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1. Wprowadzenie
Podstawą prawną programu jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska  (Dz.  U.  2001,  Nr  62,  poz.  627  z  późniejszymi  zmianami),  oraz  ustawa  
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z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  o  odpadach  (Dz.  U.  2001,  Nr  62,  poz.  628  z  późniejszymi 
zmianami).

Ustawa  Prawo  ochrony  środowiska  zobowiązuje  władze  gminne  do  sporządzenia 
programów  ochrony  środowiska  uwzględniając  cele  ekologiczne,  priorytety  ekologiczne, 
rodzaj i harmonogram działań ekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym 
mechanizmy prawno-ekonomiczne  i  środki  finansowe.  Ustawa o odpadach przewiduje,  że 
gminny  plan  gospodarki  odpadami  określa  w  szczególności:  rodzaj,  ilość  i  źródło 
pochodzenia odpadów, rozmieszczenie instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie, działania 
zmierzające  do  poprawy sytuacji  w  zakresie  gospodarki  odpadami,  proponowany system 
gospodarki odpadami oraz rodzaj i harmonogram przedsięwzięć wraz ze źródłami środków 
finansowych  i  harmonogramem  ich  uruchamiania.  Za  sporządzenie  programu  ochrony 
środowiska i planu gospodarki odpowiada wójt gminy, a z ich wykonania będzie co dwa lata 
rozliczany  przez  radę  gminy.  W  świetle  ustawy o  odpadach,  plan  gospodarki  odpadami 
powinien być jedną z części programu ochrony środowiska.

2. Struktura dokumentu
Część l 
Zawiera  ogólną  charakterystykę  gminy  Mielec  wraz  z  diagnozą  aktualnego  stanu  jej 
środowiska.  W  rozdziale  tym  określone  zostały  przyczyny  i  kierunki  przekształceń 
środowiska gminy, a także wskazano kluczowe problemy środowiskowe gminy. Określono 
także dotychczasowe wydatki na ochronę środowiska wraz z oceną możliwości finansowych 
gminy w tej sferze  na dalsze lata.
Część 2
 Zgodnie z zapisem art. 17 ust. 1 ustawy prawo ochrony środowiska (z uwzględnieniem art. 
14) zawiera cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, kierunki działań i szczegółowe zadania 
w dziedzinie ochrony środowiska (z wyłączeniem gospodarki odpadami) wraz z określeniem 
ram  czasowych,  form  finansowania  i  działań  organizacyjno-prawnych.  Cele  i  kierunki 
odniesiono do szczegółowych zapisów w dokumentach określających politykę ekologiczną w 
skali  krajowej,  wojewódzkiej  i  powiatowej.  Szczegółowe  zadania  zostały  podzielone  na 
własne  oraz  koordynowane  z  udziałem  gminy.  Zadania  zostały  pogrupowane  zgodnie  ze 
strukturą celów i priorytetów. Ponadto, w oddzielnym zestawieniu zamieszczono planowane 
wydatki na infrastrukturę związaną z ochroną środowiska.
 Część 3 
Zawiera harmonogram działań w dziedzinie ochrony środowiska wraz z podaniem kosztów w 
rozbiciu  na lata w perspektywie krótkoterminowej,  oraz z  podaniem całokształtu  zadań w 
perspektywie wieloletniej.
Część 4
 Zawiera propozycję kryteriów, zakresu i wskaźników służących monitorowaniu wdrażania 
programu ochrony środowiska gminy Mielec. 

3. Metody opracowania programu 
Program ochrony środowiska dla gminy  opracowano w oparciu o bieżącą konsultację 

z wyznaczonymi przedstawicielami Urzędu Gminy. W trakcie sporządzania i konstruowania 
Programu   pod uwagę wzięto następujące elementy:
•  zakres i formy opracowania w oparciu o dyskusje z przedstawicielami samorządu gminy
• przegląd i ocenę wszystkich dostępnych danych o stanie środowiska gminy
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• sprecyzowanie potrzeb i możliwości gminy w zakresie ochrony środowiska w oparciu  
o  analizę  dokumentów  składających  się  na  program  rozwoju  województwa 
podkarpackiego, powiatu mieleckiego i gminy Mielec.

