioracyjnych, obszar 
zmeliorowany (85,11 ha), sekcja Mrowla 13 km 078 mb rowów melioracyjnych, 
obszar zmeliorowany (166,17 ha), sekcja Świlcza 16 km 415 mb rowów 
melioracyjnych, obszar zmeliorowany (264,95 ha), Sekcja Trzciana 11 km 
474 mb rowów melioracyjnych, obszar zmeliorowany 177,58 ha 
Budowa urządzeń melioracyjnych odbywała się w latach 1965-1980. 
Zarządcą urządzeń melioracyjnych jest Gminna Spółka Wodna w Świlczy 
zrzeszona w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Rzeszowie. 

14.  Trzebownisko Bd 

15.  Tyczyn 

Na terenie Gminy Tyczyn wykonano melioracje w Tyczynie i Borku Starym. 
Na terenie Gminy Tyczyn działa Gminna Spółka Wodna Tyczyn, zrzeszona  
w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Rzeszowie z/s w Trzebownisku  
i zgodnie ze statutem zajmuje się konserwacją i odbudową rowów 
melioracyjnych na sekcjach Borek Stary i miasto Tyczyn. Spółka została 
zarejestrowana dnia 07.04.2003 r. w katastrze wodnym Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie pod nr 7/2003 i została utworzona na czas 
nieokreślony. Spółka pozyskane środki finansowe zarówno ze składek 
członkowskich jak i z dotacji Gminy Tyczyn przeznacza na działalność 
statutową, nie działa ona w celu osiągnięcia zysku. 
Spółka posiada osobowość prawną, nadzór i kontrolę nad jej działalnością 
sprawuje Starosta Rzeszowski. Na terenie Gminy Tyczyn melioracje wykonano 
na sekcjach: Borek Stary - 3287 mb rowów melioracyjnych, sekcja Tyczyn to 
4770 mb rowów melioracyjnych, łącznie 8057 mb. 
Rodzaje robót: wykoszenie porostu traw na skarpach rowów, wykoszenie 
porostu traw w dnie rowów, wyhakowanie roślin korzeniących się w dnie 
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Lp. Gmina Melioracje 

rowów, odmulenie dnia rowów, oczyszczenie z namułu przepustów, 
plantowanie – przycięcie skarp rowów, rozplantowanie ziemi po mechanicznym 
odmuleniu, przebudowa przepustów. 

źródło: Informacje przekazane przez Urzędy Miast/Gmin ROF 

 

 Analiza ryzyka sektora  7.1.10

Ryzyka związane ze zmianami klimatu są iloczynem konsekwencji zjawiska 

i prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Poniżej zaprezentowano analizę ryzyka dla sektora 

gospodarki wodnej przyjmując następującą skalę ocen: 

+ umiarkowany wpływ, 

++ znaczący wpływ, 

+++  bardzo znaczący wpływ. 

 

Tabela 45. Analiza ryzyka – gospodarka wodna. 

Skutek 
 
 
Oceniany  
element 

Częstsze 
występowanie 

deszczy 
nawalnych i 

nagłych wezbrań 

Wydłużanie się 
okresów 

bezdeszczowych, 
występowanie 

niedoborów wody i 
susz 

Ekstremalne 
zjawiska 

pogodowe 
powodujące np. 

niszczenie 
infrastruktury 
oczyszczania 

ścieków  

Występowanie 
ekstremów 

pogodowych, 
długich okresów 
upalnych, wzrost 

wskaźnika 
parowania 

Wody 
powierzchniowe 

+++ +++ +++ +++ 

Gospodarka 
wodno-ściekowa 

+++ +++ +++ ++ 

Pobór i zmienność 
zapotrzebowania 
na wodę 

+++ +++ ++ +++ 

Powodzie i 
podtopienia 

+++ + +++ ++ 

Susza i 
retencjonowanie 
wód 

+ +++ +++ +++ 

Melioracje +++ + ++ ++ 

+umiarkowany wpływ, ++ – znaczący wpływ +++ – bardzo znaczący wpływ 

źródło: opracowanie własne 
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 Ocena wrażliwości sektora 7.1.11

Dla wymienionych ocenianych elementów dobrano wskaźniki i każdą z gmin poddano ocenie 

w skali 1-3, gdzie przypisując wartość 1 określono element, jako umiarkowanie wrażliwy, 2 

jako znacznie wrażliwy i 3 jako bardzo wrażliwy. W poniższej tabeli przedstawiono dobrane 

wskaźniki oraz przyjęte wskazania na podstawie, których dokonano ocen poszczególnych 

gmin. 

 

Tabela 46. Wskaźniki wrażliwości – gospodarka wodna. 

Oceniany 
element 

Wskaźnik 
Wpływ elementu na 
wrażliwość sektora 

Ocena wrażliwości* 

Wody 
powierzchniowe 

Całkowita długość 
cieków 
przepływających 
przez gminę [km] 

Obecność cieków 
wodnych ma wpływ ma 
występowanie wezbrań i 
powodzi. Generuje 
również możliwość 
transportu 
zanieczyszczeń np. 
przez spływanie ich z 
terenów rolniczych, 
przemysłowych itd. 
Wrażliwość rozważono 
dla dwóch opcji: 
 całkowita długość 

cieków 
przepływających 
przez gminę,  

 długość cieków w 
granicach gminy. 

1: gminy z długością cieków 
≤300 km 

2: gminy z długością cieków 
pomiędzy 300 a 500 km 

3: gminy z długością cieków 
≥500 km 

Długość cieków w 
granicach gminy 
[km] 

1: gminy z długością cieków 
≤150 km 

2: gminy z długością cieków 
pomiędzy 150 a 250 km 

3: gminy z długością cieków 
≥250 km 

Gospodarka 
wodno-
kanalizacyjne 
Pobór i 
zmienność 
zapotrzebowania 
na wodę 

Poziom 
zwodociągowania 
gmin [%] 

Im wyższy stopień 
zwodociągowania i 
skanalizowania obszaru 
tym mniejsza presja na 
środowisko (m.in. ze 
ścieków 
nieoczyszczonych) oraz 
mniejsze 
prawdopodobieństwo 
zagrożenia ze strony 
wody nieuzdatnionej (np. 
z indywidulanych studni, 
ujęć wód). 

1: zwodociągowanie ≥ 95 % 

2: zwodociągowanie pomiędzy 
60 a 95 % 

3: zwodociągowanie ≤ 60 % 

Poziom 
skanalizowania 
gmin [%] 

1: skanalizowanie ≥ 90 % 

2: skanalizowanie pomiędzy 70 
a 90 % 

3: skanalizowanie ≤ 70 % 

Powodzie i 
podtopienia 

Występowanie 
obszarów 
zagrożonych 
powodziami i 
podtopieniami [-] 

Występowanie obszarów 
zagrożonych 
powodziami i 
podtopieniami zwiększa 
wrażliwość sektora 
poprzez możliwość 
zaistnienia skutków 
związanych z 
wystąpieniem 
wspomnianych zjawisk 
tj. zniszczenia 
infrastruktury, mienia itd.  

1: nie występowanie obszarów 
zagrożonych powodziami i 
podtopieniami 

2: występowanie obszarów 
zagrożonych powodziami lub 
podtopieniami 

3: występowanie obszarów 
zagrożonych powodziami i 
podtopieniami 

Susza i 
retencjonowanie 
wód 

Pojemność 
zbiorników 
retencyjnych [m

3
] 

Zwiększenie powierzchni 
i liczba terenów małej 
retencji zmniejsza 

1: pojemność zbiorników w 
odniesieniu do powierzchni 
gminy ≥ 1m

3
/ha 
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Oceniany 
element 

Wskaźnik 
Wpływ elementu na 
wrażliwość sektora 

Ocena wrażliwości* 

stworzonych przy 
wsparciu programu 
„Moja woda” w 
odniesieniu do 
powierzchni gminy 

wrażliwość obszaru 
poprzez wzrost 
potencjału 
zatrzymywania wód i 
zmniejsza ryzyko 
wystąpienia np. 
gwałtownych wezbrań.. 

2: pojemność zbiorników w 
odniesieniu do powierzchni 
gminy pomiędzy 1 a 2 m

3
/ha 

3: pojemność zbiorników w 
odniesieniu do powierzchni 
gminy pomiędzy ≤ 2 m

3
/ha 

*kryteria oceny określono w odniesieniu do uwarunkowań lokalnych Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

źródło: opracowanie własne 

 

Każda z wartości została oceniona w skali 1–3, następnie na podstawie tych ocen wyliczono 

średnią ocenę dla każdej gminy i zaprezentowano na poniższej grafice. Dużą wrażliwość 

zidentyfikowano w mieście Rzeszowie oraz gminach Krasne i Trzebownisko. Z kolei gminy 

Głogów Małopolski, miasto Łańcut, Tyczyn oraz Boguchwała zgodnie z przyjętymi 

wskaźnikami wykazywały umiarkowaną wrażliwość w sektorze gospodarki wodnej. Należy 

nadmienić, że w czerwcu 2020 oraz w lipcu 2021 wody spowodowały znaczne zniszczenia 

na terenie gminy Chmielnik, co wskazuje na znaczną wrażliwość tego obszaru.  

 

 
Rysunek 83. Klasyfikacja gmin na podstawie wrażliwości w sektorze gospodarki wodnej. 

źródło: opracowanie własne 
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7.2 Rolnictwo 

Rolnictwo znajduje się pod znaczącym wpływem zmian klimatycznych, ale jednocześnie jest 

siłą napędową tych zmian, choćby poprzez produkcję gazów cieplarnianych. Główną 

przyczyną negatywnego wpływu na klimat sektora rolnictwa jest w/w emisja gazów 

cieplarnianych. W ten sposób zmiany klimatyczne ulegają przyspieszeniu, powodując 

negatywne skutki w przyrodzie. Rolnictwo odpowiada za ok. 26% globalnej emisji gazów 

cieplarnianych36. W kwestii CO2 uważa się, że wartość emisji jest porównywalna ze 

zdolnością roślin uprawnych do jego absorpcji (IPCC, 2006), jednak w przypadku dwóch 

innych gazów cieplarnianych (wykazujących większą szkodliwość niż dwutlenek węgla) 

produkcja rolnicza odpowiada za 60% emisji N2O i 50% CH4
37. Zmniejszenie śladu 

węglowego generowanego przez rolnictwo ma więc kluczowe znaczenie dla ograniczenia 

zmian klimatycznych.  

 

Rolnictwo jako sektor bezpośrednio związany z warunkami klimatycznymi jest szczególnie 

narażony na ich zmiany. Zmiany temperatury powodują m.in. przesunięcie stref 

klimatycznych, które maja wpływ m.in. na pogorszenie warunków rozwoju dla roślin 

rodzimych, gradacje szkodników, spadek różnorodności biologicznej ekosystemów i tym 

samym pogorszenie warunków do produkcji żywności. Poniżej zestawiono najważniejsze 

problemy dotykające gminy Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w kontekście 

rolnictwa. 

 

Tabela 47. Problemy z zakresu rolnictwa na terenie gmin Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. 

Lp. Gmina Problemy z zakresu rolnictwa na terenie ROF 

1.  Błażowa 

Niedobory wody w rolnictwie widoczne są głównie w uprawach zbóż  
i rzepaku, zwłaszcza w ostatnich latach, gdzie suma opadów miesięcznych 
przypadająca na okresy kwitnienia jest zdecydowanie za niska w stosunku 
do zapotrzebowania. W związku z tym że gleby na terenie gminy są  
w większości glebami ciężkimi i bardzo ciężkimi skutki suszy nie są aż tak 
bardzo widoczne. 

2.  Boguchwała 

Gmina Boguchwała znajduje się na obszarze zaklasyfikowanym w klasach 
zagrożenia suszą rolniczą do klasy I – słabo zagrożone, w klasach 
zagrożenia suszą hydrologiczną do klasy II – umiarkowane zagrożenie,  
a w przypadku zagrożenia suszą hydrogeologiczną do klasy II – 
umiarkowane zagrożenie. Według klas łącznego zagrożenia suszą teren 
gminy Boguchwała zakwalifikowany został jako umiarkowanie zagrożony. 

3.  Chmielnik Bd 

4.  Czarna 
W okresach bezdeszczowych występują niedobory wody na gruntach 
użytkowanych rolniczo. 

5.  Czudec Na terenie gminy występuje problem zakwaszenia gleb. 

6.  
Głogów 

Małopolski 
Bd 

7.  Hyżne 
Największym problem jest ogólny spadek zainteresowania rolnictwem, co 
prowadzi do wyjałowienia nieuprawianych gleb. Sezonowe niedobory wody 
spowodowane są przede wszystkim spadkiem wód gruntowych. 

8.  Krasne 
Na terenie gminy nie występują problemy związane z rolnictwem, jednak 
okresowym problemem pojawiającym się na terenach zielonych gminy jest 
susza hydrologiczna. Na terenie gminy obserwuje się także postępujący 

                                                
36

 Poore J. i Nemecek T., „Reducing food’s environmental impacts through producers and 
consumers”, 2018. 
37

 Konrad Prandecki, Wioletta Wrzaszcz, Marek Zieliński, Rolnictwo a klimat, 
https://publikacje.pan.pl/Content/119782/PDF/14_Prandecki_Wrzaszcz.pdf?handler=pdf 
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Lp. Gmina Problemy z zakresu rolnictwa na terenie ROF 

spadek produkcji rolnej. 

9.  Lubenia Bd 

10.  Łańcut Bd 

11.  
Łańcut 

(miasto) 
Bd 

12.  Rzeszów Bd 

13.  Świlcza Bd 

14.  Tyczyn Bd 

15.  Trzebownisko Problemem występującym na terenie gminy są niedobory wody. 

źródło: Informacje z UG/UM gmin ROF 

 

Aby dostosować rolnictwa do zmieniających się warunków klimatycznych, konieczne będą 

następujące zmiany: 

 dostosowanie terminów zabiegów polowych do warunków wegetacji roślin (daty 

siewów, aplikacji nawozów i środków ochrony roślin), 

 właściwy dobór roślin w płodozmianie, 

 zwiększenie efektywności nawadniania roślin, 

 optymalizacja wielkości i sposobu stosowania nawozów mineralnych, 

 wymiana odmian roślin uprawnych na lepiej przystosowane do zmienionego klimatu, 

 przystosowanie roślin paszowych do zmienionych warunków naturalnych – 

odpornych na susze i upały, 

 monitorowanie rozprzestrzeniania się szkodników i chorób oraz opracowanie metod, 

które zwiększą odporność upraw na te patogeny, 

 wdrażanie internetowych systemów wspomagania decyzji (np. system monitoringu 

suszy rolniczej) 

 narzędzia do sporządzania planów nawożenia oraz symulowania produkcji nawozów 

naturalnych38. 

 

Wpływ zmian klimatycznych na dobrostan zwierząt hodowlanych jest także niezwykle istotną 

kwestią. Wraz ze wzrostem temperatury otoczenia należy obawiać się przegrzania zwierząt, 

zarówno na pastwisku, jak i w budynkach, co może skutkować stresem, niższymi 

przyrostami dziennymi, łatwiejszą zapadalnością na choroby oraz problemami 

z rozrodczością. Konsekwencją podniesienia średniej temperatury, szczególnie w okresie 

letnim, będzie obniżona produkcja mięsa i mleka, większa ilość leków weterynaryjnych, 

szczepionek i środków odkażających zużytych na profilaktykę i leczenie chorób oraz 

zwiększona liczba upadków i brakowań zwierząt. Zwierzęta gospodarskie i surowce dla ich 

wyżywienia podlegają zmianom klimatycznym zarówno bezpośrednio, poprzez zmianę 

produktywności i plonów, jak i pośrednio, np. przez zmiany cen pasz. Przewiduje się, że 

bezpośredni wpływ zmian klimatycznych na zwierzęta gospodarskie zmieni ich wydajność 

oraz jakość produktów pochodzenia zwierzęcego39. 

 

Analizę stanu i wrażliwości sektora rolnictwa rozpoczęto od oceny w zakresie jakości i liczby 

upraw rolnych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Następnie przyjrzano się 

zagadnieniom z zakresu hodowli zwierząt oraz nieużytków rolnych przywołując dane 

                                                
38

 Urszula Kozaczuk, Adaptacja rolnictwa do zmian klimatycznych,  

http://www.dodr.pl/userfiles/contents/publikacje/143/adaptacja-rolnictwa.pdf 
39

 źródło cyt. za: Joanna Zarzyńska, Romuald Zabielski, Adaptacja produkcji zwierzęcej do zmian klimatycznych, 

https://publikacje.pan.pl/Content/119783/PDF/15_Zarzynska-Zabielski.pdf?handler=pdf 
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ilościowe z tych obszarów tematycznych. Istotną, podjętą w niniejszym podpunkcie tematyką 

jest susza rolnicza jako jedno z najbardziej dotkliwych dla rolnictwa zjawisk pogłębiających 

się poprzez zachodzące zmiany klimatu.  

Rozważono także problem ochrony gleb oraz zanieczyszczenia wynikające ze stosowania 

środków ochrony roślin. Ważnym zagadnieniem poruszonym w podrozdziale jest rolnictwo 

ekologiczne, które powinno znaleźć szczególne miejsce w działaniach z zakresu mitygacji  

i adaptacji do zmian klimatu, jako gałąź sektora wspomagająca i realizująca założenia 

rolnictwa przyjaznego środowisku i klimatowi. W podsumowujących punktach podrozdziału 

zaprezentowano analizę ryzyka wspomnianych elementów sektora w odniesieniu do 

następujących skutków zmian klimatu: 

 wydłużenie okresu wegetacji, przyspieszenie wiosennych prac polowych, wydłużenie 

sezonu pastwiskowego,  

 ograniczenie powierzchni uprawy roślin klimatu chłodnego i wilgotnego,  

 wzrost nasilenia patogenów oraz pojawienie się nowych ciepłolubnych gatunków 

szkodników i chwastów,  

 zaburzenia w gospodarce wodnej skutkujące m.in. suszami,  

 zwiększone występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych powodujących starty 

w rolnictwie. 

Zamykającą podrozdział ocenę wrażliwości sektora dokonano za pomocą następujących 

wskaźników: 

 liczba gospodarstw rolnych ogółem, 

 powierzchnie upraw w gminach z wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, 

 pogłowie zwierząt gospodarskich (bydła, trzody chlewne, drobiu), 

 średni udział powierzchni zagrożonej suszą [%] pomiędzy rokiem 2009 a 2021, 

 udział upraw zajmujących największą powierzchnię na obszarze gminy 

w  sumarycznej powierzchni upraw [%] z wniosków o przyznanie płatności 

bezpośrednich, 

 powierzchnia nieużytków na terenie gminy, 

 liczba zabiegów środkami ochrony roślin wykonanych na powierzchnię. 

 

Przy zestawieniu wskaźników zamieszczono informacje o wpływie danego elementu na 

wrażliwość sektora oraz przyjęte przedziały, a następnie wynik oceny wrażliwości 

zobrazowano za pomocą mapy pt. Klasyfikacja gmin na podstawie wrażliwości w sektorze 

rolnictwa. 
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 Gospodarstwa rolne i uprawy  7.2.1

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego na terenie Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego istniało 41 129 gospodarstw rolnych, z czego 39 088 było gospodarstwami 

indywidulanymi (gospodarstwa indywidulane to gospodarstwa rolne użytkowane przez osoby 

fizyczne). Na poniższych wykresach zaprezentowano liczbę gospodarstw rolnych ogółem 

i gospodarstw indywidulanych w rozbiciu na gminy wchodzące w skład ROF. Jak można 

zauważyć, w obu kategoriach największe wskaźniki osiąga gmina Łańcut, a najniższe miasto 

Łańcut. Większość gospodarstw rolnych na terenie ROF ma wielkość pomiędzy 1-5 ha 

(51,5% powierzchni wszystkich gospodarstw). Z kolei 29,1% powierzchni gospodarstw 

stanowią te mające powyżej 15 ha. Zaprezentowane dan zostały zebrane w ramach 

Powszechnego Spisu Rolnego 2020. 

  

Rysunek 84. Gospodarstwa rolne ogółem na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

(na podstawie Spisu rolnego z 2020 r.). 

źródło: GUS, opracowanie własne 

  

Rysunek 85. Gospodarstwa indywidualne na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

(na podstawie Spisu rolnego z 2020 r.). 

źródło: GUS, opracowanie własne 
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W poniższej tabeli zaprezentowano rozbicie powierzchni rolnych na poszczególne rodzaje 

gruntów i użytków rolnych tj.: 

 grunty ogółem, 

 użytki rolne ogółem, 

 użytki rolne w dobrej kulturze,  

 pod zasiewami,  

 grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi,  

 uprawy trwałe , 

 łąki trwałe,  

 pastwiska trwałe,  

 pozostałe użytki rolne, 

 lasy i grunty leśne,  

 pozostałe grunty. 

 

Największą powierzchnię na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego zajmują 

tereny pod zasiewami – 20 216,3 ha oraz łąki trwałe – 14 702,8 ha. Użytków w dobrej 

kulturze rolnej na terenie ROF jest 39 537,4 ha. Najwięcej gruntów ogółem (powyżej 

4 000 ha) występuje na terenie gmin: Łańcut, Rzeszów, Błażowa, Boguchwała oraz Głogów 

Małopolski. Najmniej gruntów rolnych znajduje się na obszarze gmin Krasne oraz miasto 

Łańcut. 
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Tabela 48. Rodzaje gruntów i użytków rolnych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (na podstawie Spisu rolnego z 2020 r.). 

Gmina 

Rodzaj gruntów i użytków [ha] 

Grunty 
ogółem 

Użytki 
rolne 

ogółem 

Użytki 
rolne w 
dobrej 

kulturze 

Pod 
zasiewami 

Grunty 
ugorowane 
łącznie z 

nawozami 
zielonymi 

Uprawy 
trwałe 

łąki 
trwałe 

pastwiska 
trwałe 

pozostałe 
użytki 
rolne 

lasy i 
grunty 
leśne 

pozostałe 
grunty 

Błażowa 4 570,66 3 675,35 3 544,27 1 251,61 188,88 58,35 1 905,32 93,19 131,08 600,21 295,1 

Boguchwała 4 539,6 3 917,9 3 840,5 2 635,3 95,8 51,0 988,1 40,5 77,4 109,3 512,4 

Chmielnik 2 232,9 1 772,4 1 672,5 663,1 76,7 37,6 801,8 38,9 99,9 313,8 146,7 

Czarna 2 520,5 2 185,4 2 118,6 945,6 114,0 186,2 774,6 75,8 66,9 110,9 224,1 

Czudec 3 742,5 3 034,0 2 891,2 1 663,1 94,2 58,4 950,7 87,9 142,9 413,6 294,8 

Głogów 
Małopolski 

4 100,6 3 310,3 3 144,8 1 022,4 155,0 116,6 1 782,9 53,6 165,6 329,1 461,1 

Hyżne 1 832,7 1 489,0 1 406,2 507,4 69,9 30,9 739,0 35,9 82,8 204,8 139,0 

Krasne 1 206,6 1 071,0 1 026,8 432,0 62,6 83,8 416,2 17,8 44,2 38,3 97,3 

Lubenia 2 103,4 1 607,7 1 507,0 451,9 73,0 38,9 871,5 46,1 100,8 223,8 271,9 

Łańcut 7 027,7 6 450,0 6 341,2 4 816,1 69,6 505,8 843,1 28,9 108,9 208,6 369,1 

Łańcut (miasto) 619,8 554,9 540,1 253,5 12,3 124,2 138,5 6,9 14,8 23,3 41,7 

Rzeszów 5 188,9 4 553,8 4 438,2 1 948,7 189,0 162,5 2 013,3 74,9 115,5 319,1 316,0 

Świlcza 3 585,3 3 235,4 3 070,5 1 938,6 178,3 82,2 812,5 30,0 164,9 128,9 221,0 

Trzebownisko 3 104,9 2 766,9 2 631,5 1 246,4 260,2 48,0 958,6 82,7 135,4 133,9 204,1 

Tyczyn 1 839,8 1 505,3 1 364,3 440,7 44,2 68,4 706,8 78,5 141,0 200,0 134,4 

Razem 48 215,6 41 129,5 39 537,4 20 216,3 1 683,7 1 652,8 14 702,8 791,5 1 592,0 3 357,5 3 728,6 

źródło: GUS, opracowanie własne 

 

 

 



Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

181 

Na ponizszym rysunku zaprezentowano podział upraw na grupy. Przedstawione dane 

pochodzą z wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich (na podstawie informacji 

opublikowanych przez Agencje Restrukturyzacji i Modernicacji Rolnictwa). Największy 

procentowy udzial mają użytki zielone, zboża oraz rośliny pastewne (w sumie 82,2 %). 

 
Rysunek 86. Uprawy na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - dane z wniosków 

o przyznanie płatności bezpośrednich. 

źródło: rejestr upraw.arimr.gov.pl, dane za rok 2021, opracowanie własne 
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Rysunek 87. Powierzchnie upraw w gminach - dane w hektarach z wniosków o przyznanie 

płatności bezpośrednich. 

źródło: rejestrupraw.arimr.gov.pl, dane za rok 2021, opracowanie własne 
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Tabela 49. Uprawy zajmujące największą powierzchnię na obszarach gmin Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego - dane w hektarach z wniosków o przyznanie płatności 

bezpośrednich. 

Gmina 

Powierzchnia upraw [ha] 

Mieszanka 
zbożowa 

Pszenica 
ozima 

Rzepak 
ozimy 

Kukurydza 

Błażowa 274,26 416,14 101,65 43,34 

Boguchwała 198,68 953,4 400,85 179,83 

Chmielnik 195,54 188,87 75,18 8,8 

Czarna 130,26 307,95 135,71 242,76 

Czudec 353,70 490,84 136,25 16,23 

Głogów Małopolski 439,76 183,37 54,52 31,75 

Hyżne 203,31 149,72 64,56 11,76 

Krasne 52,35 152,56 62,18 189,18 

Lubenia 384,24 138,28 9,27 0,07 

Łańcut 223,71 1 503,92 633,86 1 131,92 

Łańcut (miasto) 14,53 110,55 57,33 55,05 

Rzeszów 206,90 345,13 103,61 79,22 

Świlcza 285,85 584,98 355,07 235,32 

Trzebownisko 151,19 361,26 156,32 309,75 

Tyczyn 206,73 139,89 34,95 2,8 

Razem  3 321,01 6 026,86 2 381,31 2 537,78 

źródło: rejestrupraw.arimr.gov.pl, dane za rok 2021, opracowanie własne 

 

Przy długoterminowym stosowaniu monokultury zaczynają zdecydowanie przeważać skutki 

negatywne, do których należą: 

 wyczerpywanie się składników mineralnych w glebie prowadzące do zmniejszenia się 

jej żyzności, 

 intensywniejsza erozja gleby, 

 zmniejszenie się zawartości wody w glebie prowadzące do warstwowego 

przesuszenia gleby, które powstaje wskutek pobierania wody przez rośliny z jednego 

poziomu, wzmożone występowanie chorób roślin, szkodników, chwastów i związana 

z tym konieczność stosowania dużych ilości środków ochrony roślin, 

 doprowadzenie do pogorszenia się jakości fizykochemicznych gleby, wskutek 

stosowania chemizacji40. 
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 źródło cyt. za: https://zpe.gov.pl/pdf/PBkeuMZ4U 
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 Hodowla zwierząt 7.2.2

Pogłowie zwierząt gospodarskich na terenie ROF zgodnie z danymi Powszechnego Spisu 

Rolnego 2020 wynosiło 2 754 szt. bydła, 3 649 szt. trzody chlewnej oraz 958 481 szt. drobiu. 

Jeśli chodzi o liczebność bydła i trzody chlewnej - najwięcej znajduje się na trenie gminy 

Łańcut. Natomiast największe pogłowie drobiu występuje w gminie Głogów Małopolski. 

 

Tabela 50. Pogłowie zwierząt gospodarskich na terenie Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego (na podstawie Spisu rolnego z 2020 r.). 

Nazwa 

Pogłowie zwierząt gospodarskich 

Bydło 
ogółem 

Bydło - 
krowy 

Trzoda 
chlewna 
(świnie) 
ogółem 

Trzoda 
chlewna 
(świnie) - 

lochy 

Drób 
ogółem 

Drób 
kurzy 

Błażowa 370 241 147 20 12 031 11 016 

Boguchwała 203 96 447 49 162 833 160 822 

Chmielnik 179 70 126 12 5 917 5 302 

Czarna 169 74 400 0 7 035 6 151 

Czudec 336 198 908 94 102 893 101 965 

Głogów Małopolski 276 190 11 0 257 283 251 185 

Hyżne 166 111 27 0 7 018 6 158 

Krasne 89 34 28 6 71 299 70 508 

Lubenia 73 50 160 0 45 082 44 320 

Łańcut 385 230 918 80 92 138 90 877 

Łańcut (miasto) 7 6 0 0 748 712 

Rzeszów 168 133 80 13 72 917 67 879 

Świlcza 49 27 124 13 23 415 22 245 

Trzebownisko 66 47 202 13 93 003 89 855 

Tyczyn 218 105 71 7 4 869 4 277 

Razem 2 754 1 612 3 649 307 958 481 933 272 

źródło: GUS, opracowanie własne 
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 Nieużytki 7.2.3

Jednym z ważniejszych działań przyczyniających się do zwiększenia sekwestracji 

(wychwytywania) CO2 mogą okazać się działania sektorów zainteresowanych zmianami 

użytkowania terenu i leśnictwa, polegające na zagospodarowaniu powszechnie 

występujących nieużytków rolnych. Nieużytki rolne, szczególnie te położone w obszarach 

górskich i wyżynnych mogą być swoistymi zbiornikami kumulującymi węgiel atmosferyczny 

nie mając jednocześnie wpływu na produkcję sektora rolniczo-spożywczego41. W poniższej 

tabeli zestawiono powierzchnie nieużytków na terenie gmin Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. 

Tabela 51. Powierzchnie nieużytków na terenie gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Gmina 
Powierzchnia 
nieużytków na 

terenie gmin [ha] 
Opis, szczegóły 

Błażowa 21 

Na terenie całej gminy Błażowa punktowo występują 
nieużytki, głównie na terenach o niekorzystnym 
ukształtowaniu terenu (stoki, znaczne nachylenia 
terenu) i glebach o niskiej klasie bonitacyjnej. 

Boguchwała 10 Bd 

Chmielnik 8 
Na terenie gminy znajdują się nieużytki, są to 
niewielkie powierzchniowo działki rozproszone na 
całym jej obszarze. 

Czarna 17 Bd 

Czudec 21 

Zgodnie z rejestrem gruntów na terenie gminy 
znajduje się ok. 20 ha nieużytków. Ponadto występują 
również grunty orne nieużytkowane, często porośnięte 
niekoszoną trawą, chwastami, zarastające 
samosiewami drzew. Grunty te znajdują się głównie  
w sąsiedztwie lasów (brak szczegółowych danych 
lokalizacyjnych). 

Głogów Małopolski 53 Bd 

Hyżne 13 Bd 

Krasne 31 Bd 

Lubenia 14 Bd 

Łańcut 8 
Są to niewielkie powierzchniowo tereny zlokalizowane 
w 8 z 9 miejscowości Gminy Łańcut. 

Łańcut (miasto) 7 Bd 

Rzeszów 18 Bd 

Świlcza 37 

Tereny te znajdują się w miejscach ciężko 
dostępnych, z dala od zabudowań mieszkalnych, są to 
tereny nieużytkowane przez ostatnie kilkadziesiąt lat, 
porośnięte drzewami i zakrzaczone. 

Trzebownisko 18 Bd 

Tyczyn 13 
Miasto Tyczyn – 3,7400 ha, Kielnarowa – 1,0420 ha, 
Borek Stary – 5,2156 ha, Hermanowa - 6,8629 ha. 

źródło: Informacje od Starostw Powiatowych oraz Gmin ROF 

 

                                                
41

 źródło: cyt. za: https://cbkpan.pl/mail-identyfikacja-nieuzytkow-rolnych-w-europie-i-rozbudowa-ich-potencjalu-

jako-obszarow-sekweszracji-co2/ 
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 Susza rolnicza 7.2.4

W celu zdiagnozowania problemu suszy rolniczej przeanalizowano udział obszarów 

zagrożonych tym zjawiskiem na terenie każdej z gmin. Poniżej przedstawiono wykresy 

obrazujące udział powierzchni zagrożonej suszą dla kliku rodzajów roślin uprawnych: 

 zboża ozime, 

 zboża jare, 

 kukurydza na ziarno, 

 kukurydza na kiszonkę, 

 rzepak i rzepik, 

 ziemniak, 

 burak cukrowy, 

 warzywa gruntowe, 

 krzewy owocowe, 

 drzewa owocowe, 

 truskawki. 

 

Ilość występowania obszarów suszy rolniczej na terenie wszystkich gmin Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego była największa w 2015 r. W przypadku gmin Błażowej, 

Boguchwały, Chmielnik, Czudec, Hyżne, Łańcut, miasta Łańcut, Rzeszowa oraz gminy 

Tyczyn najbardziej ucierpiały uprawy ziemniaków oraz krzewów i drzew owocowych. 

W innych gminach obszary zagrożone suszą dotyczyły także innych gatunków roślin 

uprawnych, co zaprezentowano na poniższych rysunkach. 
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Rysunek 88. Średni udział powierzchni zagrożonej suszą w latach 2009-2021 – gmina Błażowa. 

źródło: susza.iung.pulawy.pl, opracowanie własne 
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Rysunek 89. Średni udział powierzchni zagrożonej suszą w latach 2009-2021 – gmina Boguchwała. 

źródło: susza.iung.pulawy.pl, opracowanie własne 
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Rysunek 90. Średni udział powierzchni zagrożonej suszą w latach 2009-2021 – gmina Chmielnik. 

źródło: susza.iung.pulawy.pl, opracowanie własne 
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Rysunek 91. Średni udział powierzchni zagrożonej suszą w latach 2009-2021 – gmina Czarna. 

źródło: susza.iung.pulawy.pl, opracowanie własne 
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Rysunek 92. Średni udział powierzchni zagrożonej suszą w latach 2009-2021 – gmina Czudec. 

źródło: susza.iung.pulawy.pl, opracowanie własne 
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Rysunek 93. Średni udział powierzchni zagrożonej suszą w latach 2009-2021 – gmina Głogów Małopolski. 

źródło: susza.iung.pulawy.pl, opracowanie własne 
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Rysunek 94. Średni udział powierzchni zagrożonej suszą w latach 2009-2021 – gmina Hyżne. 

źródło: susza.iung.pulawy.pl, opracowanie własne 
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Rysunek 95. Średni udział powierzchni zagrożonej suszą w latach 2009-2021 – gmina Krasne. 

źródło: susza.iung.pulawy.pl, opracowanie własne 
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Rysunek 96. Średni udział powierzchni zagrożonej suszą w latach 2009-2021 – gmina Lubenia. 

źródło: susza.iung.pulawy.pl, opracowanie własne 
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Rysunek 97. Średni udział powierzchni zagrożonej suszą w latach 2009-2021 – gmina Łańcut. 

źródło: susza.iung.pulawy.pl, opracowanie własne 
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Rysunek 98. Średni udział powierzchni zagrożonej suszą w latach 2009-2021 – gmina Miasto Łańcut. 

źródło: susza.iung.pulawy.pl, opracowanie własne 
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Rysunek 99. Średni udział powierzchni zagrożonej suszą w latach 2009-2021 – gmina Miasto Rzeszów. 

źródło: susza.iung.pulawy.pl, opracowanie własne 
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Rysunek 100. Średni udział powierzchni zagrożonej suszą w latach 2009-2021 – gmina Świlcza. 

źródło: susza.iung.pulawy.pl, opracowanie własne 
 

Zboża ozime

Zboża jare
Kukurydza na ziarno

Kukurydza na kiszonkę
Rzepak i rzepik

Ziemniak
Burak cukrowy

Chmiel
Tytoń

Warzywa gruntowe
Krzewy owocowe
Drzewa owocowe
Truskawki

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

Ś
re

d
n

i 
u

d
z
ia

ł 
p

o
w

ie
rz

c
h

n
i 
z
a
g

ro
ż
o

n
e
j 
s
u

s
z
ą
 w

 s
k
a
li
 r

o
k
u

 [
%

] 

Rok 

Świlcza 



Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

200 

 
Rysunek 101. Średni udział powierzchni zagrożonej suszą w latach 2009-2021 – gmina Tyczyn. 

źródło: susza.iung.pulawy.pl, opracowanie własne 
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Rysunek 102. Średni udział powierzchni zagrożonej suszą w latach 2009-2021 – gmina Trzebownisko. 

źródło: susza.iung.pulawy.pl, opracowanie własne
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Jak można zauważyć na poniższym rysunku pomiędzy rokiem 2009 a 2021 najwięcej 

narażonych na suszę rolniczą terenów znajdowało się w gminach Głogów Małopolski, 

Czarna oraz Trzebownisko.  

 
 

Rysunek 103. Średni udział powierzchni zagrożonej suszą w latach 2009-2021 – uśrednione dla 

wszystkich gatunków roślin uprawnych. 

źródło: susza.iung.pulawy.pl, opracowanie własne 
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 Ochrona gleb, racjonalne wykorzystywanie zasobów glebowych 7.2.5

w celach rolniczych 

Gleby, podobnie jak inne elementy środowiska naturalnego mogą ulegać zanieczyszczeniom 

pochodzenia: 

 przemysłowego, 

 rolniczego, 

 komunalnego, 

 komunikacyjnego. 

Zanieczyszczenia gleb pochodzenia rolniczego wynikają głównie ze zbyt intensywnego 

nawożenia oraz nadmiernego stosowania pestycydów. 

Pestycydy są związkami chemicznymi stosowanymi m.in. do: 

 zwalczania chorób roślin (bakteriocydy), 

 ochrony roślin przed szkodnikami (insektycydy) i grzybami (fungicydy), 

 usuwania chwastów (herbicydy)42. 

 

Poniżej przedstawiono dane dotyczące liczby zabiegów środkami ochrony roślin wykonanych 

na powierzchnię na terenie gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (dane  

z Powszechnego Spisu Rolnego 2020). Dane dotyczą okresu 12 miesięcy liczonego od 

2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Zbierano informacje o liczbie zabiegów 

środkami ochrony roślin wykonanych na następujące grupy upraw: zboża, warzywa, sady 

i inne uprawy trwałe oraz pozostałe uprawy (uprawy okopowe, w tym ziemniaki, uprawy 

strączkowe, motylkowe, przemysłowe, oleiste, pastewne, zioła, kwiaty, trawy polowe 

i truskawki), a także w magazynach. 

 

Tabela 52. Zabiegi wykonane środkami ochrony roślin na powierzchnię (wg Powszechnego 

Spisu Rolnego 2020). 

Zabiegi wykonane 
środkami ochrony 
roślin 

W gospodarstwach rolnych 
ogółem 

W gospodarstwach 
indywidualnych 

Zbóż Warzyw 
Pozostałych 

upraw 
Zbóż Warzyw 

Pozostałych 
upraw 

[szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] 

Błażowa 570 271 245 568 271 245 

Boguchwała 980 185 136 972 180 133 

Chmielnik 340 199 89 339 198 88 

Czarna 445 105 289 442 105 289 

Czudec 609 182 137 605 182 137 

Głogów Małopolski 432 351 190 432 351 190 

Hyżne 265 124 188 265 124 188 

Krasne 278 141 96 278 141 96 

Lubenia 295 349 88 295 349 88 

Łańcut 1 723 403 283 1 703 403 283 

Łańcut (miasto) 128 16 6 128 16 6 

Rzeszów 650 189 124 647 189 124 

                                                
42

 źródło: cyt. za: https://zpe.gov.pl/pdf/P5RgSl8YT 
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Zabiegi wykonane 
środkami ochrony 
roślin 

W gospodarstwach rolnych 
ogółem 

W gospodarstwach 
indywidualnych 

Zbóż Warzyw 
Pozostałych 

upraw 
Zbóż Warzyw 

Pozostałych 
upraw 

[szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] 

Świlcza 757 385 286 756 384 285 

Trzebownisko 530 293 303 527 291 303 

Tyczyn 213 97 87 212 97 86 

źródło: GUS 

 

Ochrona zdrowia roślin powinna polegać przede wszystkim na zapobieganiu 

rozprzestrzeniania się chwastów, szkodników i sprawców chorób. Właściwie i terminowo 

przeprowadzone zabiegi agrotechniczne stwarzają odpowiednie warunki dla prawidłowego 

rozwoju roślin uprawnych, a silne i dobrze wykształcone rośliny nawet w obecności 

organizmów szkodliwych są bardziej odporne na ich negatywne oddziaływanie. W celu 

zmniejszenia zagrożeń ze strony organizmów szkodliwych należy stosować przede 

wszystkim: 

 właściwy płodozmian, 

 odpowiednie stanowisko pod uprawę roślin, 

 zrównoważone nawożenie i nawadnianie, 

 odmiany roślin mało podatne na choroby i wyleganie, 

 kwalifikowany materiał siewny i zaprawianie nasion, 

 właściwy termin i gęstość siewu, 

 odpowiedni termin zbioru43. 

 

 Rolnictwo ekologiczne 7.2.6

Rolnictwo ekologiczne jest najbardziej prośrodowiskową metodą produkcji rolnej. Jest to 

obszar bardzo ważny, ale wymaga on ciągłych zmian w celu zwiększenia udziału tego 

sektora produkcji. Można śmiało podkreślić, że rolnictwo ekologiczne staje się trendem 

światowym. Wyraźnie zaznaczyła to Komisja Europejska zarówno w Strategii na rzecz 

bioróżnorodności, jak i Strategii Farm to Fork, gdzie postawiony został cel osiągnięcia 25% 

do 2030 roku upraw w Unii Europejskiej w systemie rolnictwa ekologicznego.  

 

Bardzo często podkreśla się dwoistą naturę systemu rolnictwa ekologicznego. Jest to przede 

wszystkim system wpływający pozytywnie na środowisko naturalne, co z kolei przyczynia się 

do osiągania szeroko rozumianych korzyści rolnośrodowiskowych. Z drugiej jednak strony 

rolnictwo ekologiczne jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku 

i rosnącą świadomość konsumentów44. 

 

Upoważnione Jednostki Certyfikujące w Rolnictwie Ekologicznym w Polsce spełniające 

wymagania określone w art. 27 ust. 5 i 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 

28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych 

i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, 

                                                
43

 źródło: https://www.ior.poznan.pl/plik,2361,kodeks-dobrej-praktyki-ochrony-roslin-pdf.pdf 
44

 źródło: cyt. za: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rolnictwo-ekologiczne1 



Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

205 

z późn. zm.). W poniższej tabeli zestawiono liczby producentów w rolnictwie ekologicznym 

na terenie gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 

Tabela 53. Wykaz producentów w rolnictwie ekologicznym na terenie gmin Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego. 

Gmina 
Produkcja 
roślinna 

Produkcja 
roślinna, 

Produkcja 
zwierzęca 

Wprowadzanie 
na rynek 

produktów 
ekologicznych 

(obrót wewnątrz 
UE) 

Inne Razem 

Błażowa 4 1 - - 5 

Boguchwała 1 1 1 1 4 

Chmielnik 2 2 - 2 6 

Czarna 2 4 - - 6 

Czudec 5 4 - 3 12 

Głogów Małopolski 7 - - - 7 

Hyżne 1 3 - - 4 

Krasne 4 - - - 4 

Lubenia - - - - 0 

Rzeszów 5 4 2 11 22 

Łańcut 17 3 1 2 23 

Łańcut (miasto) - - - 2 2 

Świlcza 1 - - - 1 

Trzebownisko 3 - 1 1 5 

Tyczyn 0 - - - 0 

źródło: https://www.gov.pl/web/ijhars/udostepnianie-informacji-o-producentach-w-rolnictwie-

ekologicznym, opracowanie własne

https://www.gov.pl/web/ijhars/udostepnianie-informacji-o-producentach-w-rolnictwie-ekologicznym
https://www.gov.pl/web/ijhars/udostepnianie-informacji-o-producentach-w-rolnictwie-ekologicznym
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 Analiza ryzyka sektora  7.2.7

Ryzyka związane ze zmianami klimatu są iloczynem konsekwencji zjawiska 

i prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Poniżej zaprezentowano analizę ryzyka dla sektora 

rolnictwa przyjmując następującą skalę ocen: 

+ umiarkowany wpływ, 

++ znaczący wpływ, 

+++  bardzo znaczący wpływ. 

 

Tabela 54. Analiza ryzyka – rolnictwo. 

Skutek 
 
 
Oceniany  
element 

Wydłużenie 
okresu 

wegetacji, 
przyspieszenie 

wiosennych 
prac polowych, 

wydłużenie 
sezonu 

pastwiskowego 

Ograniczenie 
powierzchni 

uprawy roślin 
klimatu 

chłodnego i 
wilgotnego 

Wzrost nasilenia 
patogenów oraz 
pojawienie się 

nowych 
ciepłolubnych 

gatunków 
szkodników i 
chwastów. 

Zaburzenia w 
gospodarce 

wodnej 
skutkujące m.in. 

suszami 

Zwiększone 
występowanie 
ekstremalnych 

zjawisk 
pogodowych 

powodujących 
starty w 

rolnictwie 

Wykorzystanie 
zasobów 
glebowych 

+++ ++ + ++ +++ 

Hodowla 
zwierząt 

++ + ++ ++ +++ 

Nawadnianie i 
susza rolnicza 

++ + + +++ +++ 

Zróżnicowanie 
upraw, 
monokultury 

++ ++ +++ ++ ++ 

Rolnictwo 
ekologiczne 

++ ++ +++ +++ ++ 

+umiarkowany wpływ, ++ – znaczący wpływ +++ – bardzo znaczący wpływ 

źródło: opracowanie własne 
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 Ocena wrażliwości sektora 7.2.8

Dla wymienionych ocenianych elementów dobrano wskaźniki i każdą z gmin poddano ocenie 

w skali 1-3, gdzie przypisując wartość 1 określono element jako umiarkowanie wrażliwy,  

2 jako znacznie wrażliwy i 3 jako bardzo wrażliwy. W poniższej tabeli przedstawiono dobrane 

wskaźniki oraz przyjęte wskazania na podstawie, których dokonano ocen poszczególnych 

gmin. 

 

Tabela 55. Wskaźniki wrażliwości – rolnictwo. 

Oceniany 
element 

Wskaźnik 
Wpływ elementu na 
wrażliwość sektora 

Ocena wrażliwości 

Wykorzystanie 
zasobów 
glebowych 

Liczba 
gospodarstw 
rolnych ogółem 

Duża liczba gospodarstw 
rolnych powoduje 
wzmożoną wrażliwość 
danego obszaru, 
ponieważ w przypadku np. 
susz czy gradacji 
szkodników straty mogą 
być szczególnie dotkliwe. 

1: liczba gospodarstw rolnych  
≤ 1 000  

2: liczba gospodarstw rolnych 
pomiędzy 1 000 a 3 000  

3: liczba gospodarstw rolnych  
≥ 3 000  

Powierzchnie 
upraw w gminach 
z wniosków o 
przyznanie 
płatności 
bezpośrednich 

Znacząca powierzchnia 
upraw na terenie gminy 
powoduje wzrost 
wrażliwości tego obszaru 
(im większa powierzchnia 
upraw tym straty 
spowodowane zmianami 
klimatu mogą być 
dotkliwsze). 

1: powierzchnia upraw  
≤ 1 500 ha 

2: powierzchnia upraw pomiędzy 
1 500 a 2 500 ha 

3: powierzchnia upraw  
≥ 2 500 ha 

Hodowla 
zwierząt 

Pogłowie zwierząt 
gospodarskich 
(bydła) 

Im większe pogłowie 
danego rodzaju zwierząt 
gospodarskich tym 
większa wrażliwość na 
oddziaływanie związane 
ze zmianami klimatu np. 
strat w uprawie roślin 
paszowych spowodowane 
suszą, choroby zwierząt 
związane z nasileniem się 
patogenów . 

1: pogłowie bydła ≤100 szt. 

2: pogłowie bydła pomiędzy  
100 a 200 szt. 

3: pogłowie bydła ≥ 200 szt.  

Pogłowie zwierząt 
gospodarskich 
(trzody chlewnej) 

1: pogłowie trzody chlewnej  
≤50 szt. 

2: pogłowie trzody chlewnej 
pomiędzy 50 a 150 szt. 

3: pogłowie trzody chlewnej  
≥ 150 szt. 

Pogłowie zwierząt 
gospodarskich 
(drobiu) 

1: pogłowie drobiu ≤1000 szt. 

2: pogłowie drobiu pomiędzy 
1 000 a 10 000 szt. 

3: pogłowie drobiu ≥ 10 000 szt. 
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Oceniany 
element 

Wskaźnik 
Wpływ elementu na 
wrażliwość sektora 

Ocena wrażliwości 

Nawadnianie i 
susza rolnicza 

Średni udział 
powierzchni 
zagrożonej suszą 
[%] pomiędzy 
rokiem 2009 a 
2021 

Znaczny procent 
powierzchni zagrożonej 
suszą w ostatnich latach 
wskazuje na wrażliwość 
danego obszaru na ten 
czynnik, dlatego im 
większy udział 
powierzchni zagrożonej 
suszą w badanym okresie 
tym wyższa wrażliwość 
obszaru. 

1: powierzchni zagrożonej suszą 
≤ 0,01 % 

2: średni powierzchni zagrożonej 
suszą pomiędzy 0,01 a 1 % 

3: średni powierzchni zagrożonej 
suszą ≥ 1 % 

Zróżnicowanie 
upraw, 
monokultury 

Udział upraw 
zajmujących 
największą 
powierzchnię na 
obszarze gminy w 
sumarycznej 
powierzchni upraw 
[%] z wniosków o 
przyznanie 
płatności 
bezpośrednich. 

Dla każdej z gmin 
określono najczęściej 
wybierany gatunek, rodzaj 
upraw (np. pszenica 
ozima, kukurydza, 
mieszkanka zbożowa) i 
określono jej udział 
(procent) w ogólnej 
powierzchni upraw. 
Tworzenie się monokultur 
(upraw z przewagą 
jednego rodzaju upraw) 
zwiększa wrażliwość 
obszaru na gradacje 
szkodników, straty 
wywołane suszami itd. 

1: udział uprawy w sumarycznej 
powierzchni ≤ 15 % 

2: udział uprawy w sumarycznej 
powierzchni pomiędzy 15 a 20 % 

3: udział uprawy w sumarycznej 
powierzchni ≥ 20 % 

Nieużytki 
Powierzchnia 
nieużytków na 
terenie gminy 

Wzrost liczby nieużytków 
może wskazywać na brak 
zainteresowania 
rolnictwem, co powoduje 
wzrost wrażliwości tego 
obszaru. Nieużytki są 
terenami, które można 
potencjalnie zalesić, a co 
za tym idzie wzmocnić 
mitygacje zmian klimatu 
(poprzez zwiększenie 
potencjału ekosystemu do 
wychwytywania dwutlenku 
węgla), dlatego brak 
działań zmierzających do 
zagospodarowania 
nieużytków np. w kierunku 
stworzenia terenów 
zielonych zmniejsza 
zdolności adaptacyjne i 
mitygacyjne obszaru. 

1: powierzchnia nieużytków  
≤ 10 ha 

2: powierzchnia nieużytków 
pomiędzy 10 a 20 ha 

3: powierzchnia nieużytków  
≥ 20 ha 
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Oceniany 
element 

Wskaźnik 
Wpływ elementu na 
wrażliwość sektora 

Ocena wrażliwości 

Wykorzystanie 
środków 
ochrony roślin 

Liczba zabiegów 
środkami ochrony 
roślin wykonanych 
na powierzchnię 

Środki ochrony roślin 
mogą wpływać negatywnie 
na organizmy niebędące 
celem zabiegu, w 
szczególności dotyczy to 
owadów zapylających i 
naturalnych wrogów 
organizmów szkodliwych, 
a co za tym idzie spadek 
bioróżnorodności oraz 
zwiększenie wrażliwości 
obszaru. 

1: liczba zabiegów środkami 
ochrony roślin wykonanych na 
powierzchnię ≤500 szt. 

2: liczba zabiegów środkami 
ochrony roślin wykonanych na 
powierzchnię pomiędzy 500 a 
1 000 szt. 

3: liczba zabiegów środkami 
ochrony roślin wykonanych na 
powierzchnię ≥1 000 szt. 

źródło: opracowanie własne 

 

Każda z wartości została oceniona w skali 1–3, następnie na podstawie tych ocen wyliczono 

średnią ocenę dla każdej gminy i zaprezentowano na poniższej grafice. Dużą wrażliwość 

zidentyfikowano w gminach Głogów Małopolski, Czudec, Łańcut i Błażowa. Z kolei gminy 

Krasne, Chmielnik, Hyżne, Lubenia oraz miasto Łańcut wykazywały umiarkowaną 

wrażliwość w sektorze rolnictwa. 

 
Rysunek 104. Klasyfikacja gmin na podstawie wrażliwości w sektorze rolnictwa. 

źródło: opracowanie własne
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7.3 Zdrowie publiczne, grupy wrażliwe, reagowanie na ekstremalne 

zjawiska pogodowe 

Zmiany klimatu mają bardzo duży wpływ na jakość życia. Fale upałów, temperatury 

ekstremalnie wysokie i niskie, nagłe zjawiska pogodowe, pogorszenie się warunków 

bytowych podczas susz i powodzi może doprowadzić do wzrostu problemów zdrowotnych 

i zgonów. Następstwa zmian klimatu, jak przedstawiono na poniższym rysunku, mają bardzo 

wielowymiarowy wpływ na ludzkie zdrowie. 

 

 

Rysunek 105. Wpływ zmian klimatu na zdrowie człowieka. 

źródło: https://www.cdc.gov/climateandhealth/effects/default.htm, opracowanie własne 

 

Zmiany klimatu i ich wpływ na zdrowie człowieka to szczególnie ważne zagadnienie w ujęciu 

osób zaliczanych do tak zwanych grup wrażliwych (osoby przewlekle chore, 

niepełnosprawne, osoby starsze, dzieci, a także osoby bezdomne). W tych grupach ryzyko 

pogorszenia się stanu zdrowia diametralnie wzrasta.  
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Analizę stanu i wrażliwości sektora zdrowia publicznego (…) rozpoczęto od oceny jakości 

powietrza atmosferycznego jako jednego z najważniejszych elementów wpływających na 

dobrostan mieszkańców Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zanieczyszczenie 

powietrza skutkuje licznymi problemami zdrowotnymi, prowadząc miedzy innymi do: 

 obniżenia odporności całego organizmu, 

 pojawienia się alergii oraz astmy, 

 wywołania niewydolności oddechowej, 

 wywołania chorób układu krwionośnego i serca, 

 pojawienia się chorób nowotworowych45. 

Należy podkreślić, że związek pomiędzy zanieczyszczeniami powietrza a zmianami klimatu 

po pierwsze wynika z ich genezy – w obu przypadkach istotnym czynnikiem wywołującym 

zjawisko jest spalanie paliw kopalnych. Po drugie zachodzące przemiany klimatyczne będą 

skutkować pogorszeniem się jakości powietrza. Większa ilość światła słonecznego, a także 

wyższe temperatury mogą nie tylko wydłużyć okres utrzymywania się podwyższonego 

poziomu ozonu (będącego jednym z czynników powodujących zanieczyszczenie powietrza), 

ale mogą również wpłynąć na zwiększenie maksymalnego poziomu stężenia ozonu 

w powietrzu46. 

Ważnym elementem oceny stanu i wrażliwości sektora zdrowia publicznego (…) było 

przyjrzenie się możliwościom reagowania na ekstremalne zjawiska pogodowe przez gminy 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. W tym podpunkcie opisano miedzy innymi 

wytyczne oraz plany opracowane na wypadek wystąpienia ekstremalnych zjawisk  

i postępowania w razie nastania klęsk żywiołowych, liczby jednostek ochotniczych straży 

pożarnych oraz placówki wsparcia dla osób zaliczanych do tak zwanych grup wrażliwych 

(osoby przewlekle chore, niepełnosprawne, osoby starsze, dzieci, a także osoby bezdomne). 

W dalszej części zaprezentowano dane dotyczące wybranych chorób, których występowanie 

ma związek ze zmianami klimatu. Wśród wybranych jednostek chorobowych znalazła się 

borelioza. Jednym z ważnych skutków globalnego ocieplenia jest zmiana zasięgu 

występowania zwierząt i chorób, które ją przenoszą. Łagodniejsze zimy oraz mniejsze skoki 

temperatur zimowych sprzyjają przetrwaniu i rozmnażanie się m.in. kleszczy mających 

ogromne znaczenie epidemiologiczne. Kleszcze są wektorem (przenosicielem) wielu 

groźnych dla człowieka i zwierząt chorób takich jak wspomniana borelioza47. Drugą 

analizowaną w niniejszym opracowaniu grupą chorób jest czerniak i inne nowotwory złośliwe 

skóry. Wzrastająca liczba słonecznych dni (wynikająca ze zmian klimatu) powodować będzie 

zwiększenie ekspozycji ludzi na promieniowanie słoneczne. Tym samym może wzrosnąć 

zachorowalność na raka skóry48. Analizie poddano również choroby niedokrwienna serca 

(w tym: ostry zawał mięśnia sercowego, ponowny zawał serca itd.) oraz skutki działania 

gorąca i światła (w tym udar słoneczny itd.). Wspomniane jednostki chorobowe mają silny 

związek ze zmianami klimatu, szczególnie w kontekście wzrostu temperatury i zwiększania 

liczby dni upalnych. Długotrwałe zachwianie równowagi pomiędzy temperaturą ciała 

a otoczenia może powodować stres cieplny objawiający się obniżeniem sprawności 

życiowych, co z kolei prowadzi do omdleń, odwodnienia, duszności, braku koncentracji, 

udaru, zawału serca i innych chorób układu krążenia. Choć upał w większym stopniu zbiera 

                                                
45

 źródło cyt. za: https://www.smogstop.infoswarzedz.pl/smog/skutki-zanieczyszczen-powietrza/ 
46

 źródło: https://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2013/artykuly/zmiana-klimatu-a-powietrze 
47

 źródło: https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/kleszcze-patogeny-i-klimat-300/ 
48

 źródło: https://oko.press/images/2018/06/Wplyw_zmiany_klimatu_na_zdrowie_ost2.pdf 
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żniwo na terenach zurbanizowanych poprzez występowanie tzw. wysp ciepła, zagraża 

zdrowiu ludzi zamieszkujących także tereny wiejskie49.  

 

W podsumowujących punktach podrozdziału zaprezentowano analizę ryzyka wspomnianych 

elementów sektora w odniesieniu do następujących skutków zmian klimatu: 

 fale upałów, ekstrema temperaturowe,   

 zwiększające się zanieczyszczenie powietrza, smog, 

 zmiana warunków klimatycznych powodująca wzrost zachorowalności na choroby 

przenoszone przez m.in. kleszcze, komary,  

 ekstremalne zjawiska pogodowe (np. burze, wichury, powodzie itd.) stanowiące 

zagrożenie dla życia i zdrowia ludności. 

 

Zamykającą podrozdział ocenę wrażliwości sektora dokonano za pomocą następujących 

wskaźników: 

 stężenie średnioroczne dwutlenku siarki, 

 stężenie średnioroczne dwutlenku azotu, 

 dopuszczalne stężenie dobowe pyłu zawieszonego PM10, 

 stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego PM2,5, 

 stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu, 

 liczba jednostek OSP, 

 zapadalność na choroby z grupy A69 w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla roku 

2021, 

 zapadalność na choroby z grupy C43-C44w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla 

roku 2021, 

 zapadalność na choroby z grupy I20-I25 w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla 

roku 2021. 

 

Przy zestawieniu wskaźników zamieszczono informacje o wpływie danego elementu na 

wrażliwość sektora oraz przyjęte przedziały, a następnie wynik oceny wrażliwości 

zobrazowano za pomocą mapy pt. Klasyfikacja gmin na podstawie wrażliwości w sektorze 

zdrowa publicznego, grup wrażliwych, reagowania na ekstremalne zjawiska pogodowe. 

 

 Ochrona i jakość powietrza  7.3.1

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), Państwowy Monitoring Środowiska stanowi system 

pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania 

i rozpowszechniania informacji o środowisku. Podstawowym celem monitoringu jakości 

powietrza jest uzyskanie informacji o poziomach stężeń substancji w powietrzu oraz wyników 

ocen jakości powietrza. W celu oceny jakości powietrza na terenie województwa 

podkarpackiego wyznaczono 2 strefy: 

 miasto Rzeszów (kod strefy PL1801), 

 strefa podkarpacka (kod strefy PL1802). 

 

Przy sporządzaniu oceny jakości powietrza na terenie województwa podkarpackiego za rok 

2021 wykorzystano wyniki pomiarów ze stacji monitoringu powietrza działających w ramach 

                                                
49

 źródło: https://oko.press/images/2018/06/Wplyw_zmiany_klimatu_na_zdrowie_ost2.pdf 
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Państwowego Monitoringu Środowiska. Analizie poddano wyniki pomiarów poziomów stężeń 

zanieczyszczeń z 17 stacji pomiarowych włączonych do wojewódzkiej sieci monitoringu 

powietrza. 

 

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w województwie podkarpackim jest emisja 

antropogeniczna pochodząca z sektora komunalno-bytowego (emisja powierzchniowa), 

mniejszy udział stanowią emisje z transportu (emisja liniowa) oraz działalności przemysłowej 

(emisja punktowa). Na rysunku poniżej przedstawiono udziały źródeł emisji 

w poszczególnych zanieczyszczeniach powietrza w województwie podkarpackim. 

 

 
Rysunek 106. Udziały źródeł emisji w poszczególnych zanieczyszczeniach powietrza 

w województwie podkarpackim. 

źródło: KOBIZE / IOŚ-PIB, opracowanie własne 

 

Zestawienie wszystkich wynikowych klas strefy podkarpackiej oraz strefy miasto Rzeszów 

z uwzględnieniem kryterium ochrony zdrowia, zostało przedstawione w poniższej tabeli. 
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Tabela 56. Wynikowe klasy stref miasto Rzeszów oraz podkarpackiej dla poszczególnych 

zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej za 2021 r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów 

ustanowionych w celu ochrony zdrowia. 

Nazwa strefy 
Symbol klasy wynikowej 

SO2 NO2 CO C6H6 O3 PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM2,5 

Miasto 

Rzeszów 
A A A A A* C A A A A C C1** 

Strefa 

podkarpacka 
A A A A A* C A A A A C C1** 

* Dla ozonu – poziom celu długoterminowego, strefa uzyskały klasę D2 

** - Dla pyłu PM2,5 – poziom dopuszczalny I faza, strefa uzyskała klasę A 

źródło: Ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim w 2021 roku 

 

Stężenia zanieczyszczeń na terenie omawianych stref ze względu na ochronę roślin 

(klasy określono jedynie dla strefy podkarpackiej, nie wyróżniono strefy miasto Rzeszów przy 

tej ocenie), zostały zaprezentowane w poniższej tabeli. 

 

Tabela 57. Wynikowe klasy strefy podkarpackiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane 

w ocenie rocznej za 2021 r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu 

ochrony roślin. 

Nazwa strefy 
Symbol klasy wynikowej 

SO2 NO2 O3 

Strefa podkarpacka A A A D2 

źródło: Ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim w 2021 roku 

 

Wyniki badań powietrza atmosferycznego prowadzone w 2021 r. wykazały 

ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza w województwie podkarpackim pyłem 

zawieszonym PM10 mierzonym w kryterium ochrony zdrowia. W końcowej klasyfikacji strefa 

miasto Rzeszów i strefa podkarpacka otrzymały klasę C. Na terenie województwa 

podkarpackiego wyznaczono 32 obszary przekroczenia w zakresie normy dobowej pyłu 

zawieszonego PM10. W strefie miasto Rzeszów wyznaczono 17 obszarów przekroczenia. 

Jeden z nich związany był głównie z emisją komunikacyjną, a pozostałe z emisją z sektora 

komunalno-bytowego. W strefie podkarpackiej wyznaczono 15 obszarów przekroczenia 

związanych z emisją z sektora komunalno-bytowego. Wszystkie obszary przekroczenia 

dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 objęły swoim zasięgiem 

101,2 km2 (0,6% regionu) zamieszkałych przez 166 811 mieszkańców. W stosunku do roku 

2020 obszar przekroczenia zwiększył się o 0,5% powierzchni regionu, a liczba mieszkańców 

regionu narażonych na ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym 

PM10 wzrosła o 136 460. 

Wyniki badań powietrza atmosferycznego prowadzone w 2021 r. w regionie wykazały 

przekroczenie średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2.5 fazy II 

w kryterium ochrony zdrowia na terenie województwa podkarpackiego. W końcowej 

klasyfikacji strefa miasto Rzeszów i strefa podkarpacka otrzymały klasę C1. Na terenie 

województwa podkarpackiego wyznaczono 23 obszary przekroczenia w zakresie normy 

średniorocznej pyłu zawieszonego PM2,5 fazy II. W strefie miasto Rzeszów wyznaczono 10 

obszarów przekroczenia. Jeden z nich związany był głównie z emisją komunikacyjną 

a pozostałe z emisją z sektora komunalno-bytowego. W strefie podkarpackiej wyznaczono 

13 obszarów przekroczenia związanych z emisją z sektora komunalno-bytowego. Wszystkie 
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obszary przekroczenia dopuszczalnego poziomu średniorocznego pyłu zawieszonego PM2,5 

objęły swoim zasięgiem 75,3 km2 (0,4% regionu) zamieszkałych przez 158 660 

mieszkańców. W stosunku do roku 2020 obszar przekroczenia zwiększył się o 0,3% 

powierzchni regionu, a liczba mieszkańców regionu narażonych na ponadnormatywne 

zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 wzrosła o 118 215. 

W dodatkowej klasyfikacji, dotyczącej poziomu dopuszczalnego określonego dla tzw. fazy I, 

równego 25 μg/m3, z terminem obowiązywania do 31 grudnia 2019 r. strefy miasto Rzeszów 

i podkarpacka zaliczone zostały do klasy A. 

 

Dla metali w pyle zawieszonym PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów) poziomy 

dopuszczalne/docelowe zostały dotrzymane na obszarze całego województwa. 

 

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

docelowy we wszystkich punktach pomiarowych na obszarach miejskich. Spośród obszarów 

uzdrowiskowych objętych w 2021 r. pomiarami, średnioroczny poziom docelowy 

benzo(a)pirenu został dotrzymany w Iwoniczu-Zdroju i Rymanowie-Zdroju, natomiast 

przekroczenie wystąpiło w Latoszynie. Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zaliczone 

zostały do klasy C. Na terenie województwa podkarpackiego wyznaczono 93 obszary 

przekroczenia w zakresie średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu. W strefie 

miasto Rzeszów wyznaczono 7 obszarów przekroczenia związanych z emisją z sektora 

komunalno-bytowego. W strefie podkarpackiej wyznaczono 86 obszarów przekroczenia 

związanych z emisją z sektora komunalno-bytowego. Wszystkie obszary przekroczenia 

docelowego stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu objęły swoim zasięgiem 2949,7 km2 

(16,5% regionu) zamieszkałych przez 1 203 909 mieszkańców. W stosunku do roku 2020 

obszar przekroczenia zwiększył się o 6,7% powierzchni regionu, a liczba narażonych 

mieszkańców regionu na ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza B(a)P wzrosła 

o 371 802 osób. 

 

Wykazane w ocenie za rok 2021 pogorszenie jakości powietrza w zakresie pyłu 

zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 i benzo(a)pirenu w stosunku do roku 2020 

w znacznej mierze związane było z warunkami meteorologicznymi występującymi w sezonie 

zimowym, gdy wzrasta emisja zanieczyszczeń z sektora komunalno-bytowego. Rok 2021 był 

chłodniejszy niż 2020. W styczniu, lutym i grudniu średnie temperatury były ujemne. Niższe 

temperatury w okresie zimowym wpłynęły na większe zapotrzebowanie na ciepło, a tym 

samym na zwiększenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. W 2021 r. wystąpił znaczny 

udział okresów ze słabym wiatrem, co miało wpływ na kumulowanie się zanieczyszczeń  

w przyziemnej warstwie atmosferycznej50. 

 

Poniżej zestawiono punkty pomiarów jakości powietrza na terenie gmin Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego. 

 

 

 

 

 

 

                                                
50

 źródło cyt. z: Ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim w 2021 roku 
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Tabela 58. Punkty pomiaru jakości powietrza. 

Lp. Gmina Punkty pomiaru jakości powietrza 

1. 1. Błażowa Na terenie gminy nie istnieją punkty pomiaru jakości powietrza. 

2.  Boguchwała 

Na terenie Gminy Boguchwała zamontowane zostały 4 węzły pomiarowe 
stacjonarne, 3 węzły hydrologiczne. Węzły stacjonarne zawierają m.in. 
czujniki pyłów PM1/PM2.5/PM10, czujnik pomiaru gazu, stację pogodową, 
czujnik pomiaru poziomu hałasu / dźwięku, czujnik pomiaru efektu Halla 
(zagrożenie elektromagnetyczne). Węzły zlokalizowano na dachu Urzędu 
Miejskiego w Boguchwale, na dachu remizy OSP w Boguchwale oraz na 
słupach energetycznych przy ul. Lubomirskiego i ul. Grunwaldzkiej  
w Boguchwale.  
Powstały także trzy węzły hydrologiczne wyposażone w czujnik pomiaru 
temperatury, wilgotności i ciśnienia, stację pogodową oraz czujnik badający 
poziom lustra wody. Urządzenia zostały zamontowane na mostach na rzece 
Wisłok w Zarzeczu, rzece Lubcza w Zgłobniu oraz na Potoku Mogielnickim. 

3.  Chmielnik 

Na terenie gminy znajduje się 1 czujnik jakości powietrza, który 
zamontowany został na budynku urzędu gminy (lokalizacja: Chmielnik 50) 
we wrześniu 2021 r. przez firmę Syngeos. 
Zgodnie ze raportem sporządzonym za okres od dnia 22.09.2021 r. do 
24.06.2022 r. liczba dni z przekroczeniem wynosi: 
dla PM 2,5 - 20 dni, 
dla PM 10 - 31 dni. 

4.  Czarna Na terenie gminy nie istnieją punkty pomiaru jakości powietrza. 

5.  Czudec Bd 

6.  
Głogów 

Małopolski 

Na terenie Gminy znajdują się dwa sensory od stycznia 2020 r. : 
- Głogów Małopolski ul. Rynek, 
- Głogów Małopolski ul. Jaśminowa. 

7.  Hyżne 
Punkt pomiaru jakości powietrza zlokalizowany jest na budynku Szkoły 
Podstawowej w Hyżnem (brak danych z ostatnich lat). 

8.  Krasne 
Na terenie gminy Krasne nie znajdują się żadne punkty pomiaru jakości 
powietrza. Najbliżej położona stacja pomiarowa znajduje się w Rzeszowie 
przy ul. Rejtana. 

9.  Lubenia 
Punkt pomiaru jakości powietrza znajduje się na budynku Urzędu Gminy 
Lubenia 

10.  Łańcut Na terenie gminy nie istnieją punkty pomiaru jakości powietrza. 

11.  Łańcut (miasto) 

Czujniki jakości powietrza zostały zainstalowane na budynkach 3 szkół 
podstawowych w Łańcucie. Mierzą one w czasie rzeczywistym stężenie 
pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 oraz PM10 i najważniejsze parametry 
pogodowe dając informację o jakości powietrza w lokalizacji, w której są 
umieszczone. Nadzór nad procesem instalacji, kalibracja z państwowymi 
stacjami oraz ciągła weryfikacja wyników gwarantują rzetelność 
prezentowanych informacji. 
System informuje na bieżąco o poziomie zanieczyszczenia powietrza oraz  
o tym, kiedy można bezpiecznie przebywać na zewnątrz. Jakość powietrza  
w Łańcucie można również śledzić za pośrednictwem strony www.lancut.pl. 

12.  Rzeszów 

Na terenie Rzeszowa zlokalizowane są dwie stacje monitoringu powietrza, 
działające w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska: Rzeszów,  
ul. Piłsudskiego (typ stacji: komunikacyjna) oraz Rzeszów, ul. Rejtana (typ 
stacji: tło). Liczba dni z przekroczeniami normy dla PM10: 2017 (47), 2018 
(47), 2019 (29), 2020 (30), 2021 (62). 
Informacje dot. jakości powietrza na obszarze województwa 
podkarpackiego, w tym miasta Rzeszowa w poszczególnych latach zawarte 
są w Rocznych ocenach jakości powietrza w województwie podkarpackim - 
raporty wojewódzkie. Raporty są powszechnie dostępne. 

13.  Świlcza Bd 

14.  Trzebownisko 
Na terenie Gminy Trzebownisko zlokalizowana jest stacja monitoringu 
powietrza w miejscowości Jasionka Port Lotniczy.. 

15.  Tyczyn Bd 

źródło: Informacje przekazane przez Urzędy Miast/Gmin ROF 
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Zanieczyszczenie powietrza  

Jakość powietrza na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego za lata 2018-2021 

określona została na podstawie wyników modelowania jakości powietrza wykonanego na 

poziomie krajowym przez Zakład Modelowania Atmosfery i Klimatu Instytutu Ochrony 

Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego na zlecenie Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska oraz szacowania w oparciu o wyniki badań jakości powietrza 

prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Modelowanie 

matematyczne obejmowało: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, pył zawieszony PM10, pył 

zawieszony PM2,5 oraz benzo(a)piren. Modelowania wykonane zostały na podstawie 

danych o emisjach zanieczyszczeń do powietrza oraz danych meteorologicznych. 

Poprawność modeli zweryfikowana została na podstawie wyników pomiarów ze stacji 

monitoringu powietrza w województwie podkarpackim.  

 

Wyniki modelowania wykazały występowanie na terenie ROF średniorocznego stężenia 

dwutlenku siarki na poziomie: 2-6 μg/m3 w 2018 r., 3-5 μg/m3 w 2019 r., 3-5 μg/m3 w 2020 r. 

oraz 3-5 μg/m3 w 2021 r. W analizowanym okresie norma została dotrzymana. 

Tabela 59. Wyniki modelowania zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki dla poszczególnych gmin 

(2018-2020). 

Gmina 

Stężenie średnioroczne dwutlenku siarki [μg/m
3
] (dopuszczalne stężenie 

średnioroczne normowane jedynie w kryterium ochrony roślin) 

2018 2019 2020 2021 

Błażowa 2-3  3-4  3-4  3-4  

Boguchwała 3-5  4-5  3-4  3-4  

Chmielnik 2-4  4-5  3-4  3-4  

Czarna 3-4  4-5  3-4  4  

Czudec 3-4  4-5  3-4  3-4  

Głogów Małopolski 3-4  4-5  3-5  3-4  

Hyżne 2-3  3-4  3  3-4  

Krasne 3-4  4-5  3-4  4  

Lubenia 3-4  4-5  3-4  3-4  

Łańcut 2-4  4-5  3-4  4  

Łańcut (miasto) 3-4  4-5  3-4  3-5  

Rzeszów 3-6  4-5  3-5  3-4  

Świlcza 3-4  3-5  3-5  4  

Trzebownisko 3-4  4-5  3-4  3-4  

Tyczyn 3-4  4-5  3-4  3-4  

źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

Stężenia średnioroczne dwutlenku azotu na terenie ROF wyniosły odpowiednio: 8-22 μg/m3 

w 2018 r., 7-33 μg/m3 w 2019 r., 6-19 μg/m3 w 2020 r. oraz 10-21 μg/m3 w 2021 r. 

W analizowanym okresie nie wystąpiły również przekroczenia normy 1-godzinnej określonej 

dla dwutlenku azotu.  

Tabela 60. Wyniki modelowania zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu dla poszczególnych gmin 

(2018-2020). 

Gmina 

Stężenie średnioroczne dwutlenku azotu [μg/m
3
] (dopuszczalne stężenie 

średnioroczne - 40 μg/m
3
) 

2018 2019 2020 2021 

Błażowa 8-10  7-10  6-7 10-12 

Boguchwała 10-16  10-15  7-12  11-15 

Chmielnik 9-11  9-13  7-9 11-13 

Czarna 10-14  13-14  8-11 12-15 

Czudec 9-13  9-12  7-9 12-20 
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Gmina 

Stężenie średnioroczne dwutlenku azotu [μg/m
3
] (dopuszczalne stężenie 

średnioroczne - 40 μg/m
3
) 

2018 2019 2020 2021 

Głogów Małopolski 10-17 13-15 8-14 11-14 

Hyżne 8-9 8-10 6-7 10-11 

Krasne 11-15 11-15 7-14 12-18 

Lubenia 8-13 8-13 6-10 10-13 

Łańcut 9-14 10-14 7-11 12-14 

Łańcut (miasto) 12-14 14 8-11 11-21 

Rzeszów 11-22 9-33 8-19 12-17 

Świlcza 11-16 13-15 8-13 13-21 

Trzebownisko 11-17 14-15 8-15 11-13 

Tyczyn 9-13 9-12 6-10 10-12 

źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

 

W zakresie stężeń dobowych pyłu PM10 na podstawie dostępnych danych określono 36 

wartości max. wskazujących na wystąpienie ponad 35 dni w ciągu roku ze stężeniem 

dobowym pyłu PM10 wyższym od 50 μg/m3.  

Tabela 61. Wyniki modelowania zanieczyszczenia pyłem PM10 dla poszczególnych gmin (2018-

2021). 

Gmina 

Dopuszczalne stężenie dobowe pyłu zawieszonego PM10: 50 μg/m3 nie 
więcej niż 35 dni w ciągu roku (36 max. ze stężeń dobowych < 45 μg/m3 
oznacza dotrzymanie normy dobowej) 

2018 2019 2020 2021 

Błażowa 54 37 31 42 

Boguchwała 61 45 33 57 

Chmielnik 56 38 30 50 

Czarna 55 40 33 48 

Czudec 59 38 33 56 

Głogów Małopolski 58 41 39 48 

Hyżne 50 35 27 40 

Krasne 56 41 35 55 

Lubenia 50 39 32 49 

Łańcut 55 41 35 47 

Łańcut (miasto) 55 42 35 63 

Rzeszów 62 49 44 60 

Świlcza 58 41 37 59 

Trzebownisko 58 41 38 55 

Tyczyn 57 41 34 42 

źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

W 2021 r. przekroczenie dopuszczalnego poziomu dobowego pyłu PM10 na terenie 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego odnotowano w gminach: Boguchwała, Czudec, 

Krasne, Świlcza, Trzebownisko oraz miastach: Łańcut i Rzeszów 

W obrębie całego województwa przekroczenie norm zostało odnotowane także 

w nieznacznej części zachodniej obszaru. 
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Rysunek 107. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w 2021 r. 

źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

Stężenia średnioroczne pyłu zawieszonego PM2,5 na terenie ROF wyniosły odpowiednio: 

19-24 μg/m3 w 2018 r., 14-21 μg/m3 w 2019 r. 7-17 μg/m3 w 2020 r. oraz 12-25 μg/m3 

w 2021 r.  

Tabela 62. Wyniki modelowania zanieczyszczenia pyłem PM2,5 dla poszczególnych gmin (2018-

2021). 

Gmina 

Stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego PM2,5 [μg/m
3
] (dopuszczalne 

stężenie średnioroczne – 15 μg/m
3
) 

2018 2019 2020 2021 

Błażowa 19  14-17  7-11  12-17  

Boguchwała 20-24  15-21  8-13  13-23  

Chmielnik 19-22  14-19  7-11  13-20  

Czarna 20-21  15-19  9-13  14-19  

Czudec 20  15-18  8-13  14-20  

Głogów Małopolski 20-24  15-20  9-15  13-19  

Hyżne 19  14-17  7-9  12-16  

Krasne 19-23  16-20  8-14  16-22  

Lubenia 19-23  15-20  7-12  13-20  

Łańcut 19-20  15-20  7-13  17-19  

Łańcut (miasto) 20-21  17-21  9-13  14-25  

Rzeszów 22-25  17-20  9-17  13-23  

Świlcza 20-23  15-20  9-14  15-24  

Trzebownisko 20-24  15-20  9-15  14-21  

Tyczyn 19-23  15-21  7-13  12-17  

źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
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Rysunek 108. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu PM2,5 w 2021 r. 

źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

 

Stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu na terenie ROF w analizowanym okresie wyniosły:  

1,8-6,8 ng/m3 w 2018 r., 0,6-4,2 ng/m3 w 2019 r. 0,4-2,5 ng/m3 w 2020 r. oraz 0,8-3,4 ng/m3 

w 2021 r. Zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej do decyzji 2011/850/UE, 

przekroczenia normy jakości powietrza występują wtedy, gdy wartość odpowiedniej statystyki 

(np. średniej rocznej) po zaokrągleniu do liczby miejsc znaczących z jaką podana jest norma, 

przekracza wartość normowaną. Poziom docelowy dla benzo(a)pirenu wynosi 1 ng/m3. Jeżeli 

stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu wynosi 1,50 ng/m3 to zgodnie z ww. wytycznymi 

otrzymany wynik zaokrągla się do 2 ng/m3 (co jest przekroczeniem normy), jeżeli stężenie 

średnioroczne benzo(a)pirenu wynosi 1,49 ng/m3 to otrzymany wynik zaokrągla się do 

1 ng/m3 (co nie jest przekroczeniem normy). Zgodnie z ww. wytycznymi na terenie 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poziom docelowy określony dla benzo(a)pirenu 

przekroczony został we wszystkich analizowanych latach.  

Tabela 63. Wyniki modelowania zanieczyszczenia benzo(e)pirenem dla poszczególnych gmin 

(2018-2021). 

Gmina 

Stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu [ng/m
3
] (dopuszczalne stężenie 

średnioroczne – 1 ng/m
3
) 

2018 2019 2020 2021 

Błażowa 2,1-3,2  0,6-1,7  0,6-2,2  0,8-2,7  

Boguchwała 1,9-3,1  0,9-2,8  0,6-1,9  1-2,5  

Chmielnik 2,3-2,5  0,8-2,1  0,6-2,0  0,8-2,6  

Czarna 2,6-3,2  0,7-2,0  0,5-1,8  0,7-2,0  

Czudec 2,8-3,9  0,8-2,2  0,6-2,1  0,8-2,8  

Głogów Małopolski 2,3-3,6  0,7-2,9  0,5-2,5  0,8-2,5  

Hyżne 2,1-3,2  0,6-1,7  0,6-1,4  0,8-1,8  

Krasne 2,3-3,1  1,3-3,0  0,9-2,2  1,2-2,5  
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Gmina 

Stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu [ng/m
3
] (dopuszczalne stężenie 

średnioroczne – 1 ng/m
3
) 

2018 2019 2020 2021 

Lubenia 1,8-3,9  0,8-2,3  0,6-1,6  0,9-2,1  

Łańcut 2,5-3,0  0,7-3,0  0,6-2,1  1,1-2,5  

Łańcut (miasto) 3,3-3,8  1,3-3,2  0,9-2,1  1,2-3,4  

Rzeszów 1,8-6,5  0,9-4,2  0,7-2,5  1-3,3  

Świlcza 2,2-2,4  0,7-2,8  0,4-2,5  0,9-3,2  

Trzebownisko 2,5-2,8  0,8-2,9  0,6-2,3  1,1-3,0  

Tyczyn 2,1-2,9  1,0-2,4  0,7-2,2  0,8-2,7  

źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

W 2021 r. wyznaczony obszar przekroczenia objął istotną część Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego, co widoczne jest na poniższej mapie. 

 

Rysunek 109. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu docelowego benzo(e)pirenu w 2021 r. 

źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

Emisja punktowa to emisja pochodząca z emitorów dużych zakładów energetycznych 

i przemysłowych. Według danych GUS emisja zanieczyszczeń w 2021 r. z zakładów 

szczególnie uciążliwych w województwie podkarpackim wynosiła odpowiednio: 904 tony 

zanieczyszczeń pyłowych oraz 2 124 360 tys. ton zanieczyszczeń gazowych. W porównaniu 

do roku 2020, emisja zanieczyszczeń pyłowych zwiększyła się o 4,03%, natomiast 

zanieczyszczeń gazowych zmalała o 15,77%. 

Na terenie miasta Rzeszów emisja zanieczyszczeń gazowych (z zakładów szczególnie 

uciążliwych) w 2021 r. wyniosła łącznie ponad 540 tys. ton. Emisja zanieczyszczeń pyłowych 

wyniosła łącznie 176 ton.  
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Tabela 64. Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych 

w 2021 r. 

Gmina 

Emisja zanieczyszczeń 
gazowych  

Emisja zanieczyszczeń 
pyłowych 

[t/r] [t/r] 

Powiat m. Rzeszów 540 062 176 

Powiat rzeszowski 41 926 11 

Powiat łańcucki 44 237 8 

Powiat strzyżowski 0 0 

Źródło: dane GUS 

Do największych zakładów emitujących zanieczyszczenia pyłowe w Rzeszowie należą: PGE 

Elektrociepłownia „Rzeszów” S.A., Elektrociepłownia FENICE POLAND Sp. z o.o., Zakład 

Metalurgiczny „WSK-Rzeszów” Sp. z o.o.51. W poniższej tabeli zaprezentowano zestawienie 

Zakładów posiadających pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza na 

terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Warto również nadmienić, iż miasto Rzeszów sukcesywnie likwiduje nieekologicznie źródła 

ciepła. Od 2002 r. w 84 budynkach będących własnością gminy zlokalizowano 1 243 piece 

na paliwo stałe. W ramach programu „Czyste powietrze” w 2021 r. na terenie Rzeszowa 

wymieniono 897 szt. nieefektywnych źródeł ciepła, w tym wykonano 724 przyłącza do sieci 

gazowej. 

 

Tabela 65. Zakłady posiadające pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza na 

terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Gmina Nazwa zakładu Adres zakładu 

Boguchwała 

Usługowy Zakład Stolarsko Galwanizerski 
Janusz Gawlik 

36-040 Mogielnica 470 

Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej 
ZAPEL SA 

36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 

Usługi Blacharstwo i lakiernictwo 
samochodowe Jan Tyśnicki 

36-040 Boguchwała,  
ul. Przemysłowa 4 

Pan Grzegorz Bednarski prowadzący 
działalność gospodarczą pod nazwą „Auto 
Detaling Grzegorz Bednarski” 

36-047 Niechobrz, Racławówka 310D 

Gospodarstwo Ogrodnicze Stanisław Haba 36-040 Boguchwała, ul. Akacjowa 30a 

Błażowa 
Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
„BŁAŻOWIAK” SC Piotr Woźniak, Ewelina 
Woźniak 

36-030 Błażowa, ul. Witosa 4 

Czarna 
Zakład Rzeźniczo – Wędliniarski - 
Wiesława Głowiak w Czarnej 41,  

37-125 Czarna 41 

Czudec 

ASPROD Sp. z o.o., , zakład metalowy w 
Przedmieściu Czudeckim  

Przedmieście Czudeckie 403,  
38 – 120 Czudec 

ICF Wood Sp. z o.o. Sp. k.,  ul. Rzeszowska 37B, 38 – 120 Czudec 

ICF STEEL Sp. z o.o. Sp. k.,  ul. Rzeszowska 35, 38 – 120 Czudec 

Chmielnik REWA Sp. z o.o. 
Wola Rafałowska 212a, 36-017 
Błędowa Tyczyńska 

Hyżne Brak zakładów tego typu 

Głogów 
Małopolski 

YANO Sp. z o.o. 
Rogoźnica 309,  
36-060 Głogów Małopolski 

                                                
51

 Program ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – aktualizacja, 2016 r. 
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Gmina Nazwa zakładu Adres zakładu 

"Solbet-Kolbuszowa" S.A. Zakład 
Produkcyjny 

36-060 Budy Głogowskie 

„Zakład poligraficzny OFFSETDRUK Adam 
Motyka” 

Rogoźnica 317,  
36-060 Głogów Małopolski 

Polcemic Sp. z o.o. Rogoźnica, 36-060 Głogów Małopolski 

"Solbet-Kolbuszowa" S.A. Zakład 
Produkcyjny 

Lipie 77, 36-060 Głogów Małopolski 

COLAS POLSKA Sp. z o.o. Rudna Mała 1, gm. Głogów Małopolski 

POLBRUK SA Lipie 83, 36-060 Głogów Małopolski 

Fabryka Mebli MEBLOSYSTEM Sp. z o.o. 
Zabajka 365,  
36-060 Głogów Małopolski 

DREMEX Sp. z o.o. 
Rudna Mała 49a,  
36-060 Głogów Małopolski 

TEREZ PERFORMANCE POLYMERS  
Sp. z o.o. 

ul. Innowacyjna 8,  
36-060 Głogów Małopolski 

NTB Sp. z o.o. 
ul. Piaski 41,  
36-060 Głogów Małopolski 

CJ Blok Sp. z o.o. 
ul. Pod Borem 25,  
36-060 Głogów Małopolski 

MET-BAJ Sp. j. 
Rudna Mała 47H,  
36-060 Głogów Małopolski 

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów 
Sp. z o.o. w Rzeszowie 

Rudna Mała dz. 39/7, 39/8 

CREO Sp. z o.o. Rogoźnica 310 

SARIA POLSKA Sp. z o.o. oddział SARVAL 
w Przewrotnem 

36-003 Przewrotne 323 

Krasne Brak zakładów tego typu 

Lubenia Brak zakładów tego typu 

Łańcut 

Zakładu Produkcji Mebli "GOLMEB" 
Eksport – Import – Golonka Sławomir 

Głuchów 569, 37-100 Głuchów 

Zakładu Masarskiego „RZEŹNIK" Katarzyna 
Bratek -  

Sonina 359 a, 37-100 Łańcut 

PPHU Parkieciarnia Handzlówka Jadwiga 
Pióro 

Handzlówka 111 37-123 Handzlówka 

„BISPOL” Sp. z o.o.  Głuchów 573, 37-100 Łańcut 

Łańcut 
(miasto) 

„STOLBRZEG” Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Sp. z o.o.,  

ul. Przemysłowa 11, 37-100 Łańcut 

Podłogi Sp. z o.o., 37-100  ul. Kolejowa 7,  37-100 Łańcut 

WOOD - POOL" Zdzisław Witko  ul. Kościuszki 6, 37-100 Łańcut 

Ciepłownia Łańcut” Sp. z o.o.  ul. Polna 2a, 37-100 Łańcut 

Spółdzielni Inwalidów „ZGODA”  
(w trakcie likwidacji) 

ul. Piekarska 3, 37-100 Łańcut 

BESTER SKLEJKI Sp. J. - ul. Kolejowa 5a, 37 - 100 Łańcut 

Rzeszów 

PAK-HURT Sp. z o.o. ul. Połonińska 12, 35-082 Rzeszów. 

Przedsiębiorstwo Produkcji Mas 
Betonowych „Bosta – Beton” Sp. z o.o. 

ul. Ksawerów 30, 02-656 Warszawa. 

HANDLOPEX S.A. ul. Połonińska 29, 35-082 Rzeszów. 

Steel Complex Sp. z o.o. ul. Podkarpacka 59A,  
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Gmina Nazwa zakładu Adres zakładu 

35-082 Rzeszów. 

CEMEX Polska Sp. z o.o. Wytwórnia 
Betonu Towarowego w Rzeszowie  
ul. Ciepłownicza 7, 35-322 Rzeszów. 

 

Zelmotor Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 4a, 35-105 Rzeszów.  

Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów. 

"Drukarnia Czamara”, ul. Krucza 4  35-207 Rzeszów. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o. 

al. Gen. Sikorskiego 428,  
35-304 Rzeszów. 

ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A., 
Zakład Produkcji Urządzeń 

ul. Przemysłowa 8, 35-105 Rzeszów. 

PPL "KORAL" Józef Koral Sp. J. ul. Fabryczna 5, 34-600 Limanowa. 

TEKNIA Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 4, 35-105 Rzeszów. 

Nestle Polskie S.A. Oddział w Rzeszowie 
,ul. gen. St. Maczka 1,  
35-959 Rzeszów. 

CHEMA-ELEKTROMET Spółdzielnia Pracy ul. Przemysłowa 9, 35-105 Rzeszów. 

MPEC - RZESZÓW Sp. z o.o. ul. Staszica 24, 35-051 Rzeszów. 

"POLIMARKY" Sp. z o.o. Sp. K. 
ul. Bieszczadzka 10 a,  
35-082 Rzeszów. 

Metal Process Sp. z o.o. ul. Magazynowa 1, 35-105 Rzeszów. 

POLKEMIC Sp. z o.o. 
ul. Boya Żeleńskiego 2a,  
35-105 Rzeszów. 

Consolidated Precision Products Poland 
Sp. z o.o. 

ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa. 

LAFARGE CEMENT S.A. ul. Warszawska 
110, 28-366 Małogoszcz, Wytwórnia Mas 
Betonowych w Rzeszowie 

ul. Bieszczadzka 10, 35-082 Rzeszów. 

F.U.H. "HETMAN" A. Bugaj, S. Pawik Sp. J. ul. Kaczeńcowa 32, 35-604 Rzeszów.   

ForgeX Polska Sp. z o.o. ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów. 

MB Aerospace Rzeszów Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 9B, 35-105 Rzeszów. 

TROJAN Serwis Blacharsko – Lakierniczy 
Bronisław Trojan 

ul. Jana Pawła II 159,  

35-317 Rzeszów.  

 „RENA” SPÓŁDZIELNIA ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów. 

 „MULTITRUCK” Sp. z o.o. ul. Handlowa 4, 35-103 Rzeszów. 

Bemo Motors Sp. z o.o. 

ul. Mogileńska 50, 61-044 Poznań, 
Oddział 10 w Rzeszowie,  
Al. Armii Krajowej 50, 35-307 
Rzeszów. 

AUTO-RES Sp. z o.o. ul. Warszawska 135, 35-205 Rzeszów. 

Interpetro Sp. z o.o. (proces wydawania 
pozwoleń na emisję gazów i pyłów jest  
w toku) 

ul. Przemysłowa 13, 35-105 Rzeszów. 

FENICE Poland Sp. z. o.o., ul. 
Komorowicka 79A (pozwolenie 
zintegrowane) 

43-300 Bielsko Biała, Jednostka 
Operatywna Podkarpacie – Rzeszów, 
ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów 

Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie RES-
DROB Sp. z o.o. (pozwolenie 
zintegrowane) 

ul. M. Konopnickiej 18,  
35-211 Rzeszów. 

Świlcza RESTOL Sp. z o.o. 36-055 Bratkowice 6 
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Gmina Nazwa zakładu Adres zakładu 

PPKiUG KRUSZGEO SA 
Zakład Produkcji Piasku Suszonego 
„Lipie” w m. Mrowla, dz. 3523/2 

Trzebownisko 

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, 
ul. Dąbrowskiego 30 

Zaczernie dz. nr 3478 

BorgWarner Poland Sp. z o.o. 36-002 Jasionka 950 

HELI-ONE POLAND Sp. z o.o. 36-002 Jasionka 947 

REST Usługi Remontowo-Budowlane i 
Specjalistyczne M. Jamróz, J. Nowak 

Jasionka 927 

BODYCOTE Polska Sp. z o.o. Zaczernie 190A 

PPUH SENATOR Sp. z o.o. 36-004 Łąka 258A 

Tarała Zdzisław „MEBLON” Producent 
Mebli 

Nowa Wieś 12 

EME Aero Sp. z o.o. Jasionka, dz. 3955 

Polimarky Sp. z o.o., Sp. k. Zaczernie 190B 

SOLVERA GAWEL TECHNOLOGY SA 36-004 Łąka 260e 

B&M Optik Sp. z o.o. 36-062 Zaczernie 798 

FIBRAIN Sp. z o.o. 36-062 Zaczernie 190F 

NAJLEPSZEFOTO.PL Piotr Leszczyński 
36-062 Zaczernie 190 

36-062 Zaczernie 190 

CYFROWAFOTO Sp. z o.o. 36-062 Zaczernie 190 

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA 
Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA 
oddział w Trzebownisko dz. 881/46 

Tyczyn 
ART Form Sp. z o.o. Hermanowa 96, 36-020 Tyczyn 

CH4 Sp. Z o.o. ul. Podwale 11, 36-020 Tyczyn 

źródło: Starostwa Powiatowe leżące na terenie ROF 

 

Istotnym źródłem zanieczyszczeń są również zanieczyszczenia pochodzące z transportu, 

szczególnie z transportu kołowego związanego z obecnością dróg na terenie gmin 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.  
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Tabela 66. Oddziaływanie transportu kołowego i kolejowego na terenie gmin rzeszowskiego 

obszaru Funkcjonalnego.  

Lp. Gmina Oddziaływanie transportu kołowego i kolejowego 

1.  Błażowa 

Na terenie gminy Błażowa nie występuje transport kolejowy. Transport 
kołowy odbywa się przez sieć dróg: 
droga wojewódzka – 2,041 km, 
8 dróg powiatowych – 89,075 km, 
drogi gminne publiczne oraz wewnętrzne. 

2.  Boguchwała 
Droga krajowa nr 19 przebiegająca przez teren Gminy Boguchwała oraz  
w przyszłości budowana obecnie droga ekspresowa S19. 

3.  Chmielnik Brak takich obszarów na terenie gminy. 

4.  Czarna 

Z uwagi na natężenie transportu kołowego jest to część drogi wojewódzkiej 
nr 877 od zjazdu z autostrady A4 w Woli Małej do skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 1275 R w msc. Dąbrówki, następnie wskazaną drogą 
powiatową do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 881 w msc. Czarna, 
następnie odcinek drogi wojewódzkiej nr 881 do skrzyżowania z drogą 
powiatową 1376 R i cała droga powiatowa przebiegająca przez Medynię 
Łańcucką oraz Pogwizdów w kierunku drogi S19. 

5.  Czudec 

Transport kołowy - tereny wzdłuż DK nr 19 (Babica, Wyżne), wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 988 (Babica, Czudec, Zaborów). 
Transport kolejowy – tereny wzdłuż linii kolejowej nr 106 Rzeszów Główny – 
Jasło (m. Babica, Czudec, Zaborów), chociaż częstotliwość przejazdów 
pociągów jest póki co, niewielka. 

6.  
Głogów 

Małopolski 

Droga powiatowa: Łącznik autostrady A4 od granic miasta Rzeszowa do 
węzła Rzeszów Północ. 
Droga krajowa nr 9. 
Linia kolejowa Ocicie-Rzeszów Główny. 

7.  Hyżne Obszary zlokalizowane są wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 878. 

8.  Krasne 

Na terenie gminy Krasne narażenie na oddziaływanie transportu 
kolejowego jest znikome i odnosi się jedynie do obszarów znajdujących się 
w bliskim sąsiedztwie przebiegającej linii kolejowej. 
Tereny narażone na negatywne odziaływanie transportu kołowego znajdują 
się przede wszystkim wzdłuż głównego szlaku komunikacyjnego 
przebiegającego przez miejscowość Krasne tj. drogi krajowej nr 94. 
Ponadto wzmożony ruch drogowy obserwuje się również na drogach 
powiatowych. 

9.  Lubenia Bd 

10.  Łańcut 

Przez teren gminy przebiegają: droga krajowa, drogi wojewódzkie, 
powiatowe i gminne oraz jednotorowa linia kolejowa. Najbardziej narażone 
na oddziaływania transportu są miejscowości, przez które przebiega droga 
krajowa DK 94 tj. Kraczkowa, Głuchów, Kosina, Rogóżno (o łącznej 
długości ok. 13,3 km) oraz te, przez które przebiegają drogi wojewódzkie nr 
881 (przebiega przez miejscowość Sonina o dł. 4,8 km) oraz nr 877 
(przebiega przez miejscowość Wysoka, Albigowa i Handzlówka o dł. 
7,5 km). Ryzyko stwarza również linia kolejowa E-30, która biegnie przez 
Głuchów (przystanek kolejowy), Kosinę (przystanek kolejowy) i Rogóżno 
(stacja kolejowa). 

11.  Łańcut (miasto) 
Na terenie miasta Łańcuta nie znajdują się obszary szczególnie narażone 
na oddziaływanie transportu kołowego i kolejowego. 

12.  Rzeszów 

Na terenie gminy miasta Rzeszów największe natężenie ruchu kołowego,  
a co związane z tym zwiększone oddziaływanie na środowisko (w tym 
zagrożenie hałasem drogowym) obserwowane jest na ulicy 
Marszałkowskiej, Kilara, Lisa-Kuli, Cieplińskiego, Piłsudskiego, Krakowskiej, 
Powst. Warszawy, Lwowskiej, Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, Alei 
Armii Krajowej, Alei Tadeusza Rejtana, Kwiatkowskiego, Szopena, 
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Lp. Gmina Oddziaływanie transportu kołowego i kolejowego 

Targowej, Sikorskiego, Warszawskiej, Lubelskiej, Dąbrowskiego, 
Hetmańskiej. 
Obszary szczególnie narażone na oddziaływanie transportu kolejowego to 
tereny w pobliżu Dworca Głównego PKP, Dworca PKP Rzeszów Staroniwa 
oraz przejazdów kolejowych (głównie przejazdów na ul. księdza Józefa 
Jałowego, Generała Mariana Langiewicza, Władysława Reymonta). Hałas 
kolejowy jest drugorzędnym zagrożeniem w stosunku do hałasu 
drogowego. Jednak największe oddziaływania akustyczne generuje ruch 
pociągów po magistralnej linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka. 

13.  Świlcza 

Przez obszar Gminy Świlcza przebiega linia kolejowa nr 91 relacji Kraków 
Główny – Medyka, odcinek autostrady A4 ze zlokalizowanym na terenie 
Gminy Świlcza węzłem Rzeszów Zachód oraz droga krajowa DK94. 
Ponadto teren Gminy Świlcza pokrywa gęsta sieć dróg powiatowych oraz 
gminnych. Lokalizacja Gminy Świlcza stanowi obszar przebiegu 
ważniejszych ciągów komunikacyjnych w skali kraju. Obecność linii 
kolejowej oraz sieci drogowej o charakterze krajowym sprawia, że obszary 
zlokalizowane na terenie Gminy Świlcza znajdują się w zasięgu 
oddziaływania wymienionych szlaków komunikacyjnych. Uznaje się, że 
oddziaływania powstałe w wyniku transportu na głównych ciągach 
komunikacyjnych, ze względu na swój przebieg, mają charakter liniowy. 
Oddziaływania transportu kołowego w obrębie dróg gminnych oraz 
powiatowych mają bardziej punktowy charakter i przyjmują dominującą 
formą na szlakach stanowiących strategiczne połączenia pomiędzy 
poszczególnymi miejscowościami. Szczególną formę stanowią drogi 
gminne, które w wyniku przebudowy dokonanej w ostatnich latach, 
stworzyły alternatywę dla istniejących połączeń komunikacyjnych, w istotny 
sposób skracając czas dojazdu. Wzmożony ruch kołowy na 
przedmiotowych odcinkach dróg generuje powstawanie odziaływań  
o charakterze środowiskowym oraz wpływa na trwałość dróg. 

14.  Trzebownisko 
Przez teren Gminy przebiega droga ekspresowa S19 i droga wojewódzka 
oraz drogi powiatowe i gminne 

15.  Tyczyn 

Przez miasto Tyczyn nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana 
do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Przez miasto Tyczyn przechodzi 
ponad 7 km odcinek drogi publicznej zaliczany do kategorii wojewódzkiej 
878 Rzeszów- Dylągówka. 

źródło: Informacje przekazane przez Urzędy Miast/Gmin ROF 

 

Istotnym działaniem mitygacyjnym i adaptacyjnymi jest rozwój ciągów pieszych 

i rowerowych. Długości dla poszczególnych gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

zaprezentowano poniżej. 

 

Tabela 67. Ścieżki rowerowe i piesze na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Lp. Gmina Ścieżki rowerowe i piesze na terenie ROF 

1.  Błażowa Ścieżki rowerowe 13,863 km. 

2.  Boguchwała 
Długość ścieżek rowerowych – 49,1 km. 
Drogi rowerowe – 2,35 km. 
Długość ścieżek turystycznych (oznaczone) – 49,1 km. 

3.  Chmielnik Brak wyodrębnionych ścieżek rowerowych i pieszych. 

4.  Czarna 
Trasa Garncarska mała i duża oraz szlak Green Velo – łączna długość 
30 km. 

5.  Czudec Długość ścieżek rowerowych i pieszych [km] – 44 km. 

6.  
Głogów 

Małopolski 
Trasy rowerowe turystyczne: 31,50 km. 
Ścieżki rowerowe: 2,04 km. 

7.  Hyżne Bd 
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Lp. Gmina Ścieżki rowerowe i piesze na terenie ROF 

8.  Krasne 

Ciąg pieszo – rowerowy – 0,5 km. 
Ścieżka rowerowa w śladzie drogi gminnej - 1,72 km. 
Przez Gminę Krasne w śladzie drogi powiatowej przebiega również trasa 
rowerowa Green Velo. 

9.  Lubenia Brak wyodrębnionych ścieżek rowerowych i pieszych. 

10.  Łańcut 

Na terenie gminy występują oznakowane szlaki turystyczne i trasy 
rowerowe: 
- ścieżka ekologiczno-dydaktyczna „Koralowa” w Cierpiszu, 
- trasy rowerowe i pieszo-rowerowe na terenie gminy o łącznej długości ok. 
77 km 

11.  Łańcut (miasto) Długość ścieżek rowerowych wynosi 5,5 km. 

12.  Rzeszów 

Długość ścieżek rowerowych, zlokalizowanych na terenach parków  
i zieleńców, będących w utrzymaniu Zarządu Zielni Miejskiej w Rzeszowie - 
14,078 km. Natomiast w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg znajdują się: 
Drogi (ścieżki) dla rowerów (w km): 120,627. 
Drogi dla pieszych i rowerów (w km): 30,033. 
Pasy dla rowerów, w tym kontrapasy (w km): 2,990. 

13.  Świlcza Długość ciągów pieszo rowerowych na terenie gminy Świlcza – 4,819 km. 

14.  Trzebownisko 
Ścieżki rowerowe: 3,42 km 
Ścieżki piesze: 18 km. 

15.  Tyczyn 

Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów) – 3 km. 
Przez gminę Tyczyn biegnie szlak Green Velo. To jeden z najdłuższych 
szlaków rowerowych w Polsce – ma prawie 2 100 km (szlak główny + 
łącznikowe). 

źródło: Informacje przekazane przez Urzędy Miast/Gmin ROF 
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 Reagowanie na ekstremalne zjawiska pogodowe 7.3.2

Istotnym elementem reagowania na nagłe zjawiska pogodowe tj. burze, wichury czy nawalne 

deszcze, są plany i wytyczne reagowania kryzysowego. Zestawienie obowiązujących na 

terenach gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego dokumentów i opracowań 

przedstawiono poniżej. 

 

Tabela 68. Wytyczne oraz plany opracowane w razie wystąpienia ekstremalnych zjawisk 

i postępowania w razie nastania klęsk żywiołowych.  

Lp. Gmina Wytyczne/plany 

1.  Błażowa Plan Reagowania Kryzysowego Gminy Błażowa. 

2.  Boguchwała 
Gmina posiada wytyczne w razie wystąpienia ekstremalnych zjawisk  
i postępowania w razie nastania klęsk żywiołowych ujęte w Gminnym Planie 
Zarządzania Kryzysowego. 

3.  Chmielnik Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego 

4.  Czarna 
Gmina posiada opracowany Plan Zarządzania Kryzysowego, który określa 
sprecyzowany katalog działań w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych. 

5.  Czudec Plan Obrony Cywilnej 

6.  
Głogów 

Małopolski 

Zarządzenie Nr 0050.28.2015 Burmistrza Głogowa Małopolskiego z dnia 
12.03.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego 

7.  Hyżne Plan Zarządzania Kryzysowego dla Gminy Hyżne 

8.  Krasne 
Gmina posiada Plan Przeciwpożarowy oraz prowadzi działania na podstawie 
Planu Zarządzania Kryzysowego. 

9.  Lubenia 
Gmina posiada wytyczne w razie wystąpienia ekstremalnych zjawisk 
pogodowych i zagrożeń. Plan „Zarządzania Kryzysowego Gminy Lubenia”, 
Plan „Ochrony przed Powodzią”. Plan „Ratowniczy Zagrożenia Pożarowego”. 

10.  Łańcut 

Gmina posiada dokument pn. „Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego 
Gminy Łańcut” opracowany w 2019 r. zawierający wytyczne w razie 
wystąpienia ekstremalnych zjawisk i postępowania w razie nastania klęsk 
żywiołowych. 

11.  
Łańcut 

(miasto) 
W razie wystąpienia ekstremalnych zjawisk i klęsk żywiołowych, miasto 
posiada odpowiednie wytyczne. 

12.  Rzeszów 

Na terenie miasta mamy „Plan zarządzania kryzysowego Miasta Rzeszowa”, 
„Plan ochrony przeciwpowodziowej’, jest też dostępna dokumentacja 
planistyczna na wypadek skażenia radiologicznego (wydawanie preparatów 
stabilnego jodu). 

13.  Świlcza 
Gmina Świlcza posiada zaktualizowany Gminny Plan Zarządzania 
Kryzysowego. 

14.  Trzebownisko Gmina posiada wytyczne w zakresie przeciwpowodziowym. 

15.  Tyczyn 

Gmina Tyczyn posiada m.in.: 
Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Tyczyn, 
Plan operacyjny ochrony przed powodzią Gminy Tyczyn, 
Poradnik dla ludności gminy pt. „Poradnik postępowania w sytuacjach 
zagrożeń”, 
Plan Obrony Cywilnej Gminy Tyczyn. 

źródło: Informacje przekazane przez Urzędy Miast/Gmin ROF 
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Bardzo ważnym elementem reagowania w razie wystąpienia nagłych skutków zmian klimatu 

są służby mogące brać udział w ich usuwaniu oraz niesieniu pomocy poszkodowanym np. 

jednostki straży pożarnej. Zasadniczą kwestią jest również odpowiednie ich wyposażenie – 

poniżej zestawiono jednostki mogące uczestniczyć w działaniach w przypadku wystąpienia 

gwałtownych zjawisk pogodowych oraz potrzeby doposażenia wymienionych jednostek 

w kontekście przeciwdziałania ekstremalnym zjawiskom klimatycznym. 
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Tabela 69. Jednostki mogące uczestniczyć w działaniach w przypadku wystąpienia gwałtownych zjawisk pogodowych oraz potrzeby doposażenia 

wymienionych jednostek w kontekście przeciwdziałania ekstremalnym zjawiskom klimatycznym. 

Lp. Gmina Nazwa, liczba jednostek Potrzeby 

1.  Błażowa 
Na terenie gminy znajduje się 8 jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych, w tym 2 jednostki ujęte w Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym. 

Z uwagi na przestarzały tabor wozów bojowych 
wykorzystywanych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na 
terenie gminy Błażowa konieczne jest doposażenie jednostek  
w nowe samochody przeciwpożarowe typu średniego oraz 
lekkiego. Konieczna jest również wymiana starego sprzętu  
o obniżonej sprawności bojowej oraz doposażenie mniejszych 
jednostek OSP w sprzęt porównywalny z tym wykorzystywanym 
przez Państwową Straż Pożarną. 

2.  Boguchwała 

Na terenie gminy znajdują się jednostki OSP mogące 
uczestniczyć w działaniach w przypadku wystąpienia 
gwałtownych zjawisk pogodowych, a są to: OSP Boguchwała, 
OSP Lutoryż, OSP Mogielnica, OSP Niechobrz, OSP Nosówka, 
OSP Racławówka, OSP Wola Zgłobieńska, OSP Zarzecze, 
OSP Zgłobień. 

Istnieje potrzeba doposażenia jednostek w motopompy i pompy 
w tym specjalistyczne, worki powodziowe, osuszacze, pontony. 

3.  Chmielnik 
Na terenie gminy swoją siedzibę ma 6 jednostek OSP, w tym 
dwie są włączone do krajowego systemu ratowniczo – 
gaśniczego. 

Samochody ratowniczo – gaśnicze 

Specjalistyczne wyposażenie powodziowe (skafandry, linki 
ratownicze, boje i, kamizelki i itp.). 

Pompy szlamowe, pilarki. 

Inny sprzęt podręczny. 

4.  Czarna 

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych OSP Czarna 

OSP Krzemienica 

OSP Medynia Głogowska  

OSP Medynia Łańcucka 

OSP Zalesie. 

Istnieje potrzeba doposażenia jednostek OSP w sprzęt  
i wyposażenie dające możliwość przeciwdziałania 
ekstremalnym zjawiskom klimatycznym. Potrzebny sprzęt to:  

Ciężki samochód pożarniczy – 1 szt. 

Mobilna motopompa z osprzętem o dużej wydajności – 4 kpl. 

Agregat prądotwórczy o dużej mocy – 5 szt. 

Aparaty tlenowe – 20 kpl. 

Zestaw do ratownictwa technicznego – 3 kpl. 

5.  Czudec 
Ochotnicza Straż Pożarna w: Czudcu, Babicy, Wyżnem, 
Pstrągowej Dolnej, Zaborowie, Posterunek Policji w Czudcu. 

Wymiana przestarzałego sprzętu i samochodów pożarniczych. 
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Lp. Gmina Nazwa, liczba jednostek Potrzeby 

6.  Głogów Małopolski 

Jednostki OSP na terenie Gminy Głogów Małopolski: 

OSP Budy Głogowskie – KSRG,  

OSP Głogów Małopolski - KSRG 

OSP Hucisko 

OSP Jańciówka 

OSP Lipie 

OSP Pogwizdów Stary - KSRG 

OSP Przewrotne 

OSP Rogoźnica 

OSP Rudna Mała - KSRG 

OSP Styków 

OSP Wola Cicha 

OSP Wysoka Głogowska - KSRG 

OSP Zabajka 

Istnieje potrzeba doposażenia pięciu jednostek OSP w KSRG  
o następujący asortyment: pompa zanurzeniowa elektryczna, 
wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, zestaw ciesielski (torba, 
pas biodrowy, wyposażenie).  

7.  Hyżne 7 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Bd 

8.  Krasne 

Na terenie gminy Krasne działania w przypadku wystąpienia 
gwałtownych zjawisk pogodowych podejmują: 

OSP Malawa 

OSP Krasne 

OSP Palikówka  

OSP Strażów 

Zakład Usług komunalnych w Krasnem 

Ciągłe braki występują w podstawowym wyposażeniu sprzętu 
strażackiego oraz pomp zanurzeniowych i pływających. 

9.  Lubenia 
OSP Lubenia OSP Straszydle 

OSP Sołonka OSP Siedliska 
Pojazdy, sprzęt, umundurowanie. 

10.  Łańcut 

Na terenie Gminy Łańcut działa 10 jednostek OSP mogących 
uczestniczyć w działaniach w przypadku wystąpienia 
gwałtownych zjawisk pogodowych (OSP Albigowa, OSP 
Albigowa-Honie, OSP Cierpisz, OSP Głuchów, OSP 
Handzlówka, OSP Kraczkowa, OSP Kosina, OSP Rogóżno, 
OSP Sonina, OSP Wysoka), z czego 4 jednostki wchodzą w 
skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (OSP 
Albigowa, OSP Handzlówka, OSP Kosina, OSP Kraczkowa). 

OSP są na bieżąco zaopatrywane w sprzęt wykorzystywany do 
działań w razie wystąpienia nagłych zjawisk klimatycznych 
(m.in. pożary, powodzie), w zależności od zapotrzebowania. 
Istnieją potrzeby doposażenia jednostek, brak danych 
szczegółowych w tym zakresie. 
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Lp. Gmina Nazwa, liczba jednostek Potrzeby 

11.  Łańcut (miasto) 
Jednostki z terenu miasta, które mogą uczestniczyć  
w działaniach to Ochotnicza Straż Pożarna i Łańcucki Zakład 
Komunalny 

Służby uczestniczące w działaniach potrzebują środków 
ochrony indywidualnej, pompy 

12.  Rzeszów 

Na terenie Miasta działa 12 jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych: 

OSP Rzeszów – Zalesie,  

OSP Rzeszów – Wilkowyja,  

OSP Rzeszów – Drabinianka,  

OSP Rzeszów – Matysówka,  

OSP Rzeszów – Dębina,  

OSP Rzeszów – Budziwój,  

OSP Rzeszów – Biała,  

OSP Rzeszów – Przybyszówka,  

OSP Rzeszów – Bzianka,  

OSP Rzeszów – Słocina,  

OSP Rzeszów – Pogwizdów Nowy  

OSP Rzeszów – Załęże – włączona do KSRG. 

Dodatkowo w działania zaangażowanych jest wiele jednostek 
Urzędu Miasta, służb, jednostek współdziałających, służb 
komunalnych. Wszystko zależy od charakteru zagrożenia. 
Przykładowo, oprócz PSP i OSP, wymienić można Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Miejski Zarząd Dróg, 
Zarząd Zieleni Miejskiej. Co roku przedmiotem posiedzenia 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest także tzw. „Akcja Zima”, 
gdzie dyskutowana jest problematyka przygotowania do 
intensywnych opadów śniegu, oblodzeń, przygotowywany jest 
sprzęt, środki i zespoły. 

Istnieje potrzeba doposażenia jednostek OSP z terenu miasta 
Rzeszowa w sprzęt do usuwania skutków powstałych w wyniku 
ekstremalnych zjawisk klimatycznych, tj.: 

- gwoździarki akumulatorowe na baterie, 

- węże, 

- fartuchy przeciwpowodziowe, 

- agregaty prądotwórcze, 

- pompy, 

- plandeki. 

13.  Świlcza 

Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy 
Świlcza: OSP Błędowa Zgłobieńska, OSP Bratkowice, OSP 
Dąbrowa, OSP Mrowla, OSP Rudna Wielka, OSP Świlcza, OSP 
Trzciana, OSP Woliczka. 

3 jednostki OSP są w Krajowym Systemie Ratownictwa: OSP 
Bratkowice, OSP Świlcza i OSP Trzciana.  

Istnieją potrzeby doposażenia jednostek, brak danych 
szczegółowych w tym zakresie. 

14.  Trzebownisko 
Na terenie gminy istnieje 10 jednostek ochotniczej straży 
pożarnej. 

Urząd gminy nie posiada informacji o konieczności doposażenia 
przedmiotowych jednostek. 
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Lp. Gmina Nazwa, liczba jednostek Potrzeby 

15.  Tyczyn 
Na terenie gminy znajdują się cztery jednostki OSP: Tyczyn, 
Hermanowa, Kielnarowa i Borek Stary (w tym dwie włączone do 
KRSG) oraz PGK Eko-Strug w Tyczynie. 

Workownice do piasku, 

Automatyczny, elektroniczny system powiadamiania służb 
ratowniczych i ostrzegania ludności cywilnej przed 
zagrożeniami, zintegrowany z system zdalnego powiadamiania 
jednostek straży pożarnych, 

Agregaty prądotwórcze o mocy powyżej 5 kW. 

źródło: Informacje przekazane przez Urzędy Miast/Gmin ROF 
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Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji 

bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu: 

 ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska,  

 prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych 

miejscowych zagrożeń.  

System skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje 

oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać 

w akcjach ratowniczych. System opiera się na Państwowej Straży Pożarnej, wiodącej  

i utrzymywanej z Budżetu Państwa służbie ratowniczej, jak również Ochotniczych Strażach 

Pożarnych, utrzymywanych z budżetów samorządowych i dotacji z Budżetu Państwa52. Na 

terenie ROF funkcjonują następujące jednostki: 

 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, 

 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie. 

Poniżej zaprezentowano jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu ROF włączonych 

do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

 

Tabela 70. Jednostki OSP z terenu ROF, które włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego. 

Lp. Siedziba (gmina) Jednostka 

1.  Błażowa OSP Błażowa 

2.  Błażowa OSP Futoma 

3.  Boguchwała OSP Boguchwała 

4.  Boguchwała OSP Niechobrz 

5.  Boguchwała OSP Nosówka 

6.  Chmielnik OSP Chmielnik 

7.  Chmielnik OSP Zabratówka 

8.  Czarna OSP Krzemienica 

9.  Czarna OSP Medynia Głogowska 

10.  Czarna OSP Medynia Łańcucka 

11.  Głogów Małopolski OSP Budy Głogowskie 

12.  Głogów Małopolski OSP Głogów Małopolski 

13.  Głogów Małopolski OSP Pogwizdów Stary 

14.  Głogów Małopolski OSP Rudna Mała 

15.  Głogów Małopolski OSP Wysoka Głogowska 

16.  Hyżne OSP Dylągówka 

17.  Hyżne OSP Hyżne 

18.  Lubenia OSP Lubenia 

19.  Lubenia OSP Siedliska 

20.  Łańcut OPS Albigowa 

                                                
52

 https://www.gov.pl/web/kgpsp/organizacja-ksrg 
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Lp. Siedziba (gmina) Jednostka 

21.  Łańcut OSP Handzlówka 

22.  Łańcut OSP Kosina 

23.  Łańcut OSP Kraczkowa 

24.  Rzeszów OSP Rzeszów - Załęże 

25.  Świlcza OSP Bratkowice 

26.  Świlcza OSP Świlcza 

27.  Świlcza OSP Trzciana 

28.  Trzebownisko OSP Łąka 

29.  Trzebownisko OSP Stobierna 

30.  Trzebownisko OSP Trzebownisko 

31.  Trzebownisko OSP Wólka Podleśna 

32.  Trzebownisko OSP Zaczernie 

33.  Trzebownisko LSRG RZ- Jasionka 

34.  Tyczyn OSP Hermanowa 

35.  Tyczyn OSP Tyczyn 

źródło: https://www.gov.pl/web/kppsp-lancut/wlaczone-do-ksrg, https://www.gov.pl/web/kmpsp-

rzeszow/jednostki-osp 

 

Do grup szczególnie wrażliwych na wpływ zmian klimatycznych zdecydowanie należą dzieci, 

osoby starsze oraz osoby ze złożonymi problemami zdrowotnymi, w tym osoby 

z niepełnosprawnościami. Seniorzy mają również większe obciążenie chorobowe niż osoby 

młodsze. Skondensowany efekt zwiększonego obciążenia chorobowego sprawia, że osoby 

starsze są mniej zdolne lub wprost niezdolne do tolerowania zmieniających się czynników 

zewnętrznych. Ponadto, osoby starsze o złym stanie zdrowia, są bez wątpienia bardziej 

narażone na poważne konsekwencje zdrowotne. Ze względu na proces starzenia się 

społeczeństwa istotny będzie również rozwój opieki senioralnej. Osoby starsze oraz osoby 

z niepełnosprawnościami są szczególnie wrażliwe na skutki zmian klimatu tj. fale upałów. 

Poniżej zaprezentowano przegląd placówek opieki na terenie Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego wraz ze wskazaniem potrzeb poszczególnych jednostek. 
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Tabela 71. Ośrodki, placówki opieki, wsparcia dla osób zaliczanych do tak zwanych grup wrażliwych (osoby przewlekle chore, niepełnosprawne, 

osoby starsze, dzieci, a także osoby bezdomne). 

G
m

in
a

 

Nazwa ośrodka 
Grupa, dla której świadczy 
usługi 

Liczba 
podopiecznych
/wychowanków 

Problemy/potrzeby związane z przystosowaniem 
ośrodka do zmian klimatu/ekstremalnych zjawisk 
pogodowych np. montaż klimatyzacji, zmiana źródła 
ciepła itd. 

B
ła

ż
o

w
a

 

Zakład Opieki Długoterminowej i 
Paliacji w Błażowej 

Osoby przewlekle chore, osoby 
starsze 

83 Bd 

Dom Spokojnej Starości – Dla Osób 
Starszych i Chorych Im. Św. Jana z 
Dukli w Kąkolówce 

Osoby starsze, osoby 
niepełnosprawne 

61 Bd 

B
o

g
u

c
h

w
a
ła

 

Dom Spokojnej Starości „Złote Liście” 
w Zarzeczu 

Osoby starsze, przewlekle chore  
i niepełnosprawne 

50 Brak szczegółowych danych. 

Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Mogielnicy 

Osoby niepełnosprawne, osoby  
z zaburzeniami psychicznymi 

20 
Wzmożona termoizolacja budynku ze względu na duże 
zużycie gazu. 

Klub Seniora w Zarzeczu Osoby starsze 20 Montaż klimatyzacji. 

Klub Seniora w Boguchwale Osoby starsze 30 Montaż klimatyzacji. 

Senior Vigor w Racławówce Osoby starsze 10 Montaż klimatyzacji. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej  
w Zgłobniu 

Młodzież niepełnosprawna  38 Bd 

Schronisko dla bezdomnych kobiet  
w Racławówce 

Kobiety (bezdomne np. ulegające 
przemocy w rodzinie, uzależnione 
od alkoholu) 

9 Montaż klimatyzacji, zakup windy. 

Mieszkania chronione wspierane 

Osoby znajdujące się w trudnej 
sytuacji życiowej, 
niepełnosprawne, przewlekle 
chore, potrzebujące wsparcia  
w codziennym funkcjonowaniu 

3 Montaż klimatyzacji. 

Schronisko dla bezdomnych kobiet, 
Racławówka 132 

Bezdomne kobiety 20 

Centralna klimatyzacja – na chwilę obecną brak możliwości 
wyceny. 

 

Schronisko dla bezdomnych kobiet  
z usługami opiekuńczymi, 
Racławówka 132 

Bezdomne kobiety 3 

Noclegownia dla bezdomnych kobiet, Bezdomne kobiety 3 
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Nazwa ośrodka 
Grupa, dla której świadczy 
usługi 

Liczba 
podopiecznych
/wychowanków 

Problemy/potrzeby związane z przystosowaniem 
ośrodka do zmian klimatu/ekstremalnych zjawisk 
pogodowych np. montaż klimatyzacji, zmiana źródła 
ciepła itd. 

Racławówka 132 

C
h

m
ie

ln
ik

 

Dom Pomocy Społecznej w 
Chmielniku Caritas 

Osoby starsze, niepełnosprawne 73 Bd 

C
z
a
rn

a
 

Centrum Opiekuńczo Mieszkalne  

Osoby ze znacznym bądź 

umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności  

10-12 Bd 

C
z
u

d
e
c

 

Dom Pomocy Społecznej w Babicy 
Mężczyźni przewlekle psychicznie 
chorzy 

68 Montaż klimatyzacji. 

Dom Pomocy Społecznej w Babicy 
Filia w Pstrągowej Woli 

Mężczyźni przewlekle psychicznie 
chorzy 

23 Wymiana okien. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w 
Nowej Wsi 

Niepełnosprawni w sferze zdrowia 
psychicznego 

44 Brak potrzeb z tego zakresu. 

G
ło

g
ó

w
 M

a
ło

p
o

ls
k
i 

Dzienny Dom Senior Wigor, Budy 
Głogowskie 147  

Placówka dla osób starszych 
19 – 
przebywających 
17 

Bd 

Dzienny Dom Pomocy w Budach 
Głogowskich, Budy Głogowskie 527 

Placówka dla osób starszych 30 miejsc Bd 

Dom Pomocy Społecznej dla Osób w 
Podeszłym Wieku, Budy Głogowskie 
147 

Placówka dla osób starszych 
miejsc 8 – 
przebywających 
4 

Bd 

Środowiskowy Dom Samopomocy w 
Wysokiej Głogowskiej 

Placówka dla osób 
niepełnosprawnych 

miejsc 34- 
korzystających 
38 

Bd 

H
y
ż
n

e
 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej "DOM-MED" w Hyżnem 

Zakład o charakterze ogólnym 
świadczy opiekę pacjentom 
chorym przewlekle, niesprawnym, 
w podeszłym wieku, którzy 
wymagają całodobowej 
pielęgnacji 

Bd Bd 

https://www.facebook.com/sdsnowawies/
https://www.facebook.com/sdsnowawies/


Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

239 

G
m

in
a

 

Nazwa ośrodka 
Grupa, dla której świadczy 
usługi 

Liczba 
podopiecznych
/wychowanków 

Problemy/potrzeby związane z przystosowaniem 
ośrodka do zmian klimatu/ekstremalnych zjawisk 
pogodowych np. montaż klimatyzacji, zmiana źródła 
ciepła itd. 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w 
Hyżnem 

Zakład o charakterze ogólnym 
świadczy opiekę pacjentom 
chorym przewlekle, niesprawnym, 
w podeszłym wieku, którzy 
wymagają całodobowej 
pielęgnacji. 

Bd Bd 

K
ra

s
n

e
 

Dzienny Dom Pomocy w Krasnem Osoby starsze 16 Brak potrzeb. 

Ł
a
ń

c
u

t 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w 
Handzlówce 

Osoby starsze, wymagające 
całodobowej opieki 

64 
Brak szczegółowych danych (budynek jest zlokalizowany na 
terenie gminy, ale nie jest jej własnością, budynek należy do 
"Centrum Medycznym w Łańcucie" sp. Z o.o.). 

Ośrodek Opieki Dziennej -Pogodny 
Senior w Wysokiej 

Osoby starsze potrzebujące 
wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu 

30 

Budynek wielofunkcyjny w Wysokiej, w którym zlokalizowany 
jest Ośrodek Opieki Dziennej został poddany 
termomodernizacji w ramach projektu pn. „Modernizacja 
energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie 
Łańcut”, w ramach którego zostało wykonane docieplenie 
ścian zewnętrznych i stropu, wymieniona została instalacji co 
oraz stolarka okienna. 
Budynek jest ogrzewany gazem. Brak klimatyzacji, w 
pomieszczeniach ośrodka. 

Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów 
w Kosinie - AKTYWNY SENIOR 

Osoby starsze potrzebujące 
wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu 

30 

Budynek Ośrodka Zdrowia w Kosinie, w którym mieści się 
Dom Dziennego Pobytu dla seniorów został poddany 
modernizacji w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja 
na terenie ROF”. Został w całości dostosowany do potrzeb 
Domu Dziennego Pobytu. Budynek został docieplony, 
wymieniono okna, zamontowano ogrzewanie gazowe, 
panele solarne oraz klimatyzację. 

 
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno 
- Wychowawczy Caritas w Wysokiej/  

Dzieci i młodzież z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu głębokim 
oraz umiarkowanym i znacznym 

bd Brak danych o potrzebach 
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Nazwa ośrodka 
Grupa, dla której świadczy 
usługi 

Liczba 
podopiecznych
/wychowanków 

Problemy/potrzeby związane z przystosowaniem 
ośrodka do zmian klimatu/ekstremalnych zjawisk 
pogodowych np. montaż klimatyzacji, zmiana źródła 
ciepła itd. 

ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami 

 
Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno – 
Opiekuńczy „Dom Błogosławionego 
Achillesa” w Kosinie/ 

Osoby starsze, wymagające 
całodobowej opieki 

16 miejsc Brak danych o potrzebach 

 Dzienny Dom Pomocy w Albigowej 
Osoby starsze potrzebujące 
wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu 

bd Brak danych o potrzebach 

Ł
a
ń

c
u

t 

(m
ia

s
to

) 

Na terenie miasta Łańcuta znajdują się ośrodki, placówki opieki, wsparcia dla osób zaliczanych do tak zwanych grup wrażliwych: Dom Pomocy Społecznej, 
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Domy Seniora, Świetlica socjoterapeutyczna, Jadłodajnia dla Ubogich. Gmina 
Miasto Łańcut nie prowadzi żadnej z tych placówek. Brak szczegółowych danych dotyczących ilości, potrzeb itd. 

R
z
e
s
z
ó

w
 

Środowiskowy Dom Samopomocy 
Niezapominajka, ul. Litewska 2 a w 
Rzeszowie 

Osoby starsze, z chorobą 
Alzheimera, demencja, otępienia 

25 miejsc, 
27 korzystają-
cych 

Brak potrzeb w tym zakresie, obiekt jest dostosowany. 

Schronisko dla bezdomnych 
mężczyzn w Rzeszowie, ul. Jana 
Styki 21 

Bezdomni mężczyźni 80 

Centralna klimatyzacja. 
 

Schronisko dla bezdomnych 
mężczyzn z usługami opiekuńczymi 
w Rzeszowie, ul. Jana Styki 21 

Bezdomni mężczyźni 7 

Noclegownia dla bezdomnych 
mężczyzn w Rzeszowie, ul. Jana 
Styki 21 

Bezdomni mężczyźni 17 

Dom Pomocy Społecznej wraz z Filią 
i Ośrodkiem Wsparcia, ul. 
Sucharskiego 1 

Osoby w podeszłym wieku oraz 
osoby niepełnosprawne fizycznie 

125 
(180 miejsc 
statutowych) 

Modernizacji instalacji solarnej. 

Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza im. Dr. Henryka 
Hanasiewicza 

Dzieci i młodzież w wieku od 0 do 
25 r. ż. 

14 Nie zgłoszono potrzeb. 

Placówka Opiekuńczo- Dzieci i młodzież w wieku od 0 do 12 Nie zgłoszono potrzeb. 
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Nazwa ośrodka 
Grupa, dla której świadczy 
usługi 

Liczba 
podopiecznych
/wychowanków 

Problemy/potrzeby związane z przystosowaniem 
ośrodka do zmian klimatu/ekstremalnych zjawisk 
pogodowych np. montaż klimatyzacji, zmiana źródła 
ciepła itd. 

Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz 25 r. ż. 

Dom Pomocy Społecznej dla 
Kombatantów, ul. Powstańców 
Śląskich 4, 35-610 Rzeszów 

Osoby w podeszłym wieku i 
niepełnosprawne fizycznie 

103 

Montaż klimatyzacji – w sytuacji wysokich temperatur (część 
mieszkalna, stołówka, pracownie terapii zajęciowej). 
Pompa ciepła – jako alternatywne źródło ogrzewania na 
wypadek przerw w dostawie gazu (Dom dysponuje jedynie 
kotłami gazowymi). 

Środowiskowy Dom Samopomocy w 
Rzeszowie 

Osoby niepełnosprawne 
intelektualnie, oraz przewlekle 
psychicznie chore oraz z 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi i autyzmem 

82  

Brak potrzeb i problemów Ośrodka  
w ww. zakresie. 
ŚDS przystosowany jest zmian klimatu/ekstremalnych 
zjawisk pogodowych. 

Dom dla Dzieci „Dobrawa” 

Dzieci i młodzież 

13 Montaż klimatyzacji. 

Dom dla Dzieci „Mieszko” 14 Montaż klimatyzacji. 

Dom dla Dzieci „Bolesław” 14 Montaż klimatyzacji. 

Centrum Administracyjne do Obsługi 
Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Rzeszowie 

Bd 
Rozbudowa klimatyzacji. 
Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej. 

Dom Pomocy Społecznej im. Józefy 
Jaklińskiej w Rzeszowie 

Dorośli niepełnosprawni 
intelektualnie 

85 

Montaż klimatyzacji w salach ogólnodostępnych (jadalnia, 
pokoje terapii i rehabilitacji, sale dziennego pobytu) oraz w 
pomieszczeniach administracji. 
Modernizacja kotłowni wraz z instalacją pompy ciepła. 
Wymiana okien na okna energooszczędne 3 szybowe 
(obecnie zamontowane okna mają przeszło 26 lat). 
Remont instalacji centralnego ogrzewania. 

Ośrodek Wsparcia, ul. Seniora 2 Osoby starsze 105  

Wymiana jednego klimatyzatora na jednostkę o większej 
mocy.  
Zaprojektowanie i wykonanie systemu klimatyzacyjnego w 
pomieszczeniach zaplecza kuchennego Ośrodka Wsparcia.  
Modernizacja systemu wentylacyjnego celem zwiększenia 
jego wydajności. 

Dom Pomocy Społecznej dla Osób 
Przewlekle Psychicznie Chorych,  

Osoby przewlekle psychicznie 
chore 

140 
Gruntowny remont wentylacji. 
Mechanicznej w części administracyjnej budynku (kuchnia, 
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Nazwa ośrodka 
Grupa, dla której świadczy 
usługi 

Liczba 
podopiecznych
/wychowanków 

Problemy/potrzeby związane z przystosowaniem 
ośrodka do zmian klimatu/ekstremalnych zjawisk 
pogodowych np. montaż klimatyzacji, zmiana źródła 
ciepła itd. 

ul. Załęska 7a pralnia) polegający na wymianie mechanizmów wyciągu i 
nawiewu świeżego powietrza oraz sterowania i zasilania. 
Montaż klimatyzacji w całym obiekcie DPS. 
Montaż pomp ciepła. 
W budynku DPS pracują dwa kotły gazowe o mocy 320 kW. 
każdy. Służą do ogrzewania budynku oraz podgrzewania 
wody użytkowej. Zastosowanie alternatywnego źródła ciepła 
w postaci pomp ciepła 
Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej. Obecna instalacja  
o mocy do 40 kW. nie zaspakaja zapotrzebowania na 
energię elektryczną DPS. 
Modernizacja instalacji solarnej do dogrzewania wody 
użytkowej. Instalacja działa od 2006 r. i konieczny jest jej 
remont.  

Ś
w

il
c
z
a

 

Gminny Klub Seniora w Trzcianie 
Osoby starsze, 
Niepełnosprawne 

25  
Montaż klimatyzacji, montaż rolet, panele fotowoltaiczne, 
nadzór konserwatora pompy ciepła. 

Środowiskowa Świetlica 
Socjoterapeutyczna w Świlczy 

Dzieci 30  
Montaż klimatyzacji, panele fotowoltaiczne, montaż rolet, 
pompy ciepła. 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

Osoby niepełnosprawne 45  
Fotowoltaika, pompa ciepła, ocieplenie strychu, naprawa i 
pomalowanie dachu. 

T
rz

e
b

o
w

n
is

k
o

 

1. Dom opatrzności dla dzieci i 
młodzieży –Dom dziecka  

Osierocone dzieci i młodzież 
wymagające całodobowej opieki 

Bd Bd 

2. Środowiskowy Dom Pomocy 
Społecznej w Terliczce 

Dorosłe osoby niepełnosprawne Bd Bd 

3. Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

Emeryci  Bd Bd 
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Nazwa ośrodka 
Grupa, dla której świadczy 
usługi 

Liczba 
podopiecznych
/wychowanków 

Problemy/potrzeby związane z przystosowaniem 
ośrodka do zmian klimatu/ekstremalnych zjawisk 
pogodowych np. montaż klimatyzacji, zmiana źródła 
ciepła itd. 

T
y
c
z
y
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Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Tyczynie 
ul. Mickiewicza 10,  
36-020 Tyczyn 

Osoby niepełnosprawne ruchowo 
oraz z niepełnosprawnością 
intelektualną ze stopniem 
upośledzenia w stopniu lekkim, 
umiarkowanym i znacznym 

31 uczestników 
Ośrodek prowadzi Caritas Diecezji Rzeszowskiej, brak 
szczegółowych danych. 

Dom dla Dzieci i Młodzieży Przystań, 
ul. Kościuszki 26, 36-020 Tyczyn  

Dzieci, młodzież  Bd Bd 

Źródło: Informacje przekazane przez Urzędy Miast/Gmin ROF 
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Poniżej zaprezentowano potrzeby rozbudowy lub budowy ośrodków świadczących opieki, 

wsparcia dla osób zaliczanych do tak zwanych grup wrażliwych na terenie gmin 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 

Tabela 72. Potrzeby rozbudowy/budowy ośrodków/placówek świadczących opieki, wsparcia 

dla osób zaliczanych do tak zwanych grup wrażliwych. 

Lp. Gmina 
Potrzeby rozbudowy/budowy ośrodków/placówek świadczących 
opieki, wsparcia dla osób zaliczanych do tak zwanych grup 
wrażliwych 

1.  Błażowa 
Z uwagi na postępujące starzenie się społeczeństwa zachodzi potrzeba 
budowy nowych ośrodków świadczących powyższe usługi. 

2.  Boguchwała 
Potrzeba rozbudowy mieszkań chronionych dla osób znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej. 
Potrzeba rozbudowy Centrów Opiekuńczo-Mieszkalnych. 

3.  Chmielnik Bd 

4.  Czarna Bd 

5.  Czudec Nie wykazano potrzeb w tym zakresie. 

6.  
Głogów 
Małopolski 

Nie wykazano potrzeb w tym zakresie. 

7.  Hyżne 
W gminie istnieją potrzeby rozbudowy/budowy tego typu placówek ze 
względu na starzejące się społeczeństwo. 

8.  Krasne Nie wykazano potrzeb w tym zakresie. 

9.  Lubenia 
Z uwagi na postępujące starzenie się społeczeństwa zachodzi potrzeba 
budowy nowych ośrodków świadczących powyższe usługi. 

10.  Łańcut 
Na terenie gminy istnieje potrzeba rozbudowy i budowy nowych ośrodków/ 
placówek świadczących powyższe usługi. 

11.  Łańcut (miasto) 
Z diagnozy problemów społecznych Gminy Miasto Łańcut wynika że na ten 
moment nie istnieje potrzeba rozbudowy ośrodków świadczących powyższe 
usługi. 

12.  Rzeszów 
Na terenie gminy Miasto Rzeszów istnieje potrzeba rozbudowy/budowy 
następujących obiektów: placówka opiekuńczo wychowawcza dla 14 dzieci, 
Dzienny Dom Senior+. 

13.  Świlcza 
Na terenie gminy istnieje potrzeba rozbudowy i budowy ośrodków/ 
placówek świadczących powyższe usługi. 

14.  Tyczyn Bd 

15.  Trzebownisko 
Nieplanowane są na chwilę obecną działania związane z rozbudową 
ośrodków świadczących powyższe usługi. 

źródło: Informacje przekazane przez Urzędy Miast/Gmin ROF 

 

 Zachorowalność na niektóre choroby  7.3.3

Dla zobrazowania stanu sektora zdrowia publicznego przenalizowano liczbę pacjentów 

(unikalnych identyfikatorów) wg miejsca zamieszkania z gmin z poszczególnymi 

rozpoznaniami ICD-10, którym udzielono świadczeń w roku 2017 - 2021 w trybie świadczeń 

ambulatoryjnych, sprawozdanych we wszystkich rodzajach świadczeń: 

 leczenia szpitalnego (np. leczone ambulatoryjnie w radioterapii), 

 opieki paliatywno-hospicyjnej (np. objęte opieką w hospicjum domowym) opieki 

długoterminowej (np. objęte opieką pielęgniarki opieki długoterminowej w domu), 
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 świadczenia zrealizowane przez zespoły ratownictwa medycznego. 