• uwzględnienio  struktury  opracowania  do  zaleceń  sformułowanych  w  odpowiednich 
dokumentach rządowych

• opracowanie celów krótkoterminowych i długoterminowych oraz zadań i szczegółowych 
przedsięwzięć 

• określenie metod weryfikacji celów i monitorowania wdrażania programu/planu. 

Zakres i forma opracowania, w tym wyznaczone cele, priorytety i zadania zawarte  
w programie ochrony środowiska są zgodne z takimi dokumentami rządowymi jak:

- II Polityka ekologiczna państwa,
- Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na 

lata 2007-2010,
- Wytyczne sporządzania  programów ochrony środowiska na szczeblu  regionalnym  

i lokalnym.

W całym toku opracowywania programu i planu zwracano także uwagę na zgodność 
z następującymi dokumentami wojewódzkimi:

- Program ochrony środowiska województwa podkarpackiego do 2004 roku oraz cele 
długoterminowe do roku 2015,

- Strategia rozwoju województwa podkarpackiego,
- Strategia gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim.

Najważniejszymi dokumentami wyznaczającymi kierunki rozwoju w skali  powiatu  
i gminy, które wyznaczały zakres celów i priorytetów niniejszego programu i planu są:

- Strategia rozwoju powiatu Mieleckiego na lata 2000-2006,
- Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy 

Mielec,
     

 4. Charakterystyka Gminy Mielec
Informacja ogólna 

Powierzchnia gminy Mielec to 12 212 hektarów, na których mieszka obecnie 12 102 osób. 
Gospodarka gminy ma charakter głównie rolniczo-przemysłowy. Według danych z  2004 r 
roku dochody budżetowe wyniosły 18 126,45.zł.

 W  sumie  wydatki  budżetowe  osiągnęły  kwotę  17  525,970zł..  Infrastruktura  społeczna, 
techniczna i gospodarcza miasta i gminy Mielec są ze sobą silnie powiązane. 
Tereny gminy położone są po obu stronach rzeki Wisłoki, w skład gminy wchodzi 13 sołectw 
–Boża  Wola,  Chorzelów,  Chrząstów,  Goleszów,  Książnice,  Podleszany,  Rydzów, 
Rzędzianowice, Szydłowiec, Trześń,  Wola Chorzelowska ,Wola Mielecka i Złotniki.  
Na terenie  gminy funkcjonuje  3  352  gospodarstw  domowych,  w  tym 2 272  gospodarstw 
rolnych. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 2,40 ha.
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Najbardziej  rozwiniętymi  dziedzinami  rolnictwa  jest  uprawa  zbóż,  kukurydzy  i roślin 
pastewnych oraz hodowla trzody chlewnej, bydła mlecznego i rzeźnego, drobiu . Dodatkowo 
w  ostatnich  latach  obserwuje  się  rozwój  handlu,  usług  i  drobnej  wytwórczości.  Według 
danych  Urzędu  Gminy  Mielec  w  gminie  zarejestrowano  ponad  410  podmiotów 
gospodarczych. 
Gmina posiada: 9 szkół podstawowych, w tym dwa Zespoły Szkół, w których mają siedzibę 
dwa Gimnazja, jeden Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą w Chorzelowie. 
Sieć  gazowa  występuje  w  11  miejscowościach,  z  której  korzysta  2 500  gospodarstw, 
wszystkie  miejscowości  posiadają  sieć  wodociągową.  Gmina  dysponuje  dwoma  ujęciami 
wody wraz ze stacjami uzdatniania w Chorzelowie  i Rzędzianowicach.
Skanalizowane  są  tylko  trzy  miejscowości  –  Chorzelów,  Trześń,  Złotniki  oraz  cześć 
Chrząstowa.  Obecnie budowana jest  kanalizacja  w Chrząstowie,  Rzędzianowicach oraz  w 
Woli  Mieleckiej.  Na  etapie  opracowania  dokumentacji  znajduje  się  inwestycja  budowy 
kanalizacji  w Podleszanach, Książnicach, Bożej Woli i Goleszowie , Rydzowie.
  Ścieki  komunalne  odprowadzane  są  do  miejskiej  oczyszczalni  ścieków  w  Mielcu  i 
oczyszczalni  ścieków  na  terenie  SSE-EUROPARK   Mielec.