ICD-10 to inaczej Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób, która jest opracowanym przez 

Światową Organizację Zdrowia (WHO) systemem kategorii jednostek chorobowych. Zbiór 

ten zawiera listę kodów przypisanych konkretnym schorzeniom i procedurom medycznym.  

 

W analizie wybrano następujące rozpoznania ICD-10: 

 A69 - inne choroby wywołane przez krętki (w tym: przewlekły rumień wędrujący 

wywołany przez Borrelia burgdorferi, krętkowica kleszczowa, borelioza z Lyme), 

 C43–C44 - czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry, 

 I20–I25 - choroba niedokrwienna serca (w tym: ostry zawał mięśnia sercowego, 

ponowny zawał serca itd.), 

 T67 - skutki działania gorąca i światła (w tym udar słoneczny itd.). 

 

Na poniższych wykresach przedstawiono liczby zachorowań na wymienione powyżej 

jednostki chorobowe w latach 2017-2021 dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

(sumarycznie dla wszystkich gmin). 

 

 
Rysunek 110. Zachorowalność na choroby z grupy A69, C43-C44, I20-I25 ICD-10 sumarycznie 

dla obszaru Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2017-2021. 

źródło: Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ, opracowanie własne 
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Rysunek 111. Zachorowalność na choroby z grupy T67.0 ICD-10 sumarycznie dla obszaru 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2017-2021. 

źródło: Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ, opracowanie własne 

 

W przypadku zachorowalności na choroby z grupy A69 ICD-10 (zakażenia wywołane przez 

inne krętki m.in. rumień wędrujący, borelioza z Lyme) w latach 2017-2021 najwięcej osób 

zdiagnozowano w Rzeszowie, Głogowie Małopolskim oraz Boguchwale (rysunek poniżej). 

Wysoki wskaźnik na terenie Rzeszowa wynika z proporcji liczby ludności zamieszkującej 

miasto w porównaniu do reszty gmin ROF. Opisana zależność ma odbicie dla wszystkich 

analizowanych poniżej grup chorób. 

 

 
Rysunek 112. Zachorowalność na choroby z grupy A69 ICD-10 (zakażenia wywołane przez inne 

krętki m.in. rumień wędrujący, borelioza z Lyme), sumarycznie w latach 2017-2021. 

źródło: Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ, opracowanie własne 
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Rysunek 113. Zachorowalność na choroby z grupy C43-C44 ICD-10  

(czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry), sumarycznie w latach 2017-2021. 

źródło: Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ, opracowanie własne 
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Rysunek 114. Zachorowalność na choroby z grupy I20-I25I CD-10 (choroby niedokrwienne 

serca np. zawały), sumarycznie w latach 2017-2021. 

źródło: Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ, opracowanie własne  
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Rysunek 115. Zachorowalność na choroby z grupy T67 ICD-10 (udar cieplny i udar słoneczny), 

sumarycznie w latach 2017-2021. 

źródło: Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ, opracowanie własne 
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Rysunek 116. Liczba zachorowań na I20-I25 w odniesieniu do liczby mieszkańców dla roku 

2021. 

źródło: Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ, opracowanie własne 
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obserwowana w gminie Czudec. Natomiast zapadalność na choroby z grupy C43-C44  

ICD-10 (czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry) w roku 2021 w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca miała miejsce w mieście Łańcut oraz mieście Rzeszów. 

 
Rysunek 117. Liczba zachorowań na A69 oraz C43-44 w odniesieniu do liczby mieszkańców dla 

roku 2021. 

źródło: Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ, opracowanie własne 

 Analiza ryzyka sektora  7.3.4

Ryzyka związane ze zmianami klimatu są iloczynem konsekwencji zjawiska 

i prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Poniżej zaprezentowano analizę ryzyka dla sektora 

zdrowia publicznego przyjmując następującą skalę ocen: 

+ umiarkowany wpływ, 

++ znaczący wpływ, 

+++  bardzo znaczący wpływ. 

 

Tabela 73. Analiza ryzyka – zdrowie publiczne, grupy wrażliwe, reagowanie na ekstremalne 

zjawiska pogodowe. 

Skutek 
 
Oceniany  
element 

Fale upałów, 
ekstrema 

temperaturowe  

Zwiększające się 
zanieczyszczenie 
powietrza, smog 

Zmiana warunków 
klimatycznych 

powodująca wzrost 
zachorowalności na 

choroby 
przenoszone przez 
kleszcze, komary 

Ekstremalne 
zjawiska pogodowe 
(np. burze, wichury, 

powodzie itd.) 
stanowiące 

zagrożenie dla życia 
i zdrowia ludności 

Ochrona powietrza ++ +++ + ++ 

Reagowanie na 
ekstremalne 
zjawiska pogodowe 

+++ + + +++ 

Zachorowalność na 
niektóre choroby 

+++ +++ +++ +++ 

+umiarkowany wpływ, ++ – znaczący wpływ +++ – bardzo znaczący wpływ 

źródło: opracowanie własne 
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 Ocena wrażliwości sektora 7.3.5

Dla wymienionych ocenianych elementów dobrano wskaźniki i każdą z gmin poddano ocenie 

w skali 1-3, gdzie przypisując wartość 1 określono element jako umiarkowanie wrażliwy,  

2 jako znacznie wrażliwy i 3 jako bardzo wrażliwy. W poniższej tabeli przedstawiono dobrane 

wskaźniki oraz przyjęte wskazania na podstawie, których dokonano ocen poszczególnych 

gmin. 

 

Tabela 74. Wskaźniki wrażliwości - zdrowie publiczne, grupy wrażliwe, reagowanie na 

ekstremalne zjawiska pogodowe. 

Oceniany 
element 

Wskaźnik 
Wpływ elementu 
na wrażliwość 
sektora 

Ocena wrażliwości 

Ochrona 
powietrza 
 

Stężenie 
średnioroczne 
dwutlenku siarki 
[μg/m

3
] 

(dopuszczalne 
stężenie 
średnioroczne 
normowane jedynie 
w kryterium ochrony 
roślin) 

Wysokie stężenia 
dwutlenku siarki 
mogą powodować 
zanieczyszczenie 
powietrza i choroby 
a co za tym idzie 
wzrost wrażliwości 
sektora.  

1: stężenie średnioroczne 
dwutlenku siarki ≤ 3 μg/m

3
 

2: stężenie średnioroczne 
dwutlenku siarki pomiędzy  
3 a 4 μg/m

3
 

 

3: stężenie średnioroczne 
dwutlenku siarki ≥ 4 μg/m

3
 

 

Stężenie 
średnioroczne 
dwutlenku azotu 
[μg/m3] 
(dopuszczalne 
stężenie 
średnioroczne - 40 
μg/m3) (oceny 
dokonano na 
podstawie górnej 
wartości przedziału 
podanego dla 
poszczególnych 
gmin) 

Wysokie stężenia 
dwutlenku azotu 
mogą powodować 
zanieczyszczenie 
powietrza i choroby 
a co za tym idzie 
wzrost wrażliwości 
sektora. 

1: stężenie średnioroczne 
dwutlenku azotu - górna wartość 
przedziału ≤13 μg/m

3
 

 

2: stężenie średnioroczne 
dwutlenku azotu - górna wartość 
przedziału pomiędzy 13 a 15 μg/m

3
 

3: stężenie średnioroczne 
dwutlenku azotu - górna wartość 
przedziału ≥ 15 μg/m

3
 

Dopuszczalne 
stężenie dobowe 
pyłu zawieszonego 
PM10: 50 μg/m3 nie 
więcej niż 35 dni w 
ciągu roku (36 max. 
ze stężeń dobowych 
< 50 μg/m3 oznacza 
dotrzymanie normy 
dobowej) 

Wysokie stężenia 
pyłu zawieszonego 
PM10 mogą 
powodować 
zanieczyszczenie 
powietrza i choroby 
a co za tym idzie 
wzrost wrażliwości 
sektora. 

1: stężenie dobowe pyłu 
zawieszonego PM10 ≤ 45 μg/m

3
 

2: stężenie dobowe pyłu 
zawieszonego PM10 pomiędzy  
45 a 55 μg/m

3
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Oceniany 
element 

Wskaźnik 
Wpływ elementu 
na wrażliwość 
sektora 

Ocena wrażliwości 

3:
 

stężenie dobowe pyłu 
zawieszonego PM10 ≥ 55 μg/m

3 

Stężenie 
średnioroczne pyłu 
zawieszonego PM2,5 
[μg/m3] 
(dopuszczalne 
stężenie 
średnioroczne – 20 
μg/m3) (oceny 
dokonano na 
podstawie górnej 
wartości przedziału 
podanego dla 
poszczególnych 
gmin) 

Wysokie stężenia 
pyłu zawieszonego 
PM2,5 mogą 
powodować 
zanieczyszczenie 
powietrza i choroby 
a co za tym idzie 
wzrost wrażliwości 
sektora. 

1: stężenie średnioroczne pyłu 
zawieszonego PM2,5 - górna 
wartość przedziału ≤ 20 μg/m

3
 

 

2: stężenie średnioroczne pyłu 
zawieszonego PM2,5 - górna 
wartość przedziału pomiędzy  
20 a 22 μg/m

3
 

3: stężenie średnioroczne pyłu 
zawieszonego PM2,5 - górna 
wartość przedziału ≥ 22 μg/m

3
 

Stężenie 
średnioroczne 
benzo(a)pirenu 
[ng/m3] 
(dopuszczalne 
stężenie 
średnioroczne –  
1 ng/m3) (oceny 
dokonano na 
podstawie górnej 
wartości przedziału 
podanego dla 
poszczególnych 
gmin) 

Wysokie stężenia 
benzo(a)pirenu 
mogą powodować 
zanieczyszczenie 
powietrza i choroby 
a co za tym idzie 
wzrost wrażliwości 
sektora. 

1: stężenie średnioroczne 
benzo(a)pirenu - górna wartość 
przedziału ≤ 2,1 μg/m

3
 

 

2: stężenie średnioroczne 
benzo(a)pirenu - górna wartość 
przedziału pomiędzy 2,1  
a 2,8 μg/m

3
 

3: stężenie średnioroczne 
benzo(a)pirenu - górna wartość 
przedziału ≥ 2,8 μg/m

3
 

Reagowanie na 
ekstremalne 
zjawiska 
pogodowe 

Liczba jednostek 
OSP [szt.] 

Znacząca liczba 
jednostek OSP 
uczestniczących w 
reagowaniu na 
nagłe zjawiska 
pogodowe obniża 
wrażliwość sektora 

1: liczba jednostek OSP ≥10 

2: liczba jednostek OSP pomiędzy 
5 a 10 

3: liczba jednostek OSP ≤5 

Zachorowalność 
na niektóre 
choroby 

Zapadalność na 
choroby z grupy A69 
w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca 
dla roku 2021 

Wysoka zapadłość 
na choroby wiąże 
się z większym 
obciążeniem 
systemu zdrowia i 
opieki a co za tym 
idzie zwiększane 
wrażliwości sektora 

1: liczba zachorowań na 
mieszkańca ≤ 0,010 

2: liczba zachorowań na 
mieszkańca pomiędzy 0,010 a 
0,013 

3: liczba zachorowań na 
mieszkańca ≥ 0,013 
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Oceniany 
element 

Wskaźnik 
Wpływ elementu 
na wrażliwość 
sektora 

Ocena wrażliwości 

Zapadalność na 
choroby z grupy C43-
C44w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca 
dla roku 2021 

1: liczba zachorowań na 
mieszkańca ≤ 0,003 

2: liczba zachorowań na 
mieszkańca pomiędzy 0,003 a 
0,004 

3: liczba zachorowań na 
mieszkańca ≥ 0,10 

Zapadalność na 
choroby z grupy I20-
I25 w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca 
dla roku 2021 

1: liczba zachorowań na 
mieszkańca ≤ 0,003 

2: liczba zachorowań na 
mieszkańca pomiędzy 0,10 a 0,13 

3: liczba zachorowań na 
mieszkańca ≥ 0,13 

źródło: opracowanie własne 

 

Każda z wartości została oceniona w skali 1–3, następnie na podstawie tych ocen wyliczono 

średnią ocenę dla każdej gminy i zaprezentowano na poniższej grafice. Dużą wrażliwość 

zidentyfikowano w mieście Rzeszowie i Łańcucie oraz gminach Boguchwała, Krasne, 

Czudec oraz Świlcza. Z kolei gminy Głogów Małopolski oraz Hyżne wykazywały 

umiarkowaną wrażliwość w sektorze zdrowia publicznego, grup wrażliwych, reagowania na 

ekstremalne zjawiska pogodowe. 

 
Rysunek 118. Klasyfikacja gmin na podstawie wrażliwości w sektorze zdrowia publicznego, 

grup wrażliwych, reagowania na ekstremalne zjawiska pogodowe. 

źródło: opracowanie własne 
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7.4 Środowisko naturalne53 

Warunki klimatyczne determinują w zasadniczym stopniu funkcjonowanie środowiska 

przyrodniczego, dlatego też wszelkie przemiany w zakresie klimatu istotnie oddziaływają na 

stan tego sektora. Wzrost temperatur, zmiana ilości i czasu występowania opadów 

spowodowane zmianami klimatu wpływają negatywnie na gatunki rodzime i powodują 

wypieranie ich przez gatunki obce. Zmiany w składzie gatunkowym ekosystemów oraz zanik 

bioróżnorodności są jednymi z największych problemów wynikających ze zmian klimatu. 

Najbardziej narażone są obszary cenne przyrodniczo podlegające w wielu przypadkach 

ochronie prawnej. Dlatego, też, pierwszym analizowanym elementem w sektorze środowiska 

naturalnego były obszary prawnie chronione. Poniżej zaprezentowano formy ochrony 

przyrody znajdujące się na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego: 

 obszary Natura 2000, 

 rezerwaty przyrody,  

 obszary chronionego krajobrazu,  

 użytki ekologiczne, 

 pomniki przyrody. 

Następnie analizie poddano stan i ilość lasów na omawianym terenie. W kontekście zmian 

klimatu ekosystemy leśne będą musiały stawić również czoła takim zagrożeniom jak:  

 nowa dynamika temperatur oraz średnie i ekstremalne jej wartości,  

 różnice w dostępności zasobów wody, 

 częściej występujące ekstremalne zjawiska klimatyczne,  

 zakwaszanie gleby, 

 utrata składników odżywczych  

 wyższa koncentracja ozonu.  

Zmieniający się klimat, a w rezultacie wydłużenie się okresów bezopadowych i susze będą 

prowadzić do zwiększenia się zagrożenia pożarowego lasów. Znaczne szkody będą 

spowodowane także przez ekstremalne zjawiska pogodowe (np. wichury) oraz wskutek 

rozwoju szkodników i patogenów. 

Zmieniający się klimat będzie powodował zmniejszenie się zdolności adaptacyjnych 

środowiska przyrodniczego, a w konsekwencji większą wrażliwość na istniejące już 

zagrożenia, dlatego też w niniejszym podrozdziale szczególną uwagę zwrócono na tę 

właśnie kwestię. Przyjrzano się także zagadnieniu polityki ochrony środowiska i stopniu jej 

realizacji przez gminy Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Odpowiednie rozwiązania 

strategiczne oraz monitoring ich postępów mają zasadniczy wpływ na stan środowiska 

przyrodniczego oraz jego wrażliwości wobec zachodzących zmian klimatu.  

W podsumowujących punktach podrozdziału zaprezentowano analizę ryzyka wspomnianych 

elementów sektora w odniesieniu do następujących skutków zmian klimatu: 

 zmiany zasięgu oraz składu gatunkowego, które powodować będą zachwianie 

równowagi ekosystemów,  

 straty w ekosystemach związane z niedoborem wody oraz suszami np. wysychanie 

cennych przyrodniczo obszarów,  

 gradacje szkodników związane z utrzymywaniem się dogodnych warunków do ich 

rozwoju (np. wysoka temperatura, wysoka wilgotność), 

                                                
53

 podpunkt opracowano na podstawie informacji z Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody  
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 zniszczenia w lasach, na obszarach chronionych i innych będące skutkami zjawisk 

ekstremalnych (z uwzględnianiem potencjalnych nadzwyczajnych zagrożeń dla 

środowiska). 

Zamykającą podrozdział ocenę wrażliwości sektora dokonano za pomocą następujących 

wskaźników: 

 pokrycie powierzchni gmin formami ochrony przyrody, 

 liczba pomników przyrody na terenie gmin, 

 przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej na potrzeby sporządzenia 

Planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 i stwierdzenie występowania 

gatunków chronionych, 

 lesistość gmin, 

 występowanie nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, 

 aktualność Programów ochrony środowiska, 

 wykonywanie raportów z realizacji Programu ochrony środowiska. 

Przy zestawieniu wskaźników zamieszczono informacje o wpływie danego elementu na 

wrażliwość sektora oraz przyjęte przedziały, a następnie wynik oceny wrażliwości 

zobrazowano za pomocą mapy pt. Klasyfikacja gmin na podstawie wrażliwości w środowiska 

naturalnego. 
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 Obszary prawnie chronione oraz cenne przyrodniczo 7.4.1

Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych tj. prawnie chronione, zajmują obecnie 

w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym łącznie 26 499 ha. Uwzględniając powierzchniowe 

nakładanie się poszczególnych form ochrony przyrody, obszary te pokrywają ponad 21% 

powierzchni ROF. 

Tabela 75. Powierzchnia form ochrony przyrody w poszczególnych gminach ROF.  

Gmina 

Powierzchnia [ha] Pokrycie 
gminy 

formami 
ochrony 

przyrody [%] 

Obszary 
Natura 2000 

Rezerwaty 
przyrody 

Obszary 
chronionego 
krajobrazu 

Użytki 
ekologiczne 

Błażowa 0 629 6 767 0 60,10% 

Boguchwała 24 0 1 887 0 21,21% 

Chmielnik 280 0 2 872 0 54,26% 

Czarna 0 0 0 5 0,06% 

Czudec 66 88 5 300 0 62,57% 

Głogów Małopolski 2 870 324 4 006 0 30,07% 

Hyżne 303 0 4 869 0 94,99% 

Krasne 0 0 0 0 0,00% 

Lubenia 51 0 1 346 0 24,51% 

Łańcut 11 0 194 0 1,83% 

Łańcut (miasto) 0 0 0 0 0,00% 

Rzeszów 130 8 0 0 0,07% 

Świlcza 2 435 76 3 076 10 28,53% 

Trzebownisko 27 119 0 0 1,32% 

Tyczyn 0 0 942 0 17,53% 

ROF 6 197 1 244 31 259 15 26,14% 

źródło: opracowanie własne na podstawie www.gdos.gov.pl 

 

Największy udział powierzchni prawnie chronionej znajduje się w gminie Hyżne (94,99%), 

Błażowa (60,10%), gminie Czudec (62,57%) oraz w gminie Chmielnik (54,26%). 

Ustanowiono tam obszary chronionego krajobrazu obejmujące tereny chronione ze względu 

na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na 

możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną 

funkcją korytarzy ekologicznych. 

http://www.gdos.gov.pl/
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Rysunek 119. Pokrycie gmin formami ochrony przyrody [%]. 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego znajdują się obecnie cztery obszary 

Natura 2000, w tym trzy specjalne obszary ochrony siedlisk oraz jeden obszar specjalnej 

ochrony ptaków. Zajmują one ponad 5% powierzchni ROF, pokrywając w największym 

stopniu gminy Głogów Małopolski oraz Świlcza. 

Podstawą funkcjonowania obszarów Natura 2000 są dwie unijne dyrektywy tzw.: Dyrektywa 

ptasia i Dyrektywa siedliskowa. Dyrektywy wyznaczają dwa typy obszarów: obszary 

specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO). Obszary 

Natura 2000 na terenie ROF to: 

 Mrowle Łąki – PLH180043 (294 ha), 

 Nad Husowem – PLH180025 (3 348 ha), 

 Wisłok Środkowy z Dopływami – PLH180030 (1 065 ha), 

 Puszcza Sandomierska – PLB180005 (129 116 ha). 
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Rysunek 120. Obszary Natura 2000 na terenie ROF. 

źródło: opracowanie własne na podstawie www.gdos.gov.pl 

 

W granicach gmin: Boguchwała, Czudec, Lubenia oraz Miasta Rzeszów zlokalizowany jest 

obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030.  

W granicach gminy: Chmielnik, Hyżne znajduje się obszar mający znaczenie dla Wspólnoty 

Nad Husowem PLH180025, a w gminach: Głogów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko 

i mieście Rzeszów, zlokalizowany jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Mrowle Łąki 

PLH180043 

Na poniższych rysunkach przedstawiono wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej na 

potrzeby sporządzenia Planu zadań ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000 Mrowle 

Łąki, Nad Husowem oraz Wisłok Środkowy z Dopływami. 

 

Obszar Natura 2000 Mrowle Łąki leży na północny zachód od Rzeszowa. Składa się 

z czterech enklaw położonych w dolinie rzeki Mrowla i jednego z jej dopływów, 

w bezpośrednim sąsiedztwie wsi: Mrowla, Wola Cicha, Rudna Mała i Zaczernie. Siedliska 

przyrodnicze zgodnie z Załącznikiem I Dyrektywy 92/43EWG*6410 to: 

 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, 

 łąki zmiennowilgotne. 

W obszarze występują one w postaci kilku niewielkich płatów zachowanych pośród innych 

typów łąk i nieużytków. Ogółem zostały wyróżnione na powierzchni 1,22 ha, co stanowi 

0,41% powierzchni obszaru. Płaty te stanowią pozostałość po dawnym dużym areale tego 

http://www.gdos.gov.pl/
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siedliska w obszarze. Część zmieniła swój charakter na skutek przeprowadzonych tu 

niegdyś prac melioracyjnych, a część zarosła wskutek zaprzestania użytkowania. Obecnie 

też wykazują szereg niekorzystnych zmian wynikających z braku właściwej gospodarki 

łąkarskiej, a ich przyszłość jest niepewna.  

Wśród gatunków z Załącznika II Dyrektywy 92/43EWG1060 obecnych na omawianym 

obszarze można wymienić: 

 Lycaena dispar Czerwończyk nieparek jest gatunkiem zajmującym przeważnie łąki 

wilgotne i towarzyszące im często ziołorośla. W obszarze występuje na stosunkowo 

licznych stanowiskach w obrębie płatów łąkowych, na ich skrajach i wzdłuż zarośli 

oraz rowów melioracyjnych. Występuje we wszystkich trzech enklawach obszaru, 

także tam gdzie łąki uległy daleko posuniętej degradacji, a nawet zanikły całkowicie 

 Lycaena helle Czerwończyk fioletek jest gatunkiem zajmującym przeważnie łąki 

wilgotne i towarzyszące im często ziołorośla. Jego występowanie w obszarze 

stwierdzono na łąkach i towarzyszących im ziołoroślach w dwóch enklawach obszaru: 

w Woli Cichej i w Zaczerniu, w miejscach gdzie występuje rdest wężownik - gatunek 

żywicielski jego gąsienic. 

 Maculinea nausithous Modraszek nausitous jest gatunkiem zajmującym przeważnie 

łąki wilgotne i towarzyszące im często ziołorośla. Jego występowanie w obszarze 

stwierdzono na łąkach i towarzyszących im ziołoroślach w dwóch enklawach obszaru: 

w Woli Cichej i w Zaczerniu, w miejscach gdzie występuje krwiściąg lekarski – 

gatunek żywicielski jego gąsienic. 

 Maculinea telejus Modraszek telejus jest gatunkiem zajmującym przeważnie łąki 

wilgotne i towarzyszące im często ziołorośla. Jego występowanie w obszarze 

stwierdzono na łąkach i towarzyszących im ziołoroślach w dwóch enklawach obszaru: 

w Woli Cichej i w Zaczerniu, w miejscach gdzie występuje krwiściąg lekarski – 

gatunek żywicielski jego gąsienic. 

 

Występowanie wspomnianych gatunków zaprezentowano na poniższym rysunku. 
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Rysunek 121. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej na potrzeby sporządzenia Planu 

zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Mrowle Łąki. 

źródło: RDOŚ Rzeszów, opracowanie własne 

 

Teren Natura 2000 Nad Husowem znajduje się na fliszu karpackim, gdzie dominują gleby 

brunatne właściwe i brunatne kwaśne. W obrębie ostoi występują głównie lasy (ponad 95% 

powierzchni), a niewielkie powierzchnie zajmują tereny nieleśne (np. łąki, stawy). 

 

Istotne znaczenie odgrywa tutaj dobrze wykształcona żyzna buczyna karpacka, której stan 

zachowania można uznać za dobry, a w przypadku rezerwatu Husówka, nawet bardzo 

dobry. Ponieważ niewiele jest na obszarze kontynentalnym tak dobrze zachowanych buczyn, 

ich obecność na tym terenie znacznie podnosi wartość przyrodniczą regionu. Warte 

podkreślenia jest liczne występowanie kłokoczki południowej Staphylea pinnata (stanowisko 

to jest jednym z krańcowych przy północnej granicy zasięgu tego gatunku). Drugim cennym 

siedliskiem są fragmenty dobrze zachowanych grądów. Ważnym elementem jest obecność 

ponad 20 gatunków roślin chronionych. Przyrodniczo cenne są również niewielkie fragmenty 

łąk przylegające do lasu, będące miejscem występowania 3 gatunków motyli z zał. II 

Dyrektywy Siedliskowej. Ponadto na tym obszarze stwierdzono obecność chrząszczy 

(biegacz urozmaicony i zgniotek cynobrowy) oraz płazów (kumaka górskiego oraz traszki 

karpackiej i traszki grzebieniastej) z tego samego załącznika. Na poniższym rysunku 

zaprezentowano miejsca występowania m.in. gatunków chronionych na trenie Obszaru 

Natura 2000 Nad Husowem. 
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Rysunek 122. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej na potrzeby sporządzenia Planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 

Nad Husowem. 

źródło: RDOŚ Rzeszów, opracowanie własne
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Obszar Natura 2000 Wisłok Środkowy z dopływami jest ostoją wielu cennych 

z przyrodniczego punktu widzenia gatunków ryb. Stwierdzono tu ponad 30 gatunków ryb, 

w tym dziesięć gatunków objętych ochroną gatunkową (Rozporz. Min. Środ., 28.09.2004): 

 minóg strumieniowy,  

 kiełb Kesslera,  

 kiełb białopłetwy,  

 piekielnica,  

 różanka,  

 głowacz białopłetwy,  

 głowacz 

 pręgopłetwy,  

 koza,  

 śliz,  

 piskorz.  

 

Ichtiofauna górnego Wisłoka od Beska do Krosna zdominowana jest przez kiełbia, klenia, 

strzeblę potokową i piekielnicę. Na odcinku dolnym, do zalewu w Rzeszowie najliczniejsze 

są świnka, kleń, brzana, płoć i ukleja. Ichtiofauna z dolnego odcinka Stobnicy jest podobna 

do rybostanu wielu cieków tej wielkości w dorzeczu Wisłoka. Dominantami są płoć, kleń, 

kiełb i ukleja. Z ryb wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG w rzekach 

ostoi "Wisłok środkowy z Dopływami" występują (lub bardzo prawdopodobne jest 

występowanie): minóg strumieniowy, kiełb białopłetwy, kiełb Kesslera, boleń, brzanka, 

głowacz białopłetwy, różanka, koza, piskorz. Ponadto Wisłok jest jedną z ważniejszych rzek 

przewidzianych do restytucji łososia, troci wędrownej i certy. W Wisłoku w ostoi "Wisłok 

środkowy z Dopływami" brzanka zaliczona została do gatunków rzadkich. Oprócz ichtiofauny 

za terenie omawianego obszaru występują liczne gatunki owadów np. (np. modraszek telejus 

Maculinea telejus), ssaków (np. bóbr europejski Castor fiber), roślin (np. Gentana 

pneumonanthe goryczka wąskolistna). Lokalizacje niektórych z nich zaprezentowano na 

poniższym rysunku. 
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Rysunek 123. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej na potrzeby sporządzenia Planu 

zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Wisłok Środkowy z dopływami. 

źródło: RDOŚ Rzeszów, opracowanie własne 

 

Obszar Natura 2000 Puszcza Sandomierska położony jest w widłach rzek Wisły i Sanu, na 

terenie Kotliny Sandomierskiej. Dominującym typem użytkowania ziemi są lasy i tereny 

rolnicze. Przez puszczę przepływają dwa prawobrzeżne dopływy Wisły: rzeka Łęg 

i Trześniówka. Rzeka Łęg wraz z dopływami Przywrą i Zyzogą zachowały w znacznej części 

swój naturalny charakter. Puszcza jest cenną ostoją licznych gatunków ptaków (43 gatunki 

z załącznika I Dyrektywy ptasiej). Obszar stanowi miejsce gniazdowania ponad 10% 

populacji polskiej: kraski, podgorzałki i czapli białej, oraz 1% populacji polskiej: bociana 

czarnego, bociana białego, ptaków drapieżnych i derkacza. Ponadto, obszar jest miejscem 

licznego występowania w okresie lęgowym świergotka polnego, lelka, dudka, dzięciołów 

(średniego, czarnego, białoszyjego, zielonosiwego i zielonego), gąsiorka, skowronka 

borowego, trzmielojada, jarzębatki, ortolana). 

 

Na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, poza obszarami Natura 2000, 

występują następujące powierzchniowe formy ochrony przyrody: rezerwaty przyrody, 

4 obszary chronionego krajobrazu oraz 4 użytki ekologiczne. Formy te częściowo pokrywają 

się z obszarami Natura 2000. Lokalizację wspomnianych form ochrony przyrody 

zaprezentowano na poniższym rysunku. 
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Rysunek 124. Formy ochrony przyrody (wyłączając Obszary Natura 200 i pomniki przyrody) na 

terenie ROF. 

źródło: opracowanie własne na podstawie www.gdos.gov.pl 

 

Wśród Obszarów chronionego krajobrazu można wymienić: 

 Hyżnieńsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu (24,5 ha) zajmuje 

południowo-zachodnią część Pogórza Dynowskiego. Rosną tu grądy, buczyna 

karpacka oraz łęgi w dolinach rzecznych. Z roślin chronionych występują: bluszcz 

pospolity, podkolan biały, lilia złotogłów, barwinek pospolity, skrzyp olbrzymi. 

Z interesujących zwierząt należy wymienić ptaki: puchacza, zimorodka, bociana 

czarnego, remiza, krogulca, z ssaków: borsuka, gronostaja, łasicę, a z płazów 

salamandrę plamistą. 

 Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu (49,7 ha) 

zajmuje fragment Płaskowyżu Kolbuszowskiego o krajobrazie rolniczo-leśnym. 

Występuje tu duża różnorodność środowisk – od piaszczystych wydm do bagien, 

torfowisk i wód. Rosną tu bory sosnowe i mieszane, lasy mieszane, olsy, łęgi, kwaśne 

łąki, szuwary oczeretowe, mannowe, zbiorowiska wydmowe, ziołoroślowe, trzęślicowe, 

łąki ostrożeniowe i rajgrasowe. 

 Sokołowsko-Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu (24,3 ha) obejmuje 

fragment Płaskowyżu Kolbuszowskiego o krajobrazie rolniczo-leśnym. Występują tu 

bory mieszane, fragmenty grądów i buczyna karpacka. W zagłębieniach spotyka się 

http://www.gdos.gov.pl/
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olsy i torfowiska wysokie a nad potokami łęgi i szuwary oczeretowo-trzcinowe. Z roślin 

chronionych występują tu: wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty, spłaszczony, 

goździsty, rosiczka okrągłolistna, podkolan biały, cis pospolity oraz barwinek pospolity.  

 Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu (14,3 ha) obejmuje 

fragment Pogórza Strzyżowskiego. Krajobraz ma charakter rolniczy. Cechą 

charakterystyczną jest obecność pokrywy lessowej w jego północnej części oraz strefy 

przejściowej do pokryw fliszowych w części południowej. Dominują tu grądy, 

a w obniżeniach buczyna karpacka i łęgi podgórskie wzdłuż potoków. Spotyka tu się 

łąki wilgotne z ostrożeniem oraz rajgrasem wyniosłym. Z gatunków chronionych 

występują: lepiężnik biały, bluszcz pospolity, lilia złotogłów, podkolan biały oraz 

wawrzynek wilczełyko. Z interesujących ptaków spotyka się: bociana czarnego, 

jarząbka, dzięcioła średniego, słowika szarego, kruka, grubodzioba, i inne.  

Na terenie ROF znajdują się następujące rezerwaty przyrody: 

 Rezerwat Bór (368,7 ha) – gminy: Trzebownisko, Głogów Małopolski – rezerwat leśny 

chroniący dawną Puszczę Sandomierską ze względów naukowych, dydaktycznych 

i kulturowych. 

 Rezerwat Lisia Góra (8,1 ha) – gmina Rzeszów – rezerwat leśny chroniący ze 

względów naukowych i dydaktycznych starodrzewie dębowe z licznymi wiekowymi 

dębami szypułkowymi. 

 Rezerwat Mójka (285,6 ha) – gmina Błażowa – rezerwat leśny chroniący ekosystemy 

leśne tworzone przez lasy jodłowe ze znacznym udziałem buka. Znajduje się wewnątrz 

Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

 Rezerwat Wilcze (342,3 ha) – gmina Błażowa – rezerwat leśny położony na terenie 

Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu chroniący drzewostany 

jodłowe z dużym udziałem buka. 

 Rezerwat Wielki Las (70,8 ha) – gmina Czudec – rezerwat leśny, chroniący ze 

względów naukowych i dydaktycznych kompleks leśny z licznym udziałem 

starodrzewia bukowego. 

 Rezerwat Zabłocie (537,0 ha) – gminy: m.in. Świlcza, Głogów Małopolski – rezerwat 

faunistyczny chroniący stanowiska lęgowe rzadkich gatunków ornitofauny oraz 

naturalnych zbiorowisk roślinnych dawnej Puszczy Sandomierskiej, z licznie 

występującymi gatunkami roślin chronionych i rzadkich. 

Na terenie ROF występują także 4 użytki ekologiczne: 3 bezimienne użytki w gminie Czarna 

oraz użytek Trzciana-Olszyny w gminie Świlcza. Ostatni wymieniony tworzy zbiornik wodny 

wraz z przyległym doń terenem, na którym występują: śródleśne oczka wodne, torfowiska 

oraz siedliska rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Ponadto na obszarze całego 

ROF występują pomniki przyrody, których lokalizacje zaprezentowano na poniższym 

rysunku. 
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Rysunek 125. Pomniki przyrody na terenie ROF. 

źródło: opracowanie własne na podstawie www.gdos.gov.pl 

 

Pomniki przyrody na terenie ROF stanowią cenne dziedzictwo przyrodnicze. Łącznie 

występuje tu 290 pomników, z czego 16 ustanowiono w ciągu ostatnich 5 lat. Najwięcej 

pomników przyrody znajduje się w Rzeszowie (85), w gminie Świlcza (68) oraz w mieście 

Łańcut (57).  

Występowanie pomników przyrody Rzeszowa jest rozproszone. Występuje tutaj 

55 pojedynczych drzew oraz 6 zbiorowych, łącznie 85 drzew. Są to głównie dęby 

szypułkowe, a także jesiony wyniosłe, lipy, modrzewie, kasztanowce. Pomniki przyrody 

gminy Świlcza skoncentrowane są głównie na alei lipowej we wsi Rudna Wielka. Pomniki 

przyrody Łańcuta tworzą głównie dęby występujące w lasach komunalnych: „Bażantarnia” 

oraz „Dębnik”. 

W oparciu o rejestr stref ochrony ostoi wokół stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową, 

miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową, a także 

stanowisk grzybów objętych ochroną gatunkową, prowadzony przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie: 

 w granicach gminy Hyżne ustanowiono strefę ochrony orlika krzykliwego 

(Nadleśnictwo Kańczuga, Leśnictwo Szklary),  

 w gminie Głogów Małopolski ustanowiono strefę bociana czarnego (Nadleśnictwo 

Głogów Małopolski, Leśnictwo Hucisko).  

http://www.gdos.gov.pl/
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 Lasy 7.4.2

Powierzchnia lasów na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wynosiła w 2021 r. 

23 813,55 ha. Jak można zauważyć na poniższym rysunku, wartość ta zmieniała się 

nieznacznie na przestrzeni ostatnich lat.  

 

 

Rysunek 126. Powierzchnia lasów na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na 

przestrzeni lat (2009-2021). 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Największe pokrycie powierzchni przez lasy mają gminy Głogów Małopolski (35,7%), 

Błażowa (31,5%) oraz gmina Czarna (30,8%), natomiast najmniejsze miasta Łańcut (0,3%)  

i Rzeszów (2,8%) oraz gmina Krasne (4,0 %). Średni udział procentowy powierzchni lasów 

w powierzchni Rzeszowskiego Obszaru funkcjonalnego wynosi 19,7%, co jest wynikiem 

poniżej wskaźnika lesistości krajowej (29,6%) oraz europejskiej (32,2%). 

 

Tabela 76. Powierzchnie lasów oraz udział procentowy lasów w powierzchni gmin. 

Jednostka terytorialna 
Lasy publiczne 

ogółem [ha] 
Lasy prywatne 

ogółem [ha] 
Lasy 

Ogółem [ha] 
Lesistość 

[%] 

Błażowa 2 109,09 1 437,53 3 546,62 31,5 

Boguchwała 898,39 201,85 1 100,24 12,4 

Chmielnik 262,18 818,08 1 080,26 20,4 

Czarna 2 152,74 250,00 2 402,74 30,8 

Czudec 1 205,73 1 138,00 2 343,73 27,7 

Głogów Małopolski 4 208,96 838,30 5 047,26 35,7 
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Jednostka terytorialna 
Lasy publiczne 

ogółem [ha] 
Lasy prywatne 

ogółem [ha] 
Lasy 

Ogółem [ha] 
Lesistość 

[%] 

Hyżne 899,39 412,67 1 312,06 25,6 

Krasne 72,19 84,18 156,37 4,0 

Lubenia 930,79 585,14 1 515,93 27,6 

Łańcut 266,71 374,00 640,71 6,0 

Łańcut (Miasto) 35,42 0,00 35,42 1,8 

Rzeszów 172,41 191,5 363,91 2,8 

Świlcza 2 190,34 64,63 2 254,97 20,8 

Trzebownisko 646,78 345,63 992,41 11,0 

Tyczyn 627,74 393,18 1 020,92 19,0 

ROF 16 678,86 7 134,69 23 813,55 19,70% 

źródło: GUS 

 

Lasy leżące na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego znajdują się w zarządzie 

następujących Nadleśnictw:  

 Nadleśnictwo Kańczuga, 

 Nadleśnictwo Leżańsk, 

 Nadleśnictwo Strzyżów, 

 Nadleśnictwo Głogów Małopolski. 

 

W poniższej tabeli zaprezentowano funkcje lasów (gospodarcza, ochronna itd.) na terenie 

poszczególnych gmin oraz dominujące gatunki uprawy. Jak można zauważyć głównie 

występujące gatunki to buk, jodła i sosna. 

 

Tabela 77. Funkcje lasów oraz główne gatunki uprawy na terenie Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. 

Gmina 
Gospodarcza 
[ha] 

Ochronna [ha] Inne [ha] – jakie? 

Główny 
gatunek 
uprawy 
[ha] 

Nadleśnictwo 

Błażowa 19,9 1 671,94 619,98 Bd 
Nadleśnictwo 
Kańczuga 

Boguchwała 7,6 945,42 - 

510,75 
(BK) 
236,93 
(JD) 
241,69 
(SO) 

Nadleśnictwo 
Kańczuga 

Chmielnik 

10,2 113,28 

4,96 ha – (poletka 
łowieckie, składy 
drewna, drogi leśne, 
sukcesja, itp.) 

BK JD 
Nadleśnictwo 
Kańczuga 

10,45 149,46 - 
42,12 (BK) 
51,71 (DB) 

Nadleśnictwo 
Strzyżów 

Czarna 

29,9 2 478,3 - 

196,8 (BK) 
274,4 (DB) 
168,0 (JD) 
1 657,3 
(SO) 

Nadleśnictwo 
Głogów Małopolski 

bd bd bd bd 
Nadleśnictwo 
Leżańsk 

Czudec 13,76 1 168,08 87,39 
535,83 
(BK)  
266,3 (JD) 

Nadleśnictwo 
Strzyżów 
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Gmina 
Gospodarcza 
[ha] 

Ochronna [ha] Inne [ha] – jakie? 

Główny 
gatunek 
uprawy 
[ha] 

Nadleśnictwo 

Głogów 
Małopolski 

Bd Bd Bd Bd Głogów Małopolski  

Hyżne 
 

1,58 525,12 

1,57 ha – (poletka 
łowieckie, składy 
drewna, drogi leśne, 
sukcesja itp.) 

BK JD 
Nadleśnictwo 
Kańczuga 

15,51 408,92 - 70,03 (DB) 
Nadleśnictwo  
Strzyżów  

Lubenia 8,04 948,87 - 

417,16 
(BK) 
417,16 
(JD) 

Nadleśnictwo 
Strzyżów 

Krasne Bd Bd Bd Bd 
Nadleśnictwo 
Głogów Małopolski 

Łańcut 

48,01 208,6 

10,49 ha – (poletka 
łowieckie, składy 
drewna, drogi leśne, 
sukcesja itp.) 

BK JD 
Nadleśnictwo 
Kończuga  

bd bd bd bd 
Nadleśnictwo 
Strzyżów 

Łańcut 
(miasto) 

- - - - 
Nadleśnictwo 
Strzyżów 

bd bd bd bd 
Nadleśnictwo 
Leżańsk 

Rzeszów 4,43 92,42 - 48,76 (BK) 
Nadleśnictwo 
Strzyżów 

Świlcza Bd Bd Bd Bd 
Nadleśnictwo 
Głogów Małopolski 

Trzebownisko Bd Bd Bd Bd 
Nadleśnictwo 
Głogów Małopolski 

Tyczyn 34,86 683,43 - 
532,21 
(BK) 

Nadleśnictwo 
Strzyżów 

gdzie: BK – buk, JD – jodła, SO – sosna, do – dąb,  

źródło danych: Informacje od poszczególnych Nadleśnictw 

 

Lasy to ekosystemy bardzo narażone na zmiany klimatu zarówno poprzez zachwiania  

w wielkości i częstości opadów (susze, pożary), a także za względu na gwałtowne zjawiska 

pogodowe i wzrost temperatury. Poniżej zaprezentowano najważniejsze zagrożenia 

zbiorowisk leśnych. 

 

Tabela 78. Główne zagrożenia środowiska leśnego. 

Gmina Główne zagrożenia środowiska leśnego 

Boguchwała Zagrożenia abiotyczne: huraganowe wiatry, gwałtowne burze i nawałnice, 
nawalne deszcze, grad, niskie i wysokie temperatury, okiść. 
Zagrożenia biotyczne: jemioła, obiałka korowa i pędowa, zamieranie 
tegorocznych pędów jodły, osutka jodły, foliofagi, owady kambio- i ksylofagiczne, 
szkody od zwierzyny, spałowanie, ogryzanie, podtapianie drzewostanów przez 
bobry. 
Zagrożenia antropogeniczne: zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenów leśnych, 
nielegalne wjazdy do lasów quadami i crossami, rozjeżdżanie i niszczenie ściółki 
leśnej oraz wierzchniej warstwy gleby, nielegalne pozyskiwanie stroiszu i innych 
niedrzewnych produktów lasu np. mchu, pożary i podpalenia lasów, 
Czynniki stresowe: niedobór wilgoci w glebie/susze. * 

Błażowa 

Chmielnik 

Czudec 

Hyżne 

Lubenia 

Tyczyn 

Rzeszów 

Łańcut (miasto) 

W planie urządzenia lasu na lata 2014-2023 nie wskazano istotnych zagrożeń.** Łańcut 

Chmielnik 
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Gmina Główne zagrożenia środowiska leśnego 

Hyżne 

Czarna 
Susza, upalne lata, późne przymrozki, szkody od silnych wiatrów, niski poziom 
wód gruntowych, szkodniki owadzie, jemioła, pożary. 

* na podstawie informacji z Nadleśnictwa Strzyżów 

** na podstawie informacji z Nadleśnictwa Kańczuga 

źródło: Informacje przekazane przez Nadleśnictwa 

 

 

  Turystyka  7.4.3

Potencjał rekreacyjno-wypoczynkowy i przyrodniczy Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego związany jest m.in. z rzeką Wisłok, będącą głównym dopływem rzeki San. 

W obrębie Wisłoka znajdują się atrakcyjne przyrodniczo tereny, umożliwiające rozwój 

turystyki aktywnej np. rowerowej oraz kajakowej. Dolina Wisłoka oraz Pogórze Dynowskie, 

które obejmują większą część ROF, charakteryzują się urozmaiconą rzeźbą terenu oraz 

atrakcyjną szatą roślinną, co wpływa na wysokie walory krajobrazowe. Wykorzystanie rzeki 

wraz z jej dopływami stanowi potencjał rozwojowy dla całego ROF, zwłaszcza w połączeniu 

z wysoką lesistością gmin należących do ROF. Przebieg Wisłoka pozwala na stworzenie 

produktu turystycznego, który umożliwi zintegrowanie poszczególnych gmin obszaru 

i zacieśni ich powiązania funkcjonalne. Obszary stanowiące szczególną wartość 

przyrodniczą (prawnie chronione) stanowią ponad 28% całej powierzchni ROF. Zasoby 

środowiskowe pozwalają na tworzenie miejsc rekreacji dla mieszkańców oraz turystów 

odwiedzających ROF. Warto zauważyć, że bogactwo środowiska naturalnego stanowi 

znaczącą przewagę konkurencyjną wobec innych ośrodków metropolitalnych. Dlatego też 

sektor turystyki silnie związany jest ze stanem i jakością środowiska naturalnego i w tym 

kontekście wrażliwość sektora turystyki jest tożsama z wrażliwością sektora środowiska 

naturalnego. 

 Zagrożenia środowiska naturalnego 7.4.4

W poniższej tabeli zebrano najważniejsze zagrożenia i problemy z zakresu ochrony 

środowiska na terenie gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wśród najczęściej 

powtarzających się zagrożeń jest niska świadomość mieszkańców, problemy z gospodarką 

wodną (susze) oraz kanalizacyjną (niewystarczające skanalizowanie). 

 

Tabela 79. Największe problemy z zakresu ochrony środowiska na terenie gmin Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego. 

Lp. Gmina Zidentyfikowane zagrożenia 

1.  Błażowa 

Niska świadomość ekologiczna mieszkańców, brak chęci współpracy  
z Urzędem w ramach poprawy jakości środowiska, niski stopień 
skanalizowania gminy, brak badań jakości środowiska, występowanie 
dzikich wysypisk odpadów, zbiorników bezodpływowych, spalanie śmieci 
w paleniskach. 

2.  Boguchwała 
Obecność zakładów przemysłowych, niska świadomość ekologiczna 
mieszkańców, skażenie niektórych komponentów środowiska, 
występowanie dzikich wysypisk odpadów, zbiorników bezodpływowych. 

3.  Chmielnik 

Niski stan wód w studniach kopanych, a co za tym idzie pogorszenie 
jakości wody, wysychanie rzek i mokradeł, deficyt wody w rolnictwie, brak 
sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, występujące osuwiska, duża 
ilość i zbyt powolna utylizacja wyrobów zawierających azbest  
w gospodarstwach domowych, praktyki spalania odpadów, w tym 
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Lp. Gmina Zidentyfikowane zagrożenia 

opakowań plastikowych w piecach domowych. 
Zgodnie z diagnozą stanu powietrza atmosferycznego przedstawioną  
w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej (plan sporządzony na potrzeby 
działalności Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w granicach 
którego zlokalizowana jest gmina Chmielnik) należy stwierdzić, że do 
głównych zanieczyszczeń na terenie gminy należy CO2.  
W emisji CO2 znaczący udział ma mieszkalnictwo indywidualne, 
transport indywidualny, przemysł oraz inne sektory gospodarki, w tym 
usługi i handel 

4.  Czarna 
Niska świadomość ekologiczna mieszkańców, brak chęci współpracy ze 
strony mieszkańców. 

5.  Czudec 

Możliwość wystąpienia wypadków z udziałem pojazdów przewożących 
materiały niebezpieczne przebiegającymi przez Gminę drogami 
wojewódzkimi nr 881 i 877, autostradą A4 i linią kolejową E30. Zakład 
CIS sp. Z o.o. W Pogwizdowie zaliczony do przedsiębiorstw  
o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. 

6.  Głogów Małopolski Niska świadomość ekologiczna mieszkańców. 

7.  Hyżne 

Na terenie gminy nie występują duże zakłady przemysłowe, mogące  
w dużym stopniu negatywnie wypływać na środowisko. Ze względu na 
niewysoką świadomość ekologiczną mieszkańców zdarzają się miejsca, 
w których wyrzucane są śmieci (np. skarpy, las), sezonowo wypalane są 
trawy, śmieci palone są w domowych piecach. Znaczna część 
mieszkańców gminy korzysta z przepuszczalnych zbiorników na 
nieczystości ciekłe (szamb) i niechętnie chce przyłączyć się do gminnej 
sieci kanalizacji sanitarnej. 

8.  Krasne 
Brak badań jakości środowiska, występowanie dzikich wysypisk 
odpadów, zbiorników bezodpływowych 

9.  Lubenia 
Szczególnie brak chęci współpracy z Urzędem w ramach poprawy 
jakości środowiska, skażenie wybranych komponentów środowiska 
zwłaszcza powietrza, brak badań jakości środowiska. 

10.  Łańcut 

Niska świadomość ekologiczną mieszkańców, zanieczyszczenie 
powietrza (głównie w sezonie jesienno-zimowym, związane  
z użytkowaniem starych nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach 
domowych). Na terenie gminy nie występują zakłady przemysłowe 
mogące mieć wpływ na środowisko. Nie zdiagnozowano również skażeń 
komponentów środowiska oraz innych czynników mogących przyczyniać 
się do problemów z zakresu ochrony środowiska. 

11.  Łańcut (miasto) 

Niska świadomość ekologiczna wśród mieszkańców - zwłaszcza 
starszych pokoleń, problem z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 
w budynkach jednorodzinnych i mieszkalnictwa wielorodzinnego, 
nieumiejętne segregowanie odpadów komunalnych lub jego brak, 
spalanie odpadów w paleniskach domowych, stosunkowo małe 
zainteresowanie mieszkańców prowadzonymi przez Gminę Miasto 
Łańcut naborami do programów ekologicznych np. programem wymiany 
źródeł ciepła na kotły gazowe i kotły na biomasę, programem użyczenia 
kompostowników, programem usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest. 

12.  Rzeszów 

Jakość powietrza, w szczególności w okresie grzewczym (spalanie paliw 
stałych) oraz znaczna emisja komunikacyjna, niska świadomość 
ekologiczna części mieszkańców miasta, brak 
zainteresowania/niewystarczające zainteresowanie programami,  
w których można uzyskać dofinansowanie na wymianę kotłów na paliwo 
stałe (często skorelowane z niskimi dochodami w gospodarstwach 
domowych), zagrożenia wynikające z postępujących zmian klimatu,  
w szczególności w obszarach wrażliwych scharakteryzowanych dla 
obszaru Rzeszowa w „Planie adaptacji do zmian klimatu miasta 
Rzeszowa do roku 2030”. 

13.  Świlcza Niska świadomość ekologiczna wśród starszych mieszkańców oraz 
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Lp. Gmina Zidentyfikowane zagrożenia 

przypadki spalania odpadów w instalacjach domowych. 

14.  Tyczyn Brak danych 

15.  Trzebownisko 

Największymi problemami z zakresu ochrony środowiska na terenie 
naszej Gminy są tereny inwestycyjne w miejscowości Jasionka, Tajęcina 
oraz Zaczernie, gdzie zlokalizowane są duże zakłady, w tym zakłady 
przemysłowe. Innym ważnym problemem jest brak badań jakości 
środowiska, w wyniku czego Urząd nie posiada aktualnych danych na 
temat możliwych problemów. 

źródło: informacje z gmin 

 

7.4.4.1 Nadzwyczajne zagrożenia dla środowiska (m.in. poważne awarie). 

Pojęcie nadzwyczajnych zagrożeń środowiska było zdefiniowane w art. 104 ust. 2 ustawy 

z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 1994 r. 

Nr 49, poz. 196, z późn. zm.), jako zagrożenie spowodowane gwałtownym zdarzeniem, 

niebędącym klęską żywiołową, które może wywołać znaczne zniszczenie środowiska lub 

pogorszenie jego stanu, stwarzające powszechne niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska. 

Obecnie pojęcie to nie jest definiowane, chociaż można stwierdzić, że zastąpiło je pojęcie 

"poważnej awarii", zdefiniowanej w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.). Pojęcie to należy rozumieć jako 

zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu 

przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej  

z niebezpiecznych substancji, prowadzących do natychmiastowego powstania zagrożenia 

życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Jak 

widać z porównania obu definicji zakres ten jest bardzo podobny. Ponadto wspomniana 

ustawa odrębnie definiuje poważną awarię przemysłową, jako poważną awarię w zakładzie 

(art. 3 pkt 24). 

 

Zgodnie z art. 271 b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

2021 r. poz. 1973 z późn. zm.). Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest organem 

właściwym do realizacji zadań Ministra Środowiska w sprawach: przeciwdziałania poważnym 

awariom, transgranicznych skutków awarii przemysłowych oraz awaryjnego 

zanieczyszczeniom wód granicznych. 

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (w szczególności tytuł IV tej 

ustawy) implementuje przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE 

z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi 

z substancjami niebezpiecznymi, zmieniającej, a następnie uchylającej dyrektywę Rady 

96/82/WE (Dz. Urz. UE L 197 z 24.07.2012, str. 1) oraz Konwencji w sprawie 

transgranicznych skutków awarii przemysłowych (Dz. U. z 2004 r. nr 129, poz. 1352). 

W/w. akty prawne regulują kwestie zapobiegania poważnym awariom, które mogą być 

następstwem określonych działań przemysłowych oraz ograniczania ich skutków dla zdrowia 

ludzi i środowiska. 

 

Szczegółowy zakres zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie przeciwdziałania 

poważnym awariom określa ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska 

(Dz. U. 2021 r. poz. 1070, z późn. zm.). Do zadań Inspekcji należą: 

1) kontrola podmiotów, których działalność może stanowić przyczynę powstania 

poważnej awarii, 
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2) badanie przyczyn powstawania oraz sposobów likwidacji skutków poważnych awarii 

dla środowiska, 

3) prowadzenie rejestru zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia 

poważnej awarii, w tym zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii i o dużym 

ryzyku wystąpienia awarii w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, 

4) prowadzenie rejestru poważnych awarii. 

 

Inspekcja Ochrony Środowiska współdziała w zwalczaniu poważnej awarii z organami 

właściwymi do jej prowadzenia oraz sprawuje nadzór nad usuwaniem skutków tej awarii.  

Krajowe przepisy w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom regulują następujące akty 

prawne: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 r. poz. 

1973 z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze: 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów i ilości 

znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących  

o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie 

raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku (Dz. U. z 2016 r. poz. 

287), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

8 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany 

operacyjno-ratownicze (Dz. U. 2016 r. poz. 821), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji 

wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy 

Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2145), 

 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070,  

z późn. zm.) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska  

z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem 

zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 

58, z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 503, z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353). 

 

W wykazie "Zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) wg 

stanu na dzień 31 grudnia 2021 r." publikowanym przez Główny Inspektorat Środowiska na 

terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego znajduje się jeden zakład o dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej: 

 

1)  

Nazwa: 

Pratt & Whitney Rzeszów S. A. 

Adres: 

35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120 
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Zakłady zwiększonego ryzyka (ZZR) znajdują się na terenie ROF w następujących 

lokalizacjach: 

 Nazwa: Adres: 

1)  Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów 

„KORAL” Sp. j. w Limanowej – Zakład 

w Rzeszowie, 

ul. Trembeckiego 9, 

35-234 Rzeszów, 

2)  GreenGas Podkarpacie Sp. z o.o.,  ul. Jachowicza 1, 35-111 Rzeszów. 

3)  
Przedsiębiorstwo Produkcji Usług 

i Handlu „CIS” Sp. z o.o., Pogwizdów,  
37-126, Pogwizdów 155. 

 

W poniższej tabeli zebrano najważniejsze zagrożenia dla środowiska wskazane przez 

Urzędy Gmin oraz Miast Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 

Tabela 80. Nadzwyczajne zagrożenia dla środowiska wg informacji z gmin. 

Lp. Gmina Nadzwyczajne zagrożenia dla środowiska 

1.  Błażowa Nie występują. 

2.  Boguchwała 

Nieczynne wysypisko odpadów MPGK Rzeszów na dz. nr 42/2, 43/2, 
43/6, 42/1, 43/3, 43/4, 43/5.  
Działka nr 415/1 w Niechobrzu – skażenie terenu węglowodorami 
C12-C35, składnikami frakcji oleju. 

3.  Chmielnik Nie występują. 

4.  Czarna 

Możliwość wystąpienia wypadków z udziałem pojazdów przewożących 
materiały niebezpieczne przebiegającymi przez Gminę drogami 
wojewódzkimi nr 881 i 877, autostradą A4 i linią kolejową E30. Zakład 
CIS sp. z o.o. w Pogwizdowie zaliczony do przedsiębiorstwo 
zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. 

5.  Czudec Nie występują.  

6.  Głogów Małopolski Nie występują.  

7.  Hyżne Bd 

8.  Krasne Nie występują.  

9.  Lubenia Bd 

10.  Łańcut 

Na terenie Gminy Łańcut nie występują skupiska dużych zakładów 
przemysłowych mogących stanowić potencjalne nadzwyczajne 
zagrożenie dla środowiska. Jedyny duży zakład to BISPOL Sp. z o.o. 
zajmujący się produkcją świec, podgrzewaczy, wkładów i zniczy na 
skalę europejską.  
Na granicy gminy Łańcut (od strony Albigowej) z gminą Markowa 
znajduje się Podziemny Magazyn Gazu Husów - Zakład Dużego 
Ryzyka (ponad 90% na terenie gminy Markowa), prowadzący usługę 
zatłaczania i odbioru gazu ziemnego z górotworu. Pojemność czynna 
magazynu wynosi 500 mln nm

3
. Substancjami niebezpiecznymi 

znajdującymi się na terenie PMG Husów są gaz ziemny i metanol. 
Prowadzone na jego terenie analizy wykazały znikome ryzyko 
wystąpienia poważnej awarii. 

11.  Łańcut (miasto) Nie występują. 

12.  Rzeszów 

Na terenie Miasta Rzeszowa występują liczne zagrożenia różnej 
natury. Wiele z nich może mieć potencjalnie lub bezpośrednio 
negatywny wpływ na środowisko. Wśród najważniejszych można 
wymienić: działalność zakładów produkcyjnych (amoniak, chlor – mają 
jednak własne formacje kontrolujące sytuację), uszkodzenia 
powodowane przez silne podmuchy wiatru.  
Z dokumentacji posiedzeń Zespołu Zarządzania Kryzysowego wynika, 
że miasto jest dobrze zabezpieczone na wypadek zagrożenia 
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Lp. Gmina Nadzwyczajne zagrożenia dla środowiska 

infrastruktury jeśli chodzi o dostawę wody, gazu, energii elektrycznej, 
ciepła. Na terenie miasta Rzeszowa zlokalizowany jest jeden zakład o 
dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej: Pratt & 
Whitney Rzeszów S.A., ul. Hetmańska 120 oraz dwa zakłady 
o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej: 
Greengas Podkarpacie Sp. z o.o., ul. Jachowicza 1 oraz 
Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów KORAL Józef Koral Sp. j. 
w Limanowej Zakład w Rzeszowie, ul. Trembeckiego 9. 

13.  Świlcza Nie występują. 

14.  Tyczyn 

Niekontrolowane uwolnienie się substancji szkodliwych lub 
niebezpiecznych przeważonych przez transport drogowy drogą 
wojewódzką 878 która biegnie przez m. Tyczyn i miejscowości 
Kielnarowa i Borek Stary – wypadki, awarie samochodów. 

15.  Trzebownisko 
Potencjalnym zagrożeniem dla środowiska na terenie gminy jest 
zakład Mlekovita, gdzie używany jest amoniak w dużej ilości. 

źródło: Informacje przekazane przez Urzędy Gmin/Miast ROF 

 

 Realizacja polityki ochrony środowiska 7.4.5

W poniższej tabeli zastawiono informacje o obowiązujących Programach ochrony 

środowiska wraz z informacją o wykonywaniu lub nie wykonywaniu raportów z ich realizacji 

przez każdą gminę ROF. 

 

Tabela 81. Obowiązujące programy ochrony środowiska oraz raporty z ich realizacji. 

Lp. Gmina 
Obowiązujący Program Ochrony 
Środowiska 

Wykonywanie raportów z 
programu ochrony 
środowiska 

1.  Błażowa Bd Nie 

2.  Boguchwała 
Gminny Program Ochrony Środowiska 
na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 
2020-2023 

Nie 

3.  Chmielnik 
Program Ochrony Środowiska dla 
Gminy Chmielnik na lata 2009 - 2012 z 
uwzględnieniem lat 2013 - 2016 

Nie 

4.  Czarna 
Programu Ochrony Środowiska dla 
gminy Czarna na lata 2016-2019 z 
perspektywą do 2023 roku. 

Bd 

5.  Czudec 
Program ochrony środowiska dla gminy 
Czudec na lata 2016-2019 z 
perspektywą do 2023 r. 

Tak 

6.  
Głogów 
Małopolski 

Program Ochrony Środowiska dla 
Gminy Głogów Małopolski na lata 2016-
2019 z perspektywą na lata 2020-2023 

Tak 

7.  Hyżne 
Program Ochrony Środowiska dla 
Gminy Hyżne na lata 2019 - 2022 z 
perspektywą do roku 2026 

Tak 

8.  Krasne 
Program Ochrony Środowiska Gminy 
Krasne z 2016 roku 

Nie 

9.  Lubenia Bd Bd 

10.  Łańcut 
Program Ochrony Środowiska dla 
Gminy Łańcut na lata 2017-2020 z 
uwzględnieniem lat 2021-2024 

Tak 

11.  Łańcut (miasto) 
Program ochrony środowiska dla Gminy 
Miasto Łańcut na lata 2017-2020 z 
perspektywą na lata 2021-2024 

Tak 

12.  Rzeszów Program ochrony środowiska miasta Tak 



Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

275 

Lp. Gmina 
Obowiązujący Program Ochrony 
Środowiska 

Wykonywanie raportów z 
programu ochrony 
środowiska 

Rzeszowa (2021) 

13.  Świlcza 
Program Ochrony Środowiska dla 
Gminy Świlcza, maj 2004 

Nie  

14.  Tyczyn 

Program Ochrony Środowiska dla 
Gminy Tyczyn na lata 2017 – 2021 z 
perspektywą do 
2024 roku 

Nie 

15.  Trzebownisko 
Program Ochrony Środowiska na lata 
2020-2023 dla Gminy Trzebownisko z 
perspektywą na lata 2024-2027 

Tak 

źródło: Informacje przekazane przez Urzędy Gmin/Miast ROF 

 Analiza ryzyka sektora  7.4.6

Ryzyka związane ze zmianami klimatu są iloczynem konsekwencji zjawiska 

i prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Poniżej zaprezentowano analizę ryzyka dla sektora 

środowiska naturalnego przyjmując następującą skalę ocen: 

+ umiarkowany wpływ, 

++ znaczący wpływ, 

+++  bardzo znaczący wpływ. 

 

 

Tabela 82. Analiza ryzyka – różnorodność biologiczna leśnictwo, środowisko naturalne. 

Skutek 
 
Oceniany  
element 

Zmiany zasięgu 
oraz składu 

gatunkowego, które 
powodować będą 

zachwianie 
równowagi 

ekosystemów 

Straty w 
ekosystemach 

związane z 
niedoborem wody 
oraz suszami np. 

wysychanie 
cennych 

przyrodniczo 
obszarów 

Gradacje 
szkodników 
związane z 

utrzymywaniem się 
dogodnych 

warunków do ich 
rozwoju (wysoka 

temperatura, 
wysoka wilgotność) 

Zniszczenia w 
lasach, na 
obszarach 

chronionych i innych 
będące skutkami 

zjawisk 
ekstremalnych (z 
uwzględnianiem 
potencjalnych 

nadzwyczajnych 
zagrożeń dla 
środowiska) 

Obszarowe formy 
przyrody 

+++ +++ +++ ++ 

Pomniki przyrody ++ ++ +++ +++ 

Gatunki chronione +++ +++ ++ ++ 

Lasy +++ +++ +++ +++ 

Możliwe zagrożenia 
dla środowiska 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy +++ 

Realizacja polityki 
ochrony środowiska 

+ + + ++ 

+umiarkowany wpływ, ++ – znaczący wpływ +++ – bardzo znaczący wpływ 

źródło: opracowanie własne 
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 Ocena wrażliwości sektora 7.4.7

Dla wymienionych ocenianych elementów dobrano wskaźniki i każdą z gmin poddano ocenie 

w skali 1-3, gdzie przypisując wartość 1 określono element jako umiarkowanie wrażliwy, 2 

jako znacznie wrażliwy i 3 jako bardzo wrażliwy. W poniższej tabeli przedstawiono dobrane 

wskaźniki oraz przyjęte wskazania na podstawie, których dokonano ocen poszczególnych 

gmin. 

 

Tabela 83. Wskaźniki wrażliwości – różnorodność biologiczna leśnictwo, środowisko naturalne. 

Oceniany 
element 

Wskaźnik 
Wpływ elementu na 
wrażliwość sektora 

Ocena wrażliwości 

Formy 
przyrody 

Pokrycie 
powierzchni gmin 
formami ochrony 
przyrody 

Istnienie form ochrony 
przyrody zapewnia 
realizację celów ochrony 
przyrody i zmniejsza 
presję antropogeniczną a 
w rezultacie zmniejsza 
wrażliwość – im wyższy 
procent pokrycia obszaru 
formami ochrony przyrody 
tym niższa wrażliwość.  

1: gminy o pokryciu powierzchni 
przez formy ochrony ≥ 50 % 

2: gminy o pokryciu powierzchni 
przez formy ochrony pomiędzy  
20 a 50 %  

3: gminy o pokryciu powierzchni 
przez formy ochrony ≤ 20% 

Pomniki 
przyrody 

Liczba pomników 
przyrody na terenie 
gmin 

Objęcie tworów przyrody 
np. drzew ochroną 
pomnikową pozwala na 
zachowanie cennych np. 
pod względem 
naukowym, kulturowym, 
zabytkowym itd. okazów i 
tym samym zmniejsza 
wrażliwość obszaru w 
rozważanym sektorze. 

1: gminy z liczbą pomników 
przyrody ≤ 4 szt. 

2: gminy z liczbą pomników 
przyrody pomiędzy 4 a 8 szt. 

3: gminy z dużą liczbą pomników 
przyrody ≥ 8 szt..  

Gatunki 
chronione 

Przeprowadzenie 
inwentaryzacji 
przyrodniczej 
wykonanej na 
potrzeby 
sporządzenia Planu 
zadań ochronnych 
dla obszarów 
Natura 2000 i 
stwierdzenie 
występowania 
gatunków 
chronionych 

Inwentaryzacja 
przyrodnicza pozwala na 
zebranie danych o 
zasobach, walorach i 
stanie środowiska 
przyrodniczego oraz 
wprowadzenie 
odpowiednich środków 
ochrony stwierdzonych 
gatunków, a w 
konsekwencji 
zmniejszenie wrażliwości.  

1: przeprowadzono inwentaryzację 

3: nie przeprowadzono 
inwentaryzacji 

Lasy Lesistość gminy 

Obecność lasów tworzy 
możliwość rozwoju 
bioróżnorodności oraz 
ochronę zasobów 
środowiska naturalnego, 
dzięki czemu zmniejsza 
wrażliwość obszaru w 
omawianym sektorze. 

1: lesistość ≥ 30 % 

2: lesistość pomiędzy 20 a 30% 

3: lesistość ≤ 20 % 
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Oceniany 
element 

Wskaźnik 
Wpływ elementu na 
wrażliwość sektora 

Ocena wrażliwości 

Możliwe 
zagrożenia 
dla 
środowiska 

Występowanie 
nadzwyczajnych 
zagrożeń 
środowiska 

Występowanie 
nadzwyczajnych zagrożeń 
środowiska stwarza 
zagrożenie dla 
środowiska naturalnego, a 
tym samym zwiększa 
wrażliwość obszaru w 
omawianym sektorze.  

1: brak zakładów ZDR lub ZZR 
oraz innych nadzwyczajnych 
zagrożeń dla środowiska 

2: brak zakładów ZDR lub ZZR, ale 
występowanie innych zagrożeń la 
środowiska 

3: występowanie zakładów ZDR 
lub ZZR 

Realizacja 
polityki 
ochrony 
środowiska 

Aktualność 
programów  
ochrony 
środowiska 

Aktualny program ochrony 
środowiska zawiera 
diagnozę obecnego stanu 
środowiska wraz z listą 
działań jakie powinny 
zostać podjęte w celu 
jego ochrony, a tym 
samym powoduje 
zmniejszenie wrażliwości 
obszaru. 

1– aktualny Program ochrony 
środowiska  

2 – Program ochrony środowiska 
wymagający w krótce aktualizacji 

3 – nieaktualny Program ochrony 
środowiska 

Wykonywanie 
raportów z 
realizacji programu 
ochrony 
środowiska 

Wykonywanie raportów 
(co 2 lata) z Programu 
Ochrony Środowiska 
zapewnia monitorowanie 
postępów realizacji zadań 
wytyczonych w Programie 
a w konsekwencji wpływa 
na zmniejszenie 
wrażliwości obszaru. 

1 – wykonywanie raportów z 
Programów z realizacji ochrony 
środowiska  

3 – niewykonywanie raportów z 
Programów z realizacji ochrony 
środowiska 

źródło: opracowanie własne 

 

Każda z wartości została oceniona w skali 1–3, następnie na podstawie tych ocen wyliczono 

średnią ocenę dla każdej gminy i zaprezentowano na poniższej grafice. Dużą wrażliwość 

zidentyfikowano w gminach Czarna, Krasne, Boguchwała oraz Tyczyn. Z kolei gminy Głogów 

Małopolski, Czudec oraz Hyżne wykazywały umiarkowaną wrażliwość w sektorze 

środowiska naturalnego. 
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Rysunek 127. Klasyfikacja gmin na podstawie wrażliwości w sektorze środowiska naturalnego. 

źródło: opracowanie własne 



Diagnoza mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

279 

7.5 Energetyka 

Temperatury ekstremalne, gwałtowne opady oraz lokalne podtopienia i powodzie miejskie 

szczególnie niekorzystnie oddziałują na gospodarkę przestrzenną. Na wzrost stresu 

termicznego i zagrożeń wywołanych wysokimi temperaturami wpływa wzmożona emisja 

ciepła antropogenicznego oraz rodzaj pokrycia terenu z mozaiką materiałów budowlanych 

o różnych parametrach zdolności odbijania i pochłaniania promieniowania cieplnego, jak 

również wysoki poziom uszczelnienia gruntu. W efekcie na obszarach o takiej 

charakterystyce dochodzi do występowania zjawiska miejskiej wyspy ciepła (MWC), które 

sprzyja dodatkowo wzrostowi temperatury powietrza w centrum miasta. W kontekście 

gospodarki przestrzennej zagrożenie związane z nadmiarami wody wskutek gwałtownych 

ulew (powodzie nagłe) i intensywnych długotrwałych opadów, prowadzi do występowania 

lokalnych podtopień. Dodatkowo sprzyjają temu słabo przepuszczalne powierzchnie, mała 

retencyjność obszarów oraz niewielki udział powierzchni biologicznie czynnych, czy też 

ograniczone możliwości odprowadzania nadmiaru wody przez systemy kanalizacyjne 

i odwadniające54. 

 

Bezpośrednim następstwem zmian klimatu będzie wzrost zapotrzebowania na energię oraz 

przesunięcie się obciążania z zimy (energia wykorzystywana do ogrzewania) na lato (przez 

powiększanie się zapotrzebowania na chłodzenie). Jak można zobaczyć na rysunku 

zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce stale rośnie. 

 

 
Rysunek 128. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz maksymalne w dobowych 

szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980 - 2021. 

źródło: www.pse.pl 

                                                
54

 źródło: klimada.pl 
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Pomiędzy rokiem 2012 a 2021 nastąpił duży wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną 

w miesiącach letnich. Tym samym można zaobserwować zmniejszenie się różnic 

w zapotrzebowaniu na moc w miesiącach zimowych i letnich. 

 
Rysunek 129. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach 

obciążenia dni roboczych w latach 2012 – 2021. 

źródło: www.pse.pl 

 

Wraz ze wzrostem średniej letniej temperatury oraz liczby dni upalnych chłodzenie 

budynków będzie wymagało coraz większych nakładów. Na poniższym rysunku 

zaprezentowano światowe zużycie energii na chłodzenie przestrzeni w budynkach 

 

 
Rysunek 130. Światowe zużycie energii na chłodzenie przestrzeni w budynkach (IEA). 

źródło: https://climate.org/cooling-your-home-but-warming-the-planet-how-we-can-stop-air-

conditioning-from-worsening-climate-change/ 
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Zmienność warunków klimatycznych wpływa również na komponent energetyki. Dotyczy to 

głównie zmian zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło, możliwości wytwórczych 

oraz utrudnień w przesyle energii. W przypadku wytwarzania energii z paliw kopalnych 

zagrożenie stanowią braki w dostarczaniu odpowiedniej ilości wody do chłodzenia bloków 

energetycznych. Linie energetyczne prowadzone napowietrznie narażone są na awarie 

spowodowane burzami, silnym wiatrem, ekstremalnymi temperaturami powietrza, wahaniami 

temperatury wokół 0°C, intensywnymi opadami śniegu i deszczu. Uszkodzenia linii 

przesyłowych i dystrybucyjnych skutkują ograniczeniem w dostarczaniu energii do 

odbiorców. 

 

Ważnym aspektem w zakresie energetyki są odnawialne źródła energii (OZE). Ustawa z dnia 

20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 z późn. zm.) 

definiuje OZE jako odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię 

promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię 

hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną 

z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. Poniżej zaprezentowano potencjał 

techniczny różnych form energetyki OZE na terenie ROF. 

Tabela 84. Potencjał techniczny różnych form energetyki OZE na terenie ROF. 

Powiat/ rodzaj 
energetyki 

Miasto Rzeszów Powiat rzeszowski 
Powiat 

strzyżowski 
Powiat łańcucki 

Energetyka wodna < 1 MW 1-3 MW < 1 MW < 1 MW 

Energetyka wiatrowa < 230 GWh 400-800 GWh < 230 GWh > 1500 MW 

Energetyka 
słoneczna 

< 26 MW > 45 MW 26-35 MW 35-45 MW 

Biomasa < 11 GWh 20-40 GWh 11-20 GWh < 11 GWh 

Energetyka 
geotermalna 

5-10 MW 5-10 MW > 10 MW 1-5 MW 

źródło: Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa 

Podkarpackiego, 2013 

 

Analizę stanu i wrażliwości sektora energetyki rozpoczęto od przyjrzenia się kwestii 

odnawialnych źródeł energii, która jest najważniejszym zagadnieniem dla mitygacji zmian 

klimatu. Spalanie paliw kopanych będące podstawą energetyki konwencyjnej ma 

pierwszorzędne znaczenie w antropogenicznym wymuszaniu zmian klimatycznych poprzez 

emisje gazów cieplarniach. Odnawialne źródła energii pozwalające przejść na system 

energetyki bezemisyjnej są nieodzownym działaniem mitygacyjnym. Uniezależnienie się od 

paliw kopalnych stanowi także ważny element budowania odporności gmin Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego. Równie ważna w kontekście energetyki jest poprawa efektywności 

energetycznej, która została poddana analizie w kolejnym punkcie. Wzrost efektywności 

energetycznej przekłada się na zmniejszenie ilości zużytych paliw, co podobnie jak 

w przypadku odnawialnych źródeł energii ma kluczowe znaczenie w mitygacji zmian klimatu.  

W podsumowujących punktach podrozdziału zaprezentowano analizę ryzyka wspomnianych 

elementów sektora w odniesieniu do następujących skutków zmian klimatu: 

 fale upałów, ekstrema temperaturowe (zwiększone zapotrzebowanie na energię),  

 zwiększenie liczby dni z wahaniami temperatury wokół 0°C (powodujące np. 

niszczenie infrastruktury), 
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 susze, deficyty wody (np. do chłodzenia urządzeń technologicznych.), 

 ekstremalne zjawiska pogodowe (powodujące np. niszczenie infrastruktury). 

Kończącą podrozdział ocenę wrażliwości sektora dokonano za pomocą następujących 

wskaźników: 

 moc instalacji OZE (z mikroinstalacji), 

 moc instalacji OZE (z mikroinstalacji) w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, 

 powierzchnia budynków publicznych ogrzewana za pomocą źródeł pochodzących  

z paliw kopalnych (wyłączając pompy ciepła i energię elektryczną), 

 średni wskaźnik zużycia gazu na powierzchnię w budynkach publicznych, 

 procent powierzchni budynków publicznych po termomodernizacji. 

 

Przy zestawieniu wskaźników zamieszczono informacje o wpływie danego elementu na 

wrażliwość sektora oraz przyjęte przedziały, a następnie wynik oceny wrażliwości 

zobrazowano za pomocą mapy pt. Klasyfikacja gmin na podstawie wrażliwości w sektorze 

energetyki. 

 

 Odnawialne źródła energii (OZE) 7.5.1

Jednym z najistotniejszych działań mitygacyjnych są działania wspierające udział 

odnawianych źródeł energii w miksie energetycznym. Aby zdiagnozować obecny stan 

postępu działań w tym zakresie przyjrzano się liczbie oraz mocy instalacji OZE na terenie 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 

Instalacje OZE można podzielić ze względu na moc: na instalacje powyżej 50 kW i poniżej 

50 kW. Ta druga grupa nazywana mikroinstalacjami i została zdefiniowana w Ustawie z dnia 

20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 z późn. zm.): 

instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie 

większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 

niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW,  

w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW. Jak 

zaprezentowano na obszarze ROF największa moc zainstalowana jest właśnie we 

wspomnianych mikroinstalacjach OZE – 128,2 MW. Ogólna moc wszystkich instalacji OZE 

wyniosła na dzień 30.04.2022 r. 175,2 MW. 

 
Rysunek 131. Moc instalacji OZE z wyróżnieniem mikroinstalacji na terenie Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego (stan na 30.04.2022 r.). 

źródło: PGE, opracowanie własne 

Moc instalacji 
OZE (bez 

mikroinstalacji) 
[MW], 47,4, 27% 

Moc 
mikroinstalacji 

OZE [MW], 128,2, 
73% 
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Liczba instalacji OZE (bez mikroinstalacji) wyniosła w 2022 (stan na 30.04) 8 sztuk o łącznej 

mocy zainstalowanej 47,3773 MW. Jak można zauważyć na poniższym rysunku najwięcej 

mocy przybyło w 2019 roku (18,92 MW) oraz w 2020 (26,92 MW). 

 
Rysunek 132. Moc instalacji OZE (bez mikroinstalacji) na terenie Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego pomiędzy rokiem 2017 a 2022. 

źródło: PGE, opracowanie własne 

 

Instalacje odnawialnych źródeł energii powyżej 50 kW znajdują się w sześciu gminach 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Najwięcej instalacji oraz największa moc znajduje 

się na terenie Rzeszowa (rysunek poniżej). 

 

 
Rysunek 133. Liczba oraz moc instalacji OZE (bez mikroinstalacji) na terenie Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego (stan na 30.04.2022 r.). 

źródło: PGE, opracowanie własne 

 

Istotnym elementem miksu energetycznego są wspomniane już mikroinstalacje OZE. Jak 

można zauważyć na poniższym wykresie w ostatnich kilku latach liczba tych instalacji 

gwałtownie wzrosła od 309 w roku 2017 do 19 016 sztuk w 2022 r. (stan na dzień 

30.04.2022 r.). Najwięcej instalacji przybyło w 2020 r., bo aż 7 168 sztuk. Trend ten był 

związany z licznymi zachętami i programami wsparcia tj. projekt „Wsparcie rozwoju OZE na 

terenie ROF – projekt parasolowy”. Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału 

produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii 
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(instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego poprzez budowę 2 828 szt. jednostek wytwarzania energii elektrycznej  

z OZE o mocy 3 kW każda. 

 

 
Rysunek 134. Liczba mikroinstalacji OZE na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

źródło: PGE, opracowanie własne 

 

Moc mikroinstalacji zwiększyła się od 2017 o 127,73 MW -z 1,499 w 2017 roku do 

129,229 MW w 2022 r. (stan na 30.02.2022 r.). Trend zmian dla mocy mikroinstalacji 

zaprezentowano na poniższym rysunku. Średnia moc mikroinstalacji w 2022 r. na terenie 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wyniosła 6,80 kW. 

 
Rysunek 135. Moc mikroinalacji OZE na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

źródło: PGE, opracowanie własne 

 

Najwięcej mikroinstalacji znajdowało się na terenie Rzeszowa (30%), najmniej natomiast 

w gminie Lubenia (2%). Procentowy udział wszystkich gmin należących do ROF w liczbie 

mikroinstalacji OZE zaprezentowano na poniższym rysunku. 
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Rysunek 136. Procentowy udział mikroinstalacji OZE dla poszczególnych gmin w odniesieniu 

do całego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (na dzień 30.04.2022 r.). 

źródło: PGE, opracowanie własne 

 

Analizując moc mikroinstalacji (rysunek poniżej) ponownie Rzeszów posiada najwięcej MW 

energii zainstalowanej. Najmniejsze wartości (2%) osiągają gminy: Chmielnik, Czudec, 

Hyżne oraz Lubenia. 

 

 
Rysunek 137. Procentowy udział mikroinstalacji OZE dla poszczególnych gmin w odniesieniu 

do całego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (na dzień 30.04.2022 r.). 

źródło: PGE, opracowanie własne 
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w mikroinstalacjach w stosunku do liczby mieszkańców danej gminy – ponownie najwyższy 

wskaźnik można zaobserwować w gminie Łańcut. 

 

 
Rysunek 138. Wskaźnik liczby mikroinstalacji oraz ich sumarycznej mocy w odniesieniu do 

liczby mieszkańców. 

źródło: PGE, opracowanie własne 

 

Odnawialne źródła energii stanowią również liczne wyzwania dla istniejącego systemu 

energetycznego. Zwiększanie liczby źródeł odnawialnych wykonanych bez użycia układów 

energoelektronicznych mających na celu poprawę parametrów prądu, może w przyszłości 

doprowadzić do utrudnień w odbiorze energii elektrycznej. Dużym wyzwaniem z punktu 

widzenia systemu są także nagłe wahania (o znaczne wartości) mocy produkowanej lub 

odbieranej, a dynamiczne zmiany w tym aspekcie mogą prowadzić do poważnych awarii 

systemowych55. PGE Dystrybucja S.A. nie prowadzi statystyk w podziale na poszczególne 

gminy odnośnie średniego wieku linii energetycznych. Natomiast dane dot. długości linii są 

danymi sensytywnymi, których PGE nie może udzielić na potrzeby opracowania 

przedmiotowego dokumentu, dlatego też nie zaprezentowano ich w Diagnozie. 

 

 Efektywność energetyczna (EE) 7.5.2

W poniższej tabeli przeanalizowano sposób ogrzewania budynków publicznych na terenie 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jak można zauważyć znacząca większość 

przestrzeni publicznych jest ogrzewana za pomocą ogrzewania gazowego. Taki sposób 

ogrzewania zapewnia m.in. redukcje niskiej emisji oraz zanieczyszczenia powietrza, nie jest 

                                                
55

 Antoni Dmowski, Łukasz Rosłaniec, Odnawialne źródła energii - możliwości i ograniczenia w warunkach 
polskich,  
http://www.if.pw.edu.pl/~pluta/pl/dyd/mtj/zal2/CD_II_SZKOLA/I.%20ZAGADNIENIA_OGOLNE/2_A_Dmowski_odn
awialne_zrodla.pdf 
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jednak paliwem neutralnym klimatycznie. Rozważając kwestie gazu ziemnego odnośnie 

zmian klimatu warto odnieść się do Taksonomii UE. 

2 lutego 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła, co do zasady projekt aktu 

delegowanego włączającego określone rodzaje działalności w zakresie energii jądrowej 

i gazowej do wykazu rodzajów działalności gospodarczej objętych Taksonomią UE. 

Zatwierdzony przez Komisję projekt aktu delegowanego zmienił Rozporządzenie 

delegowane Komisji (UE) 2021/2139 ustanawiające techniczne kryteria kwalifikacji służące 

określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca 

istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu. Rozporządzenie 

2021/2139 to pierwszy z aktów delegowanych wydanych na podstawie Taksonomii UE. 

Znajdziemy w nim rodzaje działalności wraz ze szczegółowymi kryteriami technicznymi, które 

można uznać za zrównoważone z perspektywy zmian klimatu oraz adaptacji do zmian 

klimatu.  

Objęcie energetyki jądrowej i gazowej Taksonomią UE budziło kontrowersje m.in. ze 

względu na kwestie odpadów radioaktywnych oraz charakter gazu zimnego zaliczanego do 

paliw kopalnych. Te aspekty wykluczą określanie omawianych paliw „zielonymi”,  

a posunięcie Komisji może zahamować rozwój odnawialnych źródeł energii na rzecz 

inwestycji jądrowych i gazowych, które nie są neutralne klimatycznie. Dlatego należy 

podkreślić, że zdaniem Komisji Europejskiej włączenie gazu i energii jądrowej pomoże 

przyspieszyć przejście od stałych lub ciekłych paliw kopalnych, w tym węgla, w kierunku 

neutralnej dla klimatu przyszłości, a więc nie jest rozwiązaniem docelowym a pomocniczym 

w osiągnięciu celów neutralności klimatycznej. Dodatkowo w chwili obecnej, m. in. ze 

względu na uwarunkowania geopolityczne, paliwo gazowe traci swoją rolę jako paliwo 

o charakterze przejściowym (REPowerEU). 

 

Tabela 85. Sposób ogrzewania budynków publicznych na terenie Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego (dane dla 2021 r.). 

 Powierzchnia budynków publicznych ogrzewana za pomocą [m
2
] 
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 d
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Błażowa 19 441,4 1 208,8 1 119,5 - - 5085,5 - - 

Boguchwała 43 499,3 - 2 213,4 - 807,3 - - - 

Chmielnik 10 598,0 - - - - - - - 

Czarna 19 666,3 460,5 - - - - - - 

Czudec 22 694,7 - - - - - - - 

Głogów 
Małopolski 

8 467,8* - 80,00* - 231,8* - - - 

Hyżne 13 251,5* - - - - - - - 

Krasne 1 251,4* - - - - - - - 

Lubenia 6 382,0 - - - - - - - 

Łańcut 41 471,8 - - - 695,1 - - 989,1 
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 Powierzchnia budynków publicznych ogrzewana za pomocą [m
2
] 
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 d
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Łańcut (miasto) 769,8 - - - 156,2 - - 803,1 

Rzeszów 79 804,0 - - 538,0 249,0 - 500 928,0 6 467,1 

Świlcza 36 255,3 - - - 921,0 - - - 

Trzebownisko 11 155,0 - - - - - - - 

Tyczyn 28 bud.** - - - - - - 2 bud.** 

* dane częściowe, ** bud. - budynki, brak danych o powierzchni 

źródło: informacje od gmin ROF 

 

Drugim najważniejszym źródłem ciepła w budynkach publicznych jest ciepło sieciowe 

(wykorzystywane głównie na terenie Rzeszowa). Głównym wytwórcą ciepła sieciowego na 

omawianym obszarze jest PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie 

o następujących parametrach (dane z 2021 r.): 

 moc elektryczna zainstalowana - 141 MWe, 

 moc cieplna zainstalowana - 528 MWt, 

 produkcja energii elektrycznej (netto) - 0,726 TWh, 

 produkcja energii elektrycznej (brutto) - 0,854 TWh, 

 produkcja ciepła (netto) - 1,874 PJ, 

 produkcja ciepła (brutto) - 2,220 PJ. 

 

Podstawowe bloki energetyczne elektrociepłowni to: 

 blok gazowo-parowy, 

 blok gazowo-silnikowy (4 silniki Rolls-Royce), 

 instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii. 

 

Źródło energii wspomnianej elektrociepłowni to gaz ziemny, węgiel kamienny (ma zostać 

wycofany w 2023), a także energia z termicznego przekształcania odpadów. 

Poza gazem oraz ciepłem systemowym do ogrzewania przestrzeni publicznej 

wykorzystywane są także: paliwa stałe (gminy Błażowa, Czarna), paliwa olejowe (gminy 

Błażowa, Boguchwała, Głogów Małopolski) czy energia elektryczna (gminy Boguchwała, 

Głogów Małopolski, Łańcut miasto Łańcut, Rzeszów, Świlcza). Instalacje wykorzystujące 

pompy ciepła znajdowały się tyko na terenie Rzeszowa. W poniższej tabeli zestawiono 

roczne zużycie poszczególnych paliw (za 2021 r.) oraz przedstawiono średni wskaźnik 

zużycia gazu na powierzchnię (dla budynków publicznych, dla których podano zarówno 

powierzchnię oraz roczne zużycie gazu). 
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Tabela 86. Ilość zużytego paliwa w budynkach publicznych na terenie Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego (dane dla 2021 r.). 

 Ilość zużytego paliwa (roczne zużycie za rok 2021) 
Średni 

wskaźnik 
zużycia 
gazu na 

powierzch
nię [m

3
/m

2
] 
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[G
J

] 

Błażowa 269 433 

5 m
3
 

drewna 
16,18 Mg 

węgla 

Bd - - - 12,7 

Boguchwała 375 894 - 14 263 m
3
 - Bd - 10,9 

Chmielnik 108 239* - - - - - 10,8 

Czarna 227 471* 
14,10 Mg 

węgla 
- - - - 10,7 

Czudec 212 008 - - - - - 8,8 

Głogów 
Małopolski 

Bd - Bd - Bd - Bd 

Hyżne 142 800 * - - - - - 11,0 

Krasne 11 737* - - - - - 9,5 

Lubenia 100 077 - - - - - 15,7 

Łańcut 467 318 - - - 3 000 - 16,0 

Łańcut (miasto) 21 732 - - - Bd - Bd 

Rzeszów 1 303 745 - - 3 500 *kWh 3 174 kWh 758993 12,5 

Świlcza 1 440 525 - - - 4 988 - 10,8 

Trzebownisko 100 533 - - - - - 8,8 

Tyczyn 47 310 - - - - - Bd 

* dane częściowe, ** brak danych o powierzchni 

źródło: informacje od gmin ROF 

 

Obecnie obowiązująca Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej 

(tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2166), wprowadza krajowy cel oszczędności energii finalnej do 

uzyskania do końca 2030 roku w wysokości 5580 tys. toe (tona oleju ekwiwalentnego), który 

jest realizowany od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2030 r. Zgodnie ze wspomnianą Ustawą 

efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego 

obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub 

eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, 

albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu. Jednymi z ważnych 

działań wpływających na poprawę efektywności energetycznej są działania 

termomodernizacyjne. 

 

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne to (zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. 

o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności 

budynków) przedsięwzięcia, których przedmiotem jest: 
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a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię 

dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz 

ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz 

budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do 

wykonywania przez nie zadań publicznych, 

b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej 

w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, 

jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, 

spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach 

prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie 

zużycia energii dostarczanej do tych budynków, 

c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku 

z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie 

kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a, 

d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub 

zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. 

 

Tabela 87. Powierzchnia budynków publicznych po działaniach z zakresu termomodernizacji 

(stan na 2021 r.). 

Gmina 

Powierzchnia budynków po termomodernizacji [m
2
] 

Poddane Niepoddane 
Częściowo / w 

trakcie 
Nie dotyczy 

Błażowa 10 329,8 16 525,5 - - 

Boguchwała 35 144,4 9 875,6 1 500,0 - 

Chmielnik 9 937,0 661,0 - - 

Czarna 19 464,4 662,5 - - 

Czudec 19 197,4 - 3 497,3 - 

Głogów Małopolski 9 499,7 - - - 

Hyżne 2 501,2 10 750,4 - - 

Krasne 802,9 448,5 - - 

Lubenia - 5924 458 - 

Łańcut 17 609,7 12 877,3 11 874,9 794,1 

Łańcut (miasto) 926,0 542,1 - 261,0 

Rzeszów 465 976,4 61 636,9 60 372,8 - 

Świlcza 12 956,5 23 454,9 477,9 287,0 

Trzebownisko 10 284,0 871,0 - - 

Tyczyn 6 budynków 10 budynków - 14 budynków 

źródło: informacje od gmin ROF 
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 Analiza ryzyka sektora  7.5.3

Ryzyka związane ze zmianami klimatu są iloczynem konsekwencji zjawiska 

i prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Poniżej zaprezentowano analizę ryzyka dla sektora 

energetyki przyjmując następującą skalę ocen: 

+ umiarkowany wpływ, 

++ znaczący wpływ, 

+++  bardzo znaczący wpływ. 

 

Tabela 88. Analiza ryzyka – energetyka. 

Skutek 
 
Oceniany  
element 

Fale upałów, 
ekstrema 

temperaturowe 
(zwiększone 

zapotrzebowanie na 
energię)  

Zwiększenie liczby 
dni z wahaniami 

temperatury wokół 
0°C (powoduje np. 

niszczenie 
infrastruktury) 

Susze, deficyty 
wody (np. do 
chłodzenia 
urządzeń 

technologicznych.) 

Ekstremalne 
zjawiska pogodowe 

(powoduje np. 
niszczenie 

infrastruktury) 

Odnawialne źródła 
energii 

+++ + + +++ 

Konwencjonalne 
źródła energii  

+++ +++ +++ +++ 

Linie energetyczne, 
sieci przesyłowe  

+++ +++ + +++ 

+umiarkowany wpływ, ++ – znaczący wpływ +++ – bardzo znaczący wpływ 

źródło: opracowanie własne 

 

 Ocena wrażliwości sektora 7.5.4

Dla wymienionych ocenianych elementów dobrano wskaźniki i każdą z gmin poddano ocenie 

w skali 1-3, gdzie przypisując wartość 1 określono element jako umiarkowanie wrażliwy,  

2 jako znacznie wrażliwy i 3 jako bardzo wrażliwy. W poniższej tabeli przedstawiono dobrane 

wskaźniki oraz przyjęte wskazania, na podstawie których dokonano ocen poszczególnych 

gmin. 

 

Tabela 89. Wskaźniki wrażliwości – energetyka. 

Oceniany 
element 

Wskaźnik 
Wpływ elementu na 
wrażliwość sektora 

Ocena wrażliwości 

Odnawialne 
źródła energii 

Moc instalacji OZE 
(z mikroinstalacji) 

Obecność instalacji 
OZE oraz generacja 
energii elektrycznej 
wzmacnia sektor w 
kontekście mitygacji i 
adaptacji do zmian 
klimatu, a tym samym 
zmniejsza jego 
wrażliwość. 

1: moc instalacji OZE ≥1000 kW 

2: moc instalacji OZE pomiędzy 
1000 a 500 kW  

3: moc instalacji OZE ≤ 500 kW 

Proces 
transformacji w 
kierunku OZE 
(energia 
elektryczna) 

Moc instalacji OZE 
(z mikroinstalacji) 
w przeliczeniu na 
liczbę 
mieszkańców 

Obecność instalacji 
OZE oraz generacja 
energii elektrycznej 
wzmacnia sektor w 
kontekście mitygacji i 
adaptacji do zmian 
klimatu, a tym samym 
zmniejsza jego 
wrażliwość.  

1: moc OZE w przeliczeniu na 
liczbę mieszkańców ≥0,08 
kW/mieszkańca 

2: moc OZE w przeliczeniu na 
liczbę mieszkańców pomiędzy  
0,08 a 0,05 kW/mieszkańca 

3: moc OZE w przeliczeniu na 
liczbę mieszkańców  
≤0,05 kW/mieszkańca 
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Oceniany 
element 

Wskaźnik 
Wpływ elementu na 
wrażliwość sektora 

Ocena wrażliwości 

Konwencjonalne 
źródła energii i 
ciepła 

Powierzchnia 
budynków 
publicznych 
ogrzewana za 
pomocą źródeł 
pochodzących z 
paliw kopalnych 
(wyłączając pompy 
ciepła i energię 
elektryczną)  

Znaczne 
powierzchnie 
wymagające 
ogrzewania za 
pomocą paliw 
kopanych wpływają 
negatywnie na proces 
mitygacji i adaptacji 
do zmian klimatu, a 
tym samym 
zwiększają 
wrażliwość sektora. 

1: powierzchnia ogrzewana 
≥100 000 m

2
 

2: powierzchnia ogrzewana 
pomiędzy 100 000 a 300 000 m

2
 

3: powierzchnia ogrzewana 
≥300 000 m

2 

 

Średni wskaźnik 
zużycia gazu na 
powierzchnię w 
budynkach 
publicznych 
[m

3
/m

2
] 

Znaczne 
powierzchnie 
wymagające 
ogrzewania za 
pomocą paliw 
kopanych wpływają 
negatywnie na proces 
mitygacji zmian 
klimatu, a w 
konsekwencji 
zwiększają 
wrażliwość sektora. 

1: zużycie gazu na powierzchnię  
≤ 8 m

3
/m

2
 

2: zużycie gazu na powierzchnię 
pomiędzy 8 a 11 m

3
/m

2
 

3: zużycie gazu na powierzchnię 
≥11 m

3
/m

2
 

 

Procent 
powierzchni 
budynków 
publicznych po 
termomodernizacji 

Termomodernizacja 
wspomaga 
oszczędność energii 
pierwotnej i w 
rezultacie zmniejsza 
wrażliwość sektora. 

1: Procent powierzchni budynków 
publicznych po termomodernizacji 
≥90 % 

2: Procent powierzchni budynków 
publicznych po termomodernizacji 
pomiędzy 90 a 75 % 

3: Procent powierzchni budynków 
publicznych po termomodernizacji 
pomiędzy ≤75 % 

źródło: opracowanie własne 

 

Każda z wartości została oceniona w skali 1–3, następnie na podstawie tych ocen wyliczono 

średnią ocenę dla każdej gminy i zaprezentowano na poniższej grafice. Dużą wrażliwość 

zidentyfikowano w mieście Rzeszowie oraz gminach Świlcza, Tyczyn, Lubenia oraz 

Błażowa. Z kolei gminy Głogów Małopolski, Trzebownisko oraz Krasne wykazywały 

umiarkowaną wrażliwość w sektorze energetyki. 
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Rysunek 139. Klasyfikacja gmin na podstawie wrażliwości w sektorze energetyki. 

źródło: opracowanie własne
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7.6 Gospodarka odpadami 

Gospodarka odpadami, czyli szereg procesów związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem 

odpadów, a także nadzorem nad tego typu działaniami jest bardzo istotny w kontekście 

mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. Wydobycie oraz przetwarzanie surowców jest 

procesem energochłonnych i wysoce emisyjnym, dlatego też końcowa pozostałość, czyli 

odpad nie powinien być wyrzucany, jak to ma miejsce w przypadku gospodarki o modelu 

liniowym. Dla osiągnięcia zrównoważenia rozwoju oraz ochrony klimatu konieczne jest 

przejście na rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), której główne założenia 

zaprezentowano na poniższej grafice. 

 

 

 
Rysunek 140. Schemat gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). 

źródło: opracowanie własne 

Zgodnie z Raportem From „Rhetoric to Reality: The Circular Economy Index of Dutch 

Businesses”: w gospodarce o obiegu zamkniętym emisja dwutlenku węgla zmniejszyłaby 

się o połowę do roku 2030 r., zaś wykorzystanie zasobów na: potrzeby samochodów i do 

produkcji materiałów budowlanych, wykorzystanie gruntów pod zabudowę, nawozów 

sztucznych, pestycydów, wody, paliw i energii elektrycznej wytwarzanej z nieodnawialnych 

źródeł energii mogłoby spaść o 32% do roku 2030 oraz o 53% do roku 2050 w stosunku do 

obecnych poziomów. 

 

W analizie stanu i wrażliwości sektora gospodarki odpadami zawarto dane na temat 

odpadów komunalnych oraz niebezpiecznych. Pierwsza grupa odpadów obrazuje 

zachowania konsumentów – mieszkańców Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego m.in. 

w zakresie recyklingu, który jest ważnym elementem gospodarki obiegu zamkniętego. 

Odpady niebezpieczne stanowią zagrożenie zarówno dla środowiska naturalnego jak 

i zdrowia mieszkańców, a ich szkodliwość może być dotkliwsza wskutek zachodzących 

zmian klimatu np. w wyniku gwałtownych zjawisk pogodowych, które mogą uszkodzić 

miejsca składowania i utylizacji tego typu odpadów.  

Recykling 

Projektowanie 

Regeneracja 

Konsumpcja 

Dystrybucja 

Zbieranie 

Zasoby naturalne 

(minimalizacja) 

Odpady 

(minimalizacja) 
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W podsumowujących punktach podrozdziału zaprezentowano analizę ryzyka wspomnianych 

elementów sektora w odniesieniu do następujących skutków zmian klimatu: 

 ekstrema temperaturowe, zwiększenie się ryzyka samozapłonów składowisk itd., 

 ekstremalne zjawiska pogodowe powodujące np. rozwiewanie odpadów oraz 

generowanych przez te obiekty gazów i pyłów, niekontrolowaną migrację odcieków 

do środowiska itd., 

 ekstremalne zjawiska pogodowe powodujące niszczenie infrastruktury np. składowisk 

i spalarni odpadów. 

Zamykającą podrozdział ocenę wrażliwości sektora dokonano za pomocą następujących 

wskaźników: 

 sumaryczna ilość opadów zmieszanych odebranych z terenu gminy w 2021, 

 wzrost ilości (wagi) odebranych odpadów (sumarycznie wszystkich frakcji) pomiędzy 

rokiem 2014 a 2021, 

 liczba przekroczeń (sumarycznie) w latach 2013-2021: 

o poziomu odzysku i recyklingu papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, 

o poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

o poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji kierowanych do składowania,  

 ilość azbestu pozostająca do usunięcia (z ilości zinwentaryzowanej). 

Przy zestawieniu wskaźników zamieszczono informacje o wpływie danego elementu na 

wrażliwość sektora oraz przyjęte przedziały, a następnie wynik oceny wrażliwości 

zobrazowano za pomocą mapy pt. Klasyfikacja gmin na podstawie wrażliwości w sektorze 

gospodarki odpadami. 

 Odpady komunalne 7.6.1

Ilość odpadów zmieszanych odebranych na terenie Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego wyniosła w 2021 r. 64 417 Mg. Jak można zauważyć na poniższym rysunku 

w latach 2013-2019 ilość odpadów zmieszanych rosła, natomiast w 2020 r. spadła, by znów 

przejść w tendencję zwyżkową pomiędzy 2020 a 2021. 

 

 
Rysunek 141. Odpady zmieszane na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 

2013-2021. 

źródło: Informacje z Urzędów Gmin/ Miast ROF, opracowanie własne 
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W 2021 r. najwięcej odpadów zmieszanych zostało wytworzonych na terenie Rzeszowa 

(59 %). Pozostałe gminy ROF nie przekroczyły progu 10 % (rysunek poniżej). 

 

 
Rysunek 142. Odpady zmieszane na terenie gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

w roku 2021. 

źródło: Informacje z Urzędów Gmin/ Miast ROF, opracowanie własne 

Na przestrzeni lat 2013-2020 znacznie wzrosła ilość odpadów segregowanych z frakcji 

zaliczanych do tworzyw sztucznych, szkła oraz papieru i tektury, co zaprezentowano na 

poniższym rysunku.  

 
Rysunek 143. Odpady segregowane na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

w latach 2013-2021. 

źródło: Informacje z Urzędów Gmin/ Miast ROF, opracowanie własne 
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Tabela 90. Odpady selektywnie zbierane z podziałem na frakcje zaliczane do tworzyw sztucznych, szkła oraz papieru i tektury wg gmin ROF [Mg]. 
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2013 - 141 0 146 150 155 126 - 88 
 

b.d. 1 343 151 32 146 2 478 

2014 95 325 30 180 207 176 30 - 95 202 207 1 660 180 17 78 3 180 

2015 109 341 92 171 113 323 76 129 90 225 190 2 001 201 12 88 4 051 

2016 99 243 84 182 184 315 113 98 96 261 198 1 815 233 46 126 3 994 

2017 110 395 86 193 109 296 104 114 94 268 226 1 805 243 43 121 4 098 

2018 165 394 97 209 112 261 125 131 97 182 171 1 966 249 117 163 4 272 

2019 174 354 93 221 130 286 119 137 107 341 226 2 162 328 224 196 4 699 

2020 256 408 141 242 170 418 151 203 156 420 272 3 275 329 318 237 6 739 

2021 206 452 160 242 183 375 137 236 132 416 330 3 525 306 300 250 7 046 

T
w

o
rz

y
w

a
 s

z
tu

c
z
n

e
 2013 

 
168 90 231 79 11 64 - 68 

 
b.d. 1 036 78 515 79 2 418 

2014 46 284 209 215 108 8 28 - 62 398 105 854 167 977 45 3 458 

2015 87 293 136 243 146 9 105 - 98 313 82 708 347 1 045 63 3 506 

2016 77 333 179 283 126 281 25 - 96 292 143 414 583 1 049 3 3 808 

2017 98 374 200 315 240 84 101 - 99 261 153 403 296 1 069 2 3 595 

2018 3 415 229 330 - 413 15 547 101 464 150 411 335 1 242 7 4 659 

2019 6 452 240 356 - 164 144 875 142 445 158 471 423 1 500 15 5 386 

2020 16 582 285 391 - 44 159 576 173 572 162 2 155 575 1 516 12 7 200 

2021 36 608 286 390 - 4 172 483 161 574 164 992 570 1 700 16 6 118 

P
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ra

 

2013 - 30 0 7 32 6 - - 5 
 

b.d. 672 36 11 12 809 

2014 - 60 2 - 60 5 - - 10 39 165 442 - 16 5 803 

2015 17 61 0 1 60 2 - - 7 54 112 415 9 34 0 755 

2016 12 53 0 0 37 73 - - 10 47 115 345 32 15 1 729 

2017 12 57 0 - - 28 - - 10 40 120 346 2 39 2 644 

2018 6 59 14 0 9 18 12 7 10 6 102 619 6 50 2 913 

2019 36 77 22 0 7 110 14 29 11 30 138 1 671 - 112 9 2 228 

2020 26 110 3 19 15 117 16 20 14 18 141 3 106 17 173 39 3 808 

2021 38 146 5 43 14 121 20 15 13 17 138 2 558 53 135 60 3 336 

źródło: Informacje z Urzędów Gmin/ Miast ROF, opracowanie własne 
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Sumaryczna ilość odpadów odbieranych na terenie Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego systematycznie wzrastała od 2013 r. (wartość 76 754 Mg dla roku 2013 

stanowi niepełną daną ze względu brak informacji ze wszystkich gmin), by w 2021 roku 

osiągnąć ilość 135 779 Mg. Jak można zaobserwować na rysunku pt. Odpady odebrane 

(sumarycznie) z gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2013-2021 

zaprezentowany poniżej trend pomiędzy omawianymi latami jest wyraźnie wzrostowy. 

 

Na terenie części gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego zaobserwowano również 

problem z dzikimi wysypiskami (szczegółowe informacje zestawiono w tabeli poniżej). Dzikie 

(nielegalne) wysypisko odpadów to miejsce nieprzeznaczone do składowania odpadów, na 

którym porzucane są odpady komunalne. Dzikie wysypiska śmieci są zagrożeniem dla 

środowiska naturalnego np. poprzez przenikanie do gleby substancji toksycznych, zjadanie 

przez zwierzęta odpadów itd.  

 

Tabela 91. Informacje o dzikich wysypiskach na trenie Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego.  

Gmina Dzikie wysypiska śmieci 

Błażowa 
Lokalne dzikie wysypiska śmieci są sukcesywnie usuwane niezwłocznie po 
ich zlokalizowaniu. 

Boguchwała Nie występują 

Chmielnik Nie występują. 

Czarna bd 

Czudec Nie występują. 

Głogów Małopolski Nie występują. 

Hyżne 
Na terenie gminy udokumentowane jest jedno nielegalne wysypisko śmieci, 
zlokalizowane na działkach o nr. 4218/3 i 4217/2 w miejscowości Hyżne. 

Krasne 

Powstające na terenie gminy dzikie wysypiska odpadów nie są duże  
(od 1 m

3
 odpadów do 5 m

3
 odpadów), pojawiają się na działkach będących 

własnością osób prywatnych lub gminy i są na bieżąco likwidowane. Na 
dzień 15.06.2022 roku do zlikwidowania są następujące wysypiska: 
Działka nr ewidencyjny 382 w miejscowości Krasne, gmina Krasne, 
Działka nr ewidencyjny 400 w miejscowości Krasne, gmina Krasne, 
Działka nr ewidencyjny 370/1 w miejscowości Krasne, gmina Krasne, 
Działka nr ewidencyjny 1900/2 w miejscowości Malawa, gmina Krasne, 
Działka nr ewidencyjny 770/41 w miejscowości Strażów, gmina Krasne. 

Lubenia Zdarzają się i są sukcesywnie likwidowane, ale generują koszty. 

Łańcut 
Gmina Łańcut nie posiada informacji w tym temacie, brak zgłoszeń 
dotyczących dzikich wysypisk. 

Łańcut (miasto) Nie występują. 

Rzeszów 

Zarząd Zieleni Miejskiej w ramach umowy na utrzymanie zieleni na terenach 
będących własnością Skarbu Państwa oraz Gminy Miasto Rzeszów realizuje 
na bieżąco zadania związane z likwidacją nielegalnych wysypisk odpadów 
na ww. terenach. 

Świlcza Nie występują. 

Trzebownisko Nie występują. 

Tyczyn Nie występują. 

źródło: Informacje z Urzędów Gmin/ Miast ROF, opracowanie własne 
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Rysunek 144. Odpady odebrane (sumarycznie) z gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2013-2021. 

źródło: Informacje z Urzędów Gmin/ Miast ROF, opracowanie własne 
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Istotnymi wskaźnikami pokazującymi stan gospodarki odpadami na terenie jednostek 

samorządowych są: 

 Poziom odzysku i recyklingu papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, 

 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych,  

 Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania,  

Wartości opisanych poziomów zobrazowano na poniższym rysunku dla roku 2020. 

 

 
Rysunek 145. Osiągnięte przez gminy Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poziomy dot. 

gospodarki odpadami w 2020 r. 

źródło: Informacje z Urzędów Gmin/ Miast ROF, opracowanie własne 
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Tabela 92. Poziomy recyklingu na terenie gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
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Wymagany 

poziom 
Poziom odzysku i recyklingu papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła - Osiągnięty poziom [%] 

2020 50,00 50,23 53,59 48,08 51,76 37,00 - 57,91 65,41 58,92 52,27 51,33 88,30 57,34 58,97 57,32 

2019 40,00 41,92 40,44 40,57 48,83 37,88 - 42,96 43,65 44,12 42,96 44,68 58,15 57,06 46,00 43,60 

2018 30,00 33,78 55,60 44,80 45,53 36,19 - 41,93 33,69 36,77 47,84 48,94 40,34 74,32 39,35 32,61 

2017 20,00 30,60 43,60 40,40 44,00 26,77 53,45 44,68 28,00 44,60 42,00 53,52 21,24 40,40 27,00 49,90 

2016 18,00 36,00 63,87 35,61 45,91 61,70 53,83 79,11 26,00 49,91 47,00 56,35 20,63 42,62 25,00 28,80 

2015 16,00 39,40 76,39 48,59 57,00 88,00 86,80 34,00 45,20 47,39 65,35 49,95 22,58 50,22 25,00 34,50 

2014 14,00 43,00 86,00 43,00 47,00 94,00 63,37 29,00 18,50 45,36 34,86 45,58 16,21 33,14 17,54 42,00 

2013 12,00 22,40 48,90 19,96 41,00 11,90 27,15 38,00 11,40 52,66 34,10 29,64 15,92 22,80 13,94 27,10 

 
Wymagany 

poziom 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 
Osiągnięty poziom [%] 

2020 70,00 84,27 99,69 100,00 100,00 100,00 98,22 98,28 70,80 100,00 100,00 100,00 70,18 100,00 100,00 100,00 

2019 60,00 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 92,67 100,00 68,76 100,00 100,00 100,00 69,38 100,00 100,00 100,00 

2018 50,00 100,00 0,22 100,00 100,00 100,00 98,83 100,00 51,53 100,00 0,00 100,00 54,32 100,00 69,92 100,00 

2017 45,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 84,32 100,00 51,00 100,00 100,00 100,00 62,10 100,00 66,00 83,00 

2016 42,00 100,00 98,60 100,00 100,00 100,00 99,70 100,00 51,00 100,00 100,00 100,00 63,42 100,00 45,00 100,50 

2015 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 63,46 67,48 100,00 113,50 

2014 38,00 100,00 43,75 98,75 100,00 100,00 - 100,00 54,00 100,00 100,00 100,00 57,94 50,00 100,00 100,00 

2013 36,00 100,00 39,10 75,47 100,00 37,00 98,90 100,00 37,00 100,00 100,00 100,00 69,07 0,00 37,29 58,30 

 
Dopuszcza
lny poziom 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - Osiągnięty poziom [%] 

2020 35,00 0,11 0,15 0,00 0,00 0,00 13,72 0,02 0,65 0,02 0,00 0,00 0,20 2,52 1,17 0,00 

2019 40,00 0,62 1,46 0,00 0,00 0,00 4,56 0,69 9,69 0,72 0,69 0,44 0,26 0,29 6,63 0,20 

2018 40,00 15,91 10,89 9,87 0,09 0,28 0,87 12,89 21,20 22,26 3,65 1,90 21,46 30,43 24,21 9,64 

2017 45,00 10,90 19,32 0,00 0,00 0,01 0,00 19,03 45,00 18,74 8,14 0,74 17,71 42,39 48,00 24,40 

2016 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 50,00 2,40 2,26 10,73 1,33 10,30 24,10 0,00 24,80 6,25 1,20 1,08 4,27 48,29 6,65 10,80 

2014 50,00 18,00 25,40 5,64 37,99 26,10 26,15 0,00 32,40 38,33 36,43 30,36 10,49 42,30 44,09 15,70 

2013 50,00 21,80 11,10 7,47 42,84 26,80 53,78 43,00 3,20 42,90 40,20 50,60 38,97 82,60 29,81 10,60 

źródło: Urząd Marszałkowski województwa podkarpackiego, opracowanie własne 
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 Gospodarka odpadami niebezpiecznymi 7.6.2

 

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi stanowi szczególny element systemu gospodarki 

odpadami. W myśl Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699  

z późn. zm.) odpady niebezpieczne oznaczają odpady wykazujące co najmniej jedną 

spośród właściwości niebezpiecznych. Właściwości powodujące, że odpady są odpadami 

niebezpiecznymi, oraz warunki uznania odpadów za niebezpieczne, z wyjątkiem warunków 

uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne, określają przepisy Rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępującego załącznik III do 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz 

uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 365 z 19.12.2014, str. 89, z późn. zm.), 

zwanego dalej „Rozporządzeniem (UE) nr 1357/2014”, oraz Rozporządzenia Rady (UE) 

2017/997 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniającego załącznik III do dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości HP 14 

„Ekotoksyczne” (Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2017, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem 

(UE) 2017/997” 

 

Na poniższej grafice zaprezentowano zsumowane ilości odpadów niebezpiecznych 

odebrane w latach 2013-2020 w gminach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Najwięcej było ich w gminie Świlcza (21%) oraz Rzeszów i Czudec (po 20 %). 

 
Rysunek 146. Suma odpadów niebezpiecznych z lat 2013-2021 z podziałem na gminy 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

źródło: Informacje z Urzędów Gmin/ Miast ROF, opracowanie własne 

 

Ilości odpadów niebezpiecznych zmieniała się w latach 2013-2021 bez wyraźnego trendu, co 
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Rysunek 147. Ilości odpadów niebezpiecznych z terenu Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego w latach 2013-2021. 

źródło: Informacje z Urzędów Gmin/ Miast ROF, opracowanie własne 

 

W poniższej tabeli zestawiono rodzaje odpadów niebezpiecznych na terenie gmin 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 

Tabela 93. Rodzaje odpadów niebezpiecznych odbieranych na terenie gmin Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego. 

Gmina Rodzaj odbieranych odpadów niebezpiecznych 

Błażowa 
Farby, kleje, lakiery, żarówki, baterie, przeterminowane leki, środki 
ochrony roślin, środki czystości. 

Boguchwała 

Urządzenia zawierające freony, zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21,20 01 23 i 20 01 35 farby, 
tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje 
niebezpieczne, środki ochrony roślin, lampy fluorescencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć, zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne 
elementy 5 inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, zużyte 
urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione  
w 16 02 09 do 16 02 12. 

Chmielnik 

Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia 
zawierające freony, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 
żywice zawierające substancje niebezpieczne, farby, tusze, farby 
drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27, - 
leki inne niż wymienione w 20 01 31, baterie i akumulatory inne niż 
wymienione w 20 01 33, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35. 

Czarna 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 
01 21 i 20 01 03 zawierające niebezpieczne składniki, materiały 
konstrukcyjne zawierające azbest, materiały izolacyjne zawierające 
azbest. 

Czudec Azbest, zużyte świetlówki, przeterminowane leki. 

Głogów Małopolski Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory. 

Hyżne 
Z terenu gminy corocznie odbierany jest od mieszkańców azbest, 
pochodzący z rozbiórki pokrycia dachowego. 

Krasne 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, oleje, tłuszcze, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, leki. 

Lubenia Farby, tonery, leki, baterie. 
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Gmina Rodzaj odbieranych odpadów niebezpiecznych 

Łańcut 
Zużyte opony, urządzenia zawierające freon, lekarstwa, farby, oleje i 
tłuszcze jadalne, środki ochrony roślin, detergenty. 

Łańcut (miasto) 
Farby, tusze, kleje, odpadowa papa, lepiszcze. Odpady zawierające rtęć 
ołów i freony. 

Rzeszów 

W latach 2013-2021 zbierano następujące odpady niebezpieczne: 
świetlówki, zużyte baterie, środki ochrony roślin, opakowania po 
środkach ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, opakowania po 
farbach i lakierach, kwasy i alkalia, środki chemiczne typu domowego, 
termometry, odpady zawierające rtęć, żarówki energooszczędne i 
przeterminowane leki. Ponadto od 2015 r. Zbierane są zużyte igły i 
strzykawki. 

Świlcza Odpady zawierające azbest. 

Trzebownisko 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające 
niebezpieczne składniki, urządzenia zawierające freony, lampy 
fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, farby, tusze, farby 
drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje 
niebezpieczne, baterie i akumulatory, przeterminowane leki. 

Tyczyn 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające 
niebezpieczne składniki, urządzenia zawierające freony, lampy 
fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, farby, tusze, farby 
drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje 
niebezpieczne, baterie i akumulatory, przeterminowane leki. 

źródło: Informacje z Urzędów Gmin/ Miast ROF, opracowanie własne 

 

Ważną frakcją odpadów niebezpiecznych są odpady zawierające azbest. Pod pojęciem 

azbestu rozumie się szereg włóknistych minerałów. Wśród nich najczęściej wyróżnia się 

następujące odmiany: 

 azbest aktynolitowy (amiant) – Ca2/Mg[(OH)Si4O11]2, 

 azbest amozytowy – amozyt – (Fe,Mg)7[(OH)Si4O11]2, 

 azbest antofilitowy – (Mg,Fe)7[(OH)Si4O11]2, 

 azbest chryzotylowy (metaksyt) – drobnowłóknista odmiana chryzotylu (azbest biały) 

- Mg6[(OH)8SiO10], 

 azbest krokidolitowy – krokidolit (azbest niebieski) – Na2Fe3Fe2[(OH)Si4O11]2, 

 azbest tremolitowy – tremolit – Ca2Mg5[(OH)Si4O11]2. 

 

Wpływ azbestu na organizm człowieka związany jest bezpośrednio z wnikaniem włókien 

azbestowych do organizmu człowieka poprzez układ oddechowy. Włókna azbestu gromadzą 

się i zalegają w płucach. Występuje także w niewielkim stopniu wchłanianie azbestu przez 

skórę. W wyniku przedostania się do organizmu ludzkiego pyłu azbestowego przez układ 

oddechowy mogą nastąpić takie zmiany chorobowe jak: 

 pylica azbestowa – azbestoza, 

 nowotwory złośliwe – rak płuc i opłucnej, 

 zgrubienia opłucnej. 
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W wyniku przyjęcia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. 

w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373), powstał 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium 

Polski, który został przyjęty w 2002 r. W lipcu 2009 r. powstał Program Oczyszczania Kraju 

z Azbestu na lata 2009–2032. Nowy Program utrzymuje cele poprzedniego, tj.: 

 usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 

 minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością 

azbestu na terytorium kraju, 

 likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

 

W poniższej tabeli zaprezentowano ilości zinwentaryzowanych wyrobów zawierających 

azbest na terenie gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

  

Tabela 94. Ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest na terenie Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego. 

Gmina 
Ilość 

zinwentaryzowana 
[Mg] 

Ilość usunięta [Mg] 
Ilość pozostająca do 

usunięcia (z ilości 
zinwentaryzowanej) 

Błażowa 2 660,804 616,196 2 044,608 

Boguchwała 2 440,026 263,961 2 176,065 

Chmielnik 2 050,457 376,441 1 674,016 

Czarna 953,228 373,001 580,227 

Czudec 2 402,906 473,336 1 929,57 

Głogów Małopolski 1 508,428 292,980 1 215,448 

Hyżne 2 250,336 327,029 1 923,307 

Krasne 433,431 108,886 324,545 

Lubenia 3 708,693 762,705 2 945,988 

Łańcut 3 308,232 1 060,133 2 248,099 

Łańcut (miasto) 406,174 310,944 95,23 

Rzeszów 5 525,331 2 703,101 2 822,23 

Świlcza 1 207,170 1 125,950 81,220 

Trzebownisko 2 082,575 1 503,715 578,860 

Tyczyn 3 097,173 798,879 2 298,294 

ROF 34 034,964 11 097,257 22 937,707 

źródło: https://esip.bazaazbestowa.gov.pl/, stan na 09.08.2022 r. 

 

Na terenie wszystkich gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego opracowano Programy 

usuwania wyrobów zawierających azbest, ich zestawienie zaprezentowano poniżej. 

 

 

  

https://esip.bazaazbestowa.gov.pl/
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Tabela 95. Programy usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gmin Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego. 

Lp. Gmina Programy usuwania wyrobów zawierających azbest 

1.  Błażowa 
Program usuwania wyrobów zawierających azbest terenu Gminy 
Błażowa na lata 2013 – 2032 

2.  Boguchwała 
Program usuwania wyrobów zawierających azbest terenu Gminy 
Boguchwała (2014) 

3.  Chmielnik 
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Chmielnik na lata 2012 - 2032 

4.  Czarna 
Gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gminy Czarna powiat łańcucki (2011) 

5.  Czudec 
Gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest z 
terenu gminy Czudec w latach 2010-2023 

6.  Głogów Małopolski 
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gminy Głogów Małopolski na lata 2013-2032 

7.  Hyżne 
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Hyżne (2015) 

8.  Krasne 
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy 
Krasne na lata 2014-2032 

9.  Lubenia 
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 
gminy Lubenia, 2017 

10.  Łańcut 
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gminy Łańcut na lata 2013-2032 

11.  Łańcut (miasto) 
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
został przyjęty uchwałą (2011)z terenu Gminy Miasta Łańcuta na 
lata 2011-2032 

12.  Rzeszów 
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla 
Gminy Miasto Rzeszów na lata 2011-2032: 

13.  Świlcza 
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gminy Świlcza na lata 2013-2032 

14.  Tyczyn 
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 
gminy Tyczyn w latach 2009-2032 

15.  Trzebownisko 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z 
terenów gminy Trzebownisko na lata 2011-2032, Uchwała 
NRXLI/398/2022 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 25 maja 
2022 roku 

źródło: Informacje przekazane przez Urzędy Miast/Gmin ROF 

 

 Ograniczenie ilości odpadów 7.6.3

Ograniczenie ilości odpadów powinno skupiać się na przejściu z gospodarki o modelu 

liniowym do gospodarki obiegu zamkniętego. Zgodnie z Mapą Drogową Transformacji  

w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym56: 

Gospodarka o obiegu zamkniętym (dalej: GOZ) to model rozwoju gospodarczego, w którym 

przy zachowaniu warunku wydajności spełnione są następujące podstawowe założenia: 

a) wartość dodana surowców/zasobów, materiałów i produktów jest 

maksymalizowana lub 

b) ilość wytwarzanych odpadów jest minimalizowana, a powstające odpady są 

zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami 

(zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowywanie do ponownego użycia, 

recykling, inne sposoby odzysku, unieszkodliwienie). 

                                                
56

 źródło cyt. z: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/gospodarka-o-obiegu-zamknietym 
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Transformacja w kierunku GOZ wymaga podjęcia działań na wszystkich etapach cyklu życia, 

zaczynając od projektowania produktów, przez pozyskanie surowca, przetwórstwo, 

produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów aż po ich zagospodarowanie. GOZ różni się tym 

samym od modelu gospodarki linearnej, opierającej się na zasadzie „weź – wyprodukuj – 

zużyj – wyrzuć”. W podejściu GOZ, jeżeli odpady już powstaną, powinny być traktowane jako 

surowce wtórne i być wykorzystane do ponownej produkcji. Mają temu służyć mechanizmy 

na wcześniejszych etapach cyklu życia. Podejście GOZ nierozerwalnie wiąże się z rozwojem 

innowacyjności, tworzeniem nowych modeli biznesowych i zwiększaniem świadomości 

środowiskowej społeczeństwa, co w efekcie przyczynia się do podnoszenia 

konkurencyjności polskiej gospodarki w stosunku do naszych partnerów z innych części 

Europy i świata. 

 

 Analiza ryzyka sektora  7.6.4

Ryzyka związane ze zmianami klimatu są iloczynem konsekwencji zjawiska 

i prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Poniżej zaprezentowano analizę ryzyka dla sektora 

gospodarki odpadami przyjmując następującą skalę ocen: 

+ umiarkowany wpływ, 

++ znaczący wpływ, 

+++  bardzo znaczący wpływ. 

 

Tabela 96. Analiza ryzyka – gospodarka odpadami. 

Skutek 
 
 
Oceniany  
element 

Ekstrema 
temperaturowe, 

zwiększenie się ryzyka 
samozapłonów 
składowisk itd. 

Ekstremalne zjawiska 
pogodowe powodujące 

np. rozwiewanie 
odpadów oraz 

generowanych przez te 
obiekty gazów i pyłów, 

niekontrolowaną 
migrację odcieków do 

środowiska itd. 

Ekstremalne zjawiska 
pogodowe powodujące 
niszczenie infrastruktury 
np. składowisk i spalarni 

odpadów 

Ilość odpadów 
zmieszanych 

+++ +++ +++ 

Ilość odpadów +++ +++ +++ 

Poziomy recyklingu i 
odzysku 

+ ++ ++ 

Odpady 
niebezpieczne 

+++ +++ +++ 

+umiarkowany wpływ, ++ – znaczący wpływ +++ – bardzo znaczący wpływ 

źródło: opracowanie własne 
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 Ocena wrażliwości sektora 7.6.5

Dla wymienionych ocenianych elementów dobrano wskaźniki i każdą z gmin poddano ocenie 

w skali 1-3, gdzie przypisując wartość 1 określono element jako umiarkowanie wrażliwy, 2 

jako znacznie wrażliwy i 3 jako bardzo wrażliwy. W poniższej tabeli przedstawiono dobrane 

wskaźniki oraz przyjęte wskazania na podstawie, których dokonano ocen poszczególnych 

gmin. 

 

Tabela 97. Wskaźniki wrażliwości – gospodarka odpadami. 

Oceniany 
element 

Wskaźnik 
Wpływ elementu na 
wrażliwość sektora 

Ocena wrażliwości 

Ilość 
odpadów 
zmieszanych 

Sumaryczna ilość 
opadów 
zmieszanych 
odebranych z 
terenu gminy w 
2021 [Mg] 

Duża ilość odpadów 
oznacza problemy z ich 
zagospodarowaniem, 
wzrost zagrożenia 
występowania dzikich 
wysypisk śmieci itd., 
dlatego podnosi 
wrażliwość sektora. 

1: sumaryczna ilość opadów 
zmieszanych odebranych z 
terenu gminy w 2021 ≤ 2 000 Mg 

2: sumaryczna ilość opadów 
zmieszanych odebranych z 
terenu gminy w 2021 pomiędzy  
2 000 2 5 000 Mg 

3: sumaryczna ilość opadów 
zmieszanych odebranych z 
terenu gminy w 2021 ≥ 5 000 Mg 

Ilość 
odpadów 

Wzrost ilości (wagi) 
odebranych 
odpadów 
(sumarycznie 
wszystkich frakcji) 
pomiędzy rokiem 
2014 a 2021 [%] 

Wzrost ilości odpadów 
wskazuje na dalsze 
przeważanie gospodarki 
liniowej i możliwe 
trudności z przejściem na 
gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, co zwiększa 
wrażliwość sektora. 

1: Wzrost ilości odebranych 
odpadów ≤ 30 % 

2: Wzrost ilości odebranych 
odpadów pomiędzy 30 a 40% 

3: Wzrost ilości odebranych 
odpadów ≥40 % 

Poziomy 
recyklingu i 
odzysku 

Ilość przekroczeń 
(sumarycznie) w 
latach 2013-2021: 

 Poziomu 
odzysku i 
recyklingu papieru, 
metalu, tworzyw 
sztucznych i szkła 

 Poziomu 
recyklingu, 
przygotowania do 
ponownego użycia i 
odzysku innymi 
metodami innych 
niż niebezpieczne 
odpadów 
budowlanych i 
rozbiórkowych  

 Poziomu 

Przekroczenia 
(nieosiągnięcia) 
poziomów mogą 
wskazywać na problemy 
z gospodarką odpadami 
w poszczególnych 
gminach i zwiększać 
wrażliwość sektora. 

1: liczba przekroczeń: 0 

2: liczba przekroczeń: 1 
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Oceniany 
element 

Wskaźnik 
Wpływ elementu na 
wrażliwość sektora 

Ocena wrażliwości 

ograniczenia masy 
odpadów 
komunalnych 
ulegających 
biodegradacji 
kierowanych do 
składowania  

3: liczba przekroczeń: ≥2 

Odpady 
niebezpieczne 

Ilość azbestu 
pozostająca do 
usunięcia (z ilości 
zinwentaryzowanej) 
[Mg] 

Azbest jako odpad 
niebezpieczny wpływa na 
zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców, jego 
obecność jest więc 
istotnym czynnikiem 
zwiększającym 
wrażliwość sektora. 

1: Ilość azbestu pozostająca do 
usunięcia ≤ 1 000 Mg 

2: Ilość azbestu pozostająca do 
usunięcia pomiędzy 1 000 a 
2 000 Mg 

3: Ilość azbestu pozostająca do 
usunięcia ≥ 2 000 Mg 

Źródło: opracowanie własne 

 

Każda z wartości została oceniona w skali 1–3, następnie na podstawie tych ocen wyliczono 

średnią ocenę dla każdej gminy i zaprezentowano na poniższej grafice. Dużą wrażliwość 

zidentyfikowano w mieście Rzeszowie oraz gminach Głogów Małopolski, Świlcza, 

Boguchwała oraz Tyczyn. Z kolei gminy Czarna, Krasne, Chmielnik, Hyżne, Czudec oraz 

miasto Łańcut wykazywały umiarkowaną wrażliwość w sektorze gospodarki odpadami. 

 
Rysunek 148. Klasyfikacja gmin na podstawie wrażliwości w sektorze gospodarki odpadami. 

źródło: opracowanie własne 
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7.7 Wynikowa ocena wrażliwości obszaru 

Na wynikową ocenę wrażliwości każdej z gmin składają się poszczególne oceny wrażliwości 

dla następujących sektorów: 

1. gospodarka wodna, 

2. rolnictwo, 

3. zdrowie publiczne, grupy wrażliwe, reagowanie na ekstremalne zjawiska pogodowe, 

4. środowisko naturalne, 

5. energetyka, 

6. gospodarka odpadami. 

 

Wynikowa wrażliwość wyliczona została jako średnia arytmetyczna ocen pośrednich.  

Dla wyliczonych wartości wg przyjętych przydziałów przypisano wartości od 1 do 3 

(wrażliwość jest sumą znormalizowanych wskaźników w obrębie danej grupy. 25% 

najwyższych wartości oznacza bardzo dużą wrażliwość, 25% najniższych wartości 

umiarkowaną wrażliwość, wartości pomiędzy – znaczną wrażliwość). Wynikowa klasyfikacja 

gmin w zakresie wrażliwości została wskazana na grafice poniżej. 

 

 
Rysunek 149. Wynikowa klasyfikacja gmin na podstawie wrażliwości.  

źródło: opracowanie własne 

 

Duża wrażliwość dostrzegalna jest w mieście Rzeszów oraz gminach Boguchwała, Łańcut  

i Świlcza. Umiarkowana wrażliwość występuje na ternie gmin Chmielnik, Hyżne, Głogów 

Małopolski oraz Trzebownisko. 
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8 Współpraca 

Niezwykle istotną kwestią w przeciwdziałaniu zmianom klimatu oraz adaptacji do ich skutków 

jest współpraca pomiędzy wszystkimi interesariuszami projektu. Szczególnie ważny element 

współpracy stanowią wspólne działania jednostek samorządu terytorialnego Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego. Przykłady takich inicjatyw zestawiono poniżej. 

 

Tabela 98. Obecna współpraca nawiązana przez gminy Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. 

Nazwa organizacji, 
gminy 

Cel i zakres współpracy 

Stowarzyszenie ROF 

Wzmocnienie powiązań i współpracy pomiędzy jednostkami samorządu 
terytorialnego wchodzącymi w skład ROF, poprzez utworzenie Związku 
ZIT. 
Wspólne diagnozowanie problemów rozwojowych dla całego ROF oraz 
wypracowywanie sposobów ich rozwiązywania, 
Przygotowanie i realizacja wspólnej dla obszaru funkcjonalnego Strategii 
ZIT ROF. 
Pozyskiwanie środków zewnętrznych, tj. funduszy krajowych  
i zagranicznych, w tym funduszy Unii Europejskiej, na realizację 
wspólnych zadań. 
Współdziałanie w celu efektywnego wykorzystania środków finansowych 
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, programów 
operacyjnych na szczeblu krajowym i makroregionalnym oraz programów 
Europejskiej Współpracy Terytorialnej w zakresie dotyczącym ZIT. 
Inicjowanie i wspomaganie współpracy między członkami Stowarzyszenia 
w zakresie przygotowania oraz realizacji projektów i przedsięwzięć 
finansowanych w ramach środków, o których mowa powyżej. 
Koordynacja działań związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć 
rozwojowych finansowanych ze środków, o których mowa powyżej. 
Upowszechnianie idei samorządności terytorialnej oraz wspieranie jej 
rozwoju. 
Ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia. 

Celowy Związek Gmin 
„Eko-Logiczni” 
Błażowa, Dynów, 
Dynów (Miasto), Hyżne, 
Lubenia 

Celowy Związek Gmin ,,Eko-Logiczni’’ utworzony został wspólnymi siłami 
przez 5 gmin (Błażowa, Dynów, Hyżne, Lubenia oraz miasta Dynów) - 
uczestników Związku, w celu prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami 
komunalnymi. Na terenie Związku obowiązują jednolite zasady, tj. jedna 
stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
mieszkańców oraz wspólny Regulamin utrzymania czystości i porządku 
na terenie gmin członkowskich Celowego Związku Gmin ,,Eko- Logiczni’’ 
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Związek Gmin 
Turystycznych Pogórza 
Dynowskiego 

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego tworzą następujące 
JST.: Dubiecko, Dynów, Nozdrzec, Krzywcza, Dydnia, Błażowa, Hyżne, 
Jawornik Polski oraz miasto Dynów. Związek zajmuje się głównie 
działalnością na rzecz rozwoju turystyki, infrastruktury okołoturystycznej, 
promocji lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego, ochrony 
środowiska. 

Gmina Czarna - 

Rakszawa 

Procedowane jest połączenie sieci wodociągowej w celu awaryjnego 

zaopatrzenia w wodę przeznaczona do celów socjalno-bytowych 

mieszkańców Gminy Czarna. 

Lokalna Grupa 
Działania C.K. 
Podkarpacie 
Czudec -Niebylec 
Wielopole Skrzyńskie 

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem mającym na celu m.in.: 
Wspieranie działalności edukacyjnej, upowszechnienie wiedzy na temat 
pozyskiwania funduszy unijnych. 
Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. 
Aktywizowanie społeczne i gospodarcze mieszkańców. 
Pozyskiwanie partnerów i źródeł finasowania działań Stowarzyszenia. 
Promocja obszarów wiejskich oraz gmin położonych na obszarze 
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Nazwa organizacji, 
gminy 

Cel i zakres współpracy 

działania Stowarzyszenia. 
Podejmowanie inicjatyw i działań dla rozwoju gmin mających na celu: 
rozwój produktów lokalnych i regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości. 
Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska. 
Kształtowanie postaw otwartych na wiedzę i innowacje. 

Tyczyn - Błażowa, 
Hyżne, Dynów  

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 878. 

Rzeszów 

Rzeszów uczestniczy w pracach Komisji Klimatu Związku Miast Polskich 
oraz Komisji ds. Ekostrategii przy Unii Metropolii Polskich. W ramach prac 
w/w Komisji miasta wymieniają się dobrymi praktykami  
w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska, w szczególności działań 
w obszarze mitygacji oraz adaptacji do zmian klimatu oraz opracowują 
postulaty/projekty zmian przepisów prawa w kontekście systemowego 
podejścia do omawianego obszaru. W ramach prac komisji planowane są 
warsztaty i wizyty studyjne, służące podnoszeniu kompetencji 
pracowników miast oraz systematyczne spotkania, na których omawiane 
będą problemy z zakresu ochrony środowiska. 

źródło: Informacje przekazane przez Urzędy Miast/Gmin ROF 

 

Tabela 99. Kierunki współpracy pomiędzy gminami Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Nazwa organizacji, 
gminu 

Zakres współpracy 

Gminy stowarzyszone w 
ROF oraz Lasy 
Państwowe 

Ochrona przyrody poprzez budowę ścieżek przyrodniczych na terenie 
ROF. 

Krasne - Czarna Rewitalizacja Starego Wisłoka. 

Gminy wchodzące w 
skład Rzeszowskiego 
Obszaru 
Funkcjonalnego 

Kierunki działań: 

 Poprawa jakości wód powierzchniowych, ochrona wód podziemnych i 
racjonalna gospodarka zasobami wodnymi, 

 Poprawa jakości powietrza atmosferycznego, 

 Ochrona i powiększanie zasobów przyrodniczych oraz kształtowanie 
harmonijnego krajobrazu, 

 Propagowanie wśród mieszkańców realizacji działań mających na celu 
poprawę efektywności energetycznej budynków, zwiększenie 
wykorzystania OZE i ograniczania emisji gazów cieplarnianych, 

 Rewitalizacja terenów zieleni i zwiększenie ich powierzchni, 

 Ochrona i powiększanie zasobów przyrodniczych oraz kształtowanie 
harmonijnego krajobrazu, 

 Zmniejszenie emisji związanych z ogrzewaniem, 

 Edukacja i kształtowanie właściwych postaw ekologicznych wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy, 

 Promocja żywności ekologicznej i zielonego rolnictwa, propagowanie 
ekologicznych metod produkcji żywności w celu zapewnienia ochrony 
zdrowia społeczeństwa i środowiska oraz wpływania na system 
zrównoważony pod względem ekologicznym, ekonomicznym  
i społecznym, 

 Wspieranie ośrodków edukacji ekologicznej, organizacji realizujących 
programy edukacji ekologicznej poprzez zakup pomocy dydaktycznych 
i drobnego sprzętu. 

Tyczyn Błażowa, 
Chmielnik, Hyżne  

Regulacja rzeki Strugi. 

źródło: Informacje przekazane przez Urzędy Miast/Gmin ROF 
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9 Podatność  

Jak zaprezentowano na poniższym rysunku ocena podatności obszaru następuje poprzez 

wzięcie pod uwagę narażenia, wrażliwości na dany czynnik klimatyczny oraz potencjału 

mitygacyjnego i adaptacyjnego terenu. Na poniższej grafice zaprezentowano sposób oceny 

podatności.  

 
Rysunek 150. Elementy niezbędne do określenia podatności danego obszaru na czynnik 

klimatyczny. 

źródło: https://klimada.mos.gov.pl. 

 

9.1 Potencjał i wrażliwość gmin ROF 

W celu oceny podatności dokonano wynikowej oceny potencjału mitygacyjnego 

i adaptacyjnego oraz wrażliwości, które zostały zaprezentowane w podrozdziałach: 

 Wynikowy potencjał mitygacyjny i adaptacyjny, 

 Wynikowa wrażliwość obszaru, 

a także dokonano przeglądu najważniejszych aspektów decydujących o potencjale oraz 

wrażliwość potencjalnych gmin w kontekście mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, które 

zestawiono w poniższej tabeli. 

 

 

: 

Podatność 

Określenie wpływu 
zmian na dany obszar 

(zagrożenia) 

Narażenie na czynnik 
klimatyczny  

(ryzyko) 

Wrażliwość  

obszaru na dany czynnik 

Potencjał mitygacyjny  
i adaptacyjny 

obszaru 
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Tabela 100. Potencjały oraz zagrożenia zidentyfikowane na terenie gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Lp. Gmina Potencjały Zagrożenia 

1.  Błażowa 
 60,1% powierzchni gminy Błażowa położone jest w obszarze 

Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

 Zwiększający się udział terenów zurbanizowanych, niska 

świadomość ekologiczna mieszkańców, ograniczone środki 

finansowe na realizację działań inwestycyjnych i edukacyjnych. 