Gmina  Mielec  w całości  jest  wyposażona  w sprawną  sieć  energii  elektrycznej,  sieć 
wodociągową,  gazową,  drogową   i telefoniczną.  Natomiast  sieć  kanalizacji  sanitarnej 
intensywnie się  rozwija. Odpady z obszaru gminy są wywożone na wysypisko miejskie. 
 

4.1 Położenie geograficzne
Powierzchnia  gminy Mielec  wynosi  12  212  ha,  co  w  skali  województwa  stanowi  2,8%. 
Według  podziału  fizyczno-geograficznego  Kondrackiego  (1998),  gmina  jest  położona  w 
obrębie Prowincji Karpat i Podkarpacia, na obszarze największego makroregionu Podkarpacia 
Północnego,  czyli  Kotliny Sandomierskiej.  Granice gminy obejmują obszar  czterech krain 
geograficznych: Niziny Nadwiślańskiej,  Doliny Dolnej Wisłoki,  Płaskowyżu Tarnowskiego 
oraz Płaskowyżu Kolbuszowskiego. 

Kotlina Sandomierska położona jest w dorzeczu Wisły, do której uchodzą rzeki karpackie, w 
tym Wisłoka,  której  stożek  napływowy sięga  aż  do  granic  gminy.  Charakterystyczne  dla 
Kotliny  Sandomierskiej  jest  występowanie  rozległych  kompleksów  leśnych,  będących 
pozostałościami Puszczy Sandomierskiej, która jeszcze w okresie średniowiecza pokrywała 
całą krainę. 

4.2 Położenie gminy w układzie administracyjnym

Pod względem administracyjnym struktura gminy jest  dwuczęściowa. Obszar  przedzielony 
jest  południkowo przez  miasto  Mielec  i  rzekę  Wisłokę.  Charakteryzuje  się  specyficznymi 
walorami gminy podmiejskiej. Siedziba władz gminnych znajduje się w mieście Mielec, gdzie 
swoje  siedziby  mają  władze  samorządowe  miasta  Mielec  oraz  władze  samorządu 
powiatowego. 
Gmina Mielec znajduje się w odległości:
- 57 km od Rzeszowa (162 tys. mieszkańców),
- 41 km od Tarnobrzegu (51 tys. mieszkańców),
- 55 km od Sandomierza (27 tys. mieszków),
- 47 km od Tarnowa (121 tys. mieszkańców).
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Usytuowanie siedziby władz gminnych w mieście, będącym ośrodkiem powiatowym ułatwia 
dostęp do organów decyzyjnych, a także wskazuje na względnie bliskie położenie w stosunku 
do ośrodka wojewódzkiego. Pozytywnie wpływa to na kształtowanie prestiżu gminy.

4.3 Budowa geologiczna
Pod  względem  geologicznym  gmina  Mielec  jest  położona  w  obrębie  Zapadliska 
Przedkarpackiego,  rozległego  obniżenia  powstałego  u  podnóża  Karpat,  wypełnionego 
utworami  mioceńskimi  o  znacznej  miąższości.  Region  Kotliny  Sandomierskiej  jest 
zbudowany z osadów morza mioceńskiego, iłów, iłołupków i piasków o znacznej miąższości, 
zalegających na utworach starszego pochodzenia ery paleozoicznej i mezozoicznej. W okresie 
czwartorzędu  utwory  okresu  mioceńskiego  zostały  pokryte  osadami  dyluwialnymi,  które 
zostały naniesione przez lodowiec i spływające z niego rzeki. Są to gliny, piaski i żwiry, w 
tym  m.in.  głazy  narzutowe.  Charakterystycznymi  elementami  krajobrazu  dla  działalności 
lodowca  są  wydmy  morenowe,  piaszczyste  wzniesienia  jak  też  zapadliska,  w  których 
powstały podmokłe łąki i torfowiska na obszarach zarośniętych jezior. 