2.  Boguchwała 

 Wysoki potencjał edukacyjny szkół znajdujących się w gminie, 

 Walory przyrodnicze wpływające na atrakcyjność turystyczną – 

gmina częściowo położona jest w granicach Strzyżowsko-

Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

ukształtowanie terenu i środowisko naturalne sprzyjają rozwojowi 

turystyki aktywno-wypoczynkowej, oznakowane trasy rowerowe  

o zróżnicowanym stopniu trudności, 

 Sprawnie działający system odbioru odpadów komunalnych, 

 Rozwój energetyki odnawialnej inwestycje w OZE, uczestniczenie  

W projektach związanych z OZE, 

 Regularna wymiana przestarzałych kotłów węglowych i gazowych 

w budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na 

urządzenia spełniające najnowsze normy, 

 Wdrażanie projektów proekologicznych takich jak „Wodnik”  

i „Boguchwała Smart City”, 

 Racjonalne gospodarowanie przestrzenią oraz kształtowanie ładu 

przestrzennego, 

 Zwiększenie potencjału gospodarczego i podnoszenie 

atrakcyjności inwestycyjnej w oparciu o wysoką atrakcyjność dla 

inwestorów, w szczególności dla działalności przemysłowej  

i zaawansowanej technologicznie, 

 Boguchwała jako ośrodek kreujący wysoką jakość życia 

mieszkańców, 

 Wykorzystanie potencjału i możliwości rozwoju w ramach 

przynależności do ROF, 

 Potencjał transportowy - organizacja wydajnej sieci transportowej, 

budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych, w celu 

poprawy bezpieczeństwa, poprawa dostępności komunikacyjnej 

 Niska świadomość ekologiczna mieszkańców, 

 Wzrost liczby seniorów wymagających opieki instytucjonalnej 

gminy, 

 Brak Domu Pomocy Społecznej na terenie gminy, 

 Infrastruktura kanalizacyjna i wodociągowa wymagająca 

modernizacji, 

 Uzależnienie od Rzeszowa pod względem zrzutu ścieków, co 

determinuje wyższą cenę ich odbioru, 

 Brak miejsc spędzania wolnego czasu,  

 Brak infrastruktury do aktywnego wypoczynku – niedostateczna 

długość ścieżek rowerowych, 

 Niezadowalająca jakość powietrza, związana ze wzmożonym 

ruchem samochodowym oraz okresem zimowym (występowanie 

tzw. niskiej emisji), 

 Wysoka konkurencja ze strony innowacyjnej gospodarki w dużych 

ośrodkach (głównie Rzeszowa). 
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na zewnątrz, w tym rozwój infrastruktury drogowej łączącej się z 

węzłami sieci dróg szybkiego ruchu oraz infrastruktury kolejowej, 

organizacja wydajnego transportu publicznego, poprawa jakości 

dróg publicznych, budowa zintegrowanego systemu ścieżek 

rowerowych, rozwój infrastruktury dla ruchu pieszego, 

 Rozwój gospodarki rolnej przy racjonalnym wykorzystywaniu 

zasobów środowiska naturalnego. 

3.   Chmielnik 

 Duży udział terenów zadrzewionych, zalesionych (ponad 54% 

powierzchni gminy położone jest w obszarze chronionego 

krajobrazu). 

 Wzrost częstotliwości procesów ekstremalnych: susze, deszcze 

nawalne, powodzie, 

 Deficyt zasobów wody pitnej, 

 Pogorszenie jakości powietrza, 

 Zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną, 

 Pogorszenie stanu środowiska w obszarach chronionych, w tym 

spadek bioróżnorodności i wymieranie gatunków. 

4.  Czarna 

 Duży udział lasów wpływa na możliwość aktywnego wypoczynku 

w otoczeniu natury, dla pasjonatów sportów wodnych istnieje 

strefa Wake Zone stanowiąca zrekultywowane  

i zagospodarowane miejsce po kopalni piasku przystosowane do 

wakeboardu, będące przykładem racjonalnego 

zagospodarowania terenów przekształconych przez działalność 

gospodarczą człowieka 

 Zwiększająca się powierzchnia terenów zurbanizowanych i 

zabudowanych, dodatkowo tworzenie powierzchni betonowych 

nieprzepuszczalnych. 

5.  Czudec 

 Duży udział terenów zielonych (lasy, tereny rolnicze) i 

chronionych, Obszar Chronionego Krajobrazu, Natura2000), 

 Korzystne położenie komunikacyjne - dobra dostępność 

komunikacyjna gminy, 

 Bogactwo walorów przyrodniczo-krajobrazowych, 

 Dobre warunki do rozwoju różnych form turystyki, 

 Dobre warunki do rozwoju agroturystyki, 

 Duża liczba pieszych i rowerowych szlaków turystycznych  

w regionie, 

 Dobre warunki do inwestowania w odnawialne źródła energii. 

 Niska świadomość ekologiczna mieszkańców lub brak środków 

finansowych na realizację proekologicznych inwestycji, 

 Zwiększający się udział terenów zurbanizowanych kosztem 

terenów wykorzystywanych rolniczo, 

 Pogorszenie stanu środowiska przez niewłaściwą gospodarkę 

ściekową, 

 Malejące zasoby wodne, 

 Niewystarczające zabezpieczenie przeciwpowodziowe, 

 Niewystarczające nakłady na ochronę środowiska, 

 Zanieczyszczenie środowiska poprzez nieekologicznie 

ogrzewanie budynków. 
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6.  
Głogów 

Małopolski 
 Wysoki udział terenów zalesionych.  Zwiększający się udział gęstej zabudowy. 

7.  Hyżne 
 Duży udział terenów zalesionych, obszary chronionego 

krajobrazu, ukształtowanie terenu (pagórkowate). 

 Niska świadomość ekologiczna mieszkańców i spadek 

zainteresowania rolnictwem. 

8.  Krasne 

 Rosnąca z roku na rok świadomość ekologiczna mieszkańców, 

zwłaszcza w zakresie prawidłowej segregacji odpadów, ochrony 

powietrza i zasobów wodnych. 

 Stale zwiększająca się powierzchnia terenów zabudowanych. 

Antropopresja objawia się na wielu płaszczyznach np. poprzez 

zmniejszanie się powierzchni czynnej biologicznie dochodzi do 

zmian poziomu wód gruntowych czy zubożenia bioróżnorodności 

gatunkowej. 

9.  Lubenia 

 Wody solankowe, 

 Wody siarczane, 

 Duże obszary leśne, 

 Potencjał turystyczny. 

 Zanieczyszczenie powietrza. 

10.  Łańcut 

 Duży udział obszarów rolnych na terenie gminy(ponad 80% 

stanowi użytki rolne), ale nie możemy jej zaliczyć do gminy 

typowo rolniczej (gospodarstwa rolne charakteryzują się dużym 

rozdrobnieniem, są to małe gospodarstwa),  

 Grunty leśne zajmują niecałe 6% powierzchni gminy, do których 

zaliczamy obszary chronione (Hyżnieńsko – Gwoźnicki Obszar 

Chronionego Krajobrazu oraz obszar Natura 2000 „Nad 

Husowem” PLH 180025). 

 Susze, które pojawiają się coraz częściej mają negatywny wpływ 

m.in. na rolnictwo w gminie,  

 Nawalne opady deszczu, które również negatywnie wpływają na 

sektor gospodarki jakim jest rolnictwo, ale też na infrastrukturę 

drogową, czy kubaturową,  

 Niska świadomość ekologiczna: niewłaściwe gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (wywóz śmieci na tereny leśne, czy rolne, 

spalanie odpadów w piecach), nadmierne zużywanie wody do 

celów innych niż potrzeby socjalno – bytowe. 

11.  
Łańcut 

(miasto) 

 Rosnąca świadomość ekologiczna mieszkańców, udział terenów 

zielonych. 

 Nasilająca się urbanizacja,  

 Niedostateczna świadomość ekologiczna mieszkańców 

przejawiająca się w zakresie niewłaściwej segregacji odpadów 

oraz ich spalania w paleniskach domowych. 

12.  Rzeszów 

 Jednym z potencjałów na terenie gminy są obszary leśne, które w 

przypadku pozyskania przez Gminę Miasto Rzeszów, będą 

stanowiły zaplecze dla zachowania bioróżnorodności oraz 

zapobiegania zmianom klimatycznym. Ponadto potencjałem może 

być zagospodarowane pod różne warianty zieleni urządzonej jak 

np. parki naturalistyczne, szlaki pieszo-rowerowe, punkty 

 Zwiększający się udział terenów zurbanizowanych, zagęszczanie 

zabudowy i wzrost powierzchni utwardzonych, niekontrolowane 

rozlewanie się zabudowy, 

 Postępowania zwrotowe na terenach zieleni miejskiej na rzecz 

podmiotów prywatnych, 

 Brak możliwości pozyskania terenów pod planowane inwestycje 
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widokowe itp., 

 Kolejny potencjał stanowi zwiększająca się rokrocznie 

powierzchnia biologicznie czynna. Zwiększanie następuje poprzez 

coroczne wykonywanie nasadzeń zieleni w pasach drogowych i 

na terenach zieleni zorganizowanej, co wpływa korzystnie m. in. 

na poprawę retencji, ograniczenie spływów powierzchniowych 

oraz wspomaga likwidację wysp ciepła i pochłanianie pyłów 

zawieszonych. Systematyczne uzupełnianie infrastruktury 

wypoczynkowej nasadzeniami oraz wykonywanie nowych 

nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej o zróżnicowanym profilu 

bioróżnorodności korzystnie wpływa na łagodzenie efektu 

miejskiej wyspy ciepła, 

 Rosnąca świadomość ekologiczna mieszkańców, 

 Wzrost zainteresowania rowerem oraz hulajnogami jako środkami 

transportu miejskiego, 

 Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna dająca m.in. szanse 

ograniczenia ruchu samochodowego generowanego przez osoby 

przejeżdżające do miasta z terenów położonych wzdłuż PKA, 

 Istniejące ogrody działkowe i tereny zielone, które mogłyby być 

przeznaczone pod taką funkcję, 

 Wzrost zainteresowania ogrodami działkowymi oraz szeroko 

rozumianym tzw. rolnictwem miejskim. 

związane z urządzaniem terenów zieleni, 

 Niska świadomość ekologiczna mieszkańców nt. standardów 

utrzymania zieleni, które sprzyjają łagodzeniu zmian 

klimatycznych, 

 Niskie pokrycie miasta miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego, 

 Zmniejszanie powierzchni terenów zieleni nieurządzonej, 

 Zabudowa dolin rzek i terenów narażonych na wystąpienie 

zjawisk geodynamicznych, 

 Przerwany system korytarzy ekologicznych w centrum miasta, 

 Wysoka zabudowa w korytarzach przewietrzania, 

 Zwiększający się ruch samochodowy i związane z nim 

przeciążenie istniejącej sieci drogowej i występowanie zjawiska 

kongestii, 

 Spadek zainteresowania publicznym transportem zbiorowym, 

 Brak ciągłości sieci ścieżek rowerowych, 

 Narastające problemy z odprowadzaniem gwałtownych wód 

opadowych. 

 

13.  Świlcza 

 Użytki leśne na terenie Gminy Świlcza zajmują aż 2 317,3327 ha 

co stanowi ok. 21,42% ogólnej powierzchni gminy. Część terenów 

gminy objęta jest Naturą 2000 „Puszcza Sandomierska” oraz 

„Mrowle Łąki”. Ponadto część terenu gminy położona jest  

w granicach Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. 

 Zbyt niska świadomość ekologiczna wśród starszych 

mieszkańców gminy. 

14.  
Trzebownisk

o 

 Potencjałem na terenie gminy jest wysoka świadomość 

ekologiczna mieszkańców. 

 Zwiększająca się ilość terenów zurbanizowanych. Działki rolne 

przekształcane są w działki budowlane. Na terenie gminy 

powstają coraz to nowe domy i osiedle, budowane zarówno 

indywidualnie, jak i przez deweloperów,  
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 Zwiększający się ruch samochodowy, nasilająca się urbanizacja, 

 Brak zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych. 

15.  Tyczyn 

 Duża powierzchnia gruntów zadrzewionych i zalesionych 

(naturalne ekrany akustyczne),  

 Brak na terenie gminy zakładów o zwiększonym ryzyku bądź  

o dużym ryzyku wystąpienia awarii, 

 Przeprowadzanie działań termomodernizacyjnych w obiektach na 

terenie gminy, 

 Wymiana pieców c.o. tzw. „kopciuchów” na piece gazowe lub 

piece 5 klasy lub OZE. 

 Duże natężenie ruchu samochodowego na drodze wojewódzkiej 

zwiększające zagrożenie wystąpienia zdarzeń komunikacyjnych,  

 Zwiększający się udział terenów zurbanizowanych, 

 Zagrożenie powodziowe,  

 Brak objęcia całości gminy systemem kanalizacji sanitarnej  

i możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych  

i podziemnych przez zanieczyszczenia w wyniku nieszczelnych 

zbiorników bezodpływowych. 

16.  

Dodatkowo 

dla całego 

obszaru ROF 

 Istnienie form ochrony przyrody i obszarów cennych przyrodniczo, 

 Wzrost potencjału związanego z zwiększeniem nasłonecznienia 

wynikającego ze zmian klimatu a co za tym idzie wzrost 

potencjału wytwarzania energii OZE (fotowoltaika, ogrzewanie 

solarne) . 

 Wzrost występowania miejscowych zagrożeń, które wynikają  

z ekstremalnych zjawisk pogodowych – w szczególności powodzi 

i suszy, 

 Wzrost cen gazu i niepewność dostaw ograniczające wymianę 

przestarzałych źródeł ogrzewania, 

 Negatywne skutki zjawisk naturalnych - zagrożenia  

i zanieczyszczenia środowiska spowodowanym działalnością 

człowieka, 

 Niestabilna sytuacja gospodarcza w Polsce związana z pandemią 

COVID-19 i trudności w przewidzeniu jej skutków i konsekwencji, 

 Zmniejszająca się atrakcyjność inwestycyjna województwa 

podkarpackiego spowodowana sytuacją na Ukrainie, 

 Niepewna sytuacja związana z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, 

 Zagrożenia lub ryzyko związane z powodzią. 

źródło: Informacje przekazane przez Urzędy Miast/Gmin ROF 
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9.2 Wynikowa ocena podatności  

Na wynikową ocenę podatności każdej z gmin składa się ocena potencjału mitygacyjnego 

i adaptacyjnego oraz ocena wrażliwości i ryzyka sporządzona dla każdego z sektorów. 

Wynikowa podatność została wyznaczona zgodnie z poniższą tabelą. 

 

Tabela 101. Sposób oceny podatności. 

Wrażliwość 
Potencjał 

Umiarkowana Znaczna Duża 

Wysoki Mała podatność Mała podatność Średnia podatność 

Średni Mała podatność Średnia podatność Duża podatność 

Niski Średnia podatność Duża podatność Duża podatność 

źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 102. Podatność gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Gmina Potencjał Wrażliwość Podatność  

Błażowa Średni Znaczna Średnia podatność 

Boguchwała Średni  Duża Duża podatność 

Chmielnik Wysoki Znaczna Mała podatność 

Czarna Średni Umiarkowana Mała podatność 

Czudec Średni Znaczna Średnia podatność 

Głogów Małopolski Niski Umiarkowana Średnia podatność 

Hyżne Średni Umiarkowana Mała podatność 

Krasne Niski 
Znaczna 

Duża podatność 

Lubenia Niski 
Znaczna 

Duża podatność 

Łańcut Wysoki 
Znaczna 

Mała podatność 

Łańcut (miasto) Wysoki Duża Średnia podatność 

Rzeszów Wysoki Duża Średnia podatność 

Świlcza Średni Duża Duża podatność 

Trzebownisko Średni Umiarkowana Mała podatność 

Tyczyn Niski Znaczna Duża podatność 

źródło: opracowanie własne 
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Najwyższa podatność dostrzegalna jest w gminach Boguchwała, Krasne, Lubenia oraz 

Tyczyn. 

Niska podatność występuje w gminach Chmielnik, Czarna, Hyżne, Łańcut oraz 

Trzebownisko. 

 

 

10 Wybrane grupy działań mitygacyjnych i adaptacyjnych 

Grupy działań zostały dobrane na podstawie przeprowadzonych analiz ryzyka, które 

pozwoliły na ustalenie priorytetowych działań mitygacyjnych i adaptacyjnych oraz szans ich 

realizacji. 

 

Działania mitygacyjne zmian klimatu dotyczą działań mających na celu łagodzenie, 

zapobieganie lub ograniczanie zachodzących zmian poprzez ograniczanie emisji gazów 

cieplarnianych (np. z energetyki) oraz wspomaganie i tworzenie procesów zmniejszających 

ich stężenie np. poprzez sekwestrację dwutlenku węgla czy ochronę ekosystemów.  

Na poniższym rysunku przedstawiono przykłady działań mitygacyjnych.  

 
Rysunek 151. Działania mitygacyjne. 

źródło: opracowanie własne 

 

Działania adaptacyjne to działania wspomagające proces dostosowania do obecnych lub 

oczekiwanych warunków klimatycznych i ich skutków. Mogą to być działania o charakterze 

technicznym i inwestycyjnym jak budowa czy rekonstrukcja (np. infrastruktury). Drugą grupą 

działań są tzw. działania ‘miękkie’, czyli edukacja, podnoszenie świadomości, budowanie 

potencjału, zmiany zachowania, reformy itd. 

 

•Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł 
energii (OZE) i podniesienie efektywności 
energetycznej 

OZE, 
efektywność 

energetyczna 

•Metody sekwestracji (wychwytywania i 
bezpiecznego składowania dwutlenku węgla) 

Sekwestracja 
CO2 

•Ochrona ekosystemów, bioróżnorodności 
biologicznej - min. zwiększenie pochłaniania 
gazów cieplarnianych przez ekosystemy 

Ochrona 
przyrody 
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Rysunek 152. Działania mitygacyjne. 

źródło: opracowanie własne 

 

Działania informacyjno-edukacyjne są to działania wspierające, podnoszące 

świadomość społeczną, mające na celu propagowanie dobrych praktyk pozwalających 

uodpornić teren i jego mieszkańców poprzez edukację i zintensyfikowane działania 

informacyjne. Jako kluczowe w tej kategorii zidentyfikowano działania związane 

z kształtowaniem świadomości o zagrożeniach klimatycznych i edukację ekologiczną na 

rzecz zrównoważonego rozwoju oraz działania z zakresu informowania i ostrzegania 

o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu. 

 

Działania organizacyjne polegające na aktualizacji dokumentów strategicznych 

planistycznych obwiązujących w mieście/gminie, wdrażaniu nowych procedur oraz 

nawiązywaniu współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za adaptację do zmian 

klimatu, zmiany prawa miejscowego czy stworzenie wytycznych postępowania w sytuacjach 

wystąpienia zagrożeń klimatycznych. 

 

Działania techniczne są to działania o charakterze inwestycyjnym obejmujące budowę 

nowej lub modernizację istniejącej infrastruktury. Do kluczowych działań technicznych, które 

pozwolą miastom i gminom uzyskać odporność na zagrożenia związane ze zmianami 

klimatu, zaliczono przedsięwzięcia polegające na inwestycjach w infrastrukturę i środowisko, 

takich jak: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, wały przeciwpowodziowe, drogi, 

termomodernizacje budynków i obiektów, OZE, działania związane z budową i rozwojem 

systemu gospodarowania wodami opadowymi oraz błękitnej i zielonej infrastruktury, rozwój 

terenów zielonych, działania rewitalizacyjne itd.  

 

Opcje mitygacji i adaptacji to propozycje działań, których zrealizowanie będzie reakcją na 

przewidywane zmiany klimatyczne w celu ich łagodzenia lub/i adaptacji do nich terenu 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz przyczyni się do osiągnięcia celów planów 

mitygacji i adaptacji. 

Działania 
organizacyjne 

Działania techniczne 

Działania 
informacyjno-

edukacyjne 
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Działania mogą w wielu przypadkach być jednocześnie mitygacyjne i adaptacyjne, gdyż 

będą równocześnie budować odporność danego obszaru (adaptować go do zmian klimatu) 

i przeciwdziałać, ograniczać zmiany klimatu. Na poniższym wykresie przedstawiono 

przykłady działań mitygacyjnych, adaptacyjnych oraz takie, które są jednocześnie 

mitygacyjne i adaptacyjne. 

 
Rysunek 153. Działania mitygacyjne i adaptacyjne. 

źródło: opracowanie własne 

 

W wyniku przeprowadzonej Diagnozy zaproponowano następujące grupy działań: 

I. Ochrona ekosystemów i bioróżnorodności, ochrona terenów cennych przyrodniczo, 

ochrona i tworzenie terenów zielonych, rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury, 

II. Transformacja energetyczna, poprawa efektywności energetycznej, rozwój 

odnawialnych źródeł energii, ograniczenia zużycia energii końcowej, wymiana 

wysokoemisyjnych źródeł ciepła, 

III. Ochrona, utrzymanie i zrównoważony rozwój naturalnych cieków wodnych, 

zwiększenie retencjonowania wód, przeciwdziałanie powodziom i podtopieniom, 

zagospodarowanie wody deszczowej, przeciwdziałanie suszy, 

IV. Modernizacja i budowa infrastruktury uzbrojenia terenu, szczególnie kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej oraz zaopatrzenia w wodę pitną, monitoring i regulacja 

gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej, 

V. Ochrona obszarów generowania świeżego/chłodnego powietrza, stworzenie systemu 

monitoringu i ostrzegania przed zagrożeniami związanymi z ekstremalnymi 

zjawiskami oraz zmianami klimatu, wzmocnienie służb ratowniczych 

z uwzględnieniem zmian klimatycznych, budowa systemu dla zapewnienia ochrony 

zdrowia, 

VI. Rozwój systemu komunikacji miejskiej w celu ochrony mieszkańców miast/gmin 

przed zanieczyszczeniem i hałasem generowanym przez indywidulane środki 

transportu, zmniejszenie zanieczyszczenia komunikacyjnego, optymalizowanie 

transportu drogowego, rozwój ciągów pieszych i rowerowych, 

VII. Ochrona gleb, racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych w celach rolniczych, 

działania z zakresu przystosowania rolnictwa do zmian klimatu, 
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VIII. Wprowadzanie rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, działania 

z zakresu lokalnego zagospodarowania odpadów biodegradowalnych, zielonych, 

osadów ściekowych oraz działania z zakresu lokalnego zagospodarowania odpadów 

(odpadów niebezpiecznych) i wstępnego przygotowania do dalszej obróbki papieru 

i tworzyw sztucznych, 

IX. Edukowanie, informowanie o następstwach zmian klimatu oraz promowanie dobrych 

praktyk, działań i postaw, propagowanie partycypacji społecznej. 

 

Zaproponowane w ramach poszczególnych grup działania zaprezentowano w załączonym 

do Diagnozy „Planie mitygacji i adaptacji Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.  

 

Poniżej przestawiono analizę SWOT przyjętych rozwiązań adaptacyjnych. Analiza SWOT 

jest narzędziem służącym do analizy strategicznej. Opiera się ona na określeniu silnych oraz 

słabych stron, a także wynikających z nich szans oraz zagrożeń (w przypadku niniejszego 

opracowania – środowiska).Od tych elementów pochodzi jej nazwa: 

 S – strenghts (mocne strony),  

 W – weaknesses (słabe strony),  

 O – opportunities (szanse), 

 T – threats (zagrożenia). 
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Tabela 103. Analiza SWOT przyjętych rozwiązań adaptacyjnych. 

Mocne strony Słabe strony 

 Istnienie terenów cennych przyrodniczo, 

 Znacząca poprawa w zakresie dostępności do infrastruktury wodno-
ściekowej, szczególnie na południu ROF, 

 Wzrost średniej opadów związanej ze zmianami klimatu jako 
potencjał do retencjonowania wód, 

 Wysokie walory środowiskowe umożliwiające efektywne wdrażanie 
rozwiązań wpływających na wzrost wykorzystania OZE na terenie 
ROF, w tym dobre warunki solarne. 
 

 Wzrost liczby ludności (wzrost antropopresji obszaru), 

 Pogłębiający się proces starzenia społeczności lokalnej 
zamieszkującej ROF, 

 Bardzo wysokie potrzeby związane z inwestycjami umożliwiającymi 
adaptację do zachodzących zmian klimatycznych, 

 Brak systemowych rozwiązań związanych z gospodarką odpadami, 
która obciąża gminy, 

 Niezadowalająca jakość powietrza atmosferycznego,  

 Niedostateczne wykorzystanie potencjału związanego z OZE, 

 Brak integracji systemu transportu publicznego, 

 Systematyczny wzrost ilości odpadów, 

 Duży udział paliw kopalnych w systemie ciepłownictwa, 

 Mała świadomość społeczna odnośnie zagrożeń związanych ze 
zmianami klimatu. 

Szanse Zagrożenia 

 Ochrona bogatej bioróżnorodności fauny i flory na terenie ROF, 

 Możliwość współpracy gmin w ramach ROF, mechanizmu ZIT lub 
innych form partnerstwa z samorządami lub instytucjami (Urząd 
Marszałkowski, administracja rządowa), 

 Potencjalna dostępność środków zewnętrznych na finansowanie 
ważnych inwestycji dla całego ROF: fundusze strukturalne Unii 
Europejskiej (perspektywa 2021-2027), środki NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, środki norweskie i inne programy krajowe, 

 Wykorzystanie nowoczesnych technologii i podejścia w ramach 
SMART City (rozwój technologii informatycznych i cyfrowych 
dedykowanych usługom publicznym, rozwój tzw. miasta 
inteligentnego). 

 Degradacja środowiska naturalnego, 

 Niszczenie ekosystemów i korytarzy ekologicznych, 

 Brak środków finansowych na realizację działań mitygacyjnych i 
adaptacyjnych, 

 Duża liczba zanieczyszczeń pochodzących z mieszkalnictwa oraz 
niedostateczne inwestycje w ograniczenie emisyjności tego sektora, 

 Zmiana tendencji demograficznych, nieefektywne prowadzenie 
polityki senioralnej, 

 Zagrożenia związane z skutkami chorób będących następstwami 
zanieczyszczenia środowiska i zmian klimatu, 

 Brak świadomości i zaangażowania społeczeństwa w działania 
mitygacyjne i adaptacyjne.  

źródło: opracowanie własne 
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11 Podsumowanie  

W Diagnozie mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

przeanalizowano różnorodne aspekty mające wpływ na łagodzenie oraz na dostosowanie się 

do spodziewanych zmian klimatu. Pozwoliło to na wysnucie szeregu wniosków odnośnie 

potencjału mitygacyjnego i adaptacyjnego, wrażliwości poszczególnych sektorów, narażenia 

na poszczególne skutki zmian klimatu oraz podatności. 

 

W ocenie zdolności do zmniejszenia wrażliwości na skutki zmian klimatu każdej z gmin 

określono na podstawie przyjętej skali: 

 wysokie zdolności do adaptacji, 

 średnie zdolności do adaptacji, 

 niskie zdolności do adaptacji. 

Ocena potencjału mitygacyjnego i adaptacyjnego została określona po przeanalizowaniu 

zasobów, jakimi dysponuje dana gmina w razie potrzeby dostosowania do zmian klimatu 

i związanych z nimi zjawisk oraz przeciwdziałania im. Przeanalizowano potencjał 

w kontekście: 

 zasobów finansowych, 

 zasobów ludzkich, 

 zasobów infrastrukturalnych, 

 zasobów instytucjonalnych. 

W dokonanej ocenie wskazywano gminy o dużym, średnim i małym potencjale w każdej 

z kategorii, a następnie dokonano sumarycznego podsumowania potencjału. Najwyższy 

wynikowy potencjał mitygacyjny i adaptacyjny dostrzegalny jest w miastach: Rzeszów oraz 

Łańcut, a także w gminach: Łańcut i Chmielnik. Niski potencjał występuje przede wszystkim 

w gminach wiejskich, gdzie większa powierzchnia nie sprzyja szybkiemu reagowaniu na 

zdarzenia, zasoby finansowe są mniejsze niż w miastach, co skutkuje również mniejszym 

potencjałem instytucjonalnym. W gminach tych działa również mniej organizacji 

pozarządowych mogących wspierać instytucje w adaptacji i szybkim reagowaniu na skutki 

zmian klimatu. Takim potencjałem charakteryzują się gminy: Głogów Małopolski, Krasne, 

Tyczyn oraz Lubenia. 

 

W drugim etapie Diagnozy mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego dokonano oceny wrażliwości na zmiany klimatu oraz określono ryzyko 

wiązce się z ich wystąpieniem. Wnikliwej analizie poddano następujące sektory: 

 gospodarka wodna, 

 rolnictwo, 

 zdrowie publiczne, grupy wrażliwe, reagowanie na ekstremalne zjawiska pogodowe 

 środowisko naturalne, 

 energetyka, 

 gospodarka odpadami. 

Ocena została zaprezentowana dla każdej z gmin w formie mapowej w trzystopniowej skali, 

gdzie wyróżniono: 

 umiarkowaną wrażliwość, 

 znaczną wrażliwość, 

 dużą wrażliwość. 
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W analizie pochylono się nie tyko nad możliwymi zagrożeniami danego sektora przez zmiany 

klimatu, ale przede wszystkim oceniono jego obecny stanu w kontekście mitygacji i adaptacji 

do zmian klimatu. Przyjrzano się dotychczasowym działaniom w poszczególnych sektorach 

i zdiagnozowano stopień działań mitygacyjnych i adaptacyjnych, by móc zaproponować 

dalsze działania, które będą jak najlepiej wymierzone w potrzeby omawianego obszaru. 

Najwyższa wynikowa wrażliwość dostrzegana jest w miastach Rzeszów oraz Łańcut oraz 

gminach Boguchwała i Świlcza. Niska wrażliwość występuje na ternie gmin Chmielnik, 

Hyżne, Głogów Małopolski oraz Trzebownisko. 

  

Na wynikową ocenę podatności każdej z gmin złożono wynikową ocenę potencjału 

mitygacyjnego i adaptacyjnego oraz wynikową ocenę wrażliwości i ryzyka sporządzono dla 

każdego z sektorów: Wynikowa podatność została określona za pomocą przyporządkowania 

do następujących grup: 

 mała podatność, 

 średnia podatność, 

 duża podatność. 

 

Najwyższa wynikowa podatność dostrzegana jest w gminach Boguchwała, Krasne, Lubenia 

oraz Tyczyn. Niska podatność występuje w gminach Chmielnik, Czarna, Hyżne, Łańcut oraz 

Trzebownisko 

 

Na podstawie wysnutych wniosków określono dziewięć grup działań mitygacyjnych 

i adaptacyjnych opisanych w rozdziale 10 niniejszego opracowania. Zaproponowane 

w ramach poszczególnych grup działania wymieniono i opisano w załączonym do Diagnozy 

„Planie mitygacji i adaptacji Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”. 
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1. Wprowadzenie 

1.1. Cel i zakres badania 

Prezentowane w opracowaniu wyniki badania ankietowego stanowią część prac związanych 

z przygotowaniem Diagnozy mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. Przeprowadzone badanie dotyczyło obserwowanych przez mieszkańców 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF) zmian klimatu oraz możliwości adaptacji 

Obszaru do ich skutków, co stanowi ważny aspekt przy określaniu jego potencjału.  

Celem badania było poznanie opinii mieszkańców ROF na temat globalnego ocieplenia 

i związanych z nim przekształceń warunków środowiskowych. Zakres ankietyzacji obejmował 

zarówno weryfikację poziomu świadomości respondentów związanej ze zmianami klimatu, 

jak i ocenę stopnia zaangażowania mieszkańców Obszaru w sprawy związane z ochroną 

środowiska. Badanie stanowiło również podstawę do wyznaczenia katalogu niezbędnych 

działań, jakie według respondentów stanowią kluczowy kierunek interwencji nakierowanej na 

mitygację1 i adaptację ROF do zmian klimatu. 

 

Rysunek 1. Schemat zakresu ankietyzacji 

źródło: opracowanie własne 

 

Celem ankietyzacji, oprócz próby zgromadzenia opinii mieszkańców w wymienionym 

zakresie, było włączenie ich w prace nad Diagnozą mitygacji i adaptacji do zmian klimatu 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz przygotowanie wniosków mogących pomóc 

w opracowaniu dokumentu.  

                                                           
1
 Ministerstwo Klimatu i Środowiska: “Mitygacja, czyli łagodzenie, to całokształt działań, które mają na 

celu ograniczanie emisji gazów cieplarnianych (czyli dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu, 
fluorowęglowodorów, perfluorowęglowodorów, itd.) i zwiększenie ich pochłaniania przez ekosystemy”. 
Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/co-to-sa-dzialania-mitygacyjne-i-adaptacyjne-do-
zachodzacych-zmian-klimatu [dostęp: sierpień 2022 r.] 

https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/co-to-sa-dzialania-mitygacyjne-i-adaptacyjne-do-zachodzacych-zmian-klimatu
https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/co-to-sa-dzialania-mitygacyjne-i-adaptacyjne-do-zachodzacych-zmian-klimatu


Załącznik nr 1 do Diagnozy mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

5 

1.2. Adresaci oraz przebieg badania 

Ankietę dotyczącą Diagnozy (…) przeprowadzono w dniach od 13 czerwca do 3 lipca 2022 r. 

za pomocą formularza elektronicznego. Adresatami ankiety byli mieszkańcy gmin 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w którego skład wchodzą Miasto Rzeszów, Miasto 

Łańcut oraz gminy: 

 Boguchwała,  

 Błażowa,  

 Chmielnik,  

 Czarna,  

 Czudec,  
 

 Hyżne,  

 Głogów Małopolski,  

 Krasne,  

 Lubenia,  

 Łańcut,  
 

 Świlcza,  

 Trzebownisko, 

 Tyczyn. 
 

Informację o ankiecie rozpowszechniono za pośrednictwem stron internetowych, zarówno 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, jak i partnerskich gmin. Badanie przeprowadzone 

zostało przez SWIG DELTA PARTNER oraz Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja na 

zlecenie Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Na drodze ankietyzacji 

zebrano 97 kwestionariuszy ankietowych, które zostały wypełnione przez mieszkańców 

każdej z gmin wchodzących w skład ROF. Poniższy wykres prezentuje procentowy udział 

mieszkańców poszczególnych gmin objętych badaniem ankietowym. 

 

Rysunek 2. Miejsce zamieszkania respondentów. 

źródło: opracowanie własne 

 

Około 3/4 zgromadzonych ankiet wypełnili mieszkańcy gmin wiejskich wchodzących w skład 

ROF (73 osoby). Pozostałe 25% respondentów stanowili mieszkańcy obszarów miejskich. 
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Rysunek 3. Charakter obszaru zamieszkania ankietowanych. 
źródło: opracowanie własne 

 

W strukturze wiekowej respondentów przeważającą grupę stanowiły osoby w wieku 36-45 lat 
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powyżej 65 roku życia stanowiły natomiast 6,2% ankietowanych, a najmniejsze grono 

reprezentowały osoby w wieku poniżej 25 lat, które stanowiły sumarycznie zaledwie 2,0% 

respondentów. 

 

Rysunek 4. Struktura wiekowa ankietowanych. 
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2. Przedstawienie i omówienie wyników badań 

2.1. Świadomość mieszkańców 

Badanie stopnia świadomości mieszkańców ROF na temat zmian klimatu i ich skutków 

rozpoczęto od próby określenia rangi zagadnienia i podejścia respondentów do problematyki 

środowiskowej.  

Przeważająca część ankietowanych (78,3%) przyznała, iż zmiana klimatu stanowi w ich 

odczuciu bardzo istotny problem. Co piąty respondent przyznał natomiast, iż jest świadomy 

występowania zjawiska, jednak nie jest ono kluczowym problemem, a 2,1% ankietowanych 

nie przywiązuje do niego dużej wagi. 

 

Rysunek 5. Odpowiedzi na pytanie “Czy kwestia zmian klimatu jest ważna?”. 

źródło: opracowanie własne 
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W celu określenia stopnia zaznajomienia mieszkańców ROF z tematyką środowiskową, 

poproszono ankietowanych o wskazanie poziomu swojej wiedzy o zmianach klimatycznych 

i wpływu działalności człowieka na ten proces. Oceny dokonano za pomocą pięciostopniowej 
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Rysunek 6. Odpowiedzi na pytanie „Jak oceniasz swoją wiedzę na temat zmian klimatu oraz 
wpływu działalności człowieka na ten proces?”. 

źródło: opracowanie własne 

Przeważająca część respondentów (41,2%) oceniła swój poziom wiedzy na temat zmian 

klimatu jako stosunkowo wysoki, zaznaczając „4” na prezentowanej skali. Nieco mniejszy 

odsetek ankietowanych (37,2%) określił swój stopień zaznajomienia z tematem jako średni 

(„3”), natomiast 4,1% przyznało, że nie posiada zbyt bogatej wiedzy związanej ze zmianą 

klimatu („2”). Z analizy odpowiedzi wynika, iż zaledwie 17,5% mieszkańców ROF biorących 
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2.2. Obserwacje zachodzących zmian klimatycznych 

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie elementów stanowiących istotne zagrożenie 

dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, wynikających ze zmian klimatu. Katalog 

czynników obejmował ekstremalne zjawiska atmosferyczne i klęski żywiołowe oraz 

niekorzystne tendencje występujące w naturze. 

 

Rysunek 7. Odpowiedzi na pytanie „Które z wymienionych zjawisk wynikających ze zmian 
klimatu jest Twoim zdaniem największym zagrożeniem dla obszaru, na którym mieszkasz?”. 

źródło: opracowanie własne 
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pogodowych (60,8%) oraz smogu (51,6%), stanowiących według ankietowanych istotne 

zagrożenie wynikające ze zmian klimatu.  

Wśród rzadziej wskazywanych, choć nie mniej ważnych czynników, znalazły się: wzrost 

temperatury (38,1%) oraz fale upałów (35,1%), a także zmiany w występowaniu opadów 

atmosferycznych i w pewnym stopniu współzależne z nimi powodzie i podtopienia 

(po 32,0%). Co więcej, 26,8% odpowiedzi dotyczyło stopniowej utraty różnorodności 

biologicznej, co implikuje możliwość występowania poważnych zaburzeń ekosystemów.  

Część respondentów dostrzega również wpływ zmian klimatu na zdrowie ludzi i jako istotny 

problem wskazuje zagrożenie związane ze wzrostem zachorowalności na niektóre choroby 

(19,6% odpowiedzi). Uzupełnieniem niniejszego zestawienia są wskazywane przez 

ankietowanych pożary traw i lasów oraz plagi szkodników (ślimaków, gryzoni żerujących na 

roślinności).Tylko trzech respondentów twierdzi natomiast, iż ich miejsce zamieszkania nie 

jest zagrożone negatywnymi skutkami zmian klimatu.  

Badaniu poddano również stopień przygotowania i adaptacji ROF do zmian klimatu m.in. pod 

względem infrastruktury czy zabezpieczeń przeciwpowodziowych, zwiększających 

odporność Obszaru na skutki kryzysu klimatycznego. Oceny dokonano za pomocą 

pięciostopniowej skali, gdzie: 

 1 oznacza najniższy stopień, brak adaptacji ROF do zmian klimatu,  

 5 oznacza bardzo wysoki stopień przygotowania do zmian klimatu. 

 

Rysunek 8. Odpowiedzi na pytanie „Czy obszar, na którym mieszkasz jest przygotowany do 
zachodzących zmian klimatu (np. pod względem infrastruktury, zabezpieczeń 

przeciwpowodziowych itd. na częstsze występowanie wymienionych powyżej zjawisk)?”. 

źródło: opracowanie własne 
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stan przygotowania miejsca ich zamieszkania do zmian klimatycznych. Odpowiedzi 

wskazujące na dobre lub bardzo dobre przygotowanie Obszaru to zaledwie 2% ogółu 

wskazań, co świadczy o konieczności realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska 

i zwiększeniem odporności na negatywne skutki ekstremalnych zjawisk atmosferycznych.  

Niemal 95% osób biorących udział w badaniu potwierdza potrzebę podejmowania działań 

w tym kierunku, z czego 47,3% stanowczo twierdzi, iż są one konieczne. Zaledwie 5% 

ankietowanych utrzymuje natomiast, iż działania wobec zachodzących zmian klimatu nie 

byłyby efektywne, a tym samym ich realizacja nie jest niezbędna. 

 

Rysunek 9. Odpowiedzi na pytanie „Czy jest potrzeba podjęcia działań wobec zachodzących 
zmian klimatu (aby je ograniczyć lub/i przygotować się do ich skutków)?”. 

źródło: opracowanie własne 

Z analizy odpowiedzi na powyższe pytanie wynika, iż mieszkańcy ROF biorący udział 
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wobec podejmowanych działań w zakresie mitygacji i adaptacji ROF do zmian klimatu oraz 

ich aktywności i zaangażowania w przedsięwzięcia w tym zakresie. Respondenci zostali 

poproszeni o wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za realizację procedur związanych 

z przystosowaniem gospodarki, społeczeństwa i środowiska do zachodzących zmian 

i minimalizowaniem ich negatywnych skutków. 
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Rysunek 10. Odpowiedzi na pytanie „Kto powinien realizować działania mitygacyjne (działania 
ograniczające zmiany klimatu) oraz działania adaptacyjne (działania zmniejszające skutki zmian 

klimatu dla gospodarki, społeczeństwa oraz środowiska)?”. 
źródło: opracowanie własne 
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wskazywali również na przedsiębiorców i firmy, które działają na szkodę środowiska i klimatu 

(32,0%) oraz organizacje pozarządowe (18,6%).  

Z odpowiedzi respondentów wynika również wysoki potencjał związany z ich aktywnością, 

gdyż 27,9% z nich uwzględniało zaangażowanie mieszkańców w realizację przedsięwzięć 

w celu przeciwdziałania zmianom klimatu. Ankietowani zostali poproszeni o określenie 

stopnia swojej gotowości do podjęcia niezbędnych działań, np. rezygnacji z jazdy 

samochodem na rzecz zbiorowych środków transportu, zmiany nawyków żywieniowych lub 

ograniczenia zużycia wody. Oceny dokonano za pomocą pięciostopniowej skali, gdzie: 

 1 oznacza brak chęci i zaangażowania w podejmowanie działań w celu 

przeciwdziałania zmianom klimatu, 

 5 oznacza duże chęci i wysoki stopień zaangażowania w podejmowanie niezbędnych 

działań. 

 

Rysunek 11. Odpowiedzi na pytanie „Czy jesteś gotowy podjąć działania w celu 
przeciwdziałania zmianom klimatu (np. zrezygnować z samochodu na rzecz komunikacji 
miejskiej, zmienić nawyki żywieniowe, oszczędzać zasoby naturalne np. wodę, paliwa, 

zrezygnować z opakowań jednorazowych)?”. 

źródło: opracowanie własne 
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2.4. Obszary interwencji i działania 

Celem badania była również identyfikacja kluczowych obszarów interwencji i określenie 

niezbędnych działań w zakresie mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego. W celu wyłonienia sfer funkcjonowania ROF charakteryzujących 

się najmniejszą odpornością, opracowano katalog sektorów gospodarki i poproszono 

respondentów o wskazanie wśród nich najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu. 

 

Rysunek 12. Odpowiedzi na pytanie „Wybierz 4 sektory/obszary funkcjonalne gminy, w której 
mieszkasz najbardziej narażone (najbardziej wrażliwe) na zmiany klimatu. Sektory te zostaną 

wybrane jako najważniejsze i wobec nich zostaną skierowane główne działania”. 

źródło: opracowanie własne 

Obszarem najbardziej narażonym na zmiany klimatu w opinii respondentów jest gospodarka 
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wiejskich (np. transport publiczny, gospodarka wodno-ściekowa, sposoby gospodarowania 

energią), jak i czynniki zewnętrzne zależne od warunków klimatycznych (np. opady, susze, 

bioróżnorodność). 

 

Rysunek 13. Odpowiedzi na pytanie „Wskaż działania/kierunki działań, które należałoby podjąć, 
aby przygotować obszar, na którym mieszkasz do zmian klimatu”.  

źródło: opracowanie własne 
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Bardzo potrzebne Średnio potrzebne Niepotrzebne Nie potrafię powiedzieć
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i zwiększeniem udziału OZE oraz przeciwdziałaniem suszy, przeważająca część 

ankietowanych nie potrafiła jednoznacznie określić stopnia ich istotności (80% i więcej). 

Ponadto, jako uzupełnienie katalogu niezbędnych działań, respondenci wymieniali m.in.: 

 Utrzymywanie otwartych stref przewietrzania miast, 

 Kompleksową analizę działań inwestycyjnych i ich wpływu na poszczególne 

aspekty życia w mieście, 

 Tworzenie zintegrowanych systemów producentów OZE oraz gminnych 

magazynów energii w celu zrównoważenia jej produkcji i konsumpcji, 

 Częstsze kontrole obszarów, w których występuje nasilone zjawisko smogu 

w okresie grzewczym, 

 Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu, 

 Edukację na temat ochrony środowiska i ekologii od najmłodszych lat, 

 Nakłanianie mieszkańców do zmiany nawyków w zakresie korzystania 

z zasobów, 

 Eliminację opakowań jednorazowych, 

 Ulgi na zakup rowerów, 

 Wprowadzenie podatku od wydarzeń i imprez masowych wpływających na 

dodatkową emisję zanieczyszczeń i szkodliwych substancji do atmosfery, 

 Upowszechnienie upraw roślin mogących zastąpić produkty pochodzenia 

zwierzęcego. 

Działania wskazane jako bardzo potrzebne stanowią dla biorących udział w badaniu ważny 

aspekt budowania odporności na zmiany klimatu i przeciwdziałaniu im, dlatego też powinny 

stanowić kluczowy kierunek podejmowanych działań w ramach mitygacji i adaptacji do zmian 

klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Natomiast zadania, które zostały 

wskazane jako niepotrzebne lub oznaczone odpowiedzią „nie potrafię powiedzieć” mogą stać 

się wyznacznikiem prowadzenia edukacji w zakresie ochrony środowiska jako obszary być 

może bardziej odległe i mniej zrozumiałe dla respondentów w omawianym kontekście. 
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3. Podsumowanie i wnioski 
Włączenie mieszkańców Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w prace nad Diagnozą 

mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pozwoliło na 

rozpoznanie ich opinii na temat obecnego stanu środowiska, stopnia zaangażowania 

w sprawy związane z adaptacją zamieszkiwanego Obszaru na zmiany klimatu oraz potrzeb 

i oczekiwań wobec podejmowanych w tym kierunku działań.  

W badaniu wzięli udział mieszkańcy wszystkich gmin Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego i reprezentanci wszystkich grup wiekowych. Na podstawie ich odpowiedzi na 

poszczególne pytania opracowano wnioski na temat stopnia świadomości zmian 

zachodzących w ich otoczeniu, rangi zagadnienia kryzysu klimatycznego oraz podejścia do 

problematyki środowiskowej. Przeważająca część ankietowanych potwierdza, iż kwestia 

zmian klimatu jest dla nich ważnym tematem i stanowi istotny problem dla ROF. 

Jednocześnie respondenci przyznawali, że stopień ich zaznajomienia z zagadnieniem zmian 

klimatu i wpływu działalności człowieka na ten proces nie jest zbyt wysoki, a ich wiedza bywa 

niepełna. Stosunkowo niewielki odsetek respondentów dysponuje dużą wiedzą 

w przedmiotowym obszarze, co wskazuje na potrzebę szerszego upowszechniania 

informacji i edukacji lokalnej społeczności w tym aspekcie. 

Jak wykazało badanie, mieszkańcy ROF obserwują w swoim otoczeniu intensyfikację 

niektórych zjawisk związanych ze zmianami klimatu. Wśród największych zagrożeń 

i problemów środowiskowych respondenci wskazywali na niedobór opadów i związaną z nimi 

suszę, a także występowanie gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Marginalna część osób 

biorących udział w badaniu twierdzi, iż miejsce ich zamieszkania nie jest zagrożone 

negatywnymi skutkami zmian klimatu. Z odpowiedzi mieszkańców ROF wynika zatem, 

iż mają oni wysoką świadomość postępujących zmian klimatycznych oraz zauważają ich 

negatywne skutki. Szeroki katalog zjawisk atmosferycznych i niekorzystnych tendencji 

występujących na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wskazywanych przez 

respondentów świadczy o ich istotnym wpływie na jego funkcjonowanie i warunkowaniu jego 

dalszego rozwoju. Co więcej, ankietowani przyznawali, iż w ich opinii ROF nie jest 

odpowiednio przygotowany do zachodzących zmian klimatu, co wskazuje na pilną potrzebę 

podjęcia działań mitygacyjnych i adaptacyjnych. 

Zdecydowana większość mieszkańców ROF biorących udział w badaniu zadeklarowała chęć 

włączenia się w realizację niezbędnych działań ukierunkowanych na dostosowanie 

poszczególnych sfer Obszaru do zmian klimatycznych i minimalizację negatywnego wpływu 

na ich funkcjonowanie. Wśród sektorów najbardziej narażonych na zmiany klimatu 

respondenci wymieniali przede wszystkim gospodarkę wodną, która w ich opinii stanowi 

kluczowy obszar interwencji w tym zakresie. Zgodnie z oceną sytuacji przez ankietowanych, 

działania związane z mitygacją i adaptacją ROF do zmian klimatu powinny uwzględniać 

przede wszystkim ochronę gleb i ochronę przeciwpowodziową.   
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Tabela 1. Sposób ogrzewania budynków publicznych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Nazwa obiektu 
Powierzchnia 

(Użytkowa) [m
2
] 

Sposób ogrzewania  

(rodzaj paliwa) 

Ilość zużytego paliwa  

w roku 2021 

Czy obiekt jest po 

termomodernizacji? 

Błażowa 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w 

Błażowej 
241,73 Ogrzewanie gazowe 1 980 m

3
 Tak 

Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej 
1 301,20 Ogrzewanie gazowe 12 380 m

3
 

Nie 

Sala Widowiskowa w Błażowej Tak 

Urząd Miejski w Błażowej 393,00 Ogrzewanie gazowe 7 436 m
3
 Tak 

MGOPS w Błażowej 129,82 Ogrzewanie gazowe 1 116 m
3
 Tak 

Ochotnicza Straż Pożarna w Błażowej 471,29 Ogrzewanie gazowe 559 m
3
 Tak 

Przedszkole Publiczne w Błażowej 510,90 Ogrzewanie gazowe 20 005 m
3
 Nie 

ZS - Liceum Ogólnokształcące 2 197,25 Ogrzewanie gazowe 26 030 m
3
 Nie 

ZS - Szkoła Podstawowa w Błażowej 7 620,74 
Ogrzewanie gazowe 95 247 m

3
 

Nie 

ZS - Hala Sportowa w Błażowej 2 741,20 Tak 

Szkoła Podstawowa w Białce 689,00 Węgiel 15,18 Mg Tak 

Szkoła Podstawowa w Błażowej Dolnej 1 769,30 Ogrzewanie gazowe 16 593 m
3
 Tak 

Szkoła Podstawowa w Futomie 1 730,99 Ogrzewanie gazowe 21 281 m
3
 Nie 

Szkoła Podstawowa w Kąkolówce 1 145,00 
Ogrzewanie gazowe propan-

butan 
20 203 dm

3
 Nie 

Szkoła Podstawowa w Lecce z budynkiem 

mieszkalnym 
976,00 

Ogrzewanie gazowe propan-

butan 
15 107 dm

3
 Tak 

Szkoła Podstawowa w Nowym Borku 1 092,00 Ogrzewanie gazowe 11 522 m
3
 Tak 

Szkoła Podstawowa w Piątkowej 1 454,59 Ogrzewanie gazowe 19 002 m
3
 Tak 

Dom Ludowy Kąkolówka 1 119,53 Ogrzewanie olejowe 0 Nie 

Dom Ludowy w Lecce 242,82 
Węgiel 

Drewno 

1 Mg węgla 

5 m
3
 drewna 

Tak 

Dom Ludowy Piątkowa 528,57 Ogrzewanie gazowe 972 m
3
 Nie 

Budynek Świetlicy Wiejskiej Błażowa Górna 129,00 Węgiel 0 Tak 

Szkoła Podstawowa Nowy Borek Przylasek 223,33 Węgiel 0 Nie 

Budynek Domu Strażaka w Nowym Borku 

Poręby 
148,00 Paliwo stałe 0 Nie 
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Nazwa obiektu 
Powierzchnia 

(Użytkowa) [m
2
] 

Sposób ogrzewania  

(rodzaj paliwa) 

Ilość zużytego paliwa  

w roku 2021 

Czy obiekt jest po 

termomodernizacji? 

Boguchwała 

SP Niechobrz 1 2 848,10 Paliwo gazowe 399 795 kWh Nie 

SP Niechobrz 2 8 001,00 Paliwo gazowe 183 035 kWh Tak 

SP Zgłobień 2 122,80 Paliwo gazowe 202 929 kWh Tak 

SP Wola Zgłobieńska 1 753,07 Paliwo gazowe 

2 638 m
3
 (29 537,69 kWh) - 

zużycie w okresie od 01 lipca 

2021r. do 30 listopada 2021r. 

Tak 

SP Boguchwała ok. 2 400  Paliwo gazowe 438 843 kWh Tak 

SP Racławówka 1 888,20 Paliwo gazowe 262 172 kWh Tak 

SP Nosówka 1 936,16 Paliwo gazowe 261 357 kWh Tak 

SP Lutoryż 5 799,65 Paliwo gazowe 35 177 m
3
 (393 876,87 kWh) Tak 

LO w Boguchwale 1 059,00 Paliwo gazowe 22 996 m
3
 (257 486,21 kWh) Nie 

SP Mogielnica 1 500,00 Paliwo gazowe 208 998 kWh 

Nowy budynek nie 

wymaga 

termomodernizacji. 

Stary budynek szkoły 

częściowo nie jest po 

termomodernizacji 

SP Kielanówka 1 883,45+329,96 piwnice Paliwo gazowe olej opałowy 
14 263 m

3
 (159 702,81 kWh) 

9 365 l 
Tak 

Przedszkole Publiczne w Boguchwale 596,60 Paliwo gazowe 109 988,00 kWh Tak 

Budynek Urzędu Miejskiego w Boguchwale 1 753,00 Paliwo gazowe 15 341 m
3
 (171 773,18 kWh) Tak 

Centrum Rozwoju Społecznego w Boguchwale 1 343,53 Paliwo gazowe 5 391 m
3
 (60 363,03 kWh) Tak 

Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości 672,02 Paliwo gazowe 4 882 m
3
 (54 663,75 kWh) Tak 

Budynek Dworca PKP w Boguchwale 305,82 Paliwo gazowe 3 696 m
3
 (41 384,11 kWh) Tak 

Budynek dworca PKS w Boguchwale 120,00 Paliwo gazowe 1 659 m
3
 (18 575,82 kWh) Tak 

Budynek zaplecza socjalnego ORLIK w 

Boguchwale 
185,00 Energia elektryczna - Nie 

Budynek SUW w Boguchwale 347,00 Energia elektryczna - Nie 

Dom Kultury w Zarzeczu 618,67 Paliwo gazowe 5 803 m
3
 (64 976,19 kWh) Nie 

Remiza OSP w Zarzeczu 291,44 Paliwo gazowe 1 586 m
3
 (17 758,44 kWh) Tak 

Budynek były szkoły w Zarzeczu 418,61 Paliwo gazowe 8 006 m
3
 (89 643,18 kWh) Nie 
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Nazwa obiektu 
Powierzchnia 

(Użytkowa) [m
2
] 

Sposób ogrzewania  

(rodzaj paliwa) 

Ilość zużytego paliwa  

w roku 2021 

Czy obiekt jest po 

termomodernizacji? 

Dom Kultury w Lutoryżu 880,08 Paliwo gazowe 6 891 m
3
 (77 158,53 kWh) Tak 

Budynek szatniowy w Lutoryżu 79,79  Energia elektryczna - Tak 

SDŚ w Mogielnicy 610,55  Paliwo gazowe 6 981 m
3
 (78 166,26 kWh) Tak 

Budynek wielofunkcyjny w Mogielnicy 445,17  Paliwo gazowe 5 772 m
3
 (64 629,08 kWh) Tak 

Budynek Domu Kultury w Niechobrzu 343,00  Paliwo gazowe 2 710 m
3
 (30 343,87 kWh) Nie 

Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Niechobrzu 619,44  Paliwo gazowe 5 620 m
3
 (62 927,14 kWh) Tak 

Gminne Centrum Sportu w Niechobrzu 377,38  Paliwo gazowe 6 860 m
3
 (76 811,42 kWh) Nie 

Budynek socjalny w Niechobrzu 378,08  Paliwo gazowe 2 675 m
3
 (29 951,96 kWh) Nie 

Budynek wielofunkcyjny w Niechobrzu 692,00 Paliwo gazowe 4 289 m
3
 (48 023,93 kWh) Nie 

Dom Kultury w Racławówce 606,00  Paliwo gazowe 7 963 m
3
 (89 161,71 kWh) Tak 

Żłobek w Racławówce 170,30  Paliwo gazowe 24 907 kWh Tak 

Dom kultury w Kielanówce 490,00  Paliwo gazowe 4 896 m
3
 (54 820,51 kWh) Nie 

Dom Kultury w Nosówce 665,70  Paliwo gazowe 4 796 m
3
 (53 700,81 kWh) Nie 

Budynek szatniowy w Nosówce 79,00  Energia elektryczna - Tak 

Żłobek w Nosówce 155,05  Paliwo gazowe 26 365 kWh Tak 

Remiza OSP w Nosówce 185,81  Paliwo gazowe 1 658 m
3
 (18 564,63 kWh) Tak 

Dom Kultury w Woli Zgłobieńskiej 347,00  Paliwo gazowe 6 946 m
3
 (77 774,36 kWh) Nie 

Dom Kultury w Zgłobniu 1 106,10  Paliwo gazowe 8 213 m
3
 (91 960,96 kWh) Nie 

Budynek szatniowy w Zgłobniu 116,50  Energia elektryczna - Tak 

Chmielnik 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chmielniku 1 916,00 Gaz ziemny 18 014 m
3
 Tak 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chmielniku 597,00 Gaz ziemny 9 286 m
3
 Tak 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chmielniku 1 035,00 Gaz ziemny 9 303 m
3
 Tak 

Szkoła Podstawowa w Zabratówce 618,00 Gaz ziemny 6 606 m
3
 Tak 

Szkoła Podstawowa w Woli Rafałowskiej 534,00 Gaz ziemny 7 045 m
3
 Tak 

Dom Ludowy w Chmielniku (CPDK) 1 261,00 Gaz ziemny 6 741 m
3
 Tak 

Dom Ludowy w Woli Rafał. 397,00 Gaz ziemny 3 982 m
3
 Tak 

Dom Ludowy w Zabratówce 637,00 Gaz ziemny 5 626 m
3
 Tak 

Dom Ludowy w Borówkach 612,00 Gaz ziemny 9 046 m
3
 Tak 

Dom Ludowy w Błędowej Tyczyńskiej 503,00 Gaz ziemny 6 263 m
3
 Tak 

Wiejski Dom Kultury w Chmielniku „Lisi Kąt” 484,00 Gaz ziemny 3 565 m
3
 Nie 

Urząd Gminy w Chmielniku 1 352,00 Gaz ziemny 18 416 m
3
 Tak 
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Nazwa obiektu 
Powierzchnia 

(Użytkowa) [m
2
] 

Sposób ogrzewania  

(rodzaj paliwa) 

Ilość zużytego paliwa  

w roku 2021 

Czy obiekt jest po 

termomodernizacji? 

Stara Szkoła w Błędowej Tycz. 177,00 Gaz ziemny Bd Nie 

Remiza OSP Błędowa Tycz. 130,00 Gaz ziemny 1 764 m
3
 Tak 

Dom Strażaka w Zabratówce 345,00 Gaz ziemny 2 582 m
3
 Tak 

Czarna 

Budynek UG 814,10 Gaz 16 061 m
3
 Tak 

Szkoła w Czarnej 2 521,02 Gaz 27 100 m
3
 Tak 

Szkoła w Dąbrówkach 2 715,00 Gaz 27 976 m
3
 Tak 

Szkoła w Krzemienicy 4 800,00 Gaz 55 497 m
3
 Tak 

Szkoła w Medyni Głogowskiej 2 290,30 Gaz 26 747 m
3
 Tak 

Szkoła w Medyni Łańcuckiej 1 767,00 Gaz 24 460 m
3
 Tak 

Szkoła w Woli Małej 1 340,00 Gaz 14 917 m
3
 Tak 

Szkoła w Zalesiu 921,00 GAZ/ węgiel kam 3 424 m
3
/ 14,10 Mg Tak 

Remiza OSP w Czarnej 275,02 Gaz 2 653 m
3
 Tak 

Remiza OSP w Medyni Łańcuckiej 150,00 Gaz 1 210 m
3
 Tak 

Remiza OSP w Medyni Głogowskiej 125,00 Gaz 1 303 m
3
 Tak 

Remiza OSP w Krzemienicy 244,00 Gaz 2 808 m
3
 Tak 

Remiza OSP w Zalesiu 94 m Gaz 1 331 m
3
 Tak 

Ośrodek Zdrowia w Medyni Głogowskiej 137,90 Gaz 3 928 m
3
 Tak 

Ośrodek Zdrowia w Dąbrówkach 209,15 Gaz 4 370 m
3
 Tak 

Ośrodek Zdrowia w Krzemienicy 356,77 Gaz 8 197 m
3
 Nie 

Sołtysówka w Pogwizdowie 103,00 Gaz 121 m
3
 Nie 

Budynek wielofunkcyjny w Czarnej 367,50 Gaz 5 368 m
3
 Tak 

Budynek Zaplecza Sportowego w Pogwizdowie 202,68 Gaz Bd Nie 

Budynek zaplecza sportowego w Krzemienicy 246,32 Gaz Bd Tak 

Budynek zaplecza sportowego w Dąbrówkach 214,14 Gaz Bd Tak 

Budynek zaplecza sportowego w Zalesiu 232,91 Gaz Bd Tak 

Czudec 

Urząd Gminy Czudec 1 010,00 Gaz 8 567 m
3
 

Wymiana okien: tak 

Wymiana źródła ciepła: 

tak 

Ocieplenie ścian: tak 
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Nazwa obiektu 
Powierzchnia 

(Użytkowa) [m
2
] 

Sposób ogrzewania  

(rodzaj paliwa) 

Ilość zużytego paliwa  

w roku 2021 

Czy obiekt jest po 

termomodernizacji? 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w 

Czudcu 
429,80 Gaz 5 620 m

3
 

Wymiana okien: tak 

Wymiana źródła ciepła: 

tak 

Ocieplenie ścian: nie 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu Bd Bd Bd Bd 

Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Czudcu Bd Bd Bd Bd 

Szkoła Podstawowa w Czudcu 
Rzeszowska 33 -1663,41, 

Rzeszowska 33A 3500,00 
Gaz 46 897 m

3
 

Wymiana okien: tak 

Wymiana źródła ciepła: 

tak 

Ocieplenie ścian: tak 

Publiczny Żłobek w Czudcu 

Placówka znajduje się w 

budynku SP Czudec i zajmuje 

powierzchnię 316,59  

Bd Bd Bd 

Zespół Szkół w Babicy 1 769,00 Gaz 13 237 m
3
 

Wymiana okien: tak 

Wymiana źródła ciepła: 

tak 

Ocieplenie ścian: tak 

Zespół Szkół w Wyżnem 1 180,00 Gaz 26 498 m
3
 

Wymiana okien: tak 

Wymiana źródła ciepła: 

tak 

Ocieplenie ścian: tak 

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi 2 139,30 Gaz 17 440 m
3
 

Wymiana okien: tak 

Wymiana źródła ciepła: 

tak 

Ocieplenie ścian: tak 

Szkoła Podstawowa w Zaborowie 980,00 Gaz 8 122 m
3
 

Wymiana okien: tak 

Wymiana źródła ciepła: 

tak 

Ocieplenie ścian: tak 

Zespół Szkół w Pstrągowej 1 730,00 Gaz 23 790 m
3
 

Wymiana okien: tak 

Wymiana źródła ciepła: 

tak 

Ocieplenie ścian: tak 
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Nazwa obiektu 
Powierzchnia 

(Użytkowa) [m
2
] 

Sposób ogrzewania  

(rodzaj paliwa) 

Ilość zużytego paliwa  

w roku 2021 

Czy obiekt jest po 

termomodernizacji? 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pstrągowej 332,00 Gaz 3 031 m
3
 

Wymiana okien: tak 

(bez 3 szt.) 

Wymiana źródła ciepła: 

tak 

Ocieplenie ścian: nie 

Publiczne Przedszkole w Czudcu 
927,81 m

2
 

stary budynek 644,60 m
2
 

nowy budynek 
Gaz 15 120 m

3
 

Wymiana okien: tak 
Wymiana źródła ciepła: 

tak 
Ocieplenie ścian: tak 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi 403,32 Gaz 4 165 m
3
 

Wymiana okien: tak 
Wymiana źródła ciepła: 

tak 
Ocieplenie ścian: tak 

Ośrodek Kultury Czudcu 154,00 Gaz 2 087 m
3
 

Wymiana okien: tak 
Wymiana źródła ciepła: 

tak 
Ocieplenie ścian: tak 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czudcu 577,00 Gaz 7 674 m
3
 

Wymiana okien: tak 
Wymiana źródła ciepła: 

tak 
Ocieplenie ścian: nie 

Dom Ludowy w Babicy 548,20 Gaz 4 623 m
3
 

Wymiana okien: 5 szt. 
2020 

Wymiana źródła ciepła: 
tak 

Ocieplenie ścian: tak 

Dom Ludowy w Wyżnem 298,00 Gaz 3 616 m
3
 

Wymiana okien: tak 
Wymiana źródła ciepła: 

tak 
Ocieplenie ścian: nie 

Dom Ludowy Pstrągowej 805,00 Gaz 3 240 m
3
 

Wymiana okien: tak 

Wymiana źródła ciepła: 

tak 

Ocieplenie ścian: tak 
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Nazwa obiektu 
Powierzchnia 

(Użytkowa) [m
2
] 

Sposób ogrzewania  

(rodzaj paliwa) 

Ilość zużytego paliwa  

w roku 2021 

Czy obiekt jest po 

termomodernizacji? 

Dom Ludowy Pstrągowej Woli 142,76 Gaz 247 m
3
 

Wymiana okien: nowe 

Wymiana źródła ciepła: 

nowy 

Ocieplenie ścian: tak 

Budynek Koła Emerytów 100,00 Gaz 280 m
3
 

Wymiana okien: tak 

Wymiana źródła ciepła: 

tak 

Ocieplenie ścian: tak 

OSP w Zaborowie 526,00 Gaz 1 776 m
3
 

Wymiana okien: tak 

Wymiana źródła ciepła: 

tak 

Ocieplenie ścian: tak 

OSP w Czudcu (do rozbiórki) 234,56 Gaz 2 811 m
3
 

Wymiana okien: tak 

Wymiana źródła ciepła: 

tak 

Ocieplenie ścian: nie 

OSP w Wyżnem 638,81 Gaz 1 548 m
3
 

Wymiana okien: tak 

Wymiana źródła ciepła: 

tak 

Ocieplenie ścian: nie 

OSP w Pstrągowej 321,77 Gaz 286 m
3
 

Wymiana okien: tak 

(część) 

Wymiana źródła ciepła: 

tak 

Ocieplenie ścian: nie 

Ośrodek Zdrowia w Pstrągowej 665,38 Gaz 11 333 m
3
 

Wymiana okien: tak 

Wymiana źródła ciepła: 

tak 

Ocieplenie ścian: nie 

Centrum Bezpieczeństwa i Integracji Społecznej 974,00 Gaz 0  

Wymiana okien: nowe 

Wymiana źródła ciepła: 

nowe 

Ocieplenie ścian: tak 
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Nazwa obiektu 
Powierzchnia 

(Użytkowa) [m
2
] 

Sposób ogrzewania  

(rodzaj paliwa) 

Ilość zużytego paliwa  

w roku 2021 

Czy obiekt jest po 

termomodernizacji? 

Głogów Małopolski 

Nowy Dom Ludowy Budy Gł. 527 1 027,72 Gaz Bd Nowy budynek 

Dom Ludowy Rogoźnica, Głogów Młp., ul. Ofiar 

Katynia 2 
442,00 Gaz Bd Tak 

Dom Ludowy Pogwizdów Stary 56 273,00 Gaz Bd Tak 

Stara remiza Wola Cicha – Głogów Młp.,  

ul. Rzeczna 2 
Bd Gaz 

Bd 
Nie 

OSP Rudna Mała 415 381,00 Gaz Bd Tak 

OSP Jańciówka – Głogów Młp., ul. Zagajnikowa 

75 
381,00 Gaz Bd Tak 

OSP Lipie 64 Bd Gaz Bd Tak 

OSP Głogów Młp. – ul. Mickiewicza 1 216,80 Gaz Bd Tak 

OSP Wysoka Gł. 303 381,00 Gaz Bd Tak 

Hala Rogoźnica – Głogów Młp., ul. Sportowa 1 Bd Gaz Bd Tak 

OSIR Głogów – ul. Parkowa 15 Bd Gaz Bd Tak 

KS Orzeł Wysoka Gł. – ul. Stadionowa 1 231,81 Elektryczne Bd Tak 

KS Zabajka – ul. Turkusowa 1 Bd Elektryczne Bd Tak 

KS Głogovia – l. Fabryczna 10 185,75 Gaz Bd Tak 

Żłobek Lipie 127 181,20 (pow. zabudowy) Gaz Bd Tak 

Żłobek Rogoźnica – Głogów Młp., ul. Kolbego 24 Bd Gaz Bd Tak 

Centrum przesiadkowe – ul. Kolejowa 4, Głogów 

Młp. 
800,00 (pow. zabudowy) Kocioł olejowy Bd Nowy budynek 

Ratusz, ul. Rynek 1, Głogów Młp. 572,80 Gaz Bd Tak 

UL. Kościelna 8, Głogów Młp. 389,66 Gaz Bd Tak 

Sokół Rynek 58, Głogów Młp. 409,60 Gaz Bd Tak 

Dom Ludowy Przewrotne 607 426,00 Gaz Bd Tak 

Dom Ludowy Wola Cicha – Głogów Młp.,  

ul. Lipieńska 9 
552,30 Gaz 

Bd 
Tak 

Dom Ludowy Styków, Głogów Młp.,  

ul. Stykowska 154 
202,93 Gaz Bd Tak 

Dom Ludowy Budy Gł. 270 435,00 Gaz Bd Tak 

Dom Ludowy Rudna Mała 415A 894,01 Gaz Bd Tak 
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Nazwa obiektu 
Powierzchnia 

(Użytkowa) [m
2
] 

Sposób ogrzewania  

(rodzaj paliwa) 

Ilość zużytego paliwa  

w roku 2021 

Czy obiekt jest po 

termomodernizacji? 

Dom Ludowy Zabajka – Głogów Młp.,  

ul. Diamentowa 11 
354,20 Gaz Bd Tak 

Dom Ludowy Wysoka Gł. 302 501,90 Gaz Bd Tak 

Dom Ludowy Hucisko 1 260,00 Gaz Bd Tak 

Żłobek Budy Gł. 845 Bd Gaz Bd Tak 

Szkoła Pogwizdów St. 54 Bd Gaz Bd Tak 

Szkoła Hucisko 101A Bd Gaz Bd Tak 

Dzienny Dom Senior Wigor Budy Głogowskie Bd Gaz Bd Tak 

Hyżne 

Dom Ludowy w Brzezówce / OSP 320,00 Gaz 100 m
3
 Tak 

Żłobek Słoneczko w Brzezówce 105,00 Gaz 3 082 m
3
 Tak 

Szkoła Podstawowa w Brzezówce 402,00 Gaz 4 128 m
3
 Nie 

Szkoła Podstawowa w Dylągówce 1 672,00 Gaz 16 697 m
3
 Nie 

Remiza OSP w Dylągówce 670,00 Gaz 1 554 m
3
 Nie 

Budynek GOK filia w Dylągówce 289,00 Gaz 2 926 m
3
 Nie 

Szkoła Podstawowa w Grzegorzówce 1 357,00 Gaz 15 828 m
3
 Tak 

Remiza OSP w Grzegorzówce 461,63 Gaz * Tak 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Hyżnem 2 221,00 Gaz 54 520 m
3
 Nie 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Hyżnem Bd Bd Bd Nie 

Hala Sportowa w Hyżnem Bd Bd Bd Nie 

Remiza OSP Hyżne 679,00 Gaz * Nie 

Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem 392,00 Gaz 3 950 m
3
 Nie 

Centrum Integracji  

i Rozwoju „Stara Mleczarnia" 
316,30 Gaz 2 888 m

3
 Nie 

Urząd Gminy w Hyżnem 922,00 Gaz 9 361 m
3
 Nie 

Budynek administracyjny ZUKiR w Hyżnem 257,55 Gaz 2 685 m
3
 Tak 

Oczyszczalnia w Hyżnem Bd Gaz 3 151 m
3
 Tak 

Klub Strażaka w Nieborowie 93,96 Gaz 1 167 m
3
 Nie 

Szkoła Podstawowa w Szklarach 1 201,00 Gaz 12 670 m
3
 Nie 

Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżneńskiej 543,00 Gaz 7 050 m
3
 Nie 

Remiza OSP w Szklarach 441,78 Gaz 500 m
3
 Nie 

Szkoła podstawowa w Wólce Hyżneńskiej 543,00 Gaz 543 m
3
 Nie 
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Nazwa obiektu 
Powierzchnia 

(Użytkowa) [m
2
] 

Sposób ogrzewania  

(rodzaj paliwa) 

Ilość zużytego paliwa  

w roku 2021 

Czy obiekt jest po 

termomodernizacji? 

Remiza OSP w Wólce Hyżneńskiej 364,31 Gaz * Nie 

* W budynkach OSP ogrzewanie gazowe używane jest tylko okazjonalnie, nie ma potrzeby stałego ogrzewania budynku. 

Krasne 

Urząd Gminy Krasne 802,90  Kocioł gazowy 6 958 m
3
 Tak 

Agronomówka 157/1 98,50  Kocioł gazowy 1 115 m
3
 Nie 

Agronomówka 157/2 Bd Kocioł gazowy 664 m
3
 Nie 

LKS Strumyk 350,00  Piec gazowy dwufunkcyjny 3 000 m
3
 Nie 

Lubenia 

DK SIEDLISKA 398,00 Gaz 48 228 m
3
 Nie 

SP SIEDLISKA 1 175,00 Gaz 188 794 m
3
 Nie 

SP LUBENIA + ZEAS 2 350,00 Gaz 532 193 m
3
 Nie 

UG LUBENIA + GOK + GOPS+ OSP 728,00 Gaz 75 705 m
3
 Nie 

DK STRASZYDLE + OSP 458,00 Gaz 51 295 m
3
 

Parter budynku tak, 

pozostała część 

budynku nie 

SP STRASZYDLE 1 045,00 Gaz 168 662 m
3
 Nie 

DK SOŁONKA 228,00 Gaz 33 168 m
3
 Nie 

Łańcut  

Ośrodek zdrowia Albigowa 819,03 Gazowe 17 487 m
3
 Nie 

Ośrodek Kultury Albigowa 1 247,17 Gazowe 15 359,85 m
3
 Nie 

OSP Albigowa Honie 154,25 Gazowe 4 600 m
3
 Nie 

Budynek LKS Albigowa 60,32 Brak 0 Nie 

dom społeczny + Grzybek Cierpisz 401,73 Gazowe 4 239 m
3
 

Wymiana źródeł 

punktowych na 

centralne ogrzewanie, 

przygotowana 

dokumentacja 

Dom społeczny Cierpisz (Górny) 356,70 Gazowe 1 045 m
3
 

2017 r. Kompleksowa 

modernizacja 

energetyczna obiektu, 

docieplenie elewacji, 
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Nazwa obiektu 
Powierzchnia 

(Użytkowa) [m
2
] 

Sposób ogrzewania  

(rodzaj paliwa) 

Ilość zużytego paliwa  

w roku 2021 

Czy obiekt jest po 

termomodernizacji? 

stropów, wymiana 

źródła ciepła, 

ocieplenie ścian 

fundamentowych, 

wymiana drzwi 

Budynek LKS Głuchów 51,41 Brak 0 Nie 

Ośrodek Kultury Głuchów 430,00 Gazowe 8 335,13 m
3
 

Przygotowana 

dokumentacja 

Ośrodek Kultury i remiza Handzlówka 401,69 Gzowe 3 585 m
3
 Brak 

Dom orkiestry Handzlówka 100,09 Gazowe 2 550 m
3
 

2021: docieplenie ścian 

piwnicy 

Budynek LKS Handzlówka 50,43 Brak 0 Nie 

Park im. Magrysia domek + grzybek Handzlówka 34,61 Brak 0 Nie 

Dom społeczny w Kosinie Bd Gazowe Bd Bd 

dom społeczny Kosina (bank, sołtysówka) 716,48 Gazowe 9 981 m
3
 

Przygotowana 

dokumentacja 

biblioteka Kosina (magazyn OC, pomieszczenia 

akademika, byłe pomieszczenie biblioteki) 
Bd Gazowe Bd 

Przygotowana 

dokumentacja 

Ośrodek Kultury w Kosinie 531,00 Gazowe 4 781 m
3
 

2017 r. Kompleksowa 

modernizacja 

energetyczna obiektu, 

docieplenie elewacji, 

stropów, wymiana 

źródła ciepła, 

ocieplenie ścian 

fundamentowych 

Remiza strażacka Kosina 130,95 Gazowe 6 700 m
3
 Nie 

Grzybek Kosina 120,00 Brak 0 Nie 

Budynek LKS Kosina 126,32 Gazowe 892,82 m
3
 

2017 r. Kompleksowa 

modernizacja 

energetyczna obiektu, 

docieplenie elewacji, 
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Nazwa obiektu 
Powierzchnia 

(Użytkowa) [m
2
] 

Sposób ogrzewania  

(rodzaj paliwa) 

Ilość zużytego paliwa  

w roku 2021 

Czy obiekt jest po 

termomodernizacji? 

stropów, wykonanie 

instalacji c.o., 

ocieplenie ścian 

fundamentowych 

Ośrodek zdrowia w Kosinie Bd Bd Bd Bd 

ośrodek zdrowia Kosina - budynek niższy 696,00 Gazowe 8 893 m
3
 

2019r. Docieplenie 

stropodachu 

ośrodek zdrowia Kosina - budynek wyższy, dom 

seniora 
737,00 Gazowe 1 234 m

3
 

2020-2021 r. 

Kompleksowa 

przebudowa i 

modernizacja obiektu: 

wymiana stolarki, 

docieplenie stropów, 

elewacji, centralne 

ogrzewanie, 

oświetlenie Led, 

instalacja solarna 

Budynek LKS Kraczkowa 223,35 Gazowe 1 050,22 m
3
 

2017: ocieplenie ścian, 

ocieplenie stropu, 

wymiana drzwi zewn., 

instalacja c.o. 

modernizacja 

Ośrodek kultury Kraczkowa - mazurek 2 244,27 Gazowe 13 860,66 m
3
 

2011: kompleksowa 

przebudowa budynku 

brak zachowania 

standardów 

termomodernizacyjnych 

na 2021 r. 

ośrodek zdrowia Kraczkowa 474,54 Gazowe 4 755 m
3
 

2019: docieplenie 

elewacji, docieplenie 

stropu, wymiana okien i 

drzwi, modernizacja 

instalacji C.O. 
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Nazwa obiektu 
Powierzchnia 

(Użytkowa) [m
2
] 

Sposób ogrzewania  

(rodzaj paliwa) 

Ilość zużytego paliwa  

w roku 2021 

Czy obiekt jest po 

termomodernizacji? 

B/mleczarnia Kraczkowa Bd Brak 0 Nie 

Dom Strażaka i Ośrodek Kultury w Rogóźnie 321,99 Gazowe 2 145,239 m
3
 

2017: ocieplenie ścian, 
ocieplenie stropu, 

wymiana drzwi zewn., 
wymiana okien, 
instalacja c.o. 

budynek biblioteki Rogóżno- Dom nauczyciela 

(mieszkania prywatne) 
Bd Gazowe w zakresie biblioteki Bd Nie 

Budynek LKS Rogóżno 132,43 Gazowe 2 600 m
3
 

2012 (brak spełnienia 
wymogów): docieplenie 

ścian zewnętrznych, 
2020: wykonanie 

gazowej instalacji C.O. 

Grzybek Rogóżno 90 Brak 0 Nie 

Ośrodek kultury Sonina 1 061,18 Gazowe 15 656,99 m
3
 

2017-2018: 
kompleksowa 

przebudowa obiektu z 
zachowaniem 
standardów 

termomodernizacyjnych 

Scena plenerowa w Soninie 410,05 Elektryczne 0 
2021: obiekt oddany do 
użytku z zachowaniem 

standardów 

Remiza strażacka Sonina OSP 194,37 Gazowe 1 817,61 m
3
 

2017: ocieplenie ścian, 
ocieplenie stropu 

poddasza, wymiana 
drzwi zewn. Instalacja 
c.o. ocieplenie ścian 

fundamentowych 

Budynek LKS Sonina + magazyn 268,72 Gazowe 1 167,12 m
3
 

2017: ocieplenie ścian, 
ocieplenie stropu 

poddasza, wymiana 
drzwi zewn., wymiana 
okien, instalacja c.o. 

basen Wysoka - niecka basenowa z elementami 

zagospodarowania 
509,28 Brak 0 Nie dotyczy 
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Nazwa obiektu 
Powierzchnia 

(Użytkowa) [m
2
] 

Sposób ogrzewania  

(rodzaj paliwa) 

Ilość zużytego paliwa  

w roku 2021 

Czy obiekt jest po 

termomodernizacji? 

budynek przy basenie Wysoka - socjalny 94,29 Elektryczne 3 000 kWh 

2020-2021: budynek 

oddany do użytku z 

zachowaniem 

standardów 

budynek przy basenie Wysoka - technologiczny 190,78 Elektryczne Bd 

2020-2021: budynek 

oddany do użytku z 

zachowaniem 

standardów 

Internat Wysoka 1 689,00 Gazowe 18 650 m
3
 

2017: ocieplenie ścian, 

ocieplenie stropu, 

wymiana drzwi zewn., 

wymiana okien, 

instalacja c.o. 

(modernizacja) 

Ośrodek Kultury Wysoka Bd Gazowe 11 721,62 m
3
 Nie 

Remiza strażacka Wysoka 183,12 Gazowe 960,02 m
3
 

2017: ocieplenie ścian, 

ocieplenie stropu 

poddasza, wymiana 

drzwi zewn. Instalacja 

c.o. ocieplenie ścian 

fundamentowych 

budynek Urzędu Gminy 975,55 Gazowe Bd Nie 

Szkoła podstawowa w Albigowej Bd Bd Bd Bd 

budynek gimnazjum 1 078,63 Gazowe 15 061,05 m
3
 

2021: wymiana 

oświetlenia LED 

budynek szkoły podstawowej 1 955,30 Gazowe Bd 

2017: docieplenie 

elewacji, docieplenie 

stropów, wymiana 

okien, modernizacji 

C.O., 2021: wymiana 

oświetlenia LED 

sala gimnastyczna mała 284,82 Gazowe Bd Bd 

przedszkole - w budowie Bd Gazowe Bd Nie dotyczy 
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Nazwa obiektu 
Powierzchnia 

(Użytkowa) [m
2
] 

Sposób ogrzewania  

(rodzaj paliwa) 

Ilość zużytego paliwa  

w roku 2021 

Czy obiekt jest po 

termomodernizacji? 

hala sportowa 1 654,20 Gazowe Bd 
2021: wymiana 

oświetlenia LED 

Przedszkole w Albigowej Bd Gazowe 3 300 m
3
 Nie 

Zespół szkół w Cierpiszu 336,00 Gazowe 13 957,91 m
3
 Nie 

Zespół szkół w Głuchowie Bd Bd Bd Nie 

budynek szkoły podstawowej 1 482,03 Gazowe 20 146,44 m
3
 

2013; docieplenie 

ścian, modernizacja 

C.O., 2021: wymiana 

oświetlenia LED, 

instalacja solarna 

budynek przedszkola/kuchni 581,37 Gazowe Bd 

2013; docieplenie 

ścian, modernizacja 

C.O., 2021: wymiana 

oświetlenia LED 

budynek Sali gimnastycznej 302,40 Gazowe Bd 

2013; docieplenie 

ścian, modernizacja 

C.O. 

budynek gospodarczy 73,00 Brak Bd Nie 

Szkoła podstawowa w Handzlówce Bd Bd Bd Bd 

szkoła podstawowa budynek główny 460,00 Gazowe 10 864,15 m
3
 

2017: docieplenie 

stropu, 2021: wymiana 

oświetlenia LED 

budynek mniejszy - gimnazjum 314,00 Gazowe 3 500 m
3
 

2017: docieplenie 

elewacji, wymiana 

okien, docieplenie 

stropu 

hala sportowa z łącznikiem 883,59 Gazowe 8 000 m
3
 

2017: oddanie obiektu 

do użytkowania z 

zachowaniem 

standardów 

Budynek przedszkole w Handzlówce 205,00 Gazowe 2 908,4 m
3
 

2017: docieplenie 

elewacji, wymiana 

okien, docieplenie 
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Nazwa obiektu 
Powierzchnia 

(Użytkowa) [m
2
] 

Sposób ogrzewania  

(rodzaj paliwa) 

Ilość zużytego paliwa  

w roku 2021 

Czy obiekt jest po 

termomodernizacji? 

stropu, wymiana 

instalacji C.O. 

Budynek Zespołu Szkół w Kosinie Bd Bd Bd Nie 

szkoła stara 1 695,69 Gazowe 51 246,74 m
3
 Nie 

szkoła nowa 1 942,32 Gazowe Bd 

2020-2021: wymiana 

źródła ciepła na 

gazowe 

sala gimnastyczna mała 207,20 Gazowe Bd Nie 

sala gimnastyczna duża 590,25 Gazowe Bd Nie 

przedszkole 315,00 Gazowe Bd Nie 

orlik 60,00 Gazowe 2 500 m
3
 2012: instalacja solarna 

Żłobek w Koisnie 253,65 Gazowe 1 411 m
3
 

2021: oddanie obiektu 

do użytku z 

zachowaniem 

wymagań 

Szkoła podstawowa w Kraczkowej Bd Bd Bd Bd 

szkoła podstawowa 761,05 Gazowe 7 744,973 
2021: wymiana 

oświetlenia LED 

sala gimnastyczna mała 184,31 Gazowe Bd Nie 

sala gimnastyczna 1 110,00 Gazowe 20 730 m
3
 

2017: docieplenie 

stropu, 2021: wymiana 

oświetlenia LED 

budynek gimnazjum 628,96 Gazowe 20 730 m
3
 

2017: docieplenie 

elewacji, wymiana 

okien, docieplenie 

stropu, 2021: wymiana 

oświetlenia LED 

Przedszkole w Karczkowej - budynek mazurka 

(CKGŁ) 
2 244,27 Gazowe 13 860,66 m

3
 Nie 

Żłobek w Kraczkowej 183,61 Gazowe 2 978,416 m
3
 

2021: oddanie obiektu 

do użytku z 

zachowaniem 

wymagań 
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Nazwa obiektu 
Powierzchnia 

(Użytkowa) [m
2
] 

Sposób ogrzewania  

(rodzaj paliwa) 

Ilość zużytego paliwa  

w roku 2021 

Czy obiekt jest po 

termomodernizacji? 

Szkoła podstawowa w Soninie 665,00 Gazowe 22 246,1 m
3
 

2021: wymiana 

oświetlenia LED 

Przedszkole publiczne w Soninie 880,00 Gazowe 9 713,917 m
3
 Brak 

Zespół szkół w Rogóżnie Bd Bd Bd Bd 

szkoła/przedszkole 542,00 Gazowe 10 166,1 m
3
 

2017: docieplenie 

elewacji, docieplenie 

stropów, wymiana 

okien, modernizacji 

C.O. 

hala sportowa - w budowie Bd Gazowe 0 Nie dotyczy 

szkoła podstawowa 1 533,04 Gazowe 22 830,36 m
3
 

2013: docieplenie ścian 

zewnętrznych, 

docieplenie stropu, 

instalacja solarna 

dom nauczyciela 181,20 Gazowe Bd Nie 

Przedszkole publiczne w Wysokiej Bd Gazowe 8 800 m
3
 Nie 

Zespół szkół w Wysokiej Bd Bd Bd Bd 

budynek szkoły 1 485,00 Gazowe 30 554,97 m
3
 Nie 

sala gimnastyczna 550,00 Gazowe Bd Nie 

Stołówka w Wysokiej 1 200,00 Gazowe Bd 

2013: instalacja z 

kogeneratorem, 

docieplenie ścian, 

2019: instalacja 

fotowoltaiczna 

orlik 105,00 Gazowe Bd 2012: instalacja solarna 

Łańcut (miasto) 

Ob.1 Budynek warsztatowo -składowy 261,00 Nieogrzewany Bd Bd 

Ob.2 Budynek warsztatowo-biurowy 1 139,30 
Centralne ogrzewanie 

gazowe 
Bd Tak 

Ob.3 i Ob.6 Budynek magazynowy 453,80 
Centralne ogrzewanie 

gazowe 
Bd Tak 

Ob.4 Budynek magazynowo - sprzętowy 156,20 Grzejnik elektryczny Bd Tak 

Ob.5 Wiata magazynowo - warsztatowa 477,00 Nieogrzewany Bd Nie 
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Nazwa obiektu 
Powierzchnia 

(Użytkowa) [m
2
] 

Sposób ogrzewania  

(rodzaj paliwa) 

Ilość zużytego paliwa  

w roku 2021 

Czy obiekt jest po 

termomodernizacji? 

Ob.7 Budynek magazynowy 65,10 Nieogrzewany Bd Nie 

Ob.8 Budynek biurowy 315,95 
Centralne ogrzewanie 

gazowe 
Bd Tak 

Rzeszów 

Budynek UM, ul. Rynek 1 1 230,21 Z sieci MPEC 659,38 GJ Nie 

Budynek UM, ul. Rynek 11 765,46 Z sieci MPEC 252,86 GJ Nie 

Budynek UM, ul. Rynek 12 661,20 Z sieci MPEC 277,83 GJ Nie 

Budynek UM, ul. Joselewicza 4 520,60 Z sieci MPEC 206,93 GJ Nie 

Budynek UM, ul. Kopernika 15 1 360,40 Z sieci MPEC 373,68 GJ Nie 

Budynek UM, ul. Okrzei 1 1 637,00 Z sieci MPEC 845,30 GJ Nie 

Budynek UM, Pl. Ofiar Getta 7 1 973,00 Z sieci MPEC 935,80 GJ Nie 

Budynek UM, ul. Hanasiewicza 10 813,77 Z sieci MPEC 409,03 GJ Nie 

Budynek UM, ul. Bożnicza 2/4 1 700,00 Gaz 21 278,00 m
3
 Nie 

I Liceum Ogólnokształcące 1 411,76 Z sieci MPEC 1 211,70 GJ Nie 

II Liceum Ogólnokształcące 4 896,00 Z sieci MPEC 1 483,30 GJ Częściowo 

III Liceum Ogólnokształcące 4 340,50 Z sieci MPEC 1 037,79 GJ Częściowo 

IV Liceum Ogólnokształcące 5 456,00 Z sieci MPEC Bd Tak 

VIII Liceum Ogólnokształcące 8 709,18 Z sieci MPEC 2 859,00 GJ Tak 

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Dwujęzycznymi 
2 430,13 Z sieci MPEC Bd Tak 

Przedszkole Publiczne Nr 02 482,20 Z sieci MPEC 0 - opłaty ponosi III LO Nie 

Przedszkole Publiczne Nr 03 926,00 
Paliwo gazowe - własna 

kotłownia 
9 185,00 m

3
 (272642 kWh) Nie 

Przedszkole Publiczne Nr 04 548,00 Z sieci MPEC 68,44 GJ Nie 

Przedszkole Publiczne Nr 05 603,00 Z sieci MPEC 238,17 GJ Tak 

Przedszkole Publiczne Nr 7 468,12 Z sieci MPEC 309,19 GJ Tak 

Przedszkole Publiczne Nr 09 841,00 Z sieci MPEC 569,53 GJ Nie 

Przedszkole Publiczne Nr 11 1 347,00 Z sieci MPEC 585,00 GJ Nie 

Przedszkole Publiczne Nr 12 1 043,10 Z sieci MPEC 418,94 GJ Tak 

Przedszkole Publiczne Nr 13 733,50 Z sieci MPEC 316,32 GJ Tak 

Przedszkole Publiczne Nr 14 734,00 Z sieci MPEC 273,00 GJ Tak 

Przedszkole Publiczne Nr 15 560,00 Z sieci MPEC 251,73 GJ Tak 
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Nazwa obiektu 
Powierzchnia 

(Użytkowa) [m
2
] 

Sposób ogrzewania  

(rodzaj paliwa) 

Ilość zużytego paliwa  

w roku 2021 

Czy obiekt jest po 

termomodernizacji? 

Przedszkole Publiczne Nr 16 737,30 Z sieci MPEC 545,54 GJ Nie 

Przedszkole Publiczne Nr 17 969,40 Z sieci MPEC Bd Nie 

Przedszkole Publiczne Nr 19 908,38 Z sieci MPEC 409,93 GJ Tak 

Przedszkole Publiczne Nr 20 1 055,50 Z sieci MPEC 268,18 GJ Tak 

Przedszkole Publiczne Nr 22 1 092,77 Z sieci MPEC 473,18 GJ Tak 

Przedszkole Publiczne Nr 23 625,00 Z sieci MPEC 413,52 GJ Nie 

Przedszkole Publiczne Nr 24 771,30 Gaz ziemny 11 720 m
3
 Tak 

Przedszkole Publiczne Nr 28 1 424,90 Z sieci MPEC 352,894 GJ Tak 

Przedszkole Publiczne Nr 32 908,40 Z sieci MPEC 495,49 GJ Tak 

Przedszkole Publiczne Nr 33 785,20 Z sieci MPEC 234,20 GJ Tak 

Przedszkole Publiczne Nr 36 878,38 Z sieci MPEC 514,45 GJ Nie 

Przedszkole Publiczne Nr 37 908,38 Z sieci MPEC 386,47 GJ Tak 

Przedszkole Publiczne Nr 40 1 359,00 Z sieci MPEC Bd Tak 

Przedszkole Publiczne Nr 41 617,47 
Sieci MPEC, podgrzewacz 

gazowy 
Bd Tak 

Przedszkole Publiczne Nr 42 613,00 Z sieci MPEC 188,03 GJ Tak 

Przedszkole Publiczne Nr 43 850,00 Z sieci MPEC Bd Tak 

Przedszkole Publiczne Nr 46 1 777,23 Z sieci MPEC 359,10 GJ Tak 

Szkoła Podstawowa Nr 1 1 887,00 Z sieci MPEC 857,38 GJ Nie 

Szkoła Podstawowa Nr 2 3 363,00 Z sieci MPEC 794,00 GJ Tak 

Szkoła Podstawowa Nr 5 2 619,00 Gaz ziemny 50 259 m
3
 Częściowo 

Szkoła Podstawowa Nr 8 3 836,00 Z sieci MPEC 1 158,31 GJ Tak 

Szkoła Podstawowa Nr 9 2 030,97 Gaz ziemny 22 696,00 m
3
 Częściowo 

Szkoła Podstawowa Nr 10 4 004,00 Z sieci MPEC 1 384,38 GJ Częściowo 

Szkoła Podstawowa Nr 11 4 245,90 Z sieci MPEC 1 161,15 GJ Tak 

Szkoła Podstawowa Nr 16 3 895,31 Z sieci MPEC 1 391,70 GJ Częściowo 

Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami 

Integracyjnymi 
3 013,00 Z sieci MPEC 915,56 GJ Tak 

Szkoła Podstawowa Nr 21 2 293,70 Z sieci MPEC 1 185,60 GJ Nie 

Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami 

Integracyjnymi 
2 368,53 Z sieci MPEC brak danych Tak 

Szkoła Podstawowa Nr 24 3 766,01 Gaz ziemny 35 358 m
3
 Tak 
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Powierzchnia 

(Użytkowa) [m
2
] 

Sposób ogrzewania  

(rodzaj paliwa) 
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w roku 2021 

Czy obiekt jest po 

termomodernizacji? 

Szkoła Podstawowa Nr 25 5 800,00 Z sieci MPEC 3 069,10 GJ Tak 

Szkoła Podstawowa Nr 28 8 394,00 Z sieci MPEC 2 450,22 GJ Tak 

Szkoła Podstawowa Nr 29 4 661,00 Z sieci MPEC Bd Tak 

Szkoła Podstawowa Nr 31 3 022,47 Z sieci MPEC Bd Tak 

Szkoła Podstawowa Nr 34 720,00 Gaz ziemny 6 435 m
3
 (71 982 kWh) Tak 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 2 941,00 Gaz ziemny 15 139 m
3
 Nie 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 2 200,00 Z sieci MPEC 653 GJ Tak 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3- szkoła 2 265,99 Gaz ziemny 17 480 m
3
 Tak 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3-przedszkole 374,40 Gaz ziemny 3693 Nie 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4-szkoła 324,39 Gaz ziemny 5 931 m
3
 Tak 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4-przedszkole 1 548,48 Gaz ziemny 18 029 m
3
 Tak 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 8 349,00 Z sieci MPEC 2 560,20 GJ Tak 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 6 648,00 Z sieci MPEC 2 284,90 GJ Tak 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 6 687,00 Gaz ziemny 25 151,00 m
3
 (281 318 kWh) Tak 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 2 584,60 Z sieci MPEC Bd Tak 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 3 493,00 Z sieci MPEC 1 053,70 GJ Tak 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 7 421,00 Gaz ziemny 41 528 kWh Częściowo 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11  

ul. Beskidzka 5 
1 350,30 Gaz ziemny 33 990 m

3
 Tak 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11  

ul. Beskidzka 6 
458,23 Gaz ziemny 11 534 m

3
 Tak 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 1 256,98 Gaz ziemny 19 597 m
3
 Nie 

CKZ 3 893,40 Z sieci MPEC 2 082,17 GJ Nie 

Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 – budynek, ul. 

Szopena 28 
1 111,40 Z sieci MPEC 436,15 GJ Tak 

Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 – budynek, ul. 

Szopena 32 
980,00 Z sieci MPEC 777,41 GJ Tak 

Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 1 247,80 Z sieci MPEC 371,01 GJ Częściowo 

Zespół Szkół Ekonomicznych 1 618,00 Z sieci MPEC 1 562,35GJ Częściowo 

Zespół Szkół Energetycznych 3 361,00 Z sieci MPEC 838,30 GJ Tak 

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 8 823,40 Z sieci MPEC 2 919,58 GJ Tak 

Zespół Szkół Mechanicznych 4 725,00 Z sieci MPEC 1 755,30 GJ Częściowo 



Załącznik nr 2 do Diagnozy mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

 

24 

Nazwa obiektu 
Powierzchnia 

(Użytkowa) [m
2
] 

Sposób ogrzewania  

(rodzaj paliwa) 

Ilość zużytego paliwa  

w roku 2021 
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Zespół Szkół Nr 2 7 404,00 Z sieci MPEC 1 892,60 GJ Tak 

Zespół Szkół Nr 3 2 746,00 Z sieci MPEC 

3 201 GJ 

ilość na cały Zespół Szkół nr 

3 

Częściowo 

Zespół Szkół Nr 3 Budynek B 1 801,50 Z sieci MPEC Bd Częściowo 

Zespół Szkół Nr 3 Budynek C 256,08 Z sieci MPEC Bd Częściowo 

Zespół Szkół Nr 3 Budynek D Internat 2 531,00 Z sieci MPEC Bd Częściowo 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 8 277,00 Z sieci MPEC Bd Częściowo 

Zespół Szkół Plastycznych 7 058,00 Z sieci MPEC 2 270 GJ Tak 

Zespół Szkół Samochodowych 4 403,00 Z sieci MPEC 

3 920,90 GJ (ogrzewanie 

dotyczy budynku szkoły oraz 

budynku warsztatów 

szkolnych i stacji obsługi 

będących w zarządzie CKZ - 

jedna wspólna 

wymiennikownia ciepła) 

Tak 

Zespół Szkół Sportowych 7 212,48 Z sieci MPEC 2 494,16 GJ Tak 

Zespół Szkół Gospodarczych 6 556,00 Z sieci MPEC 3 922,23 GJ Częściowo 

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości 1 333,00 Gaz ziemny 19,335 m
2
 Nie 

Zespół Szkół Elektronicznych - Internat 3 328,00 Z sieci MPEC 1 154,80 GJ Tak 

Zespół Szkół Elektronicznych -szkoła 6 507,80 Z sieci MPEC 2 976,91 GJ Nie 

Żłobek nr 1 1 000,54 Gazowe-piec 19 298 m
3
 Tak 

Żłobek nr 3 1 008,58 Gazowe-sieciowe 2 977 m
3
 Tak 

Żłobek nr 5 1 115,08 Gazowe-sieciowe 1 126 m
3
 Nie 

Żłobek nr 6 1 773,07 Gazowe-sieciowe 
146,00 m

3
 (działalność od 

września 2021) 
Nie 

Żłobek nr 7 1 189,76 Gazowe-sieciowe 1 369 m
3
 Nie 

Żłobek nr 8 1 081,30 Gazowe-sieciowe 979 m
3
 Tak 

Żłobek nr 9 1 008,58 Gazowe-sieciowe 3 711 m
3
 Tak 

Żłobek nr 10 1 062,58 Gazowe-sieciowe 4 272 m
3
 Tak 

Żłobek nr 11 1 029,38 Gazowe-sieciowe 5 162 m
3
 Tak 

Żłobek nr 12 933,04 Gazowe-sieciowe 1 043 m
3
 Nie 
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SP ZOZ Nr 1 - 

Szpital Miejski 
12 872,00 Z sieci MPEC 5 486 GJ Tak 

SP ZOZ Nr 1 - 

Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 
5 448,00 Z sieci MPEC 2 064 GJ Tak 

SP ZOZ Nr 1 - 

Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 
2 778,00 Z sieci MPEC 1 649 GJ Tak 

SP ZOZ Nr 1 - 

Przychodnia Specjalistyczna Nr 3 
3 860,00 Z sieci MPEC 1 840 GJ Tak 

Izba Wytrzeźwień 467,13 Z sieci MPEC 216,68 GJ Nie 

SP ZOZ CLU, Rzeszów, ul. Kochanowskiego 17 584,96 Z sieci MPEC 271,33 GJ Tak 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Rzeszowie przy ul. Jagiellońska 26 
434,66 

-węzeł cieplny będący 

własnością Ośrodka 
221,70 GJ Tak 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Rzeszowie przy ul. Skubisza 4 
960,00 

-węzeł cieplny będący 

własnością MPEC 
392,79 GJ Tak 

Dom Pomocy Społecznej 

ul. Mjr H. Sucharskiego 1 
3 002,90 Z sieci MPEC 1 183,70 GJ 

Modernizacja i 

nadbudowa DPS 

– rok 2009 

Filia DPS ul. Łabędzia 9 1 528,60 Z sieci MPEC 645,38 GJ 

Nadbudowa i 

modernizacja - rok 

2006 

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych  

w Rzeszowie 

2 031,99 Z sieci MPEC 870,88 GJ Tak 

Środowiskowy Dom Samopomocy (część 

budynku Zesp. Szkół im. UNICEF), ul. Ofiar 

Katynia 1 

814,74 Z sieci MPEC 281 GJ Tak 

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle 

Psychicznie Chorych w Rzeszowie, ul. Załęska 

7a 

4 425,70 

Gaz ziemny. Własna 

kotłownia gazowa (2 piece o 

łącznej mocy do 640 kW.) 

950 549 kWh tj.: 85 078 m
3
 Tak 

Dom Pomocy Społecznej – Warsztat Terapii 

Zajęciowej 
Bd 

Ogrzewanie zasilane 

z kotłowni DPS 

Zużycie wykazane łącznie 

przy DPS ul. Załęska 7A 
Tak 



Załącznik nr 2 do Diagnozy mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

 

26 

Nazwa obiektu 
Powierzchnia 

(Użytkowa) [m
2
] 

Sposób ogrzewania  

(rodzaj paliwa) 

Ilość zużytego paliwa  

w roku 2021 
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Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych 

Niepełnosprawnych Intelektualnie im. Józefy 

Jaklińskiej w Rzeszowie przy ul. Powstańców 

Styczniowych 37 

4 318,00 Gaz 639 590 m
3
 Tak 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. dr. 

Henryka Hanasiewicza 
324,00 Z sieci MPEC 97,82 kW Tak 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. Marii 

Hanasiewicz 
157,50 Z sieci MPEC 

Wykazane łącznie w pozycji 

wyżej – jeden węzeł 

ciepłowniczy 

Tak 

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów, ul. 

Powstańców Śląskich 4, 35-610 Rzeszów 
3 811,70 Gaz 

82 635 m
3
 

(921 813 kWh) 
Tak 

Środowiskowy Dom Samopomocy 

Niezapominajka 
380,00 

- Ogrzewanie miejskie 

- Elektryczne ogrzewanie 

wody z paneli 

fotowoltaicznych 

30,00 GJ 

Montaż paneli 

fotowoltaicznych w 

2021 roku w ramach 

inwestycji utworzenia 

ŚDS 

ZUW Zwięczyca Obiekt- 20,76 ha Z sieci MPEC 7 277 GJ Tak 

Zaplecze Tech. Socjalne ul. Naruszewicza Budynki- 1 640,00  Z sieci MPEC 1 780 GJ Tak 

Hydrofornie na Nowym Mieście 

(3 obiekty) 
Obiekt- 7 207,00  Z sieci MPEC 326 GJ Tak 

Hydrofornia ul. Krakowska Budynki- 2 097,00  CO – gaz 6 682 m
3
 Tak 

Hydrofornia Pobitno al. A. Krajowej Budynki- 150,00  CO – gaz 10 258 m
3
 Tak 

Oczyszczalnia Budynki- 368,00  

Produkcja ciepła 

technologicznego 

Gaz 

287 037 m
3
 Tak 

Budynki MPGK, ul. Sikorskiego 428 Budynki- 794,00 Gazowe 38 177 m
3
 Tak 

Budynki MPGK, ul. Szpitalna 26 Obiekt- 16,4427 ha Z sieci MPEC 489,12 GJ Tak 

Budynki MPGK, ul. Ciepłownicza 11 Budynki- 6 733,00 Z sieci MPEC 457,75 GJ Tak 

Budynki MPGK, ul. Cienista 3 3 010,00 Gazowe 12 349 m
3
 Tak 

Hala Targowa, ul. Targowa 6 1 037,25 Z sieci MPEC 1 137,23 GJ Nie 

Hala Mięsna, ul. 8-go Marca 934,88 Klimatyzator 3 174 kWh 

Budynek ocieplony i 

wymieniona stolarka 

okienna i drzwiowej 
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MATiP, Lokal w bud. przy ul ks. J.Jałowego 23A 649,75 Z sieci MPEC 248,69 GJ 

Budynek ocieplony 

I wymieniona stolarka 

okienna i drzwiowa 

Budynek MATiP przy ul. Leszczyńskiego 2 255,98 
Elektryczny grzejnik 

konwekcyjny 
2 154 kWh Nie 

Sanitariaty przy ul. Dworaka 249,00 Pompy ciepła 3 500 kWh 
Budynek z 2017 r. 

Ocieplony 

Budynek Zarządu Transportu Miejskiego  

ul. Trembeckiego 3 Rzeszów 
612,25 

Centralne ogrzewanie (z sieci 

ciepłowniczej w postaci 

gorącej wody) 

307,61 GJ Nie 

Dworzec Lokalny ul. Towarnickiego 7 Rzeszów 97,00 Pompa ciepła - Nie 

Punkt Obsługi Podróżnego ul. Targowa 1 

Rzeszów 
133,00 

Centralne ogrzewanie (z sieci 

ciepłowniczej w postaci 

gorącej wody) 

wg zużycia za m
2
  

(rozliczenia są na podstawie 

faktur z MZBM) 

Nie 

Estrada Rzeszowska, ul. Jagiellońska 24 1 000,00 Z sieci MPEC Bd Tak 

Rzeszowskie Piwnice ul. Rynek 26 405,00 Z sieci MPEC Bd Tak 

Lokal Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa,  

ul. 3 Maja 9 
29,00 Paliwo gazowe 1 784 m

3
 Nie 

Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie,  

ul. Sobieskiego 18 
407,00 Z sieci MPEC Bd 

Nie. 

Wykonano tylko kilka 

działań poprawiających 

efektywność 

energetyczną 

Teatr Maska w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 13 646,00 Z sieci MPEC 1 036 GJ Nie 

RDK filia Biała, ul. Kardynała Karola Wojtyły 164 194,39 Gazowe 4 675 m
3
 Nie 

RDK filia Country, ul Herbowa 3 577,00 Gazowe 5 169 m
3
 Nie 

RDK filia Matysówka, ul. Matysowska 99 3 355,00 Gazowe 3 629 m
3
 Nie 

RDK filia Pobitno, ul. Konfederatów Barskich 43 395,05 Gazowe 4 553 m
3
 Nie 

RDK Filia Przybyszówka, ul. Dębicka 170 561,38 Gazowe 6 764 m
3
 Nie 

RDK Filia Słocina, ul. Paderewskiego 154 362,32 Gazowe 5 964 m
3
 Nie 

RDK Filia Staromieście, ul. Staromiejska 43a 392,00 Gazowe 9 263 m
3
 Nie 

RDK Filia Staroniwa, ul. Staroniwska 46 935,12 Gazowe 4 053 m
3
 Nie 
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Nazwa obiektu 
Powierzchnia 

(Użytkowa) [m
2
] 

Sposób ogrzewania  

(rodzaj paliwa) 

Ilość zużytego paliwa  

w roku 2021 

Czy obiekt jest po 

termomodernizacji? 

RDK Filia Wilkowyja, ul. Olbrachta 120 896,64 Gazowe 7 269 m
3
 Nie 

RDK Filia Zalesie, ul. Robotnicza 15 883,98 Gazowe 3 272 m
3
 Nie 

RDK Filia Załęże, ul. Ks. J. Stączka 40 418,00 Gazowe 3 998 m
3
 Tak 

Stadion Miejski „Stal” w Rzeszowie – zaplecze 

trybuny wschodniej 
402,00 Z sieci MPEC 1 133,85 GJ Nie 

Stadion Miejski „Stal” w Rzeszowie – Budynek 

administracyjno-sportowy 
434,20 Z sieci MPEC 1 486,50 GJ Nie 

Stadion Miejski „Stal” w Rzeszowie – Hala 

Sportowa 
390,00 Z sieci MPEC Bd Tak 

Stadion Miejski „Stal” w Rzeszowie – Budynek 

starego węzła ciepłego 
2 004,74 - - Tak 

Budynek administracji (ROSiR, MATiP, Biuro 

Rozwoju Miasta Rzeszowa) ul. Jałowego 23 A 
605,06 Z sieci MPEC 4 083,92 GJ Tak 

Pływalnia Kryta, ul. Jałowego 1 275,00 Bd Bd Tak 

Budynek Łącznik, ul. Jałowego 172,00 Bd Bd Tak 

Hala Sportowa ul. Pułaskiego 1 892,51 Bd Bd Tak 

Garaż 2 407,37 Bd Bd Nie 

Pawilon Szatniowy ul. Pułaskiego 344,98 Bd Bd Tak 

Hala Tenisowa, ul. Jałowego 1 812,62 Gaz 300 252,00 kWh 
Poszycie PVC 

wypełnione powietrzem 

RCSW ul. Podpromie 10 39,96 Z sieci MPEC 7 268,80 GJ Tak 

Stadion Resovii ul. Wyspiańskiego 22 (Pawilony: 

Północny, Środkowy i Południowy) 
1 690,15 Gaz 176 616 kWh Tak 

Pływalnia „Muszelka”, ul. Starzyńskiego 17 1 407,66 Gaz 411 613 kWh Tak 

Pływalnia „Delfin”, ul. Rejtana 30 11 254,00 Z sieci MPEC 1 343,49 GJ Tak 

Pływalnia „Karpik”, ul. Solarza 12 882,44 Z sieci MPEC 1 623,08 GJ Tak 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z 

o.o. 
Budynki – 8 928,74 Z sieci MPEC 3 291,65 GJ 

Tak – oprócz 

magazynów i wiat 

stalowych 

Świlcza 

Szkoła Podstawowa w Trzcianie 2 510,00 Paliwo gazowe 468 860  kW  Tak, częściowa 

Przedszkole i Żłobek Gminny w Trzcianie 1 204,00 Paliwo gazowe 110 329  kW  2012-2013 r. 
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Nazwa obiektu 
Powierzchnia 

(Użytkowa) [m
2
] 

Sposób ogrzewania  

(rodzaj paliwa) 

Ilość zużytego paliwa  

w roku 2021 

Czy obiekt jest po 

termomodernizacji? 

Kompleksowa 

przebudowa i 

modernizacja obiektu: 

wymiana stolarki, 

docieplenie stropów, 

elewacji, centralne 

ogrzewanie, 

oświetlenie 

Szkoła Podstawowa w Świlczy 5 442,00 Paliwo gazowe 31 472,87  m
3
 Tak, częściowa 

Zespół Szkół w Dąbrowie 1 883,10 Paliwo gazowe 14 022  m
3
 Tak, częściowa 

Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej 2 350,38 Paliwo gazowe 29 492,77  m
3
 Tak, częściowa 

ORLIK - Rudna Wielka 107,00 Energia elektryczna 4 988  kWh Tak, częściowa 

Przedszkole w Świlczy 1 062,17 Paliwo gazowe 16 847  m
3
 Tak, częściowa 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Bratkowicach 2 328,20 Paliwo gazowe 112 959  kWh Tak, częściowa 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bratkowicach 1 304,64 Paliwo gazowe 
16 152 

180 828 

 m
3
 

 kWh 
Tak, częściowa 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w 

Bratkowicach 
1 281,00 Paliwo gazowe 137 175  kWh Nie 

Przedszkola i Żłobka w Bratkowicach 1 403,10 Paliwo gazowe 13 113  m
3
 Tak, częściowa 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mrowli 1 835,00 Paliwo gazowe 200 513  kWh Tak, częściowa 

Żłobek Gminny w Mrowli 426,60 Paliwo gazowe 25 090  kWh 

2020-2021 r. 

Kompleksowa 

przebudowa i 

modernizacja obiektu: 

wymiana stolarki, 

docieplenie stropów, 

elewacji, centralne 

ogrzewanie, 

oświetlenie Led, 

instalacja 

fotowoltaiczna 
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Nazwa obiektu 
Powierzchnia 

(Użytkowa) [m
2
] 

Sposób ogrzewania  

(rodzaj paliwa) 

Ilość zużytego paliwa  

w roku 2021 

Czy obiekt jest po 

termomodernizacji? 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce 477,06 Paliwo gazowe 76 461  kWh 

Tak, częściowo 

(budynek ma ocieplone 

styropianem ściany, 

dach nie jest ocieplony) 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bratkowicach 1 368,00 Paliwo gazowe 3 297  m
3
 Tak, częściowa 

Ochotnicza Straż Pożarna w Świlczy 765,00 Paliwo gazowe 7 006  m
3
 Tak, częściowa 

Budynek Urzędu Gminy 1 248,00 Paliwo gazowe 6 732 m
3
 Tak, częściowa 

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcianie 912,00 Paliwo gazowe 5 331 m
3
 Tak, częściowa 

Dom Ludowy w Dąbrowie 939,00 Paliwo gazowe 11 320 m
3
 Tak, częściowa 

Ochotnicza Straż Pożarna w Mrowli 1 074,00 Paliwo gazowe 3 358 m
3
 Tak, częściowa 

Dom Ludowy Rudna Wielka 573,00 Paliwo gazowe 463 m
3
 Nie 

Pawilon Sportowy w Świlczy 442,00 Paliwo gazowe 3 788 m
3
 Tak, częściowa 

Budynek Urzędu Gminy II 1 080,00 Paliwo gazowe 6 539 m
3
 Tak, częściowa 

Dom Ludowy w Woliczce 476,00 Paliwo gazowe 2 369 m
3
 Tak, częściowa  

Pawilon Sportowy w Trzcianie 226,00 Paliwo gazowe 2 381 m
3
 Tak, częściowa 

Gminny Klub Seniora / Gminna Biblioteka 

Publiczna w Trzcianie 
542,47 Paliwo gazowe 6 479 m

3
 

2020-2021 r. 

Kompleksowa 

przebudowa i 

modernizacja obiektu: 

wymiana stolarki, 

docieplenie stropów, 

elewacji, centralne 

ogrzewanie, pompa 

ciepła, oświetlenie Led 

Pawilon Sportowy w Bratkowicach 584,00 Paliwo gazowe 3 956 m
3
 Tak, częściowa 

Dom Ludowy w Bratkowicach 215,00 Paliwo gazowe 2 563 m
3
 Tak, częściowa 

Dom Ludowy Błędowa Zgłobieńska 331,00 Paliwo gazowe 1 824 m
3
 Tak, częściowa 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej 

Zgłobieńskiej 
1 314,00 Paliwo gazowe 8 086 m

3
 Nie 

Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w 

Świlczy z/s w Trzcianie 
2 283,00 Paliwo gazowe 7 210 m

3
 

2017-2018 r. 

Przebudowa i 

modernizacja obiektu: 

wymiana stolarki, 
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Nazwa obiektu 
Powierzchnia 

(Użytkowa) [m
2
] 

Sposób ogrzewania  

(rodzaj paliwa) 

Ilość zużytego paliwa  

w roku 2021 

Czy obiekt jest po 

termomodernizacji? 

centralne ogrzewanie, 

oświetlenie Led 

2019-2020 r. instalacja 

fotowoltaiczna 

Pawilon Sportowy w Mrowli 231,00 Energia elektryczna 18 326  kWh Tak, częściowa 

Pawilon Sportowy w Rudnej Wielkiej 178,00 Energia elektryczna 22 673  kWh Tak, częściowa 

Pawilon Sportowy w Dąbrowie 248,00 Energia elektryczna 29 141  kWh Tak, częściowa 

Pawilon Sportowy w Woliczce 183,00 Energia elektryczna 3 741  kWh Tak, częściowa 

Trzebownisko 

1. Urząd Gminy Trzebownisko 741,00 Kocioł ciepłowniczy 8 070 m
3
 gazu Tak 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 575,00 Kocioł ciepłowniczy 5 116 m
3
 gazu Nie 

3. Dom Ludowy w Trzebownisku 863,00 Kocioł ciepłowniczy 9 156 m
3
 gazu Tak 

4. Budynek OSP w Trzebownisku 454,00 Kocioł ciepłowniczy 1 624 m
3
 gazu Tak 

5. Budynek komunalny w Łukawcu 248,00 Kocioł ciepłowniczy 1 550 m
3
 gazu Tak 

6. Dom kultury w Łukawcu 385,00 Kocioł ciepłowniczy 3 234 m
3
 gazu Tak 

7. Budynek OSP w Łukawcu 576,00 Kocioł ciepłowniczy 8 653 m
3
 gazu Tak 

8. Budynek komunalny w Łukawcu 296,00 Kocioł ciepłowniczy 530 m
3
 gazu Nie 

9. Dom ludowy w Nowej Wsi 439,00 Kocioł ciepłowniczy 4 767 m
3
 gazu Tak 

10. Zaplecze sportowe w Nowej Wsi 163,00 Kocioł ciepłowniczy 1 976 m
3
 gazu Tak 

11. Dom ludowy „Podedwór” w Stobiernej 408,00 Kocioł ciepłowniczy 3 227 m
3
 gazu Tak 

12. Zaplecze sportowe w Stobiernej 370,00 Kocioł ciepłowniczy 6 212 m
3
 gazu Tak 

13. Budynek OSP w Stobiernej 164,00 Kocioł ciepłowniczy 1 791 m
3
 gazu Tak 

14. Dom ludowy w Tajęcinie 646,00 Kocioł ciepłowniczy 6 932 m
3
 gazu Tak 

15. Dom ludowy w Wólce Podleśnej 862,00 Kocioł ciepłowniczy 4 046 m
3
 gazu Tak 

16. Zaplecze LKS 510,00 Kocioł ciepłowniczy 4 444 m
3
 gazu Tak 

17. Dom ludowy w Terliczce 294,00 Kocioł ciepłowniczy 1 506 m
3
 gazu Tak 

18. Budynek komunalny w Terliczce 228,00 Kocioł ciepłowniczy 1 628 m
3 
gazu Tak 

19. Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej 315,00 Kocioł ciepłowniczy 1 362 m
3
 gazu Tak 

20. Budynek OSP Terliczce 142,00 Kocioł ciepłowniczy 1 212 m
3
 gazu Tak 

21. Dom kultury w Zaczerniu 839,00 Kocioł ciepłowniczy 9 794 m
3
 gazu Tak 

22. Budynek zaplecza sportowego 493,00 Kocioł ciepłowniczy 6 018 m
3
 gazu Tak 

23. Budynek OSP w Łące 309,00 Kocioł ciepłowniczy 935 m
3
 gazu Tak 
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Nazwa obiektu 
Powierzchnia 

(Użytkowa) [m
2
] 

Sposób ogrzewania  

(rodzaj paliwa) 

Ilość zużytego paliwa  

w roku 2021 

Czy obiekt jest po 

termomodernizacji? 

24. Budynek LKS 80,00 Kocioł ciepłowniczy 911 m
3
 gazu Tak 

25. Centrum Kultury i Sztuki w Łące 755,00 Kocioł ciepłowniczy 5 839 m
3
 gazu Tak 

Tyczyn 

Budynek Urzędu Miejskiego - ul. Rynek 18, 

Tyczyn 
Bd Kocioł gazowy 8712 m

3
 Tak 

budynek administracyjny - ul. Św. Krzyża 14, 

Tyczyn 
Bd Kocioł gazowy 6 411,50 m

3
 Tak 

budynek administracyjny - ul. Św. Krzyża 12, 

Tyczyn (sąd) 
Bd Kocioł gazowy 5 349 m

3
 Nie zabytek 

budynek wielofunkcyjny ul. Kościuszki 6, Tyczyn 

(OSP, Policja) 
Bd Kocioł gazowy 4 587 m

3
 

Ocieplony poniżej 

wymagań w 2008 

budynek wielorodzinny - ul. Rynek 3, Tyczyn Bd Kocioł gazowy 4 235 m
3
 Nie 

pawilon zaplecza stadionu w Tyczynie  

ul. Cicha 5 
Bd Kocioł gazowy Bd 

Ocieplony poniżej 

wymagań w 2009 

lokal mieszkalny w budynku pawilonu stadionu 

ul. Cicha 5A, Tyczyn 
Bd Kocioł gazowy Bd 

Ocieplony poniżej 

wymagań w 2009 

budynek mieszkalny Kielnarowa 53A Bd Kocioł gazowy 2 890 m
3
 Nie 

Budynek OSP Kielnarowa Bd Kocioł gazowy 2 580 m
3
 Tak 

budynek wielorodzinny Hermanowa 907 Bd Kocioł gazowy 4 385 m
3
 Nie 

budynek OSP Borek Stary Bd Nagrzewnice gazowe 982 m
3
 Nie 

budynek Ośrodku Zdrowia w Borku Starym 84C Bd Kocioł gazowy 7 178 m
3
 

Ocieplony poniżej 

wymagań w 2003 

budynek – ul. Rynek 24, Tyczyn (dawny ratusz) Bd 
Kocioł gazowy – centralny 

MGOK 
Bd Nie - zabytek 

Dom Kultury + Biblioteka – ul. Mickiewicza 1, 

Tyczyn 
Bd 

Kocioł gazowy – centralny 

MGOK 
Bd Tak 

Szkoła Podstawowa – ul. Pułanek 4, Tyczyn Bd Kocioł gazowy Bd 
Ocieplony poniżej 

wymagań w 2007 

Szkoła Podstawowa – ul. Grunwaldzka 31, 

Tyczyn 
Bd Kocioł gazowy Bd 

Ocieplony poniżej 

wymagań w 2000-2006 
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Nazwa obiektu 
Powierzchnia 

(Użytkowa) [m
2
] 

Sposób ogrzewania  

(rodzaj paliwa) 

Ilość zużytego paliwa  

w roku 2021 

Czy obiekt jest po 

termomodernizacji? 

Hala Sportowa – ul. Grunwaldzka 31, Tyczyn Bd Kocioł gazowy Bd 
Ocieplony poniżej 

wymagań w 2000-2006 

CDKiIT – ul. Grunwaldzka 29, Tyczyn Bd Gazowy Bd Nie zabytek 

lokale usługowe – ul. Strażacka 1, Tyczyn Bd 
Kocioł gazowy – centralny 

MGOK 
Bd Nie zabytek 

mieszkanie komunalne - ul. Rynek 25, Tyczyn Bd 
Kocioł gazowy – centralny 

MGOK 
Bd Nie 

lokale socjalne - ul. Rynek 25A, Tyczyn Bd 
Kocioł gazowy – centralny 

MGOK 
Bd 

Ocieplony poniżej 

wymagań 

szkoła dla dzieci niepełnosprawnych – 

Hermanowa 905 
Bd Kocioł gazowy Bd Tak 

dom ludowy – Hermanowa 225 Bd Kocioł gazowy Bd Tak 

Szkoła Podstawowa – Hermanowa 212 Bd Kocioł gazowy Bd 
Ocieplony poniżej 

wymagań 2007 

budynek usługowy – Hermanowa 221 Bd Brak Bd Nie 

Szkoła Podstawowa – Kielnarowa 53 Bd Kocioł gazowy Bd 
Ocieplony poniżej 

wymagań 2007 

Dom Ludowy – Kielnarowa 57 Bd Kocioł gazowy Bd 
Ocieplony poniżej 

wymagań 2012 

Dom Ludowy – Borek Stary 84 Bd Kocioł gazowy Bd 
Ocieplony poniżej 

wymagań 2015 

Szkoła Podstawowa – Borek Stary 67 Bd Kocioł gazowy Bd 
Ocieplony poniżej 

wymagań 2007 

budynek starej szkoły + stadion LKS START – 

Borek Stary 68 
Bd Brak Bd 

Ocieplony poniżej 

wymagań 2012 

Bd – brak danych 

źródło: Informacje z gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 
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Tabela 2. Ilość obiektów będących po inwestycjach dotyczących efektywności energetycznej (EE) lub ograniczenia zużycia energii końcowej na 
terenie gminy  

Obiekt Wykonane działania 

Błażowa 

Sala Widowiskowa w Błażowej Zamontowana instalacja fotowoltaiczna  

Urząd Miejski w Błażowej Zamontowana instalacja fotowoltaiczna 

MGOPS w Błażowej Zamontowana instalacja fotowoltaiczna 

Szkoła Podstawowa w Błażowej Dolnej Zamontowana instalacja fotowoltaiczna 

Szkoła Podstawowa w Futomie Zamontowana instalacja fotowoltaiczna 

Boguchwała 

Budynek Urzędu Miejskiego w Boguchwale Zamontowana instalacja fotowoltaiczna 

Centrum Rozwoju Społecznego w Boguchwale Przebudowa budynku: przebudowa kotłowni, docieplenie, wymiana stolarki 

Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości Budowa kotłowni, wymiana stolarki 

Budynek Dworca PKP w Boguchwale 
Przebudowa budynku: wykonanie kotłowni gazowej, docieplenie budynku, 

wymiana stolarki 

Budynek dworca PKS w Boguchwale 
Rozbudowa budynku: wykonanie kotłowni gazowej, docieplenie budynku, 

wymiana stolarki 

Remiza OSP w Zarzeczu Budowa budynku 

SDŚ w Mogielnicy Rozbudowa i przebudowa budynku: wymiana stolarki, docieplenie 

Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Niechobrzu 
Rozbudowa i przebudowa budynku: wykonanie kotłowni gazowej, docieplenie 

budynku, wymiana stolarki 

Żłobek w Racławówce Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa budynku: wymiana stolarki, 
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Obiekt Wykonane działania 

budowa kotłowni 

Dom Kultury w Nosówce Wymiana dachu 

Remiza OSP w Nosówce 
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku: budowa kotłowni, 

docieplenie, wymiana stolarki 

Chmielnik 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chmielniku Docieplenie ścian wewnętrznych 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chmielniku Docieplenie ścian wewnętrznych,  

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chmielniku Docieplenie ścian wewnętrznych, zamontowana instalacja fotowoltaiczna 

Szkoła Podstawowa w Zabratówce Docieplenie ścian wewnętrznych, zamontowana instalacja fotowoltaiczna 

Szkoła Podstawowa w Woli Rafałowskiej Docieplenie ścian wewnętrznych, zamontowana instalacja fotowoltaiczna 

Dom Ludowy w Chmielniku (CPDK) 
Docieplenie ścian wewnętrznych, stropu, fundamentów, zamontowana 

instalacja fotowoltaiczna 

Dom Ludowy w Woli Rafałowskiej 
Docieplenie ścian wewnętrznych, stropu, fundamentów, zamontowana 

instalacja fotowoltaiczna 

Dom Ludowy w Zabratówce Docieplenie ścian wewnętrznych, wymiana źródła ciepła 

Dom Ludowy w Borówkach Docieplenie ścian wewnętrznych 

Dom Ludowy w Błędowej Tyczyńskiej Docieplenie ścian wewnętrznych, wymiana źródła ciepła 

Urząd Gminy w Chmielniku Docieplenie ścian wewnętrznych, wymiana źródła ciepła 

Remiza OSP Błędowa Tycz. 
Docieplenie ścian wewnętrznych, zamontowana instalacja fotowoltaiczna, 

wymiana źródła ciepła 
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Obiekt Wykonane działania 

Dom Strażaka w Zabratówce 
Docieplenie ścian wewnętrznych, zamontowana instalacja fotowoltaiczna, 

wymiana źródła ciepła 

Czarna 

Oczyszczalnia ścieków w Czarnej  

Stacja Uzdatniania Wody w Czarnej  

Stacja Uzdatniania Wody w Krzemienicy  

Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,96 kWp 

Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 32,6 kWp 

Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 21,87 kWp 

Czudec 

Urząd Gminy Czudec Zamontowana instalacja fotowoltaiczna  

Szkoła Podstawowa w Czudcu Zamontowana instalacja fotowoltaiczna  

Publiczne Przedszkole w Czudcu Zamontowana instalacja fotowoltaiczna  

Oczyszczalnia ścieków Zamontowana instalacja fotowoltaiczna  

SUW w Nowej Wsi Zamontowana instalacja fotowoltaiczna  

Głogów Małopolski - Bd 

Hyżne 

Dom ludowy w Brzezówce 

Żłobek „Słoneczko” w Brzezówce 

Zamontowana instalacja fotowoltaiczna  

Szkoła podstawowa w Brzezówce Zamontowana instalacja fotowoltaiczna  

Budynek administracji ZUK w Hyżnem Zamontowana instalacja fotowoltaiczna  

Oczyszczalnia ścieków w Hyżnem Zamontowana instalacja fotowoltaiczna  
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Krasne 

 Zespół Szkół w Malawie,  

* Budynek Urzędu Gminy w Krasnem,  

* OSP w Palikówce 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  

Lubenia 

SUW w Lubeni oraz jedna z pompowni wody w Straszydlu  Zamontowana instalacja fotowoltaiczna 

Oczyszczalnia Ścieków w Siedliskach Zamontowana instalacja fotowoltaiczna 

Łańcut - (jak w tabeli 1) 

Łańcut (miasto) 

Budynek Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie  

Zakres projektu obejmował: 

1.Termomodernizację (roboty budowlane) - wykonanie izolacji oraz ocieplenie 

fundamentów modernizowanego budynku ocieplenie ścian zewnętrznych 

modernizowanego budynku (prace dotyczące warstw izolacyjnych i prac 

tynkarskich zewnętrznych, malowanie ścian zewnętrznych) wymianę: okien, 

drzwi zewnętrznych ocieplenie stropu, stropodachu w zakresie pokrycia 

dachowego: wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich dachu. 

Instalację klimatyzacji - prace obejmowały budowę systemu klimatyzacji 

Instalację wentylacji - prace obejmowały modernizację systemu wentylacji 

Instalację ogrzewania - prace obejmowały wymianę grzejników, wymianę 

rurociągów i armatury c.o., montaż zaworów termostatycznych, pomp 

Instalację chłodzenia - prace obejmowały budowę systemu chłodzącego 

Instalację solarną węzła cieplnego - prace obejmowały wykonanie Instalacji 

OZE 
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Instalację elektryczną - prace obejmowały modernizację instalacji 

elektrycznych budynku wynikającą z audytu energetycznego, która skutkować 

będzie ograniczeniem strat energii. Wykonanie instalacji odgromowej 

Instalację wodno – kanalizacyjną 

Instalację systemu oświetlenia - wymiana oświetlenia wewnętrznego 

scenicznego (zamontowanego w budynku na stałe). Zakres prac obejmuje 

wymianę źródeł światła na energooszczędne oraz wymianę opraw 

oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne 

Budynek przy ul. Danielewicza 15 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana posadzek, wymiana źródła 

ogrzewania, roboty termomodernizacyjne, wymiana pokrycia dachowego i 

orynnowania, roboty konstrukcyjne, instalacje sanitarne i elektryczne, 

wykończenie budynku 

Budynek Przedszkola Miejskiego nr 1 

Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana okien i drzwi 

zewnętrznych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, montaż instalacji 

solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej 

Budynek Przedszkola Miejskiego nr 2 

Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, ocieplenie podłogi w piwnicy, 

wymiana okien i drzwi zewnętrznych, modernizacja wentylacji wraz z 

rekuperacją ciepła, wymiana oświetlenia wewnętrznego zamontowanego w 

budynku na stałe, wymiana instalacji centralnego ogrzewania 

Budynek Przedszkola Miejskiego nr 5 

Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana okien i drzwi 

zewnętrznych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, montaż instalacji 

solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej 

Budynek C przy ul. Piłsudskiego 9  

Ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i stropu pod nieogrzewanym 

poddaszem, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wymiana instalacji 

centralnego ogrzewania, ocieplenie kominów 

Budynek MOSiR przy ul. Składowej 15 
Ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych, wymiana drzwi, ocieplenie 

podłogi na gruncie, wymiana instalacji centralnego ogrzewania połączona z 

wymianą źródła ciepła na gaz płynny, modernizacja wentylacji wraz z 
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rekuperacją ciepła, wymiana oświetlenia wewnętrznego zamontowanego w 

budynku na stałe, montaż instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii 

potrzebnej na podgrzanie ciepłej wody użytkowej. 

Budynek przy ul. Piłsudskiego 70 

W ramach robót budowlanych wykonano: roboty konserwatorskie i 

restauracyjne wymianę stolarki okiennej i drzwiowej posadzki schody 

wejściowe do budynku i podjazd dla osób niepełnosprawnych elewację 

wymianę więźby dachowej i pokrycia dachowego instalacje sanitarne 

wewnętrzne i zewnętrzne z przyłączami instalację przeciwpożarową instalację 

niskoprądową i teletechniczną instalację c.o. Oraz wentylację klimatyzację 

roboty elektryczne aranżację i wykończenie wnętrz roboty 

termomodernizacyjne budynku roboty budowlane, rozbiórkowe i remontowe 

zagospodarowanie terenu, zakup i montaż małej architektury oraz siłowni 

zewnętrznej. 

Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie  

Projekt w trakcie realizacji. 

W ramach robót budowlanych wykonana zostanie: przebudowa części piwnic, 

przebudowa wewnętrznej klatki schodowej, wykonanie zewnętrznego szybu 

windowego, zakup dostawa i montaż windy, odkopanie ściany 

fundamentowej, odbicie cokołu, rozbiórka kostki odbojowej, roboty ziemne, 

izolacja ścian, wykonanie nowego cokołu, przebudowa poddasza z 

dostosowaniem do potrzeb pomieszczeń użytkowych, konstrukcja stalowa 

dachu, pokrycie nowego dachu, stolarka okienna poddasza, zewnętrzna, 

drzwiowa wewnętrzna, stolarka p.poż., budowa tarasu i zadaszenia tarasu, 

malowanie i remont elewacji zewnętrznej, wymiana parapetów zewnętrznych, 

montaż nawietrzników, prace remontowe wewnętrzne, naprawa murów 

spękań, odtworzenie tynków. gładzie, wymiana podłogi w pomieszczeniach 

biurowych na panele ac5. odtworzenie dojść i podjazdów, chodników, 

klimatyzacja, wentylacja mechaniczna sal dużych, instalacja centralnego 

ogrzewania, instalacja wodno-kanalizacyjna, robocizna do instalacji, 

instalacja elektryczna. 
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Rzeszów 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 przedszkole  Ocieplenie budynku i strychu/dachu + instalacja solarna  

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 budynek szkoły  

Termomodernizacja: ocieplenie elewacji, stropu, piwnic i poddasza, wymiana 

instalacji CO, wymiana okien w piwnicy. 

Zamontowana instalacja fotowoltaiczna - na stronie południowe budynku - 

Staroniwska 55 

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 

Termomodernizacja, docieplenie budynku, posadzek na gruncie, wymiana 

stolarki okiennej, docieplenie stropów, wymiana systemu centralnego 

ogrzewania, zamontowana instalacja fotowoltaiczna, wymiana oświetlenia na 

system Led. 

Zespół Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Szopena 32 Zamontowana instalacja fotowoltaiczna 

Zespół Szkół Sportowych Zamontowana instalacja fotowoltaiczna 

Zespół Szkół Energetycznych 
Ocieplenie budynku, wymiana CO, wymiana oświetlenia na LED, 

zamontowana instalacja fotowoltaiczna 

Przedszkole Publiczne Nr 46 Nowy budynek oddany do użytkowania w 2021 roku 

Szkoła Podstawowa Nr 25 Termomodernizacja, zamontowana instalacja fotowoltaiczna 

IV Liceum Ogólnokształcące Termomodernizacja budynku i stropodachu. 

Szkoła Podstawowa Nr 8 Ocieplenie budynku styropianem, zamontowana instalacja fotowoltaiczna 

Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi 

Kompleksowa termomodernizacja budynku - ocieplenie ścian i dachu, 

wymiana okien. Zamontowana instalacja fotowoltaiczna. Wymiana - 

modernizacja sieci C.O. Wymiana źródeł światła na LED. 

Zespół Szkół Mechanicznych 
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie budynku auli szkolnej, 

zamontowana instalacja fotowoltaiczna 
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Przedszkole Publiczne Nr 36 Zamontowana instalacja fotowoltaiczna, remont kotłowni 

Przedszkole Publiczne Nr 32 Docieplenie ścian budynku, wymiana wymiennikowni do CO i ciepłej wody 

Zespół Szkół Plastycznych Docieplenie budynku, zmniejszenie zapotrzebowania na moc z sieci 

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Zamontowana instalacja fotowoltaiczna 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Zamontowana instalacja fotowoltaiczna  

Przedszkole Publiczne Nr 15 Docieplenie budynku i dachu 

Przedszkole Publiczne Nr 14 

Budynek został ocieplony (ściany zewnętrzne, ściany piwnicy, docieplenie 

stropodachu). Wymieniono stolarkę drzwiową na ścianie wschodniej. 

Wymieniono grzejniki na nowe, Zmodernizowano istniejący węzeł cieplny. 

Instalacja c.o. 

II Liceum Ogólnokształcące 

Sala gimnastyczna oraz aula zostały ocieplone styropianem. Strop również 

został ocieplony styropianem. Stary budynek (116 lat) był poddany 

modernizacji poprzez ocieplenie ostatniego stropu wełną mineralną. 

Natomiast ściany budynku zostały na nowo otynkowane (na to tylko wyraził 

zgodę konserwator zabytków). 

Przedszkole Publiczne Nr 42 Termomodernizacja całego budynku, wymiana CO w 2015 r. 

Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi 
Wymiana okien, modernizacja węzła C.O, docieplenie budynku 

(termomodernizacja), zamontowana instalacja fotowoltaiczna 

Szkoła Podstawowa Nr 34 Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW. 

Zespół Szkół Samochodowych 
Termoizolacja budynku (dotyczy zarówno budynku szkoły oraz ogrzewanych 

budynków CKZ) instalacja fotowoltaiczna - dotyczy tylko budynku szkoły 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 
Zamontowana instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku szkoły w 2019 

roku. 
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Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 
Modernizacja ciągu ciepłowniczego między kotłownią znajdującą się w 

budynku przy ul. Beskidzka 6, a budynkiem przy ul. Beskidzka 5. 

Szkoła Podstawowa Nr 24 
Termomodernizacja, zamontowana instalacja fotowoltaiczna na nowej części 

budynku 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Zamontowana instalacja fotowoltaiczna 

Szkoła Podstawowa Nr 16 
Została wykonana termomodernizacja budynku głównego, zamontowana 

instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku głównego szkoły o mocy 15 kW 

Przedszkole Publiczne Nr 28 

Została wykonana termomodernizacja: docieplenie ścian, docieplenie 

stropodachu, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi wejściowych, 

wymiana instalacji CO, izolacja pionowa fundamentów, wymiana oświetlenia 

na ledowe, zamontowana instalacja fotowoltaiczna 

Przedszkole Publiczne Nr 11 Zamontowana instalacja fotowoltaiczna 

Przedszkole Publiczne Nr 37 Zamontowana instalacja fotowoltaiczna 

III Liceum Ogólnokształcące 

Wymiana stolarki okiennej, drzwi wejściowych, termoizolacja przewiązki 

pomiędzy budynkami III Liceum Ogólnokształcącego i dawnego Gimnazjum 

nr 2, zamontowana instalacja fotowoltaiczna w części budynku o mocy 15kW 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 Zamontowana instalacja fotowoltaiczna 

Szkoła Podstawowa Nr 5 Budynek A Szkoły Podstawowej jest podłączony do instalacji fotowoltaicznej. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 
Ocieplenie i termomodernizacja budynku, zamontowana instalacja 

fotowoltaiczna 

VIII Liceum Ogólnokształcące 

Wymiana stolarki okiennej, docieplenie budynku (modernizacja elewacji), 

wymiana zaworów na grzejnikach żeliwnych na termostatyczne, 

zamontowana instalacja fotowoltaiczna 
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Szkoła Podstawowa Nr 11 

Wykonano termomodernizacje budynku (rok 2019) polegającą na dociepleniu 

ścian zewnętrznych styropianem oraz wymianą drzwi zewnętrznych 

posiadających przenikalność cieplną zgodną z obecnymi normami. W tym 

samym roku zamontowana była instalacja fotowoltaiczna 30KW - 

uruchomiona od stycznia 2020 r. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 
Termomodernizacja - ocieplenie ścian i dachów, zamontowana instalacja 

fotowoltaiczna 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 
Sukcesywna wymiana okien drewnianych na plastikowe oraz montaż 

wentylacji/ klimatyzacji w kuchni szkolnej z odzyskiem ciepła. 