Utwory wodno-lodowcowe gliny i piaski gliniaste oraz piaski i żwiry występują w obrębie 
terasy wysokiej. Piaski czyli utwory eoliczne, budujące wydmy występują w obrębie terasy 
wysokiej oraz we wschodniej części gminy. 

Utwory rzeczne-piaski, żwiry oraz mady są wykształcone jako gliny, gliny pylaste lokalnie 
piaszczyste  oraz pyły i  pyły piaszczyste.  Lokalnie  występują również  wkładki  namułów o 
zróżnicowanej miąższości.

Omawiany region jest dosyć zasobny w surowce energetyczne, takie jak ropa naftowa i gaz 
ziemny.  Jednak w granicach gminy nie występują znaczne zasoby surowców mineralnych. 
Jest tu jedynie jedno udokumentowane złoże iłów krakowieckich, w kategorii „B”. Są one 
wykorzystywane  na  potrzeby  produkcji  ceramiki  budowlanej.  Złoże  to  znajduje  się  w 
zachodniej  części  gminy,  w pobliżu  drogi  z  Mielca  do  Tarnowa.  Natomiast  wzdłuż  rzeki 
Wisłoki, na obszarze terasu zalewowego występują - częściowo wydobywane piaski rzeczne. 

4.4. Rzeźba terenu

Rzeźba terenu gminy Mielec została ukształtowana głównie wskutek ruchów górotwórczych 
oraz w wyniku działalności  lodowca. W wyniku obniżenia  się skorupy ziemskiej  podczas 
ruchów  górotwórczych  dominujących  w  erze  kenozoicznej  obszar  dzisiejszej  Kotliny 
Sandomierskiej został zalany wodami morza mioceńskiego. Morze to w okresie czwartorzędu 
ustąpiło  pod  wpływem  nadchodzącego  od  północy  lodowca.  W  czasie  ustępowania 
zlodowacenia rzeki  karpackie nanosiły na obszarze,  wraz z  wodami,  muł  i piasek. Rzeźba 
terenu została ukształtowana wskutek ich działalności erozyjnej. 

Rzeźba  terenu  jest  bezpośrednio  związana  z  podziałem  fizyczno-geograficznym  kraju. 
Ukształtowanie terenu gminy jest zróżnicowane, co wynika z położenia gminy. Obszar gminy 
dzieli się na kilka mezoregionów. Są to wg Kondrackiego:
- Nizina Nadwiślańska;
- Płaskowyż Tarnowski;
- Płaskowyż Kolbuszowski;
- Równina Tarnobrzeska;
- Dolina Dolnej Wisłoki.
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Obszar  Doliny Dolnej  Wisłoki  oraz  fragmentarycznie  Płaskowyż  Tarnowski  to  zachodnia 
część gminy. Wschodni  fragment gminy to obszar sięgający Równiny Tarnobrzeskiej  oraz 
Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Centralna część gminy- rozległa równina o szerokości około 
3-10  km  położona  jest  w  obrębie  Doliny  Dolnej  Wisłoki.  Występują  tutaj  dwa  stopnie 
terasowe.  Terasa  nadzalewowa  wyższa  jest  rozległą,  płaską  równiną,  o  niewielkich 
nachyleniach.  Charakteryzuje  się  występowaniem  licznych  piaszczystych  wydm 
występujących szczególnie na prawym brzegu rzeki. Terasa jest lokalnie porozcinana przez 
starorzecza lub zagłębienia bezodpływowe. Terasa zalewowa – niższy obszar jest wyniesiona 
nad średni poziom wody w rzece o około 2-4 m. Jest to obszar o niewielkich nachyleniach, 
podmokły, na którym przeważa łąkowy sposób użytkowania. Porastają go zarośla wiklinowe i 
użytki zielone. 