Szkoła Podstawowa Nr 31 

Ocieplenie budynku, wymiana węzła ciepłowniczego, wymiana grzejników i 

założenie termoregulatorów na grzejnikach, wymiana okien, zamontowana 

instalacja fotowoltaiczna 

Szkoła Podstawowa Nr 9 Zamontowana instalacja fotowoltaiczna 

Przedszkole Publiczne Nr 05 

Ocieplanie ścian budynku, docieplenie stropodachu, wymiana źródła światła 

(żarówki i świetlówki), instalacja odgromowa, wymiana drzwi zewnętrznych, 

modernizacja instalacji ciepłej wody, izolacja ścian fundamentowych, 

czyszczenie i malowanie dachu, remont tarasu 

Przedszkole Publiczne Nr 17 
Budynek Przedszkola jest przygotowywany do termomodernizacji z 

Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. 

Przedszkole Publiczne Nr 22 

Docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymiana CO, 

wymiana instalacji elektrycznej, zamontowana instalacja fotowoltaiczna, 

pionowa izolacja fundamentów, wymiana stolarki drzwi wejściowych 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 
Budynek nowo wybudowany w 2010 r. Spełnia obowiązujące normy 

efektywności energetycznej. 

Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 
Częściowe docieplenie od strony frontowej, wymiana dachu z ociepleniem 

dachu 



Załącznik nr 2 do Diagnozy mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

 

44 

Obiekt Wykonane działania 

Przedszkole Publiczne Nr 13 

Ocieplenie ścian budynku, stropodachu, wymiana źródeł światła (żarówki, 

świetlówki), wymiana kaloryferów, instalacja odgromowa, izolacja ścian 

fundamentu 

Przedszkole Publiczne Nr 41 

Dobudowanie wiatrołapu wykonanie poziomej izolacji ścian budynku i 

pionowa izolacja ścian zewnętrznych wraz z dociepleniem w gruncie 

osuszenie i odgrzybianie wymiana zniszczonych tynków termomodernizacja 

stropu piwnic ocieplenie ścian zewnętrznych termomodernizacja stropodachu 

wymiana grzejników 

Szkoła Podstawowa Nr 28 Termomodernizacja, zamontowana instalacja fotowoltaiczna 

Przedszkole Publiczne Nr 07 Ocieplenie ścian oraz stropu, izolacja fundamentów 

Zespół Szkół Nr 3 

Wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej – wejściowej 

(zewnętrznej) remont elewacji z ociepleniem, wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej, pionowej zewnętrznej  

Zespół Szkół Nr 3 
Wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej wejściowej 

(zewnętrzne) 

Przedszkole Publiczne Nr 20 
Zamontowana instalacja fotowoltaiczna, ocieplenie budynku, zmiana instalacji 

centralnego ogrzewania 

Zespół Szkół Nr 3 
Wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej wejściowej 

(zewnętrzne) 

Zespół Szkół Nr 3 

Wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej wejściowej 

(zewnętrzne) remont elewacji z ociepleniem, wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej pionowej zewnętrznej  

Przedszkole Publiczne Nr 19 

2012-modernizacja i remont instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej 

wody 

2014-zmiana docieplenia i kolorystyki budynku z pracami towarzyszącymi 

2016- remont kuchni i zaplecza kuchennego- instalacja pieca konwekcyjnego 
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2018-remont instalacji elektrycznej w budynku przedszkola 

2019-wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania inwestycyjnego 

pn. "zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF" 

zawarcie umowy kompleksowej -prosumenckiej 

I Liceum Ogólnokształcące 

Kompensacja mocy biernej - montaż urządzenia, wymiana oświetlenia na 

LED w całej szkole, zmiana mocy zamówionej celem uniknięcia opłat za 

przekroczenie mocy 

Przedszkole Publiczne Nr 43 Ocieplenie ścian budynku, stropodachu, 

Przedszkole Publiczne Nr 40 
Termomodernizacja (wymiana instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie 

budynku) 

Żłobek nr 1  
Montaż instalacji solarnej, 

Ocieplenie budynku wraz z wymianą stolarki okiennej  

Żłobek nr 3 
Montaż instalacji solarnej, 

Ocieplenie budynku wraz z wymianą stolarki okiennej 

Żłobek nr 5 Montaż instalacji fotowoltaicznej- montaż w 2019 r. 

Żłobek nr 8 
Montaż instalacji solarnej, 

Ocieplenie budynku wraz z wymianą stolarki okiennej  

Żłobek nr 9 
Montaż instalacji solarnej, 

Ocieplenie budynku wraz z wymianą stolarki okiennej 

Żłobek nr 10 
Montaż instalacji solarnej, 

Ocieplenie budynku wraz z wymianą stolarki okiennej 

Żłobek nr 11 
Montaż instalacji solarnej, 

Ocieplenie budynku wraz z wymianą stolarki okiennej 
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Szpital Miejski Zamontowana instalacja fotowoltaiczna 

Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 Zamontowana instalacja fotowoltaiczna oraz kolektory słoneczne 

Przychodnia Specjalistyczna Nr 3 Zamontowana instalacja fotowoltaiczna oraz kolektory słoneczne 

SP ZOZ CLU, Rzeszów, ul. Kochanowskiego 17 Ocieplenie budynku, wymiana okien, panele fotowoltaiczne 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie przy ul. Jagiellońska 26 

W 2002 wymieniono okna i drzwi wejściowe do budynku 

W 2005 r. Wykonano docieplenie elewacji oraz odkopano i wykonano izolacje 

ścian przyziemia. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie przy ul. Skubisza 4 
W 2007 wymieniono okna 

W 2009 wykonano docieplenie elewacji 

DPS ul. Mjr H. Sucharskiego 1 
Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 18 kW   

Instalacja solarna o powierzchni kolektorów 43,2 m
2
 

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

w Rzeszowie 

Zamontowana instalacja fotowoltaiczna Wykonanie pokrycia dachowego, 

docieplenie stropodachu, 

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w 

Rzeszowie, ul. Załęska 7a 

Przebudowa kotłowni węglowej na gazową – 2005 r., 

Termoizolacja budynku – 2006 r.: 

- wymiana okien na plastikowe w części budynku, 

- docieplenie ścian styropianem, 

- wymiana konstrukcji dachu z płaskiej na dwuspadowej, 

- docieplenie poddasza wełną mineralną, 

Montaż instalacji solarnej do podgrzewania wody użytkowej – 2006 r., 

Zamontowana instalacja fotowoltaiczna – 2019 r., 

Wymiana jednego kotła gazowego na bardziej wydajny i oszczędny – piec 

kondensacyjny – 2022 r. 
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Dom Pomocy Społecznej – Warsztat Terapii Zajęciowej 

Termomodernizacja budynku: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (stolarka 

aluminiowa) w całym obiektu – 2020 r., docieplenie ścian zewnętrznych 

styropianem wraz z wykonaniem nowej elewacji – 2021 r., wymiana pokrycia 

dachowego z papodachówki na blachodachówkę – 2011 r., docieplenie 

stropów podwieszanych wełną mineralną – 2011 r., 

Zamontowana instalacja fotowoltaiczna – 2021 r. 

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie im. 

Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie przy ul. Powstańców Styczniowych 37 

Nadbudowa, przebudowa budynku, docieplenie ścian zewnętrznych i 

wewnętrznych, przebudowa systemu instalacji elektrycznych, instalacja 

solarna, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie przyłącza wody do 

budynku, dopasowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów, ul. Powstańców Śląskich 4 

Docieplono stropy dachów płaskich, poprawiono izolację termiczną ścian, 

wykonanie dachów wielospadowych wraz z dociepleniem podczas 

modernizacji Domu w 2012 roku.  

Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 30 kW, 

Wykonana instalacja solarna o powierzchni kolektorów 62 m
2
 i produkcji 

ciepła użytkowego 56 GJ. 

Środowiskowy Dom Samopomocy Niezapominajka 
Zamontowana instalacja fotowoltaiczna w celu ograniczenia zużycia energii 

elektrycznej i elektrycznego dogrzania wody na bieżące potrzeby 

MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. 

Obiekty sieciowe  

Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację 

sieci ciepłowniczych ETAP 1, Długość planowanej do wybudowania / 

zmodernizowania sieci ciepłowniczej: 8,05 km. Zadanie realizowane w latach: 

2015-2023. 

MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. 

Obiekty sieciowe 

Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację 

sieci ciepłowniczych ETAP 2. Długość wybudowanej / zmodernizowanej sieci 

ciepłowniczej: 5,94 km. Zadanie realizowane w latach: 2016-2021. 

MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. 

Obiekty sieciowe 

Likwidacja węzłów grupowych na terenie miasta Rzeszowa.  

Długość planowanej do wybudowania / zmodernizowania sieci ciepłowniczej: 
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6,399 km. Ilość planowanych do zamontowania węzłów cieplnych 29 [szt.] 

Zadanie realizowane w latach: 2020-2022. 

MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. 

Obiekty sieciowe 

 

Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania 

w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich 

na indywidualne węzły cieplne wraz z budową nowych przyłączy cieplnych.  

Długość wybudowanej / zmodernizowanej sieci ciepłowniczej: 5,51 km. Ilość 

zamontowanych węzłów cieplnych 13 [szt.]. Zadanie realizowane w latach: 

2016-2020. 

MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. 

Obiekty sieciowe 

Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów. Długość 

planowanej do wybudowania sieci ciepłowniczej: 8,916 km. Zadanie 

realizowane w latach: 

2016-2023. 

MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. 

budynek:  ul. Staszica 24 
Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy: 12,88 kW 

MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. 

budynek: ul. Kochanowskiego 25  
Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy: 5,04 kW 

MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. 

budynek: ul. Brydaka 1A  
Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy: 17,08 kW 

MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. 

budynek: ul. Baczyńskiego 5 
Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy: 18,16 kW 

MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. 

budynek: ul. W. Pola 2A 
Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy: 5,6 kW 

MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. 

budynek: ul. Chełmońskiego 4  
Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy: 3,36 kW 

MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. 

budynek: ul. Ks. Sondeja 15 
Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy: 10,64 kW 

MPWiK Sp. z o.o. - Zakład Uzdatniania Wody, Rzeszów, ul. Zwięczycka 36 Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 200 kW 

MPWiK Sp. z o.o. - Oczyszczalnia Ścieków, Rzeszów, ul. Ciepłownicza 2 Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 000 kW 

MPWiK Sp. z o.o. – hydrofornia, Rzeszów, ul. Brydaka 1B Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 12,75 kW 
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MPWiK Sp. z o.o. – hydrofornia, Rzeszów, ul. Armii Krajowej 84 Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 14,25 kW 

MPWiK Sp. z o.o. – hydrofornia, Rzeszów, ul. Kochanowskiego 23 Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 8,63 kW 

MPWiK Sp. z o.o. – hydrofornia, Rzeszów, ul. Krakowska 13 Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 7,88 kW 

MPWiK Sp. z o.o. – hydrofornia, Rzeszów, ul. Chełmońskiego 4 Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 7,88 kW 

MPWiK Sp. z o.o. – hydrofornia, Rzeszów, ul. Naruszewicza 18 (warsztat, 

garaż, budynek biurowy)  
Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 47,90 kW 

MPWiK Sp. z o.o. – zbiorników wody pitnej na os. Pobitno w Rzeszowie,  

ul. Morgowa. 
 Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 50,72 kW 

MPWiK Sp. z o.o., Oczyszczalnia Ścieków, Rzeszów, ul. Ciepłownicza 2 

Blok kogeneracyjny (zasilany biogazem powstającym w procesie 

oczyszczania ścieków komunalnych), Moc elektryczna: 1 050 kW,  

Moc cieplna: 1 500 kW. 

MPGK, ul. Ciepłownicza 11 Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 24,42 kW 

MPGK, ul. Cienista 3 Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 27,2 kW 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Termomodernizacja hali warsztatowej 

Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 99 kW 

Wymiana oświetlenia na halach oraz placu postojowym na energooszczędne 

LED 

Hala Targowa - Targowa 6 Wymiana źródeł światła na oświetlenie ledowe 

Hala Mięsna – ul. 8-go Marca Wykonano ocieplenie elewacji i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 

Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie 

2009 Wymiana stolarki okiennej na III piętrze. 

2010/2011 przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

2018 wymiana stolarki okiennej na II piętrze. 
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Teatr Maska w Rzeszowie Systematyczna wymiana oświetlenia scenicznego na energooszczędne 

RDK Filia Załęże 

Docieplenie przegród budowlanych zewnętrznych budynku 

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych 

Remont trzonów kominowych ponad połacią dachu 

Częściowa wymiana okien i drzwi 

Montaż nawiewników okiennych higrosterowalnych 

Wykonanie tynków cienkowarstwowych elewacji 

Wykonanie/odtworzenie opaski odbojowej wokół budynku 

Wymiana pokrycia dachu wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej 

Wykonanie instalacji odgromowej 

Wymiana rynien i rur spustowych, parapetów zewnętrznych 

Modernizacja instalacji c.o. 

Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej 

Modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie oświetlenia na 

energooszczędne Led 

Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy na dachu budynku  

Stadion Miejski „Stal” w Rzeszowie – Hala Sportowa Termomodernizacja 

Stadion Miejski „Stal” w Rzeszowie – Budynek starego węzła ciepłego Termomodernizacja 

Budynek administracji (ROSiR, MATiP, Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa),  

ul. Jałowego 23 A 
Dach docieplony + elewacja + wymienione okna i drzwi 

Pływalnia Kryta, ul. Jałowego Dach z dociepleniem, elewacja + wymienione okna 

Budynek Łącznik, ul. Jałowego Dach z dociepleniem + ½ elewacji i okien  
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Hala Sportowa ul. Pułaskiego Elewacja + dach 

Pawilon Szatniowy ul. Pułaskiego Dach + elewacja + okna i drzwi 

Hala Tenisowa, ul. Jałowego  Poszycie PVC wypełnione powietrzem 

RCSW ul. Podpromie 10 Dach + elewacja 

Stadion Resovii ul. Wyspiańskiego 22 (Pawilony: Północny, Środkowy i 

Południowy) 
Elewacja na Pawilonach Południowym i Północnym + okna i drzwi 

Pływalnia „Muszelka”, ul. Starzyńskiego 17 1/3 elewacja+ dach + okna + drzwi 

Pływalnia „Delfin”, ul. Rejtana 30 Elewacja + okna + drzwi + dach docieplony 

Pływalnia „Karpik”, ul. Solarza 12 Elewacja + okna + drzwi + dach docieplony 

Świlcza 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bratkowicach 

W ramach projektu ocieplono ściany zewnętrznej, wymieniono stolarkę 

okienną na nową PCV, wymieniono źródło ciepła na kotły 

niskotemperaturowe kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania i palnikiem 

modułowym, z automatyką pogodową, wymienione zostało oświetlenie – 

zamontowano 32 lampy LED o mocy 13W każda oraz wykonano instalację 

fotowoltaiczną na dachu o mocy 5,7 kWp, złożoną z 20 paneli 

fotowoltaicznych o mocy 285 Wp każdy 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Bratkowicach 

W ramach projektu wymieniono źródło ciepła na dwufunkcyjny kocioł gazowy 

niskotemperaturowy z automatyką pogodową, wymieniono instalację c.o., 

zamontowano zawory odpowietrzające w pionach najwyższej kondygnacji, 

zastosowano zwory grzejnikowe, zlikwidowano naczynie zbiorcze, izolacja 

poziomów rozprowadzjących, wymienione zostało oświetlenie – 

zamontowano 18 lamp Led o mocy 13 w każda oraz wykonano instalację 

fotowoltaiczną na dachu o mocy 3,42 kWp, złożoną z 12 paneli 

fotowoltaicznych o mocy 285 wp każdy 



Załącznik nr 2 do Diagnozy mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

 

52 

Obiekt Wykonane działania 

Szkoła Podstawowa w Świlczy 

W ramach projektu ocieplono ściany zewnętrzne, wymieniono stolarkę 

okienną na nową PCV, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – 

wymiana orurowania i grzejników, zamontowano zwory grzejnikowe, izolacja 

poziomów rozprowadzjących, wymienione zostało oświetlenie – 

zamontowano 47 lamp LED o mocy 13 W każda oraz wykonano instalację 

fotowoltaiczną na dachu o mocy 11,4kWp, złożoną z 40 paneli 

fotowoltaicznych o mocy 285 Wp każdy 

Przedszkole w Bratkowicach 

W ramach projektu wymieniono stolarkę okienną na nową PCV, 

modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej – instalacja zasobnika ciepła, 

wykonanie instalacji solarnej do wspomagania przygotowania cwu, montaż 10 

płaskich kolektorów słonecznych o mocy szczytowej 14,58 kW 

wymienione zostało oświetlenie – zamontowano 56 lamp LED o mocy 7W 

każda oraz wykonano instalację fotowoltaiczną na dachu o mocy 3,6kWp, 

złożoną z 12 paneli fotowoltaicznych o mocy 300 Wp każdy 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mrowli 

W ramach projektu wymieniono źródło ciepła na dwufunkcyjny kocioł gazowy 

niskotemperaturowy z automatyką pogodową wymieniono rury i grzejniki, 

montaż zaworów odpowietrzających, montaż zaworów przy grzejnikach, 

likwidacja otwartego naczynia zbiorczego, izolacja poziomów 

rozprowadzjących, modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej – instalacja 

zasobnika ciepła, wykonanie instalacji solarnej do wspomagania 

przygotowania cwu, montaż 8 płaskich kolektorów słonecznych o mocy 

szczytowej 11,66 kW, wymienione zostało oświetlenie – zamontowano 20 

lamp LED o mocy 128 W każda oraz wykonano instalację fotowoltaiczną na 

dachu o mocy 6,3 kWp, złożoną z 20 paneli fotowoltaicznych o mocy 315 Wp 

każdy 

Zespół Szkół w Dąbrowie 

W ramach projektu wymieniono źródło ciepła na dwufunkcyjny kocioł gazowy 

niskotemperaturowy wymieniono rury i grzejniki, 

montaż zaworów odpowietrzających, montaż zaworów przy grzejnikach, 

likwidacja otwartego naczynia zbiorczego, izolacja poziomów 

rozprowadzjących 

wymienione zostało oświetlenie – zamontowano 60 lamp LED o mocy 8 W 

każda oraz wykonano instalację fotowoltaiczną na dachu o mocy 6 kwp, 
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złożoną z 20 paneli fotowoltaicznych o mocy 300 Wp każdy 

Oczyszczalnia ścieków Świlcza - Kamyszyn 
Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 99,6 kW  

dokonano montażu 332 modułów fotowoltaicznych o mocy 300 Wp każdy 

Stacja Uzdatniania Wody -Świlcza i Woliczka /Hydrofornia Woliczka 
Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 51,6 kW  

dokonano montażu 172 modułów fotowoltaicznych o mocy 300 Wp każdy 

Hydrofornia Trzciana / Stacja Uzdatniania Wody 
Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 15,0 kW  

dokonano montażu 50 modułów fotowoltaicznych o mocy 300 Wp każdy 

Przepompownia Trzciana 
Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,9 kW  

dokonano montażu 33 modułów fotowoltaicznych o mocy 300 Wp każdy 

Szkoła Podstawowa w Trzcianie (Zespół Szkół w Trzcianie) 
Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,9 kW  

dokonano montażu 33 modułów fotowoltaicznych o mocy 300 Wp każdy 

Urząd Gminy Świlcza -budynek 1 
Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,0 kW  

dokonano montażu 20 modułów fotowoltaicznych o mocy 300 Wp każdy 

Urząd Gminy Świlcza -budynek 2 (CUW) 
Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,2 kW  

dokonano montażu 12 modułów fotowoltaicznych o mocy 300 Wp każdy 

Przedszkole w Świlczy 
Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,0 kW  

dokonano montażu 20 modułów fotowoltaicznych o mocy 300 Wp każdy 

Stacja Uzdatniania Wody w Bratkowicach / Hydrofornia 
Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 57,9 kW  

dokonano montażu 193 modułów fotowoltaicznych o mocy 300 Wp każdy 
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Gminne centrum Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie 
Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 34,56 kW  

dokonano montażu 96 modułów fotowoltaicznych o mocy 380 Wp każdy 

Dom Strażaka w Świlczy 
Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 13,68 kW  

dokonano montażu 38 modułów fotowoltaicznych o mocy 380 Wp każdy 

Dom Ludowy Dąbrowa 
Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 10,80 kW  

dokonano montażu 36 modułów fotowoltaicznych o mocy 300 Wp każdy 

Przedszkole i Żłobek w Mrowli 
Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 11,78 kW  

dokonano montażu 38 modułów fotowoltaicznych o mocy 310 Wp każdy 

Pawilon sportowy w Świlczy 
Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 1,50 kW  

dokonano montażu 6 modułów fotowoltaicznych o mocy 250 Wp każdy 

Pawilon sportowy w Rudnej Wielkiej 
Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,32 kW  

dokonano montażu 16 modułów fotowoltaicznych o mocy 270 Wp każdy 

Szkoła i Przedszkole Błędowa Zgłobieńska 
Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,80 kW  

dokonano montażu 20 modułów fotowoltaicznych o mocy 340 Wp każdy 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bratkowicach 
Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,11 kW  

dokonano montażu 14 modułów fotowoltaicznych o mocy 365 Wp każdy 

Trzebownisko 

Dom ludowy w Trzebownisku Ocieplenie budynku, wymiana kotła ciepłowniczego, wymiana okien i drzwi 

Budynek OSP w Trzebownisko Ocieplenie budynku 

Dom ludowy w Nowej Wsi Ocieplenie budynku  

Dom ludowy w Tajęcinie Ocieplenie budynku, wymiana okien 

Centrum Kultury i Sztuki w Łące 
Gruntowny remont budynku, wymiana drzwi i okien, ocieplenie budynku, 

instalacja nowego kotła ciepłowniczego 
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Tyczyn 

Budynek Urzędu Miejskiego - ul. Rynek 18, Tyczyn 
Wymiana stolarki, wymiana źródła ciepła, ocieplenie fundamentów, ścian i 

stropu 

budynek administracyjny - ul. Św. Krzyża 14, Tyczyn Wymiana stolarki, ocieplenie fundamentów, ścian i stropu 

Budynek OSP Kielnarowa 
Wymiana stolarki, wymiana źródła ciepła, ocieplenie fundamentów, ścian i 

stropu 

Dom Kultury + Biblioteka – ul. Mickiewicza 1, Tyczyn 
Wymiana stolarki, wymiana źródła ciepła, ocieplenie fundamentów, ścian i 

stropu 

szkoła dla dzieci niepełnosprawnych – Hermanowa 905 
Wymiana stolarki, wymiana źródła ciepła, ocieplenie fundamentów, ścian i 

stropu 

dom ludowy – Hermanowa 225 
Wymiana stolarki, wymiana źródła ciepła, ocieplenie fundamentów, ścian i 

stropu 

Bd - brak danych 

Źródło: Informacje z gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

 

 

  



Załącznik nr 2 do Diagnozy mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

 

56 

Tabela 3. Ilość obiektów na terenie gminy wymagających inwestycji dotyczących na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Obiekt Rodzaj inwestycji Koszt i źródło finansowania (jeśli są określone) 

Błażowa 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej  Wymaga zainstalowania instalacji OZE  

Gmina Błażowa będzie się ubiegać  

o pozyskanie dofinansowania inwestycji ze środków 

zewnętrznych 

Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej 
Wymaga wykonania termomodernizacji  

i zainstalowania instalacji OZE 

Ochotnicza Straż Pożarna w Błażowej Wymaga zainstalowania instalacji OZE  

Przedszkole Publiczne w Błażowej 
Wymaga wykonania termomodernizacji  

i zainstalowania instalacji OZE 

Liceum Ogólnokształcące w Błażowej 
Wymaga wykonania termomodernizacji  

i zainstalowania instalacji OZE 

Szkoła Podstawowa w Błażowej 
Wymaga wykonania termomodernizacji  

i zainstalowania instalacji OZE 

Hala Sportowa w Błażowej Wymaga zainstalowania instalacji OZE 

Szkoła Podstawowa w Piątkowej Wymaga zainstalowania instalacji OZE 

Dom Ludowy w Piątkowej 
Wymaga wykonania termomodernizacji  

i zainstalowania instalacji OZE 

Szkoła Podstawowa w Białce Wymaga zainstalowania instalacji OZE 

Szkoła Podstawowa w Lecce 
Wymaga zainstalowania instalacji OZE  

i wymiany źródła ciepła 

Dom Ludowy w Lecce Wymaga zainstalowania instalacji OZE 

Szkoła Podstawowa w Kąkolówce 
Wymaga wykonania termomodernizacji  

i zainstalowania instalacji OZE 

Dom Ludowy w Kąkolówce Wymaga zainstalowania instalacji OZE 

Szkoła Podstawowa w Nowym Borku Wymaga zainstalowania instalacji OZE 

Szkoła Podstawowa Nowy Borek Przylasek 
Wymaga wykonania termomodernizacji  

i zainstalowania instalacji OZE 

Boguchwała 

Dom Kultury w Zarzeczu Termomodernizacja 2 000 000,00 zł (środki zewnętrzne + środki własne) 

Budynek były szkoły w Zarzeczu Termomodernizacja 1 000 000,00 zł (środki zewnętrzne + środki własne) 

Budynek Domu Kultury w Niechobrzu Mitygacja (m.in. Pompa ciepła, elewacja) 500 000,00 zł (środki zewnętrzne + środki własne) 

Budynek socjalny w Niechobrzu Mitygacja (m.in. Pompa ciepła, termomodernizacja) 1 000 000,00 zł (środki zewnętrzne + środki własne) 

Budynek wielofunkcyjny w Niechobrzu Mitygacja (m.in. Pompa ciepła) 500 000,00 zł (środki zewnętrzne + środki własne) 
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Obiekt Rodzaj inwestycji Koszt i źródło finansowania (jeśli są określone) 

Dom Kultury w Nosówce Mitygacja (m.in. Pompa ciepła, elewacja) 1 500 000,00 zł (środki zewnętrzne + środki własne) 

Dom Kultury w Woli Zgłobieńskiej Mitygacja (m.in. Pompa ciepła, elewacja) 2 000 000,00 zł (środki zewnętrzne + środki własne) 

Dom Kultury w Zgłobniu 
Mitygacja (m.in. Dach, pompa ciepła, 

termomodernizacja) 
2 500 000,00 zł (środki zewnętrzne + środki własne) 

SP Niechobrz 1 
Mitygacja (m.in. Pompa ciepła, ogniwa 

fotowoltaiczne) 
5 000 000,00 zł (środki zewnętrzne + środki własne) 

SP Niechobrz 2 
Mitygacja (m.in. Pompa ciepła, ogniwa 

fotowoltaiczne) 
5 000 000,00 zł (środki zewnętrzne + środki własne) 

SP Zgłobień 
Mitygacja (m.in. Pompa ciepła, ogniwa 

fotowoltaiczne) 
5 000 000,00 zł (środki zewnętrzne + środki własne) 

SP Boguchwała 
Mitygacja (m.in. Pompa ciepła, ogniwa 

fotowoltaiczne) 
5 000 000,00 zł (środki zewnętrzne + środki własne) 

SP Racławówka  
Mitygacja (m.in. Pompa ciepła, ogniwa 

fotowoltaiczne) 
5 000 000,00 zł (środki zewnętrzne + środki własne) 

SP Nosówka 
Mitygacja (m.in. Pompa ciepła, ogniwa 

fotowoltaiczne) 
5 000 000,00 zł (środki zewnętrzne + środki własne) 

SP Lutoryż 
Mitygacja (m.in. Pompa ciepła, ogniwa 

fotowoltaiczne) 
5 000 000,00 zł (środki zewnętrzne + środki własne) 

LO w Boguchwale 
Mitygacja (m.in. Pompa ciepła, ogniwa 

fotowoltaiczne) 
5 000 000,00 zł (środki zewnętrzne + środki własne) 

SP Mogielnica 
Mitygacja (m.in. Pompa ciepła, ogniwa 

fotowoltaiczne) 
5 000 000,00 zł (środki zewnętrzne + środki własne) 

Czarna 

Budynek zaplecza sportowego w Pogwizdowie 

Budynek ośrodka zdrowia w Krzemienicy  

Oczyszczalnia ścieków w Czarnej  

Stacja Uzdatniania wody w Czarnej 

Termomodernizacja  

 

Termomodernizacja  

 

Instalacja OZE 

 

Instalacja OZE 

 

Bd 
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Obiekt Rodzaj inwestycji Koszt i źródło finansowania (jeśli są określone) 

Stacja uzdatniania wody w Krzemienicy  

Szkoła w Zalesiu  

Instalacja OZE  

 

Wymiana źródła ciepła  

Czudec 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w 

Czudcu 
Fotowoltaika,  

Docieplenie ścian 
Bd 

Zespół Szkół w Babicy 
Fotowoltaika,  Bd 

Zespół Szkół w Wyżnem 
Fotowoltaika,  Bd 

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi 
Fotowoltaika,  Bd 

Szkoła Podstawowa w Zaborowie 
Fotowoltaika,  Bd 

Zespół Szkół w Pstrągowej 
Fotowoltaika,  Bd 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pstrągowej Fotowoltaika,  

Docieplenie ścian 
Bd 

Dom Ludowy w Babicy 
Fotowoltaika,  Bd 

Dom Ludowy w Wyżnem Fotowoltaika,  

Docieplenie ścian 
Bd 

Ośrodek Zdrowia w Pstrągowej Fotowoltaika,  

Docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej 
Bd 

Głogów Małopolski 

Centrum przesiadkowe  
Zainstalowanie instalacji OZE 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

Hala wielofunkcyjna na os. Rogoźnica 
Zainstalowanie instalacji OZE 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 
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Obiekt Rodzaj inwestycji Koszt i źródło finansowania (jeśli są określone) 

Hala Sportowa w Wysokiej Głogowskiej 
Zainstalowanie instalacji OZE 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

Nowy Dom Ludowy w Budach Gł. 
Zainstalowanie instalacji OZE 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

Dom Ludowy w Woli Cichej 
Zainstalowanie instalacji OZE 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

Dom Ludowy w Rudnej Małej 
Zainstalowanie instalacji OZE 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

Dom Ludowy w Wysokiej Gł 
Zainstalowanie instalacji OZE 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

Dom Ludowy w Rogoźnicy  
Zainstalowanie instalacji OZE 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

Stary Dom Ludowy w Budach Gł. 
Zainstalowanie instalacji OZE 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOSiGW 

Oczyszczalnia ścieków w Przewrotnem 
Zainstalowanie instalacji OZE 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOSiGW 

Studnie na os. Rogoźnica 
Zainstalowanie instalacji OZE 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOSiGW 

Montaż instalacji OZE na innych obiektach 
gminnych i infrastrukturalnych posiadających już 
instalacje OZE do 50 kW  

Zainstalowanie instalacji OZE 
Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 
FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 
NFOSiGW 

Montaż pomp ciepła na obiektach i budynkach 

gminnych wyposażonych w instalacje OZE Montaż pomp ciepła 
Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 
FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 
NFOSiGW 
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Obiekt Rodzaj inwestycji Koszt i źródło finansowania (jeśli są określone) 

Hyżne 

Szkoła podstawowa w Brzezówce Zainstalowanie instalacji OZE  Bd 

Szkoła podstawowa w Dylągówce Zainstalowanie instalacji OZE  Bd 

Budynek GOK filia w Dylągówce Zainstalowanie instalacji OZE  Bd 

Szkoła podstawowa nr 1 i 2  

w Hyżnem + hala sportowa 
Zainstalowanie instalacji OZE  Bd 

Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem Zainstalowanie instalacji OZE  Bd 

Centrum Integracji i Rozwoju „Stara Mleczarnia" Zainstalowanie instalacji OZE  Bd 

Urząd Gminy w Hyżnem Zainstalowanie instalacji OZE  Bd 

Szkoła podstawowa w Szklarach Zainstalowanie instalacji OZE  Bd 

Szkoła podstawowa w Wólce Hyżneńskiej Zainstalowanie instalacji OZE  Bd 

Krasne 

- Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie całej 

gminy Krasne 
15 mln zł – Program Polski Ład 

Budynki Oświatowe na terenie Gminy Krasne Bd 
Bd 

Lubenia 

Budynki Szkół Podstawowych w Siedliskach, Lubeni 

i Straszydlu, budynek Urzędu Gminy w Lubeni 
Zainstalowanie instalacji OZE, wymiana dachu  Bd 

Dom Kultury w Sołonce, Dom Kultury w Siedliskach  Termomodernizacja budynku, wymiana dachu Bd 

Dom Kultury w Sołonce, Dom Kultury w Siedliskach, 

Dom Kultury w Straszydlu 
Zainstalowanie instalacji OZE Bd 

Drogi gminne i powiatowe na terenie Gminy 

Lubenia  

Wymiana oświetlenia na LED na terenie Gminy 

Lubenia 
Bd 

Łańcut 

Ośrodek zdrowia Albigowa 
Wymiana instalacji C.O. docieplenie stropów wraz z 

wymianą dachu, docieplenie elewacji 
Bd 

Ośrodek Kultury Albigowa 

Kompleksowa termomodernizacja z wymianą 

systemu grzewczego, docieplenie stropów, 

docieplenie elewacji, izolacja fundamentów 

Bd 

OSP Albigowa Honie 
Kompleksowa termomodernizacja z wymianą 

systemu grzewczego, docieplenie stropów, 
Bd 
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Obiekt Rodzaj inwestycji Koszt i źródło finansowania (jeśli są określone) 

docieplenie elewacji, izolacja fundamentów 

Budynek LKS Albigowa Nie dotyczy Bd 

Dom społeczny + Grzybek Cierpisz 
Docieplenie poddasza, uzupełnienie instalacji C.O., 

izolacja fundamentów 
Bd 

Dom społeczny Cierpisz (Górny) Nie dotyczy Bd 

Budynek LKS Głuchów Nie dotyczy Bd 

Ośrodek Kultury Głuchów 

Kompleksowa termomodernizacja z wymianą 

systemu grzewczego, docieplenie stropów, 

docieplenie elewacji, izolacja fundamentów 

Bd 

Ośrodek Kultury i remiza Handzlówka 

Kompleksowa termomodernizacja z wymianą 

systemu grzewczego, docieplenie stropów, 

docieplenie elewacji, izolacja fundamentów 

Bd 

Dom orkiestry Handzlówka 

Kompleksowa termomodernizacja z wymianą 

systemu grzewczego, docieplenie stropów, 

wykonanie elementów elewacyjnych drewnianych 

wraz z warstwą izolacyjną 

Bd 

Budynek LKS Handzlówka Nie dotyczy  Bd 

Park im. Magrysia domek + grzybek Handzlówka Nie dotyczy Bd 

Dom społeczny w Kosinie Nie dotyczy Bd 

Dom społeczny Kosina (bank, sołtysówka) 

Kompleksowa termomodernizacja z wymianą 

systemu grzewczego, docieplenie stropów, 

docieplenie elewacji, izolacja fundamentów 

Bd 

Biblioteka Kosina (magazyn OC, pomieszczenia 

akademika, byłe pomieszczenie biblioteki) 

Kompleksowa termomodernizacja z wymianą 

systemu grzewczego, docieplenie stropów, 

docieplenie elewacji, izolacja fundamentów 

Bd 

Ośrodek Kultury w Kosinie Nie dotyczy Bd 

Remiza strażacka Kosina 

Kompleksowa termomodernizacja z wymianą 

systemu grzewczego, docieplenie stropów, 

docieplenie elewacji, izolacja fundamentów 

Bd 

Grzybek Kosina Nie dotyczy Bd 

Budynek LKS Kosina Nie dotyczy Bd 

Ośrodek zdrowia w Kosinie Nie dotyczy Bd 
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Obiekt Rodzaj inwestycji Koszt i źródło finansowania (jeśli są określone) 

Ośrodek zdrowia Kosina - budynek niższy 

Kompleksowa termomodernizacja z wymianą 

systemu grzewczego, docieplenie elewacji, izolacja 

fundamentów 

Bd 

Ośrodek zdrowia Kosina - budynek wyższy, dom 

seniora 
Nie dotyczy Bd 

Budynek LKS Kraczkowa Nie dotyczy Bd 

Ośrodek kultury Kraczkowa - mazurek 

Kompleksowa termomodernizacja z wymianą 

systemu grzewczego, docieplenie części poddasza, 

docieplenie elewacji, izolacja fundamentów 

Bd 

Ośrodek zdrowia Kraczkowa Nie dotyczy Bd 

B/mleczarnia Kraczkowa 

Kompleksowa termomodernizacja z wymianą 

systemu grzewczego, docieplenie stropów, 

docieplenie elewacji, izolacja fundamentów 

Bd 

Dom Strażaka i Ośrodek Kultury w Rogóźnie Nie dotyczy Bd 

Budynek biblioteki Rogóżno- Dom nauczyciela 

(mieszkania prywatne) 
Nie dotyczy 

Bd 

Budynek LKS Rogóżno 
Kompleksowa termomodernizacja docieplenie 

stropów, docieplenie elewacji, izolacja fundamentów 
Bd 

Grzybek Rogóżno Nie dotyczy Bd 

Ośrodek kultury Sonina Nie dotyczy Bd 

Scena plenerowa w Soninie Nie dotyczy Bd 

Remiza strażacka Sonina OSP Nie dotyczy Bd 

Budynek LKS Sonina + magazyn Nie dotyczy Bd 

Basen Wysoka - niecka basenowa z elementami 

zagospodarowania 
Nie dotyczy Bd 

Budynek przy basenie Wysoka - socjalny Nie dotyczy Bd 

Budynek przy basenie Wysoka - technologiczny Nie dotyczy Bd 

Internat Wysoka Nie dotyczy Bd 

Ośrodek Kultury Wysoka 
Uzupełnienie warstw izolacyjnych, modernizacja 

systemu grzewczego 
Bd 

Remiza strażacka Wysoka Nie dotyczy Bd 

Budynek Urzędu Gminy Nie dotyczy Bd 
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Obiekt Rodzaj inwestycji Koszt i źródło finansowania (jeśli są określone) 

Szkoła podstawowa w Albigowej Nie dotyczy Bd 

Budynek gimnazjum 

Kompleksowa termomodernizacja z wymianą 

systemu grzewczego, docieplenie stropów, 

docieplenie elewacji, izolacja fundamentów 

Bd 

Budynek szkoły podstawowej Nie dotyczy Bd 

Sala gimnastyczna mała 

Kompleksowa termomodernizacja z wymianą 

systemu grzewczego, docieplenie stropów, 

docieplenie elewacji, izolacja fundamentów 

Bd 

Przedszkole - w budowie Nie dotyczy Bd 

Hala sportowa Nie dotyczy Bd 

Przedszkole w Albigowej 

Kompleksowa termomodernizacja z wymianą 

systemu grzewczego, docieplenie stropów, 

docieplenie elewacji, izolacja fundamentów, 

wymiana stolarki 

Bd 

Zespół szkół w Cierpiszu 

Kompleksowa termomodernizacja z wymianą 

systemu grzewczego, docieplenie stropów, 

docieplenie elewacji, izolacja fundamentów, 

wymiana stolarki 

Bd 

Zespół szkół w Głuchowie Nie dotyczy Bd 

Budynek szkoły podstawowej Nie dotyczy Bd 

Budynek przedszkola/kuchni Nie dotyczy Bd 

Budynek Sali gimnastycznej Nie dotyczy Bd 

Budynek gospodarczy Nie dotyczy Bd 

Szkoła podstawowa w Handzlówce Nie dotyczy Bd 

Szkoła podstawowa budynek główny 
Docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, 

wymiana stolarki, wymiana systemu grzewczego 
Bd 

Budynek mniejszy - gimnazjum Nie dotyczy Bd 

Hala sportowa z łącznikiem Nie dotyczy Bd 

Budynek przedszkole w Handzlówce Nie dotyczy Bd 

Budynek Zespołu Szkół w Kosinie Kompleksowa termomodernizacja z wymianą 

systemu grzewczego, docieplenie stropów, 

docieplenie elewacji, izolacja fundamentów, 

Bd 

 Szkoła stara Bd 
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Obiekt Rodzaj inwestycji Koszt i źródło finansowania (jeśli są określone) 

wymiana stolarki 

 Szkoła nowa 

Kompleksowa termomodernizacja z wymianą 

systemu grzewczego, docieplenie stropów, 

docieplenie elewacji, izolacja fundamentów, 

wymiana stolarki 

Bd 

 Sala gimnastyczna mała 

Kompleksowa termomodernizacja z wymianą 

systemu grzewczego, docieplenie stropów, 

docieplenie elewacji, izolacja fundamentów, 

wymiana stolarki 

Bd 

 Sala gimnastyczna duża 

Kompleksowa termomodernizacja z wymianą 

systemu grzewczego, docieplenie stropów, 

docieplenie elewacji, izolacja fundamentów, 

wymiana stolarki 

Bd 

 Przedszkole Nie dotyczy Bd 

 Orlik Nie dotyczy Bd 

Żłobek w Kosinie Nie dotyczy Bd 

Szkoła podstawowa w Kraczkowej Kompleksowa termomodernizacja z wymianą 

systemu grzewczego, docieplenie stropów, 

docieplenie elewacji, izolacja fundamentów, 

wymiana stolarki 

Bd 

 Szkoła podstawowa 

Bd 

 Sala gimnastyczna mała 

Kompleksowa termomodernizacja z wymianą 

systemu grzewczego, docieplenie stropów, 

docieplenie elewacji, izolacja fundamentów, 

wymiana stolarki 

Bd 

 Sala gimnastyczna Nie dotyczy Bd 

 Budynek gimnazjum Nie dotyczy Bd 

Przedszkole w Karczkowej - budynek mazurka 

(CKGŁ) 

Kompleksowa termomodernizacja docieplenie 

poddasza, docieplenie elewacji, izolacja 

fundamentów,  

Bd 

Żłobek w Kraczkowej Nie dotyczy Bd 

Szkoła podstawowa w Soninie Nie dotyczy Bd 

Przedszkole publiczne w Soninie Nie dotyczy Bd 

Zespół szkół w Rogóżnie   Bd 
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Obiekt Rodzaj inwestycji Koszt i źródło finansowania (jeśli są określone) 

 Szkoła/przedszkole Nie dotyczy Bd 

 Hala sportowa - w budowie Nie dotyczy Bd 

 Szkoła podstawowa w Wysokiej   Bd 

 Szkoła podstawowa 
Kompleksowa termomodernizacja, docieplenie 

stropów, docieplenie elewacji, izolacja fundamentów 

Bd 

 Dom nauczyciela 

Kompleksowa termomodernizacja z wymianą 

systemu grzewczego, docieplenie stropów, 

docieplenie elewacji, izolacja fundamentów, 

wymiana stolarki 

Bd 

Przedszkole publiczne w Wysokiej Bd Bd 

Zespół szkół w Wysokiej Bd Bd 

 Budynek szkoły  

Kompleksowa termomodernizacja, docieplenie 

stropów, docieplenie elewacji, izolacja 

fundamentów, wymiana stolarki 

Bd 

 Sala gimnastyczna 

Kompleksowa termomodernizacja, docieplenie 

stropów, docieplenie elewacji, izolacja 

fundamentów, wymiana stolarki 

Bd 

 Stołówka w Wysokiej Nie dotyczy Bd 

Łańcut (miasto) - Bd 

Rzeszów 

Szkoła Podstawowa Nr 1 

Budynek jest wpisany do rejestru zabytków. 

Podstawą zmian jest decyzja wojewódzkiego 

konserwatora zabytków oraz miejskiego 

konserwatora zabytków. Dach budynku wymaga 

pilnego remontu. W obecnej chwili trwają prace nad 

dokumentacją projektową ww. Zakresie. Budynek 

nie jest ocieplony. 

Bd 

Szkoła Podstawowa Nr 2 
Planowane OZE Bd 

Szkoła Podstawowa Nr 10 Docieplenie budynku, docieplenie wymiana dachu 

na budynku 
Bd 

IV Liceum Ogólnokształcące 
Zwiększenie liczby paneli fotowoltaicznych  200000 zł 
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Obiekt Rodzaj inwestycji Koszt i źródło finansowania (jeśli są określone) 

Szkoła Podstawowa Nr 8 
Wymiana okien na sali gimnastycznej 56 000,00 zł 

Przedszkole Publiczne Nr 36 

Ocieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji, 

wymiana instalacji grzewczej wraz z grzejnikami, 

izolacja i ocieplenie fundamentów, wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej, wykonanie rekuperacji 

budynku 

Termomodernizacja budynku w ramach programu 

Polski Ład- ok. 540 000 zł, wymiana instalacji 

grzewczej wraz z grzejnikami- ok 300 000 zł, 

rekuperacja- ok. 200 000 zł 

Przedszkole Publiczne Nr 32 
Zainstalować panele słoneczne, ocieplić dach Bd 

Zespół Szkół Plastycznych Zainstalowanie instalacji OZE na dachu Galerii 

Miejskiej ZSP 
Bd 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Podłączenie ogrzewania do sieci miejskiej (z uwagi 

na koszty ogrzewania) 
Bd 

CKZ 

Dane w pozycjach 3,4,5 dotyczą 2 budynków przy 

ul. Hetmańskiej 45b i 45c zasilanych z tej samej 

sieci ciepłowniczej i rozliczanej wspólnie. Budynek 

przy 45c podlegał modernizacji natomiast przy 45b 

wymaga inwestycji polegającej na poprawie 

efektywności energetycznej, ograniczenia zużycia 

energii końcowej. Za najistotniejsze uważam przy 

dokładnej analizie modernizację instalacji CO, 

zainstalowania instalacji OZE, docieplenie ścian i 

stropowy.  

Koszty trudne do precyzyjnego oszacowania, 

szacunkowo 3-4 mln zł 

Przedszkole Publiczne Nr 23 
Termomodernizacji budynku 

Koszty termomodernizacji: 946 119,06 zł brutto 

(częściowo z projektu Polski Ład) 

Zespół Szkół Samochodowych 

Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem 

powierzchni między stropowej budynku szkoły - 

inwestycja w trakcie realizacji (dotyczy tylko 

budynku szkoły) 

Ok 600 tys. zł, źródło finansowania: Urząd Miasta 

Rzeszowa 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 
Podłączenie budynku szkoły do miejskiej sieci 

ciepłowniczej w celu obniżenia kosztów związanych 

z opłatą za paliwo gazowe. 

 Bd 
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Obiekt Rodzaj inwestycji Koszt i źródło finansowania (jeśli są określone) 

Szkoła Podstawowa Nr 16 
Wykonanie termomodernizacji sali gimnastycznej 

szkoły wraz wentylacją mechaniczną i odzyskiem 

ciepła (w roku 2022/2023) 

Koszty: 1 272 193,15 zł, źródło finansowania: Polski 

Ład.  

Zespół Szkół Ekonomicznych 
Termomodernizacja budynku  Bd 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 Szkoła dysponuje na budynku A grzejnikami 

żeliwnymi starego typu. 

Ewentualna wymiana instalacji wewnętrznej nie była 

dotychczas wyceniana. 

Przedszkole Publiczne Nr 11 Budynek wymaga całościowej termomodernizacji 

łącznie z elektryką 
744 698,04 zł 

Szkoła Podstawowa Nr 21 

Docieplenie fundamentów, docieplenie budynku, 

docieplenie stropu, wymiana okien i drzwi, wymiana 

i modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia 

wewnętrznego 

Bd 

Przedszkole Publiczne Nr 12 

- Docieplenie stropodachu 

- wykonanie izolacji pionowej wzdłuż tarasów oraz 

poprawa izolacji wzdłuż budynku od frontu 

- instalacje fotowoltaiczne wg wykonanego badania 

nie będą efektywne z powodu położenia budynku 

Bd 

III Liceum Ogólnokształcące 
Na części licealnej zamontować instalację 

fotowoltaiczną, ocieplić stropy na całym budynku III 

Liceum 

Bd 

Szkoła Podstawowa Nr 5 

Wymiana kotłów gazowych na oszczędne, 

kondensacyjne 

Podłączenie budynku B do instalacji fotowoltaicznej, 

ewentualnie zwiększenie mocy instalacji 

Wymiana okien i drzwi 

Wymiana oświetlenia w budynku B na 

energooszczędne 

Bd 

Przedszkole Publiczne Nr 17 Termomodernizacja budynku, pionowa hydroizolacja 

fundamentów 
Bd 

Przedszkole Publiczne Nr 16 Termomodernizacja budynku, pionowa hydroizolacja 

fundamentów, zainstalowanie instalacji OZE 
Bd 
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Obiekt Rodzaj inwestycji Koszt i źródło finansowania (jeśli są określone) 

Przedszkole Publiczne Nr 04 

Docieplenie budynku i stropu, wymiana instalacji 

C.O. (instalacja z roku 1952 - wymienić rury z 

wysokich średnic na niskie, co pozwoli na szybszą 

regulację temperatury w poszczególnych salach). 

Bd 

Szkoła Podstawowa Nr 28 Wymiana instalacji wewnętrznej co i cwu w budynku 

szkoły 
 Bd 

Zespół Szkół Nr 3 

Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego 

ogrzewania (osobna wymiennikownia CO), 

modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej i 

oświetlenia, docieplenie stropów i dokończenie 

izolacji przeciwwilgociowej  

Gmina Miasto Rzeszów, szacunkowy koszt  

1900000 zł 

Zespół Szkół Nr 3 

Remont elewacji z wykonaniem ocieplenia, 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, 

modernizacja instalacji centralnego ogrzewania 

(oddzielna wymiennikownia CO) modernizacja 

wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia  

Gmina Miasto Rzeszów, szacunkowy koszt  

1900000 zł 

Zespół Szkół Nr 3 

Remont elewacji z wykonaniem ocieplenia, 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, 

modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, 

modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej i 

oświetlenia 

Gmina Miasto Rzeszów szacunkowy koszt  

700000 zł 

Zespół Szkół Nr 3 

 Wymiana węzła cieplnego (wymiennikownia CO), 

modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej i 

oświetlenia, modernizacja sytemu wentylacji, 

docieplenie stropów 

Gmina Miasto Rzeszów, szacunkowy koszt  

100000 zł 

Zespół Szkół Gospodarczych 
Termomodernizacja ścian budynku i powierzchni 

dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej- 

budynek D 

Termomodernizacja Budynku internatu -Polski Ład- 

2 200 000 zł brutto, Termomodernizacja ścian 

budynku A- 800 000 zł, wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej- budynek D- 190 000 zł 

I Liceum Ogólnokształcące OZE - planowane w realizacji inwestycji "Budowa 

sali gimnastycznej" 
Bd 
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Obiekt Rodzaj inwestycji Koszt i źródło finansowania (jeśli są określone) 

Przedszkole Publiczne Nr 43 

Wymiana całej instalacji elektrycznej, 

wymiana całej instalacji grzewczej (wymiana źródła 

ciepła poprzez korzystanie z dostawy ciepła 

systemowego) 

Bd 

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości Wymiana źródła ciepła poprzez korzystanie z 

dostawy ciepła systemowego 
Bd 

Zespół Szkół Elektronicznych - szkoła Termomodernizacja całego budynku (izolacja 

fundamentów, ocieplenie ścian i stropu) 
Bd 

Żłobek nr 1 

Modernizacja instalacji elektrycznej (oświetlenia)-

wymiana 225 szt. lamp energochłonnych na lampy 

energooszczędne (np. Ledowe), 

Wymiana źródła ciepła; demontaż nieefektywnego 

pieca- dostęp do sieci miejskiej lub zainstalowanie 

pompy ciepła, 

Ocieplenie stropodachu 

Montaż paneli fotowoltaicznych. 

Bd 

Żłobek nr 3 

Modernizacja instalacji elektrycznej (oświetlenia)-

wymiana ok. 200 szt. lamp energochłonnych na 

lampy energooszczędne (np. Ledowe), 

Ocieplenie stropodachu 

Montaż paneli fotowoltaicznych. 

Bd 

Żłobek nr 5 
Modernizacja instalacji elektrycznej (oświetlenia) - 

wymiana 172szt lamp energochłonnych na lampy 

energooszczędne (np. Ledowe), 

Bd 

Żłobek nr 7 
Modernizacja instalacji elektrycznej (oświetlenia)-

wymiana 275 szt. lamp energochłonnych na lampy 

energooszczędne (np. Ledowe), 

Bd 

Żłobek nr 8 

Modernizacja instalacji elektrycznej (oświetlenia)-

wymiana 181 szt. lamp energochłonnych na lampy 

energooszczędne (np. Ledowe), 

Ocieplenie stropodachu, 

Montaż paneli fotowoltaicznych. 

Bd 
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Obiekt Rodzaj inwestycji Koszt i źródło finansowania (jeśli są określone) 

Żłobek nr 9 

Modernizacja instalacji elektrycznej (oświetlenia)-

wymiana 175 szt. lamp energochłonnych na lampy 

energooszczędne (np. Ledowe), 

Ocieplenie stropodachu 

Montaż paneli fotowoltaicznych. 

Bd 

Żłobek nr 10 

Modernizacja instalacji elektrycznej (oświetlenia)-

wymiana lamp energochłonnych na lampy 

energooszczędne (np. Ledowe), 

Ocieplenie stropodachu 

Montaż paneli fotowoltaicznych. 

Bd 

Żłobek nr 11 

Modernizacja instalacji elektrycznej (oświetlenia)-

wymiana 223 szt. lamp energochłonnych na lampy 

energooszczędne (np. Ledowe), 

Ocieplenie stropodachu 

Montaż paneli fotowoltaicznych. 

Bd 

Żłobek nr 12 

Ocieplenie budynku wraz z wymianą stolarki 

okiennej  

Modernizacja instalacji elektrycznej (oświetlenia)-

wymiana 110 szt. lamp energochłonnych na lampy 

energooszczędne (np. Ledowe), 

Ocieplenie stropodachu, 

Montaż paneli solarnych i fotowoltaicznych. 

Bd 

Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów 

słonecznych na potrzeby ogrzewania wody 

użytkowej 

Ze środków zewnętrznych 

Izba Wytrzeźwień 
OZE Bd 

Izba Wytrzeźwień 
Termomodernizacja (izolacja ścian i dachu) Bd 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie 

przy ul. Jagiellońska 26 

Modernizacja węzła cieplnego, 

Wymiana na nową instalację centralnego 

ogrzewania 

Wymiana więźby i pokrycia dachowego wraz z 

Bd 
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Obiekt Rodzaj inwestycji Koszt i źródło finansowania (jeśli są określone) 

wykonaniem ocieplenia dachu. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie 

przy ul. Skubisza 4 

Wymiana na nową instalację centralnego 

ogrzewania 

Montaż instalacji fotowoltaicznej 

Bd 

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie 

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej 

Montaż instalacji solarnej do podgrzewania wody 

użytkowej 

Bd 

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle 

Psychicznie Chorych w Rzeszowie, ul. Załęska 7a 

Montaż pomp ciepła, 

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej, 

Modernizacja instalacji solarnej do podgrzewania 

wody użytkowej, 

Wymiana drugiego kotła gazowego na piec 

kondensacyjny. 

Bd 

Dom Pomocy Społecznej – Warsztat Terapii 

Zajęciowej 
Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej 

Wymiana źródła światła na oświetlenie ledowe. 
Bd 

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych 

Niepełnosprawnych Intelektualnie im. Józefy 

Jaklińskiej w Rzeszowie przy ul. Powstańców 

Styczniowych 37 

Montaż klimatyzacji w salach ogólnodostępnych 

(jadalnia, pokoje terapii i rehabilitacji, sale dziennego 

pobytu) oraz w pomieszczeniach administracji 

Modernizacja kotłowni wraz z instalacją pompy 

ciepła 

Wymiana okien na okna energooszczędne 3 

szybowe (obecnie zamontowane okna mają 

przeszło 26 lat) 

Remont instalacji centralnego ogrzewania 

Bd 

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów, ul. 

Powstańców Śląskich 4 
Montaż pompy ciepła jako alternatywnego źródła 

ogrzewania 
Bd 

Dom Pomocy Społecznej, ul. Mjr H. Sucharskiego 1 

Termomodernizacja obiektu  

Wymiana źródła światła na oświetlenie ledowe 

Montaż klimatyzacji iii p. (poddasze) 

Montaż pomp ciepła jako alternatywnego źródła 

ciepła 

Bd 
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Obiekt Rodzaj inwestycji Koszt i źródło finansowania (jeśli są określone) 

Filia DPS ul. Łabędzia 9 

Termomodernizacja obiektu  

Wymiana źródła światła na oświetlenie ledowe. 

Montaż pomp ciepła jako alternatywnego źródła 

ciepła 

Bd 

Żłobek nr 1 

Modernizacja instalacji elektrycznej (oświetlenia)-

wymiana 225 szt. lamp energochłonnych na lampy 

energooszczędne (np. Ledowe) 

Wymiana źródła ciepła; demontaż nieefektywnego 

pieca- dostęp do sieci miejskiej lub zainstalowanie 

pompy ciepła 

Ocieplenie stropodachu 

Montaż paneli fotowoltaicznych 

Bd 

MPWiK Sp. z o.o. – hydrofornia, Rzeszów, ul. 

Chełmońskiego 4 
Instalacja fotowoltaiczna 4,94 kW. 25 488,75 zł netto – RPO WP 2014-2020. 

MPWiK Sp. z o.o. – hydrofornia, Rzeszów, ul. Armii 

Krajowej 84 
Instalacja fotowoltaiczna 20,52 kW. 68 967,50 zł netto – RPO WP 2014-2020. 

MPWiK Sp. z o.o. – hydrofornia, Rzeszów, ul. 

Krakowska 13 
Instalacja fotowoltaiczna 12,92 kW. 48 526,25 zł netto – RPO WP 2014-2020. 

MPWiK Sp. z o.o. – hydrofornia, Rzeszów, ul. 

Brydaka 1B 
Instalacja fotowoltaiczna 15,2 kW. 54 707,50 zł netto – RPO WP 2014-2020. 

MPWiK Sp. z o.o., Oczyszczalnia Ścieków, 

Rzeszów ul. Ciepłownicza 2 

Modernizacja układu elektroenergetycznego 

oczyszczalni ścieków- kogeneracja 
20 000 000,00 zł netto - feniks 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 

Rozbudowa istniejącego budynku myjni autobusów 
o dodatkowe stanowisko mycia z wewnętrznymi 

instalacjami: wod.-kan., c.o., elektryczną, 

fotowoltaiczną.  

Ok. 3 500 000 zł  

Hala Targowa – Targowa 6 

Poprawa efektywności energetycznej 

Ograniczenie zużycia energii końcowej, 

zainstalowanie instalacji OZE 

Środki własne +EBI 

Budynek Zarządu Transportu Miejskiego ul. 

Trembeckiego 3 Rzeszów 

Termoizolacja budynku wraz z dachem. Stolarka 

okienna 
2 500 000 zł 
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Obiekt Rodzaj inwestycji Koszt i źródło finansowania (jeśli są określone) 

Lokal Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa, ul. 3 Maja 

9 

Poprawa efektywności energetycznej 

Ograniczenie zużycia energii końcowej 

Wymiana źródła ciepła 

Bd 

Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie 

Docieplenie stropodachu i ścian. 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na zgodną z 

obecnymi normami 

Wymiana instalacji elektrycznej i źródeł światła 

1 200 000 zł 

150 000 zł 

 

500 000 zł 

Teatr Maska w Rzeszowie 

Obiekt wymaga inwestycji w zakresie poprawy 

efektywności energetycznej oraz ograniczenia 

zużycia energii końcowej. 

Zmiana pokrycia dachu z dociepleniem strefy 

poddasza ponad ostatnim poziomem użytkowym 

budynku. 

Bd 

RDK filia Staromieście Zainstalowanie instalacji OZE Bd 

RDK filia Przybyszówka Zainstalowanie instalacji OZE Bd 

RDK filia Wilkowyja 
Poprawa efektywności energetycznej 

Zainstalowanie instalacji OZE 
Bd 

Świlcza 

Budynek pawilonu sportowego w Mrowli Montaż paneli fotowoltaicznych o mocy do 50 kW. 

wraz z magazynami energii 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOSiGW 

Budynek pawilonu sportowego w Dąbrowie Montaż paneli fotowoltaicznych o mocy do 50 kW. 

wraz z magazynami energii 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOSiGW 

Budynek pawilonu sportowego w Trzcianie  Montaż paneli fotowoltaicznych o mocy do 50 kW. 

wraz z magazynami energii 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOSiGW 

Budynek pawilonu sportowego w Bratkowicach  Montaż paneli fotowoltaicznych o mocy do 50 kW. 

wraz z magazynami energii 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOSiGW 

Budynek Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej  Montaż paneli fotowoltaicznych o mocy do 50 kW. 

wraz z magazynami energii 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOSiGW 
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Obiekt Rodzaj inwestycji Koszt i źródło finansowania (jeśli są określone) 

Budynek Domu Ludowego w Bratkowicach  Montaż paneli fotowoltaicznych o mocy do 50 kW. 

wraz z magazynami energii 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOSiGW 

Budynek Domu Ludowego w Woliczce 

Głęboka termomodernizacja budynku m.in. 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie 

ścian zewnętrznych, docieplenie przegród, wymiana 

zainstalowanych źródeł ciepła, wymiana oświetlenia 

 Montaż paneli fotowoltaicznych o mocy do 50 kW. 

wraz z magazynami energii 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOSiGW 

Budynek Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej 

 Głęboka termomodernizacja budynku m.in. 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie 

ścian zewnętrznych, docieplenie przegród, wymiana 

zainstalowanych źródeł ciepła, wymiana oświetlenia 

Montaż paneli fotowoltaicznych o mocy do 50 kW. 

wraz z magazynami energii 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOSiGW 

Budynek Przedszkola w Bratkowicach  Montaż dodatkowych paneli fotowoltaicznych o 

mocy do 50 kW. wraz z magazynami energii 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOSiGW 

Budynek Szkoły Podstawowej w Trzcianie Montaż dodatkowych paneli fotowoltaicznych o 

mocy do 50 kW. wraz z magazynami energii 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOSiGW 

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Bratkowicach Montaż dodatkowych paneli fotowoltaicznych o 

mocy do 50 kW. wraz z magazynami energii 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOSiGW 

Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach  Montaż dodatkowych paneli fotowoltaicznych o 

mocy do 50 kW. wraz z magazynami energii 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOSiGW 

Budynek Szkoły Podstawowej w Świlczy  Montaż dodatkowych paneli fotowoltaicznych o 

mocy do 50 kW. wraz z magazynami energii 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOSiGW 

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli  Montaż dodatkowych paneli fotowoltaicznych o 

mocy do 50 kW. wraz z magazynami energii 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOSiGW 
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Obiekt Rodzaj inwestycji Koszt i źródło finansowania (jeśli są określone) 

Budynek Zespołu Szkół w Dąbrowie  Montaż dodatkowych paneli fotowoltaicznych o 

mocy do 50 kW. wraz z magazynami energii 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOSiGW 

Budynek Przedszkola w Świlczy  Montaż dodatkowych paneli fotowoltaicznych o 

mocy do 50 kW. wraz z magazynami energii 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOSiGW 

Budynek Urzędu Gminy w Świlczy  Montaż dodatkowych paneli fotowoltaicznych o 

mocy do 50 kW. wraz z magazynami energii 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOSiGW 

Budynek Centrum Usług Wspólnych oraz Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy 
 Montaż dodatkowych paneli fotowoltaicznych o 

mocy do 50 kW. wraz z magazynami energii 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOSiGW 

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie  Montaż paneli fotowoltaicznych o mocy do 50 kW. 

wraz z magazynami energii 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOSiGW 

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli  Montaż paneli fotowoltaicznych o mocy do 50 kW. 

wraz z magazynami energii 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOSiGW 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce  Montaż paneli fotowoltaicznych o mocy do 50 kW. 

wraz z magazynami energii 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOSiGW 

Budynek Niepublicznej Szkoły Podstawowej w 

Bratkowicach 

 Głęboka termomodernizacja budynku m.in. 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie 

ścian zewnętrznych, docieplenie przegród, wymiana 

zainstalowanych źródeł ciepła, wymiana oświetlenia 

Montaż paneli fotowoltaicznych o mocy do 50 kW. 

wraz z magazynami energii 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOSiGW 

Budynek Niepublicznej Szkoły Podstawowej w 

Błędowej Zgłobieńskiej 

 Głęboka termomodernizacja budynku m.in. 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie 

ścian zewnętrznych, docieplenie przegród, wymiana 

zainstalowanych źródeł ciepła, wymiana oświetlenia 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOSiGW 
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Obiekt Rodzaj inwestycji Koszt i źródło finansowania (jeśli są określone) 

Budynek oczyszczalni ścieków Świlcza - Kamyszyn  Montaż dodatkowych paneli fotowoltaicznych o 

mocy do 50 kW. wraz z magazynami energii 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOSiGW 

Budynek Stacji Uzdatniania Wody w Woliczce  Montaż dodatkowych paneli fotowoltaicznych o 

mocy do 50 kW. wraz z magazynami energii 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOSiGW 

Budynek hydroforni w Trzcianie  Montaż dodatkowych paneli fotowoltaicznych o 

mocy do 50 kW. wraz z magazynami energii 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOSiGW 

Budynek przepompowni w Trzcianie Montaż dodatkowych paneli fotowoltaicznych o 

mocy do 50 kW. wraz z magazynami energii 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOSiGW 

Budynek Stacji Uzdatniania Wody w Bratkowicach Montaż dodatkowych paneli fotowoltaicznych o 

mocy do 50 kW. wraz z magazynami energii 

Środki własne, środki krajowe, RPO WP 2021-2027, 

FEP WP, fundusze europejskie, WFOŚiGW, 

NFOSiGW 

Trzebownisko 

Dom ludowy w Terliczce Wymiana okien i drzwi, ocieplenie budynku, 

wymiana kotła ciepłowniczego 
Koszty nie są określone 

Tyczyn 

Budynek wielofunkcyjny ul. Kościuszki 6, Tyczyn 

(OSP, Policja) 

Wymiana stolarki, ocieplenie fundamentów, ścian i 

stropu 
Bd 

Budynek wielorodzinny - ul. Rynek 3, Tyczyn 
Wymiana stolarki, ocieplenie fundamentów, ścian i 

stropu 
Bd 

Pawilon zaplecza stadionu w Tyczynie ul. Cicha 5  
Wymiana stolarki, wymiana źródła ciepła, ocieplenie 

fundamentów, ścian i stropu 
Bd 

Lokal mieszkalny w budynku pawilonu stadionu ul. 

Cicha 5A, Tyczyn 

Wymiana stolarki, wymiana źródła ciepła, ocieplenie 

fundamentów, ścian i stropu 
Bd 

Budynek mieszkalny Kielnarowa 53A 
Wymiana stolarki, ocieplenie fundamentów, ścian i 

stropu 
Bd 

Budynek wielorodzinny Hermanowa 907 
Wymiana stolarki, ocieplenie fundamentów, ścian i 

stropu 
Bd 
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Obiekt Rodzaj inwestycji Koszt i źródło finansowania (jeśli są określone) 

Budynek OSP Borek Stary Montaż źródła ciepła, Bd 

Budynek Ośrodku Zdrowia w Borku Starym 84C 
Wymiana stolarki, wymiana źródła ciepła, ocieplenie 

fundamentów, ścian i stropu 
Bd 

Szkoła Podstawowa – ul. Pułanek 4, Tyczyn 
Wymiana stolarki, ocieplenie fundamentów, ścian i 

stropu 
Bd 

Szkoła Podstawowa – ul. Grunwaldzka 31, Tyczyn 
Wymiana stolarki, ocieplenie fundamentów, ścian i 

stropu 
Bd 

Hala Sportowa – ul. Grunwaldzka 31, Tyczyn 
Wymiana stolarki, ocieplenie fundamentów, ścian i 

stropu 
Bd 

Mieszkanie komunalne - ul. Rynek 25, Tyczyn 
Wymiana stolarki, ocieplenie fundamentów, ścian i 

stropu 
Bd 

Lokale socjalne - ul. Rynek 25A, Tyczyn 
Wymiana stolarki, ocieplenie fundamentów, ścian i 

stropu 
Bd 

Szkoła Podstawowa – Hermanowa 212 
Wymiana stolarki, ocieplenie fundamentów, ścian i 

stropu 
Bd 

Szkoła Podstawowa – Kielnarowa 53 
Wymiana stolarki, ocieplenie fundamentów, ścian i 

stropu 
Bd 

Dom Ludowy – Kielnarowa 57 
Wymiana stolarki, wymiana źródła ciepła, ocieplenie 

fundamentów, ścian i stropu 
Bd 

Dom Ludowy – Borek Stary 84 
Wymiana stolarki, wymiana źródła ciepła, ocieplenie 

fundamentów, ścian i stropu 
Bd 

Szkoła Podstawowa – Borek Stary 67 
Wymiana stolarki, ocieplenie fundamentów, ścian i 

stropu 
Bd 

Budynek starej szkoły + stadion LKS START – 

Borek Stary 68 
Montaż źródła ciepła Bd 

Bd - brak danych 

Źródło: Informacje z gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 
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Wprowadzenie 
Plan mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego stanowi 

załącznik do opracowanej Diagnozy mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego. W wyniku przeprowadzonej Diagnozy zaproponowano 

następujące grupy działań, które należy podjąć na terenie Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego w celu mitygacji i adaptacji do prognozowanych zmian klimatu 

w perspektywie do 2030 roku, z wizją do roku 2050: 

I. Ochrona ekosystemów i bioróżnorodności, ochrona terenów cennych przyrodniczo, 

ochrona i tworzenie terenów zielonych, rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury. 

II. Transformacja energetyczna, poprawa efektywności energetycznej, rozwój 

odnawialnych źródeł energii, ograniczenia zużycia energii końcowej, wymiana 

wysokoemisyjnych źródeł ciepła. 

III. Ochrona, utrzymanie i zrównoważony rozwój naturalnych cieków wodnych, 

zwiększenie retencjonowania wód, przeciwdziałanie powodziom i podtopieniom, 

zagospodarowanie wody deszczowej, przeciwdziałanie suszy. 

IV. Modernizacja i budowa infrastruktury uzbrojenia terenu, szczególnie kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej oraz zaopatrzenia w wodę pitną, monitoring i regulacja 

gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej. 

V. Ochrona obszarów generowania świeżego/chłodnego powietrza, stworzenie systemu 

monitoringu i ostrzegania przed zagrożeniami związanymi z ekstremalnymi 

zjawiskami oraz zmianami klimatu, wzmocnienie służb ratowniczych 

z uwzględnieniem zmian klimatycznych, budowa systemu dla zapewnienia ochrony 

zdrowia i opieki. 

VI. Rozwój systemu komunikacji miejskiej w celu ochrony mieszkańców miasta przed 

zanieczyszczeniem i hałasem generowanym przez indywidulane środki transportu, 

zmniejszenie zanieczyszczenia komunikacyjnego, optymalizowanie transportu 

drogowego, rozwój ciągów pieszych i rowerowych. 

VII. Ochrona gleb, racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych w celach rolniczych, 

działania z zakresu przystosowania rolnictwa do zmian klimatu. 

VIII. Wprowadzanie rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, działania 

z zakresu lokalnego zagospodarowania odpadów biodegradowalnych, zielonych, 

osadów ściekowych oraz działania z zakresu lokalnego zagospodarowania odpadów 

(odpadów niebezpiecznych) i wstępnego przygotowania do dalszej obróbki papieru 

i tworzyw sztucznych. 

IX. Edukowanie, informowanie o następstwach zmian klimatu oraz promowanie dobrych 

praktyk, działań i postaw, propagowanie partycypacji społecznej. 

 

W dalszej części Planu mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego przedstawiono zestawy działań zaproponowanych dla każdej z grup oraz 

możliwe źródła finasowania i proponowane sposoby ewaluacji i monitoringu. 
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I Grupa działań 
 

Ochrona ekosystemów i bioróżnorodności, ochrona terenów cennych 

przyrodniczo, ochrona i tworzenie terenów zielonych, rozwój zielono-

niebieskiej infrastruktury. 

 

Ochrona ekosystemów i bioróżnorodności jest jednym z najważniejszych elementów 

mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. Odgrywają one ważną rolę w regulacji klimatu. 

Postępująca utrata różnorodności biologicznej i degradacja ekosystemów zmniejsza 

ich zdolność pełnienia podstawowych funkcji do tego stopnia (np. funkcji 

regulacyjnych tj. sekwestracja dwutlenku węgla), że grozi nam osiągnięcie 

nieodwracalnych punktów krytycznych. Ważnymi działaniami w tej grupie są: 

 

 zwiększenie świadomości społeczeństwa o ekosystemach, ich roli oraz 

świadczonych przez nie usługach, działania edukacyjne, 

 mapowanie ekosystemów i stanu w jakim się znajdują, 

 tworzenie nowych obszarów ochrony, pomników przyrody, 

 utrzymywanie drożności korytarzy ekologicznych, 

 zalesianie, renaturalizacja cieków i zbiorników wodnych, 

 ochrona bioróżnorodności w miastach i terenach zurbanizowanych np. 

poprzez rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury, wykorzystanie rozwiązań 

Nature-based solutions. 

 

Nature-based solutions (NBS) definiowane są jako rozwiązania oparte i inspirowane 

naturą (przyrodą), które są opłacalne (wydajne ekonomicznie), dostarczają 

równocześnie korzyści natury ekologicznej, ekonomicznej i społecznej, a także 

wspierają adaptację do zmian klimatu.  

 

Wśród działań, które w istotny sposób przyczynią się do mitygacji i adaptacji do 

zmian klimatu jest wykorzystanie elementów błękitno – zielonej infrastruktury. 

Błękitno-zielona infrastruktura to rozwiązania oparte na naturze, które dobrze 

sprawdzają się w miastach i pozwalają uzupełnić lub zastąpić tradycyjne koncepcje 

wpływając jednocześnie na poprawę warunków termicznych i wodnych obszaru. 

Ważną cechą elementów błękitno-zielonej infrastruktury jest spełnianie kilku funkcji 

jednocześnie, wśród których należy podkreślić przede wszystkim: 

 zatrzymywanie wody deszczowej w miejscu opadu, 

 zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza, 

 łagodzenie efektu miejskiej wyspy ciepła, 

 ograniczenie nadmiernego spływ powierzchniowego, 

 ograniczenie zagrożenia podtopieniami, 

 zachowanie ciągłości ekologicznej, 

 poprawa jakości środowiska przestrzeni publicznej. 
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Wśród wielu ciekawych rozwiązań składających się na błękitno – zieloną 

infrastrukturę można wymienić: stawy retencyjne, niecki bioretencyjne, rowy 

bioretencyjne, rowy infiltracyjne, ogrody deszczowe w pojemnikach, zielone 

przystanki, zielone dachy, zielone fasady i ściany, nawierzchnie przepuszczalne, 

podłoża strukturalne itd. W działaniach mitygacyjnych i adaptacyjnych warto 

wprowadzić także koncepcję zielonej akupunktury. Polega ona na wprowadzaniu 

zieleni na niewielkich terenach (do 0,2 ha), tak aby uzyskać efekt poprawy estetyki, 

jakości życia, komfortu termicznego, a także wzmocnienia usług ekosystemowych na 

terenie miast i gmin. Warunkiem uzyskania tego efektu jest duża liczba tych punktów, 

podobnie jak w medycznej akupunkturze. Przykłady działań akupunkturowych – 

zielonych punktów to: 

 nasadzenia drzew, krzewów, 

 zielone fasady, 

 łąki kwietne, 

 kwietniki, 

 roślinność spontaniczna, 

 parki kieszonkowe,  

 ogród edukacyjny, 

 ogród deszczowy, 

 żywopłot, 

 zielony przystanek. 

 

W kompleksowym podejściu do mitygacji i adaptacji do zmian klimatu ważne jest, by 

pozostałe działania konstruować i realizować tak, aby były jak najbardziej spójne 

i wspomagały działania z grupy I np.: 

 działania inwestycyjne dotyczące np. dróg należy realizować bez zniszczenia 

siedlisk przyrodniczych oraz naruszenia funkcjonowania korytarzy 

migracyjnych czy też obszarów chronionych, 

 należy minimalizować negatywne oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych 

poprzez wcześniejsze terenowe inwentaryzacje zasobów środowiska 

przyrodniczego. Inwentaryzacja pozwoli na precyzyjne dostosowanie ogólnych 

zaleceń do realiów danego zadania inwestycyjnego i uniknięcie 

spowodowania znaczących szkód w środowisku przyrodniczym i wiążących 

się z tym komplikacji w trakcie realizacji poszczególnych inwestycji, 

 działania remontowe termomodernizacyjne powinny być poprzedzone 

ekspertyzą przyrodniczą stwierdzającą obecność lub brak chronionych 

gatunków ptaków i nietoperzy w danym obiekcie budowlanym, 

 w czasie realizacji inwestycji należy prawidłowo zabezpieczyć technicznie 

sprzęt i plac budowy, zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami 

szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków siedliskowych, 

 należy wykorzystać rozwiązania technologiczne umożliwiające zachowanie 

istniejących stosunków wodnych, 
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 należy ograniczać na etapie planowania i wykonawstwa wycinki drzew 

i krzewów oraz zminimalizować naruszanie cennych siedlisk, 

 w przypadku braku możliwości nienaruszenia siedlisk rzadkich/chronionych 

gatunków, należy wziąć pod uwagę możliwość przeniesienia populacji, 

 nie należy prowadzić robót budowlanych w okresie lęgowym, jeśli na obszarze 

inwestycji lub w jej pobliżu gniazdują ptaki, 

 w przypadku istotnego zagrożenia hałasem, mogącego płoszyć chronione 

gatunki zwierząt w okresie rozrodczym (i/lub powodujące ponadnormatywną 

emisję na terenach mieszkaniowych), należy rozważyć zastosowanie 

ekranów, 

 należy zadbać o właściwy dobór roślinności do nasadzeń (rośliny rodzime, 

odporne na zmiany klimatu, wieloletnie, niewymagające częstego podlewania 

itd.), 

 na etapie planowania i realizacji działań inwestycyjnych i organizacyjnych 

należy zadbać o uwzględnienie ochrony bioróżnorodności oraz utrzymanie 

drożności korytarzy ekologicznych. 

 

Tabela 1. Zestaw działań dla Grupy I. 

Lp. Nazwa działania Obszar/Gmina 

1.1  Park na osiedlu Koreja przy ul. Juliusza Słowackiego Boguchwała 

1.2  Budowa parku w Kielanówce z zapewnieniem funkcji retencji Boguchwała 

1.3  
Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu 

rezerwatu Lisia Góra 
Rzeszów 

1.4  
Utworzenie zielonych enklaw w mieście (np. w postaci 

zielonych ścian lub ogrodów deszczowych) 
Rzeszów 

1.5  
Rewitalizacja Lasu Dębnik poprzez zagospodarowanie terenu 

dla zachowania bioróżnorodności 
Łańcut (miasto) 

1.6  
Staranny dobór gatunków roślinności dla nasadzeń miejskich, 
gminnych (rośliny rodzime, odporne, wieloletnie, 
niewymagające częstego podlewania itd.) 

Gminy ROF 

1.7 O 
Ochrona terenów zielonych, obejmowanie obszarów cennych 
przyrodniczo formami ochrony przyrody 

Gminy ROF 

1.8  
Tworzenie przestrzeni publicznych z uwzględnieniem ochrony 
bioróżnorodności oraz utrzymania drożności korytarzy 
ekologicznych 

Gminy ROF 

1.9  
Wprowadzanie rozwiązań z zakresu NBS (nature based 
solutions) 

Gminy ROF 

1.10  
Planowanie i realizacja działań inwestycyjnych i 
organizacyjnych z uwzględnianiem celów ochrony i poprawy 
stanu przyrody 

Gminy ROF 

 

W omawianej grupie działań zaproponowano również działania uzupełniające, których 

głównym przedmiotem nie jest ochrona ekosystemów i bioróżnorodności, ochrona terenów 

cennych przyrodniczo, ochrona i tworzenie terenów zielonych lub rozwój zielono-niebieskiej 

infrastruktury, ale ich realizacja może zawierać lub wspomagać wymienione kierunki. 

Aby zadania wymienione w poniższej tabeli mogły zostać przyporządkowane do I Grupy 
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działań powinny wypełniać założenia opisane na początku punktu, a przede wszystkim 

zapewniać ochronę ekosystemów i bioróżnorodności, ochronę terenów cennych 

przyrodniczo, ochronę, tworzenie terenów zielonych i/lub rozwój zielono-niebieskiej 

infrastruktury. 

 

Tabela 2. Zestaw działań uzupełniających dla Grupy I. 

Lp. Nazwa działania Obszar/Gmina 

1.11  Przebudowa i rewitalizacja miejskich plant Błażowa 

1.12  
Przebudowa stadionu miejskiego w Błażowej wraz z budowa 

zaplecza  
Błażowa 

1.13  Budowa centrum rekreacyjnego w Chmielniku  Chmielnik 

1.14  
Rewitalizacja obszarów położonych na terenie Gminy 

Chmielnik 
Chmielnik 

1.15  Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Czudcu  Czudec 

1.16  
Rewitalizacja zabytkowych parków podworskich w Wysokiej 

Głogowskiej, Głogowie Małopolskim i Budach Głogowskich 

Głogów 

Małopolski 

1.17  

Budowa innowacyjnego Parku nauki i Rekreacji z elementami 

ogrodu zoo na osiedlu Zalesie wraz z budową drogi 

komunikacyjnej z ul. Sikorskiego 

Rzeszów 

1.18  

Zagospodarowanie terenów zielonych w okolicach Wisłoka w 

północnej części Rzeszowa w tym budowa ścieżek 

rowerowych i spacerowych, tworzenie parków miejskich 

Rzeszów 

1.19  

Nadanie funkcji rekreacyjnych terenom w Pogwizdowie Starym 

(„Rajska Dolina”), terenom w Wysokiej Głogowskiej (przy rzece 

Gołębiówce), terenom w Hucisku („Pod Gadką”)  

Głogów 

Małopolski 

1.20  Rewitalizacja śródmieścia Głogowa Małopolskiego  
Głogów 

Małopolski 

1.21  

Rozbudowa terenów rekreacyjnych w Głogowie Małopolskim 

poprzez modernizację dwóch zbiorników wodnych oraz 

budowę parku linowego  

Głogów 

Małopolski 

1.22  Ogród biblijny – arboretum w Głogowie Małopolskim  
Głogów 

Małopolski 

1.23  
Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w 

miejscowościach Gminy Hyżne  
Hyżne 

1.24  
Projekt Nieborów - etap2. Przywrócenie utraconych funkcji 

uzdrowiskowych miejscowości Nieborów  
Hyżne 

1.25  
Przebudowa i modernizacja stadionu sportowego w Lubeni 

wraz z budową zaplecza  
Lubenia 

1.26  Modernizacja placu targowego Gminy Lubenia  Lubenia 

1.27  Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Gminie Łańcut  Łańcut 

1.28  
Kompleksowa odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej 

na terenie gminy Świlcza 
Świlcza 

1.29  
Poprawa przestrzeni publicznej w tym sportowej infrastruktury 

na terenie Gminy Świlcza  
Świlcza 

1.30  Odnowa rynku w Tyczynie  Tyczyn 
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Lp. Nazwa działania Obszar/Gmina 

1.31  Rewitalizacja w Gminie Tyczyn  Tyczyn 

1.32  

Przebudowa basenu otwartego wraz z otoczeniem przy ul. 

Składowej w Łańcucie na potrzeby obiektu całorocznego – 

utworzenie Centrum Kultury Fizycznej  

Łańcut (miasto) 

1.33  

Rewitalizacja Placu Sobieskiego wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą dla potrzeb utworzenia traktów spacerowych, 

przestrzeni turystycznej, kulturalnej i edukacyjnej  

Łańcut (miasto) 

1.34  

Rewitalizacja Rynku i terenów przyległych wraz towarzyszącą 

infrastrukturą dla potrzeb utworzenia traktów spacerowych, 

przestrzeni turystycznej, kulturalnej i edukacyjnej  

Łańcut (miasto) 

1.35  

Rewitalizacji i zagospodarowanie Stawu Browarnego w 

Łańcucie dla potrzeb utworzenia Centrum Wypoczynku i 

Rekreacji  

Łańcut (miasto) 

1.36  
Utworzenie otwartej strefy wypoczynku i rekreacji w 

miejscowości Terliczka i Łukawiec 
Trzebownisko 

1.37  
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy 
Czarna 

Czarna 
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II Grupa działań 
 

Transformacja energetyczna, poprawa efektywności energetycznej, rozwój 

odnawialnych źródeł energii, ograniczenia zużycia energii końcowej, wymiana 

wysokoemisyjnych źródeł ciepła. 
 

Odnawialne źródła energii to jedno z ważniejszych zagadnień w przystosowywaniu się do 

prognozowanych zmian klimatu. Po pierwsze, stanowią alternatywę dla pomniejszających się 

wciąż zasobów nieodnawialnych źródeł energii tj. węgla, ropy czy gazu ziemnego. Po drugie 

nie przyczyniają się do wzrostu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze, a tym samym 

powiększania się efektu cieplarnianego, jak dzieje się to w przypadku konwencjonalnych 

źródeł energii. Zwiększanie procentu wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu 

z alternatywnych źródeł pozwoli także na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska m.in. 

przez ograniczenie emisji substancji szkodliwych do powietrza w procesach spalania. 

Ponadto ze względu na położenie i spodziewane zmiany klimatu potencjał wytwarzania 

energii ze źródeł odnawialnych będzie rosnąć.  

 

Szczególnie obiecujące wydają się możliwości pozyskania ciepła i energii elektrycznej ze 

słońca. Energię promieniowania słonecznego można wykorzystać na kilka sposobów. 

Najpopularniejsze z nich to kolektory słoneczne (przemiana energii promieniowania 

słonecznego na energię cieplną wykorzystywaną do przygotowania między innymi ciepłej 

wody użytkowej), ogniwa fotowoltaiczne (w tym przypadku energia promieniowania 

słonecznego jest konwertowana na energię elektryczną) oraz moduły hybrydowe PVT 

(moduł fotowoltaiczny jest chłodzony cieczą, dzięki czemu następuje równoczesna produkcja 

energii elektrycznej i ciepła).  

 

Istotnym działaniami są także zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej 

i termomodernizacji, ponieważ przyczyniają się do zmniejszenia zużycia ilości paliwa,  

a co za tym idzie zmniejszenia ilości emisji gazów cieplarnianych. 

 

Tabela 3. Zestaw działań dla Grupy II. 

Lp. Nazwa działania Obszar/Gmina 

2.1  Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego Błażowa 

2.2  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Błażowa 

2.3  
Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej w Gminie Błażowa 
Błażowa 

2.4  Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Błażowa Błażowa 

2.5  Budowa farmy fotowoltaicznej Boguchwała 

2.6  
Efektywne zarządzanie energią związane z oświetleniem w 

Gminie 
Boguchwała 

2.7  

Ograniczenie niskiej emisji poprzez inwestycje OZE oraz 

wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Boguchwała - Projekt 

Parasolowy 

Boguchwała 

2.8  
Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie 

Gminy Chmielnik - projekt parasolowy 
Chmielnik 
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Lp. Nazwa działania Obszar/Gmina 

2.9  
Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie 

Gminy Chmielnik 
Chmielnik 

2.10  Fotowoltaika na obiektach użyteczności publicznej Czudec 

2.11  Termomodernizacja budynku GOPS, ZWK i ZEAS w Czudcu Czudec 

2.12  Wymiana opraw oświetleniowych przy drogach Czudec 

2.13  
Budowa farm fotowoltaicznych na terenie Gminy Głogów 

Małopolski 

Głogów 

Małopolski 

2.14  
Budowa instalacji do 40 kWh na obiektach publicznych w 

Gminie Głogów Małopolski 

Głogów 

Małopolski 

2.15  

Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów 

oświetleniowych jako czynnik wpływający na ograniczenie 

niskiej emisji 

Głogów 

Małopolski 

2.16  
Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych 

i użyteczności publicznej 
Krasne 

2.17  
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności 

publicznej oraz budynków mieszkalnych 
Krasne 

2.18  
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na szkołach 

podstawowych Gminy Lubenia oraz Urzędzie Gminy Lubenia 
Lubenia 

2.19  
Budowa oraz przebudowa oświetlenia przy drogach gminnych 

na niskoemisyjne 
Lubenia 

2.20  
Modernizacja kotłowni w szkołach Gminy Lubenia oraz UG z 

wykorzystaniem instalacji OZE 
Lubenia 

2.21  
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej w Gminie Łańcut 
Łańcut 

2.22  
Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach stanowiących 

własność Gminy Łańcut 
Łańcut 

2.23  Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Łańcut (miasto) 

2.24  Termomodernizacja budynków mieszkalnych Łańcut (miasto) 

2.25  Wymiana źródeł ciepła Łańcut (miasto) 

2.26  

Rewitalizacja, modernizacja i przebudowa budynku przy pl. 

Sobieskiego 18 w Łańcucie na potrzeby administracyjne i 

społeczne 

Łańcut (miasto) 

2.27  

Rewitalizacja, modernizacja i przebudowa budynku przy pl. 

Sobieskiego 19 w Łańcucie oraz nadanie mu nowych funkcji 

na potrzeby administracyjne, kulturalne i społeczne 

Łańcut (miasto) 

2.28  
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności 

publicznej w Łańcucie 
Łańcut (miasto) 

2.29  
Budowa elektrowni słonecznej na dachach budynków 

mieszkalnych zarządzanych przez MZBM Sp. z o.o. 
Rzeszów 

2.30  
Modernizacja układu elektroenergetycznego Oczyszczalni 

Ścieków w Rzeszowie – kogeneracja 
Rzeszów 

2.31  

Optymalizacja wykorzystania ciepła systemowego poprzez 

budowę inteligentnego systemu ciepłowniczego w ramach 

koncepcji miasta inteligentnego - Smart City 

Rzeszów 
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Lp. Nazwa działania Obszar/Gmina 

2.32  

Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów 

oświetleniowych jako czynnik wpływający na ograniczenie 

niskiej emisji w ROF 

Rzeszów 

2.33  
Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - Etap II (projekt 

parasolowy) 
Rzeszów 

2.34  
Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF - Etap II (projekt 

parasolowy) 
Rzeszów 

2.35  

Zwiększenie efektywności energetycznej i niezawodności 

dystrybucji ciepła do Odbiorców poprzez likwidację 

wymiennikowni grupowych na terenie miasta Rzeszowa 

Rzeszów 

2.36  

Zwiększenie efektywności energetycznej i niezawodności 

przesyłu ciepła poprzez modernizację napowietrznych sieci 

ciepłowniczych w mieście Rzeszowie 

Rzeszów 

2.37  

Zwiększenie efektywności energetycznej i niezawodności 

przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych 

kanałowych wraz z przyłączami 

Rzeszów 

2.38  

Zwiększenie niezawodności i efektywności energetycznej 

dostaw ciepła do Odbiorców poprzez rozbudowę sieci 

ciepłowniczej w układzie pierścieniowym 

Rzeszów 

2.39  
Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie 

ROF - Etap IV 
Rzeszów 

2.40  
Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do nowych i 

istniejących budynków 
Rzeszów 

2.41  
Modernizacja kotłowni gazowo – olejowej poprzez budowę 

lokalnego źródła wysokosprawnej kogeneracji 
Rzeszów 

2.42  

Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie OZE 

oraz wymiana /modernizacja źródeł ciepła w budynkach 

użyteczności publicznej 

Świlcza 

2.43  

Projekty dla indywidualnych gospodarstwach domowych - 

instalacje Odnawialnych Źródeł Energii oraz wymiana źródeł 

ciepła 

Świlcza 

2.44  
Rozbudowa/budowa wraz z termomodernizacją budynków 
placówek oświatowych wraz z ich doposażeniem w pomoce 
dydaktyczne oraz zagospodarowaniem terenu wokół szkół 

Świlcza 

2.45  
Poprawa infrastruktury dziedzictwa kulturowego w gminie 
Świlcza (m.in. zastosowanie OZE) 

Świlcza 

2.46  
Wsparcie rozwoju OZE na terenie Gminy Trzebownisko-projekt 
parasolowy 

Trzebownisko 

2.47  
Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Trzebownisko - 
projekt parasolowy 

Trzebownisko 

2.48  
Działania wspierające poprawę efektywności energetycznej i 
rozwój OZE  

Gminy ROF 

2.49  
Działania z zakresu edukacji i angażowania społecznego w 
proces transformacji energetycznej. 

Gminy ROF 

2.50  Wymiana oświetlenia ulicznego na ekonomiczne/ekologiczne. Gminy ROF 

2.51  
Wymiana oświetlenia i/lub modernizacja instalacji 
energetycznych w budynkach użyteczności publicznej pod 
kontem OZE 

Gminy ROF 
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III Grupa działań 
 

Ochrona, utrzymanie i zrównoważony rozwój naturalnych cieków wodnych, 

zwiększenie retencjonowania wód, przeciwdziałanie powodziom 

i podtopieniom, zagospodarowanie wody deszczowej, przeciwdziałanie suszy. 

 

Wobec zmieniającego się klimatu jednym z najważniejszych tematów jest gospodarka 

wodna. Mówimy tutaj zarówno o niedoborach wody powodujących susze, jak i nadmiarach 

skutkujących podtopieniami i powodziami. Kwestia ta jest niezwykle istotna dla 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, gdzie obecnie obserwuje się problemy w tym 

sektorze, a zmiany klimatu będą je potęgować. 

Dlatego też zaproponowano następujące działania: 

 budowa zbiorników retencyjnych, 

 przygotowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych na terenie gmin 

ROF, 

 budowa i rozwój systemu ochrony przeciwpowodziowej. 

 

Jednym ze sposobów przeciwdziałania problemom związanym z nadmiarami lub 

niedoborami wód są działania w zakresie ich retencjonowania. Retencja wodna to zdolność 

do magazynowania oraz przetrzymywania wody przez pewien określony czas w środowisku. 

Można to zrobić na kilka sposobów. Ze względu na środowisko, w którym następuje retencja 

wyróżnia się 3 formy:  

 retencję wód glebowych i podziemnych,  

 retencję krajobrazową, 

 retencję wód powierzchniowych. 1  

 

Retencjonowanie wód przynosi wiele korzyści zarówno środowiskowych jak i gospodarczych, 

między innymi: 

 zwiększenie ochrony przed powodzią, 

 zwiększenie zasobów wód powierzchniowych i gruntowych, prowadzące do 

przeciwdziała się skutkom suszy, 

 wzrost ochrony przeciwpożarowej, 

 wzrost plonów w rolnictwie, 

 rozwój hodowli ryb i ptactwa wodnego, 

 zachowanie i odtworzenie naturalnych walorów środowiskowych, 

 poprawa mikroklimatu i poprawa czystości wód, 

 rozwój turystyki i rekreacji. 2 

 

 

 

 

                                                           
1
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, „Retencja wodna i jej znaczenie,” 

http://www.malaretencja.pl/. 
2
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, „Retencja wodna i jej znaczenie cz. 

2,” http://www.malaretencja.pl/. 
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Tabela 4. Zestaw działań dla Grupy III. 

Lp. Nazwa działania Obszar/Gmina 

3.1  Gospodarka wodami opadowymi dla miasta Boguchwała Boguchwała 

3.2  
Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych - Projekt 

parasolowy 
Boguchwała 

3.3  
Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych poprzez 

system retencji rozproszonej 
Boguchwała 

3.4  Zbiornik retencyjny w Zgłobniu Boguchwała 

3.5  
Rewitalizacja zbiorników małej retencji zlokalizowanych na 
terenie Gminy Czarna 

Czarna 

3.6  
Projekt parasolowy – na budowę zbiorników na deszczówkę w 

gospodarstwach domowych 

Głogów 

Małopolski 

3.7  
Regulacja cieku wodnego w Stykowie wraz modernizacją 

zbiornika retencyjnego 

Głogów 

Małopolski 

3.8  
Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego poprzez 

rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi 
Krasne 

3.9  
Systemy zagospodarowania wody deszczowej wzdłuż pasów 

drogowych i na terenach zielonych 
Rzeszów 

3.10  
Budowa 2 zbiorników retencyjnych na rzece Czarna w 

miejscowości Zaczernie i Trzebownisko 
Trzebownisko 

3.11  
Projekty dla indywidualnych gospodarstwach domowych - 
zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych 

Świlcza 

3.12  
Renaturalizacja i ochrona zbiorników, cieków wodnych oraz 
terenów podmokłych 

Gminy ROF 

3.13  Rozwój małej retencji Gminy ROF 

3.14  Ochrona terenów zalewowych Gminy ROF 
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IV Grupa działań 
 

Modernizacja i budowa infrastruktury uzbrojenia terenu, szczególnie kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej oraz zaopatrzenia w wodę pitną, monitoring i regulacja 

gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej. 

 

Kolejną istotną grupą działań mitygacyjnych i adaptacyjnych jest przystosowanie 

infrastruktury Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego do zmian klimatu. Przestarzałe, 

nieszczelne sieci wodociągowe i kanalizacyjne mogą zagrażać zdrowiu i życiu mieszkańców 

oraz drastycznie wpłynąć na obniżenie jakości życia na omawianym terenie. Dlatego też 

wśród działań adaptacyjnych i mitygacyjnych zaleca się podjęcia następujących czynności: 

 modernizacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (w tym kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej), 

 renowacja sieci kanalizacji sanitarnej, 

 modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków, 

 budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej, 

 obniżenie zagrożenia ze strony zbiorników bezodpływowych (poprzez kontrolę 

opróżniania oraz wymianę). 

 

Tabela 5. Zestaw działań dla Grupy IV. 

Lp. Nazwa działania Obszar/Gmina 

4.1  Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nowym Borku Błażowa 

4.2  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Błażowa 

Dolna i Nowy Borek 
Błażowa 

4.3  Budowa sieci wodociągowej Błażowa 

4.4  
Uzbrojenie strefy ekonomicznej (w sieci wodociągowe, 

kanalizacyjne, deszczowe itd.) 
Boguchwała 

4.5  
Wdrożenie rozwiązań informatycznych dla usprawnienia 

zarządzania siecią wod-kan 
Boguchwała 

4.6  Rozbudowa i optymalizacja sieci wod-kan Boguchwała 

4.7  Budowa sieci wodociągów gminnych Chmielnik 

4.8  
Rozbudowa publicznej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 
Gminy 

Chmielnik 

4.9  
Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej 
wraz z budową zbiorników wyrównawczych wody pitnej w 
Gminie Czarna 

Czarna 

4.10  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową mikro 
oczyszczalni 

Czudec 

4.11  Budowa sieci wodociągowej wraz z nowym ujęciem wody Czudec 

4.12  
Przebudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Przedmieście Czudeckie- etap II 

Czudec 

4.13  

Rozwój zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Głogów 

Małopolski poprzez modernizację SUW w Rudnej Małej 

(budowa nowego zbiornika) oraz budowę nowej i modernizacje 

starej stacji SUW w Głogowie Małopolskim 

Głogów 

Małopolski 



Załącznik nr 3 do Diagnozy mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

16 

Lp. Nazwa działania Obszar/Gmina 

4.14  
Rozbudowa sieci wod-kan w tym poszukiwanie nowych źródeł 
wody pitnej 

Hyżne 

4.15  

Poprawa gospodarki wodnej poprzez rozbudowę istniejącej 

Stacji Uzdatniania Wody oraz budowę pompowni sieciowych 

wody 

Krasne 

4.16  
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy 

Krasne 
Krasne 

4.17  
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sołonka i 

Siedliska, Straszyldle 
Lubenia 

4.18  

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubenia 

(przysiółek Kosina i Maternówka) waz z pompowaniami 

ścieków i instalacją elektryczną 

Lubenia 

4.19  Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Lubenia Lubenia 

4.20  
Budowa wodociągu Lubenia - Przylasek (zadanie Lubenia – 

Obręczna zostało zrealizowane w 2022 r.) 
Lubenia 

4.21  Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlach rzeszowskich Rzeszów 

4.22  

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Dn 800mm od  

ul. Ks. M. Kolbego do istniejącej przepompowni ścieków przy 

ul. Lubelskiej 

Rzeszów 

4.23  
Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą 
sposobu odprowadzenia ścieków z os. Budziwój w Rzeszowie 

Rzeszów 

4.24  
Zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjnego ścieków 
surowych na terenie Oczyszczalni Ścieków 

Rzeszów 

4.25  
Budowa węzła hydrolizy termicznej osadu nadmiernego wraz 
ze zbiornikiem uśredniającym i zagęszczaczem osadu 
surowego 

Rzeszów 

4.26  
Dostawa i montaż systemu separacji (selekcji) frakcji lekkich i 
ciężkich osadu czynnego na oczyszczalni ścieków w 
Rzeszowie 

Rzeszów 

4.27  
Budowa dwóch osadników wtórnych, układu drogowego i 
poletek osadowych na Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie 

Rzeszów 

4.28  
Przebudowa (modernizacja) magistrali wodociągowej „0” od 
SUW przy ul. Zwięczyckiej do Al. Wyzwolenia w Rzeszowie 

Rzeszów 

4.29  

Tworzenie infrastruktury technicznej wokół terenów 

inwestycyjnych (w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, 

deszczowe itd.) 

Świlcza 

4.30  Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świlcza Świlcza 

4.31  
Rozbudowa oczyszczalni w Nowej Wsi w zakresie zmiany 

technologii odwadniania i higieny osadów ściekowych 
Trzebownisko 

4.32  
Kontrola nad prawidłowym działaniem przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz właściwą eksploatacją zbiorników 
bezodpływowych 

Gminy ROF 

4.33  
Monitoring sieci kanalizacyjnej oraz odbiorników 
oczyszczonych ścieków 

Gminy ROF 
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V Grupa działań 
 

Ochrona obszarów generowania świeżego/chłodnego powietrza, stworzenie 

systemu monitoringu i ostrzegania przed zagrożeniami związanymi 

z ekstremalnymi zjawiskami oraz zmianami klimatu, wzmocnienie służb 

ratowniczych z uwzględnieniem zmian klimatycznych, budowa systemu dla 

zapewnienia ochrony zdrowia i opieki. 

 

Wobec częstszego występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych ważne jest 

wzmocnienie służb ratowniczych. Działania te powinny prowadzić do zwiększenia mobilności 

jednostek oraz pozwolić na lepszą, szybszą i skuteczniejszą reakcję służb w sytuacji 

zagrożenia. Wśród działań adaptacyjnych z tego zakresu należy zaplanować: 

 wzmocnienie służb ratowniczych z uwzględnieniem zmian klimatycznych, budowa 

systemu dla zapewnienia ochrony zdrowia i opieki, 

 przegląd i aktualizacja planów antykryzysowych, 

 rozwój ośrodków opiekuńczych, 

 rozwój opieki i pomocy osobom najbardziej narażonym na zmiany klimatu. 

 

Ważnym działaniem adaptacyjnym jest budowa systemu dla zapewnienia ochrony zdrowia 

ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb starzejącego się społeczeństwa i rozwoju 

świadczeń opieki geriatrycznej (m.in. rozwój placówek, rozwój transportu seniorów). Osoby 

starsze, schorowane, niepełnosprawne są szczególnie narażone na zmiany środowiska, 

w którym funkcjonują, a zmiany klimatu będą pogłębiać uciążliwości takie jak fale upałów, 

ekstremalne zjawiska pogodowe itd. Zachodzące zmiany klimatu będą powodować także 

wzrost zapadalności na niektóre choroby, dlatego wśród działań adaptacyjnych powinny 

zleźć się również czynności zmierzające do poprawy profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia 

takich jednostek chorobowych.  

 

Tabela 6. Zestaw działań dla Grupy V. 

Lp. Nazwa działania Obszar/Gmina 

5.1  
Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez poprawę 

wyposażenia technicznego OSP oraz zakup wozu bojowego 
Błażowa 

5.2  
System zarządzania bezpieczeństwem publicznym i 

środowiskiem na terenie Gminy Boguchwała 
Boguchwała 

5.3  Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Chmielnik 

5.4  
Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez 
doposażenie jednostek OSP 

Czarna 

5.5  
Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja 
ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w 
Gminie Czarna 

Czarna 

5.6  Rozbudowa i przebudowa Domu Strażaka w Zaborowie Czudec 

5.7  Remont ośrodka zdrowia w Pstrągowej Czudec 

5.8  
Rozbudowa budynku OSP w Rudnej Małej na magazyn obrony 

cywilnej dla Gminy Głogów Małopolski 

Głogów 

Małopolski 
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Lp. Nazwa działania Obszar/Gmina 

5.9  

Ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem (jak 

powodzie, pożary) oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie 

poprzez doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

Gminy Hyżne w niezbędny do sprawnego działania sprzęt 

Hyżne 

5.10  Krasne bez barier Krasne 

5.11  Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup samochodu dla OSP Lubenia 

5.12  
Poprawa dostępności i jakości usług miejskich przedszkoli w 

Łańcucie 
Łańcut (miasto) 

5.13  
System monitorowania przeciwpowodziowego miasta 

Rzeszowa 
Rzeszów 

5.14  
Analiza problemu powodzi błyskawicznych na terenie miasta 
Rzeszowa i opracowanie kompleksowego planu 
przeciwdziałania temu zjawisku 

Rzeszów 

5.15  

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Rzeszowa – poprzez 

zakup nowoczesnego, średniego pojazdu ratowniczo – 

gaśniczego wraz z zasadniczym wyposażeniem dla jednostki 

OSP na terenie Rzeszowa 

Rzeszów 

5.16  

Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi 

niepełnosprawnością i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu dzieci do lat 3 na terenie Gminy Miasto Rzeszów 

poprzez wybudowanie, wyposażenie i utrzymanie nowo 

powstałego żłobka 

Rzeszów 

5.17  
Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez poprawę 

zaplecza technicznego jednostek OSP w Rzeszowie 
Rzeszów  

5.18  
Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego (ośrodka 

wsparcia) w Gminie Świlcza 
Świlcza 

5.19  
Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla osób 

niepełnosprawnych w Gminie Świlcza 
Świlcza 

5.20  
Tworzenie ośrodków wsparcia dla osób wymagających opieki z 
terenu gminy Świlcza 

Świlcza 

5.21  
Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Świlcza 
poprzez poprawę wyposażenia technicznego OSP oraz zakup 
wozów bojowych 

Świlcza 

5.22  

Odnowa przestrzeni publicznej Gminy Trzebownisko poprzez 

budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację 

ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i 

sportowej z uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży, osób 

starszych oraz osób z niepełnosprawnościami 

Trzebownisko 

5.23  

Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy 

Trzebownisko w celu dostosowania go do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami oraz zwiększenia dostępności dla 

mieszkańców Gminy 

Trzebownisko 

5.24  

Szkolenia personelu medycznego w kierunku poprawy 
profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób, których 
rozprzestrzenianie się lub wzrost zachorowalności związany 
jest ze zmianami klimatu 

Gminy ROF 
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Lp. Nazwa działania Obszar/Gmina 

5.25  
Projektowanie i organizacja przestrzeni publicznej z 
uwzględnieniem potrzeb grup wrażliwych i zmian klimatu (tj. 
ograniczenie i likwidacja wysp ciepła)  

Gminy ROF 

5.26  
Przegląd i aktualizacja planów antykryzysowych pod względem 
zachodzących zmian klimatycznych 

Gminy ROF 

5.27  
Wzmocnienie służb ratowniczych z uwzględnieniem zmian 
klimatycznych, budowa systemu dla zapewnienia ochrony 
zdrowia i opieki 

Gminy ROF 
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VI Grupa działań 
 

Rozwój systemu komunikacji miejskiej w celu ochrony mieszkańców miasta 

przed zanieczyszczeniem i hałasem generowanym przez indywidulane środki 

transportu, zmniejszenie zanieczyszczenia komunikacyjnego, optymalizowanie 

transportu drogowego, rozwój ciągów pieszych i rowerowych. 
 

W wielu miejscach Polski problem zanieczyszczenia powietrza przez transport 

samochodowy stanowi nawet poważniejszy problem niż emisja pyłów z ogrzewania domów. 

Mimo, że w skali kraju samochody odpowiadają za ok. 10 proc. przekroczeń dopuszczalnego 

poziomu zanieczyszczeń, to w centrach dużych miast przekroczenia są wielokrotnie większe 

(nawet 80 proc.).3 Spaliny samochodowe są dużo bardziej szkodliwe dla ludzi niż 

zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu, jako że zanieczyszczenia motoryzacyjne 

rozprzestrzeniają się w dużych stężeniach na niskich wysokościach w bezpośrednim 

sąsiedztwie ludzi.4 Transport drogowy jest jednym z głównych źródeł emisji zanieczyszczeń 

powietrza, stanowiących zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, zdrowia, a nawet życia 

człowieka. Wskutek spalania paliw w silnikach pojazdów do powietrza trafiają: tlenek węgla, 

tlenki azotu, węglowodory, w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz cząstki 

stałe i metale ciężkie. Działania zaradcze związane z ograniczaniem i eliminowaniem 

zagrożeń wynikających z działalności transportu należy prowadzić jednocześnie  

na 3 płaszczyznach:  

 edukowania społeczeństwa,  

 zapobiegania występowaniu zagrożeń, 

 przeciwdziałania skutkom, którym nie udało się zapobiec. 

 

Powinny one polegać na jednoczesnym wdrażaniu wielu rozwiązań pozwalających 

maksymalizować szansę osiągnięcia założonego celu – ograniczenia ingerencji transportu 

w środowisko przyrodnicze (degradacja i zanieczyszczenie), jak i społeczne (zdrowie 

i bezpieczeństwo) – przy realizowaniu zapisów Europejskiej Polityki Transportowej i Polityki 

Transportowej Państwa na lata 2006-2025. Wśród najważniejszych powinny znaleźć się 

takie działania, jak zwiększanie udziału kolei i transportu wodnego w podziale zadań 

przewozowych czy rozwijanie transportu inter- i multimodalnego. Powinny być wprowadzane 

preferencje (podatkowe, prawne, administracyjne) dla pojazdów zasilanych alternatywnymi 

źródłami energii, zaś z eksploatacji należy wyłączać pojazdy niespełniające wymogów 

bezpieczeństwa i/lub ochrony środowiska. Odpowiednie zarządzanie ruchem w miastach 

powinno obejmować wyprowadzanie ruchu ciężkiego z obszarów najgęściej zaludnionych 

i jego koncentrację na obwodnicach i miejskich trasach średnicowych. Należy również 

ograniczać ruch pojazdów indywidualnych w centrach miast, wprowadzając strefy ruchu 

uspokojonego, opłaty za wjazd do centrum, podnosząc opłaty za parkowanie i kładąc nacisk 

na rozwój systemów zarządzania ruchem oraz sprawną i punktualną komunikację publiczną 

połączoną z parkingami między innymi typu P+R.56 

                                                           
3
źródło: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/jak-walczyc-z-nbsp-trujacymi-samochodami-w-nbsp-

duzych-miastach-goraca-debata-w-nbsp-nik.html 
4
źródło: http://zm.org.pl/?a=koalicja.broszuras_03 

5
źródło: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:k0REEPE6weEJ:yadda.icm.edu.pl/yadda/el
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Ważnym działaniem w niniejszej grupie działań adaptacyjnych jest budowa i modernizacja 

ciągów pieszych i rowerowych. Powstanie bezpiecznych i przyjaznych dla mieszkańców 

ścieżek doprowadzi do zwiększenia atrakcyjności tego typu przemieszczania się na terenie 

miasta a tym sam doprowadzi do obniżenia zanieczyszczenia komunikacyjnego 

powodowanego przez samochody. Proponuje się, aby położyć szczególny nacisk na rozwój 

terenów zielonych wzdłuż wspomnianych ciągów pieszych i rowerowych. Pasy zieleni 

(szczególnie drzewa) będą podwyższać komfort temperaturowy w czasie dni upalnych 

i ciepłych oraz zwiększać atrakcyjność ścieżek podnosząc ich wartość wizualną i estetyczną. 

Ponadto proponuje się wykorzystanie materiałów poprawiających przepuszczalność 

powierzchni (umożliwiające wsiąkanie wody). 

 

Tabela 7. Zestaw działań dla Grupy VI. 

Lp. Nazwa działania Obszar/Gmina 

6.1  
Budowa obwodnicy zachodniej w Błażowej wraz z rozbudową 
sieci dróg gminnych 

Błażowa 

6.2  
Zakup samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu 
miejskiego – 1 miejski+ 1 terenowy 

Boguchwała 

6.3  Rozbudowa ścieżki rowerowej Garncarski Szlak Czarna 

6.4  Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Czarna Czarna 

6.5  
Budowa dróg na terenach poscaleniowych w miejscowości 
Rudna Mała, Gmina Głogów Małopolski 

Głogów 
Małopolski 

6.6  
Poprawa mobilności mieszkańców poprzez rozbudowę i 
poprawę jakości systemu komunikacji miejskiej 

Głogów 
Małopolski 

6.7  

Rozwój zrównoważonego transportu publicznego łączącego 
miasto i obszar funkcjonalny wraz z modernizacją taboru na 
potrzeby czystej komunikacji, w tym rozwój e-usług oraz 
udogodnień dla podróży multimodalnych i mobilności 
pracowników na terenie ROF 

Głogów 
Małopolski 

6.8  Zakup elektrycznego autobusu wraz ze stacją ładowania Hyżne 

6.9  
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy 
Łańcut 

Łańcut 

6.10  
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy 
Łańcut 

Łańcut 

6.11  Rowerowy szlak zabytkowych kapliczek Rzeszów 

6.12  
Budowa ciągu pieszo-rowerowego planowanego na lewym 
brzegu rzeki Wisłok na odcinku od Mostu Lwowskiego do 
Mostu Załęskiego 

Rzeszów 

6.13  
Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania 
ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK19) do 
Al. Sikorskiego (DW878) 

Rzeszów 

6.14  
Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do 
ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94 

Rzeszów 

6.15  
Nowy model transportu publicznego w ramach Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

Rzeszów 

                                                                                                                                                                                     
ement/bwmeta1.element.ojs-issn-1231-8515-year-2010-issue-4-article-307/c/307-
302.pdf+&cd=8&hl=pl&ct=clnk&gl=pl 
6
Parkingi „Parkuj i Jedź” (z ang. P+R – Park+Ride) to parkingi umożliwiające bezpłatne parkowanie 

pojazdów osobom, które w chwili wyjazdu z parkingu przedstawią ważny bilet (źródło: 
https://warszawa19115.pl/-/parkingi-p-r) 
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Lp. Nazwa działania Obszar/Gmina 

6.16  
Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury dla rowerzystów na 
terenie miasta Rzeszowa 

Rzeszów 

6.17  

Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z 
budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z 
Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim 

Rzeszów 

6.18  
Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w 
Jasionce (od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa 
ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim i ul. Gen. Maczka) 

Rzeszów 

6.19  Połączenie ul. Sikorskiego z DK97 Rzeszów 

6.20  
Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, al. 
Armii Krajowej, al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo 
Pobitno) 

Rzeszów 

6.21  
Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. 
Pułaskiego lub Hoffmanowej 

Rzeszów 

6.22  Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego Rzeszów 

6.23  
Budowa ścieżek rowerowych / ciągów pieszo-rowerowych na 
terenie gminy Świlcza 

Świlcza 

6.24  
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy 
Świlcza 

Świlcza 

6.25  
Budowa dworca przesiadkowego w Nowej Wsi wraz z budowa 
drogi dojazdowej i ścieżki rowerowej 

Trzebownisko 

6.26  Pielgrzymkowy szlak turystyczny w Gminie Tyczyn Tyczyn 

6.27  Ochrona przeciwpowodziowa Gminy Tyczyn Tyczyn 

6.28  
Wprowadzenie systemu zachęt i ułatwień w celu zwiększenia 
ilości mieszkańców korzystających z komunikacji miejskiej 

Gminy ROF 

6.29  

Ograniczenie ruchu pojazdów indywidualnych w centrach 
miast, przywilejowanie pojazdów zasilanych alternatywnymi 
źródłami energii oraz podejmowanie działań prowadzących do 
wyłączania z użytkowania pojazdów niespełniających 
wymogów bezpieczeństwa i/lub ochrony środowiska, 
odpowiednie zarządzanie ruchem w mieście 

Miasta ROF 

6.30  Budowa i modernizacja ciągów pieszych i rowerowych Gminy ROF 

6.31  
Rozwój terenów zielonych oraz nasadzanie drzew wzdłuż 
ciągów pieszych i rowerowych 

Gminy ROF 
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VII Grupa działań 
 

Ochrona gleb, racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych w celach 

rolniczych, działania z zakresu przystosowania rolnictwa do zmian klimatu 

 

Część Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pokrywają tereny o charakterze rolniczym. 

Ten sektor gospodarki jest szczególnie narażony na skutki zmian klimatu. W celu 

zaadaptowania rolnictwa do zmieniających się warunków klimatycznych, konieczne są 

następujące działania: 

 właściwy dobór roślin w kontekście zmian klimatu (wymiana odmian roślin uprawnych 

na lepiej przystosowane do zmienionego klimatu) oraz w płodozmianie, 

 opracowanie harmonogramu zabiegów polowych do zmieniających się warunków 

wegetacji roślin, 

 zwiększenie efektywności nawadniania roślin (oszczędzanie wody, przystosowanie 

do wydłużających się okresów bezopadowych, susz itd.), 

 optymalizacja wielkości i sposobu stosowania nawozów mineralnych, 

 monitorowanie rozprzestrzeniania się szkodników i chorób oraz opracowanie metod, 

które zwiększą odporność upraw na te patogeny (z uwzględnieniem redukcji ilości 

stosowanych środków ochrony roślin), 

 wdrażanie internetowych systemów wspomagania decyzji (np. system monitoringu 

suszy rolniczej), 

 opracowanie narzędzi do sporządzania planów nawożenia oraz symulowania 

produkcji nawozów naturalnych. 7 

 

Wpływ zmian klimatycznych na dobrostan zwierząt hodowlanych jest także istotną kwestią. 

Wraz ze wzrostem temperatury otoczenia należy obawiać się przegrzania zwierząt, zarówno 

na pastwisku, jak i w budynkach, co może skutkować stresem, niższymi przyrostami 

dziennymi, łatwiejszą zapadalnością na choroby oraz problemami z rozrodczością.  

Zwierzęta gospodarskie i surowce dla ich wyżywienia podlegają zmianom klimatycznym 

zarówno bezpośrednio, poprzez zmianę produktywności i plonów, jak i pośrednio, np. przez 

zmiany cen pasz. Przewiduje się, że bezpośredni wpływ zmian klimatycznych na zwierzęta 

gospodarskie zmieni ich wydajność oraz jakość produktów pochodzenia zwierzęcego.8 

 

  

                                                           
7
 Urszula Kozaczuk, Adaptacja rolnictwa do zmian klimatycznych, 

http://www.dodr.pl/userfiles/contents/publikacje/143/adaptacja-rolnictwa.pdf 
8
Źródło cyt. za: Joanna Zarzyńska, Romuald Zabielski, Adaptacja produkcji zwierzęcej do zmian 

klimatycznych, https://publikacje.pan.pl/Content/119783/PDF/15_Zarzynska-Zabielski.pdf?handler=pdf 
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Tabela 8. Zestaw działań dla Grupy VI. 

Lp. Nazwa działania Obszar/Gmina 

7.1  
Edukacja rolników w przedmiocie właściwego gospodarowania 
wodami na potrzeby rolnictwa 

Czarna, Hyżne, 
Krasne 

7.2  
System wsparcia i promocji lokalnych producentów w rolnictwie 

ekologicznym 

Łańcut, Rzeszów, 

Boguchwała, 

Błażowa, Hyżne 

7.3  
Wsparcie doradcze i finansowe dla rolników w celu 
podtrzymania trwałości gospodarstw (dopłaty do ubezpieczeń 
rolnych, ubezpieczenia upraw) 

Hyżne, Krasne 

7.4  
Edukacja, promowanie roślin odpornych na suszę i wysoką 
temperaturę 

Głogów Młp., 
Czarna, 

Trzebownisko, 
Świlcza, Hyżne 

7.5  
Zwiększenie efektywności nawadniania pół, wprowadzenie 
efektywnych form nawadniania 

Łańcut, Rzeszów, 
Boguchwała, 

Błażowa, Hyżne 

7.6  
Zmiany użytkowania gruntów: promocja dywersyfikacji upraw, 
edukacja w zakresie zmiany praktyk rolniczych 

Łańcut, Głogów 

Młp., Czudec, 

Błażowa, Hyżne 

7.7  
Wykorzystanie surowców biologicznych jako zamienników 
paliw kopalnych i produktów wysokoemisyjnych - bioenergia, 
ocieplenie, termomodernizacje budynków 

Gminy ROF 

7.8  
Ograniczenie strat, marnowania żywności, edukacja w tym 
zakresie 

Gminy ROF 
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VIII Grupa działań 
 

Wprowadzanie rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, działania 

z zakresu lokalnego zagospodarowania odpadów biodegradowalnych, 

zielonych, osadów ściekowych oraz działania z zakresu lokalnego 

zagospodarowania odpadów (odpadów niebezpiecznych) i wstępnego 

przygotowania do dalszej obróbki papieru i tworzyw sztucznych. 

 

W kontekście gospodarki odpadami najważniejszym działaniem mitygacyjnym 

i adaptacyjnym jest przejście z gospodarki o modelu liniowym do gospodarki obiegu 

zamkniętego– GOZ. W celu zmiany modelu gospodarki odpadami na GOZ działania należy 

wdrożyć na wszystkich etapach: 

 Projektowanie - np. włączenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym do polityki 

w zakresie zamówień publicznych. 

 Regeneracja, ponowne użycie - np. wykorzystanie przerobionych, odzyskanych 

elementów w zamawianym wyposażeniu przestrzeni publicznych. 

 Konsumpcja i dystrybucja – działania: 

o promowanie, wspieranie punktów napraw, 

o wspieranie, promowanie lokalnych producentów, dostawców w myśl „kupuj 

lokalnie”, 

o edukacja w zakresie poprawnej segregacji odpadów, 

o zmniejszenia konsumpcji. 

 Zbieranie i przygotowanie do recyklingu – np. zadania ukierunkowane na 

udoskonalenie systemu gospodarki odpadami. 

 Recykling – działania mające „domknąć” pętle.  

 

Tabela 9. Zestaw działań dla Grupy VIII. 

Lp. Nazwa działania Obszar/Gmina 

8.1  

Wzmocnienia potencjału wzrostu Gospodarki Komunalnej w 

Boguchwale w celu dostosowania do oczekiwań odbiorców 

usług - etap II 

Boguchwała 

8.2  

Wzmocnienie potencjału wzrostu Gospodarki Komunalnej w 

Boguchwale w celu dostosowania do oczekiwań odbiorców 

usług - etap I 

Boguchwała 

8.3  
Popraw jakości sytemu zbiórki odpadów na terenie Gminy 

Głogów Małopolski 

Głogów 

Małopolski 

8.4  
System aglomeracji osadu ściekowego i farma fotowoltaiczna 
w m. Hyżne 

Hyżne 

8.5  
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych 
Krasne 

8.6  Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Łańcut 

8.7  
Budowa nowoczesnej sortowni selektywnie zbieranych 

odpadów komunalnych 
Rzeszów 

8.8  
Modernizacja sortowni selektywnie zbieranych odpadów 

komunalnych 
Rzeszów 
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Lp. Nazwa działania Obszar/Gmina 

8.9  Rozbudowa i modernizacja kompostowni bioodpadów Rzeszów 

8.10  
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych 
Świlcza 

8.11  Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi Świlcza 

8.12  
Uwzględnianie w budżetach inwestycyjnych np. instalacji OZE 
nakładów na unieszkodliwianie lub recykling  

Gminy ROF 

8.13  
Włączenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym do polityki 
w zakresie zamówień publicznych 

Gminy ROF 

8.14  
Wsparcie i promocja producentów i działań z zakresu 
rozwiązań bez opakowaniowych (zero-waste)  

Gminy ROF 
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IX Grupa działań 
 

Edukowanie, informowanie o następstwach zmian klimatu oraz promowanie 

dobrych praktyk, działań i postaw, propagowanie partycypacji społecznej. 

 

Na działania mitygacyjne i adaptacyjne z tego zakresu będą się składać między innymi 

programy edukacyjne, wykłady, warsztaty, spotkania, konkursy, instrukcje postępowania, 

akcje itd. Edukacja powinna dotyczyć każdego z poruszanych powyżej zagadnień oraz 

odnosić się do uświadamia społeczeństwa na temat ważności i potrzeb realizacji wszystkich 

wymienionych powyżej grup działań mitygacyjnych i adaptacyjnych. 

 

Efektem działań adaptacyjnych w ramach tej grupy będzie wypracowanie świadomości 

mieszkańców o następstwach zmian klimatu oraz uświadomienie konieczności realizacji 

działań mitygacyjnych i adaptacyjnych m.in. poprzez pokazanie pozytywnych efektów ich 

wprowadzania. W poruszanej tematyce należy zawrzeć przede wszystkim wiedzę na temat: 

 powodów i skutków zmian klimatu,  

 zwiększonej wrażliwości obszarów zurbanizowanych, rolniczych, leśnych i innych 

na te przemiany,  

 prognozowanych zagrożeniach i szansach, 

 możliwościach ograniczenia skutków zmian klimatu poprzez działania mitygacyjne 

adaptacyjne. 

 

Wśród działaniach adaptacyjnych zaleca się również większe zwrócenie uwagi na głos 

mieszkańców. Wsłuchanie się w podnoszone problemy i zgłaszane potrzeby pozwoli na 

wprowadzenie odpowiednich modyfikacji w założonych działaniach oraz dodanie nowych, 

ważnych dla mieszkańców. 

 

Drogą do aktywizacji mieszkańców może być również wspieranie organizacji pozarządowych 

i grup nieformalnych związanych z tematyką ochrony środowiska oraz przeciwdziałania 

zmianom klimatu. Oddolne akcje pozwolą na propagowanie wiedzy w zakresie zagrożeń 

związanych ze zmianami klimatu, ich przeciwdziałaniu oraz wpłyną pozytywnie na wzrost 

zaangażowania mieszkańców. 

 

Tabela 10. Zestaw działań dla Grupy IX. 

Lp. Nazwa działania Obszar/Gmina 

9.1  
Weekendowe spływy kajakowe Wisłokiem (jako element 

edukacji ekologicznej, przyrodniczej)  Boguchwała 

9.2  Budowa centrum edukacji przyrodniczej i ekologicznej Chmielnik 

9.3  
Utworzenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na terenie Gminy 
Czarna w celu ochrony rozwoju i promowania obszaru o 
wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych Czarna 

9.4  
Budowa przystani kajakowej wraz z miejscem do rekreacji 

(jako element edukacji ekologicznej, przyrodniczej) Czudec 

9.5  
Utworzenie centrum ekologicznego hyżnieńsko-gwoźnickiego 

obszaru chronionego krajobrazu  Hyżne 
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Lp. Nazwa działania Obszar/Gmina 

9.6  Promowanie obszarów krajobrazowych miasta Rzeszowa Rzeszów 

9.7  
Prowadzenie edukacji ekologicznej - informowanie o 
następstwach zmian klimatu, działaniach mitygacyjnych i 
adaptacyjnych, promowanie dobrych praktyk, działań i postaw  

Gminy ROF  

9.8  
Stwarzanie możliwości aktywnego uczestnictwa obywateli w 
podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony środowiska i 
klimatu oraz propagowanie partycypacji społecznej 

Gminy ROF 

9.9  
Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi i 
grupami nieformalnymi w zakresie ochrony środowiska i 
klimatu 

Gminy ROF 



Załącznik nr 3 do Diagnozy mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

29 

Możliwe źródła finasowania 
Realizacja poszczególnych inwestycji zaproponowanych w ramach Planu mitygacji 

i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego będzie możliwa dzięki 

wykorzystaniu środków finansowych z różnych źródeł, m.in.: 

 środków własnych gmin i powiatów tworzących Rzeszowski Obszar Funkcjonalny; 

 środków pochodzących z budżetu państwa lub budżetu samorządu województwa 

przewidzianych na współfinansowanie projektów lub jako niezależne źródło 

finansowania; 

 środków z funduszy celowych; 

 środków z Funduszy Europejskich dostępnych w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Społecznego; 

 środków prywatnych, np. przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, wspólnot 

mieszkaniowych; 

 innych funduszy zewnętrznych, np. funduszy norweskich i funduszy 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

 innych środków publicznych. 

Zakłada się, że poszczególne działania rozwojowe będą finansowane głównie z budżetów 

gmin wchodzących w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz z Funduszy 

Europejskich, które zgodnie z nową perspektywą finansową UE na lata 2021-2027 będą 

stanowiły wsparcie m.in. przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji 

otoczenia biznesu czy instytucji badawczych. Pomoc finansowa będzie obejmowała 

przedsięwzięcia z zakresu realizacji inwestycji w infrastrukturę, sprawy społeczne, 

innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację oraz ochronę środowiska. 

Środki z Funduszy Europejskich zostaną rozdysponowane w ramach programów krajowych 

i regionalnych, które mogą stanowić podstawę do finansowania projektów zaplanowanych 

w ramach niniejszego Planu. Poniżej przedstawiono zakres poszczególnych programów 

wraz ze wskazaniem możliwości ich wykorzystania. 

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (Fundusze norweskie 

i EOG) 

Wsparcie w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Funduszy Norweskich uwzględnia 

przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości i innowacji, a także usług publicznych (m.in. 

edukacji, zdrowia i kultury) i ochronę środowiska. Poszczególne programy w ramach III 

edycji Funduszy Norweskich i EOG będą wdrażane do 2024 r., istnieje zatem możliwość 

wykorzystania dostępnych środków do realizacji działań wskazanych w każdym z celów 

niniejszego Planu. Wśród priorytetów, w ramach których możliwe będzie pozyskanie 

wsparcia znajdują się: Rozwój przedsiębiorczości i innowacje, Rozwój Lokalny, Edukacja, 

Kultura, Społeczeństwo Obywatelskie oraz Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. 
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Fundusze Europejskie dla Podkarpackiego 2021-2027  

Zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa, na wsparcie województwa podkarpackiego 

w perspektywie 2021-2027 łącznie zostanie przekazane ok. 2,26 mld euro. Zgodnie 

z założeniami programu Fundusze Europejskie dla Podkarpackiego 2021-2027, środki 

zostaną rozdysponowane w ramach 8 priorytetów: Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka, 

Energia i środowisko, Mobilność miejska, Mobilność i łączność, Infrastruktura bliżej ludzi, 

Rozwój zrównoważony terytorialnie, Kapitał ludzki gotowy do zmian, Rozwój lokalny 

kierowany przez społeczność. 

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 

Program opiera się na wsparciu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska 

oraz przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu. Zgodnie z założeniami programu, 

wsparciem zostaną objęte przede wszystkim inwestycje związane z poprawą jakości 

infrastruktury drogowej, poprawą wydolności ochrony zdrowia, a także wykorzystaniem 

potencjału tkwiącego w dziedzictwie kulturowym. W ramach programu mogą zatem zostać 

sfinansowane m.in. działania związane z rozwojem gospodarki wodno-ściekowej, 

modernizacją infrastruktury technicznej, czy adaptacją do zmian klimatu oraz 

przedsięwzięcia uwzględniające rozbudowę układu drogowego i rozwój transportu 

publicznego. Ponadto, priorytety programu FEnIKS obejmują usługi publiczne, zwłaszcza 

kulturę i ochronę zdrowia, co daje szansę na sfinansowanie kierunków V Grupy działań tj. 

Ochrona obszarów generowania świeżego/chłodnego powietrza, stworzenie systemu 

monitoringu i ostrzegania przed zagrożeniami związanymi z ekstremalnymi zjawiskami oraz 

zmianami klimatu, wzmocnienie służb ratowniczych z uwzględnieniem zmian klimatycznych, 

budowa systemu dla zapewnienia ochrony zdrowia i opieki. 

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 

Głównym celem Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 

jest zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie 

zaawansowanych technologii, a także wzrost konkurencyjności MŚP. Wsparciem mogą 

zostać objęte przedsięwzięcia wpisujące się w trzy priorytety: Wsparcie dla przedsiębiorców, 

środowisko przyjazne innowacjom oraz zazielenienie przedsiębiorstw. 

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) 

Realizacja programu uwzględnia wsparcie m.in. na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy, 

zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad 

dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju 

usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia. Program FERS może być 

brany pod uwagę przede wszystkim przy realizacji działań w ramach Grupy działań V 

Ochrona obszarów generowania świeżego/chłodnego powietrza, stworzenie systemu 

monitoringu i ostrzegania przed zagrożeniami związanymi z ekstremalnymi zjawiskami oraz 

zmianami klimatu, wzmocnienie służb ratowniczych z uwzględnieniem zmian klimatycznych, 

budowa systemu dla zapewnienia ochrony zdrowia i opieki oraz Grupy Działań II 

Transformacja energetyczna, poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych 

źródeł energii, ograniczenia zużycia energii końcowej; wymiana wysokoemisyjnych źródeł 

ciepła.  
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Obecnie programy operacyjne są w fazie negocjowania. Po ich przyjęciu należy 

zaktualizować dokument pod kątem możliwości wykorzystania poszczególnych programów 

na określone w dokumencie zadania. 

Ewaluacja i monitoring realizacji planu 
Plan mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego podlega 

monitoringowi, a w razie potrzeby aktualizacji. Przegląd stanu realizacji działań określonych 

w Planie mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

będzie stanowić źródło informacji na temat postępu realizacji zaplanowanych działań. 

Monitorowanie i ewaluację realizacji działań mitygacyjnych i adaptacyjnych powierza się 

Zarządowi Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zarząd Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego powinien przedstawić raport z monitoringu i ewaluacji członkom ROF do 

końca danego roku, na który przypada sporządzenie raportu (zgodnie z załączonym 

harmonogramem).  

 

Zadaniem ewaluacji jest sprawdzenie, czy w wyniku podejmowanych działań powstały 

spodziewane rezultaty oraz czy przełożyły się one na realizację celu wyznaczonego przez 

Plan mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

W procesie ewaluacji wykorzystywane są informacje pochodzące z monitoringu oraz 

dodatkowe badania ewaluacyjne i wskaźniki kontekstowe. Zestawienie proponowanych 

wskaźników zaprezentowano w poniższej tabeli – wskaźniki będą podlegać rozwojowi oraz 

doborowi według potrzeb. 

Wnioski płynące z ewaluacji stanowią podstawę aktualizacji zapisów mitygacji i adaptacji do 

zmian klimatu. O konieczności aktualizacji zdecyduje Zarząd Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego na podstawie raportów z monitoringu i ewaluacji. 

 

Tabela 11. Przykładowe wskaźniki osiągnięcia realizacji Planu mitygacji i adaptacji do zmian 
klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w okresie sprawozdawczym – do 
wykorzystania według potrzeb. 

Lp. 
Przykład wskaźnika monitoryjącego 

poszczególne grupy zadań  
Jednostka 

miary 

Oczekiwana 
tendencja 

zmian 

źródło 
danych 

Ochrona ekosystemów i bioróżnorodności, ochrona terenów cennych przyrodniczo, ochrona 
i tworzenie terenów zielonych, rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury. 

1. 
Powierzchnia form ochrony przyrody gmin 

ROF 
ha wzrost GUS 

2. Lesistość gmin ROF % wzrost GUS 

3. 
Powierzchnia lub liczba elementów błękitno-

zielonej infrastruktury 
m

2 
lub szt. wzrost 

UG/UM, 
spółki gmin, 

miast 

4. Liczba nasadzonych drzew i krzewów szt. wzrost 
UG/UM, 

spółki gmin, 
miast 

Transformacja energetyczna, poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych 
źródeł energii, ograniczenia zużycia energii końcowej; wymiana wysokoemisyjnych źródeł 

ciepła. 

5. Moc instalacji OZE (bez mikroinstalacji) MW wzrost PGE 
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Lp. 
Przykład wskaźnika monitoryjącego 

poszczególne grupy zadań  
Jednostka 

miary 

Oczekiwana 
tendencja 

zmian 

źródło 
danych 

6. Moc mikroinstalacji instalacji OZE  MW wzrost PGE 

7. Długość powstałej sieci ciepłowniczej km wzrost 
UG/UM, 

spółki gmin, 
miast 

8. 
Powierzchnia budynków publicznych po 
działaniach z zakresu termomodernizacji 

m
2
 wzrost 

UG/UM, 
spółki gmin, 

miast 

Ochrona, utrzymanie i zrównoważony rozwój naturalnych cieków wodnych, zwiększenie 
retencjonowania wód, przeciwdziałanie powodziom i podtopieniom, zagospodarowanie wody 

deszczowe, przeciwdziałanie suszy. 

9. Liczba inwestycji przeciwpowodziowych km wzrost 

UG/UM, 
spółki gmin, 
miast, PGW 

WP 

10. 
Ilość środków w budżecie miasta potrzebnych 

na usuwanie skutków powodzi i podtopień 
zł spadek 

UG/UM, 
spółki gmin, 

miast 

11. Długość powstałej sieci deszczowej km wzrost 
UG/UM, 

spółki gmin, 
miast 

12. Długość zmodernizowanej sieci deszczowej km wzrost 
UG/UM, 

spółki gmin, 
miast 

13. Ilość obiektów retencyjnych szt. wzrost 
UG/UM, 

spółki gmin, 
miast 

Modernizacja i budowa infrastruktury uzbrojenia terenu, szczególnie kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej oraz zaopatrzenia w wodę pitną, monitoring i regulacja gospodarki 

wodociągowej i kanalizacyjnej. 

14. Długość powstałej sieci wodociągowej km wzrost 
UG/UM, 

spółki gmin, 
miast  

15. Długość zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej  km wzrost 
UG/UM, 

spółki gmin, 
miast  

16. Długość powstałej sieci wodociągowej km wzrost 
UG/UM, 

spółki gmin, 
miast  

17. Długość zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej  km wzrost 
UG/UM, 

spółki gmin, 
miast  

Ochrona obszarów generowania świeżego/chłodnego powietrza, stworzenie systemu 
monitoringu i ostrzegania przed zagrożeniami związanymi z ekstremalnymi zjawiskami oraz 
zmianami klimatu, wzmocnienie służb ratowniczych z uwzględnieniem zmian klimatycznych, 

budowa systemu dla zapewnienia ochrony zdrowia i opieki. 

18. 
Zapadalność na choroby związane ze 

zmianami klimatu np. z grupy A69, C43-C44, 
I20-I25 w przeliczeniu na jednego mieszkańca  

liczba 
zachorowań 

na 
mieszkańca  

spadek 

Podkarpacki 
Oddział 

Wojewódzki 
NFZ 

19. Liczba jednostek OSP szt. wzrost UG/UM, 
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Lp. 
Przykład wskaźnika monitoryjącego 

poszczególne grupy zadań  
Jednostka 

miary 

Oczekiwana 
tendencja 

zmian 

źródło 
danych 

spółki gmin, 
miast 

20. 
Liczba jednostek OSP wchodzących w skład 

KSRG 
szt. wzrost 

UG/UM, 
spółki gmin, 

miast 

Rozwój systemu komunikacji miejskiej w celu ochrony mieszkańców miasta przed 
zanieczyszczeniem i hałasem generowanym przez indywidulane środki transportu, 

zmniejszenie zanieczyszczenia komunikacyjnego, optymalizowanie transportu drogowego, 
rozwój ciągów pieszych i rowerowych. 

21. Długość ciągów pieszych  km wzrost UG/UM 

22. Długość ciągów rowerowych km wzrost UG/UM 

23. 
Liczba autobusów o napędzie elektrycznym 

używanych w komunikacji publicznej na 
terenie ROF 

szt. wzrost 
UG/UM, 

spółki gmin, 
miast  

Ochrona gleb, racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych w celach rolniczych, działania 
z zakresu przystosowania rolnictwa do zmian klimatu 

24. Udział upraw dotkniętych suszą % spadek SMSR 

25. Powierzchnia nieużytków na terenie Gminy ha spadek GUS 

26. Liczba producentów w rolnictwie ekologicznym szt. wzrost * 

Edukowanie, informowanie o następstwach zmian klimatu oraz promowanie dobrych 
praktyk, działań i postaw, propagowanie partycypacji społecznej. 

27. Liczba działań z zakresu edukacji ekologicznej  szt. wzrost 
UG/UM, 

spółki gmin, 
miast 

UG – urzędy gmin z terenu ROF, UM – urzędy miast z terenu ROF, SMSR – System Monitoringu 

Suszy Rolniczej, 

* Źródło: https://www.gov.pl/web/ijhars/udostepnianie-informacji-o-producentach-w-rolnictwie-

ekologicznym;  

źródło: opracowanie własne 
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Harmonogram wdrażania planu adaptacji 
Plan mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego podlega 

bieżącemu monitoringowi realizacji działań oraz bieżącej ewaluacji realizacji działań co dwa 

lata. Aktualizację Planu przewiduje się po sześciu latach. W poniższej tabeli przedstawiono 

przebieg wdrażania Planu mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. 

 

Tabela 12. Przebieg wdrażania Planu mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego. 

Lp. Czynność 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1. 
Opracowanie 

Planu 
        

 

2. 

Przyjęcie Planu 
przez 

Zarząd ROF 

        

 

3. 
Wdrażanie  

Planu 
        

 

4. 
Bieżący monitoring 

i ewaluacja 
realizacji działań 

x        

 

6. 
Aktualizacja 

Planu 
x        

 

 