4.5 Wody podziemne

Podstawowy poziom wodonośny gminy występuje w czwartorzędowych utworach piasków i 
żwirów. Jego zwierciadło ma charakter swobodny, a  głębokość ustabilizowana, waha się na 
poziomie od poniżej 1,0 do poniżej 5,0 m ppt.  Natomiast  na znacznej  powierzchni gminy 
występują dosyć płytko
 wody gruntowe. Jest to poziom około od 1,0 do 2,0 m ppt, na tyle niski, że powoduje znaczne 
ograniczenia w lokalizacji zabudowy.

Brak  warstw  izolujących  wody  podziemne  na  znacznej  powierzchni  gminy  powoduje 
występowanie zanieczyszczeń w niektórych ujęciach wód podziemnych. Tylko część obszaru 
gminy jest izolowana przez warstwę iłów krakowieckich.

Gmina  Mielec  leży  na  obszarze  występowania  zasobnych  wód  podziemnych.  W  gminie 
zlokalizowany jest  jeden,  ze  180 wyodrębnionych na terenie  kraju,  tzw.  Główny Zbiornik 
Wód  Podziemnych  „Dębica-Stalowa  Wola-Rzeszów”  o  numerze  425.  Jest  to  największy 
zbiornik  w regionie.  Został  on wyznaczony w czwartorzędowych utworach na wschód od 
Wisłoki.

4.6 Wody powierzchniowe

Obszar gminy jest położony w dorzeczu Wisły, a przepływająca przez gminę karpacka rzeka 
Wisłoka jest prawym jej dopływem. Przez gminę przebiega granica wododziału.  Centralną 
część  gminy  odwadniana  jest  przez  Wisłokę,  której  dopływy  to  m.in.  Stara  Wiśnia, 
Babulówka z dopływami oraz kanały Rów Graniczny i Rów Chorzelowski. Sieć wodna gminy 
typowa dla zachowanego starorzecza -dosyć rozwinięta, jednak o niewyraźnym zarysie.

Obszar  gminy  jest  pocięty  licznymi  ciekami  oraz  oczkami  wodnymi-  pozostałościami 
starorzecza Wisłoki.  Rzeki podkarpackie charakteryzują się zmiennością ściśle związaną z 
porami  roku.  Wiąże  się  to  z okresem  ekstremalnie  wysokich  lub  niskich  odpływów 
powodziowych.  Wisłoka  często  wylewa  po  długotrwałych  opadach  lub  roztopach.  Jest 
obwałowana w granicach gminy prawie na całej długości. 

Wody  Wisłoki  utrzymują  się  w  grupie  wód  zanieczyszczonych  zarówno  pod  względem 
bakteriologicznym i  chemicznym.  Głównymi źródłami  zanieczyszczeń są  ośrodki  miejskie 
zlokalizowane w górnym i środkowym biegu rzeki oraz zrzuty ścieków bytowych. 
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4.7 Gleby

Gmina  Mielec  charakteryzuje  się  występowaniem głownie  gleb  pochodzenia  bielicowego, 
wytworzone  z  piasków,  glin  i  iłów  oraz  utworów  pyłowych  i  piasków  wydmowych.  W 
większości są to gleby ubogie, należące do niskich klas bonitacyjnych. Natomiast w dolinie 
rzeki Wisłoki pojawiają się żyzne mady. Na obszarze gminy występują głównie kompleksy 
gleb pseudobielicowych - na podłożu piaszczystym oraz brunatnych właściwych, brunatnych 
kwaśnych, czarnych ziem właściwych, czarnych ziem zdegradowanych, szarych ziem, mad 
brunatnych, czarnoziemnych gleb murszowych i mineralnych. Przeważają gleby wytworzone 
z glin i pyłów tzw. wyługowane. 

Pod względem zróżnicowania gleb o różnym poziomie przydatności dla rolnictwa i żyzności 
obszar  gminy można  podzielić  na  dwie  części.  Tereny położone  w północno-zachodniej, 
zachodniej  i  południowej  części  charakteryzują  się  korzystnymi  warunkami  dla  rozwoju 
rolnictwa. Zwarte kompleksy gleb pochodzenia mineralnego, zaklasyfikowanych do wysokich 
klas bonitacyjnych II-IVa są położone w zachodniej  części gminy, wzdłuż doliny Wisłoki. 
Występują  w  pasie  obszaru  ciągnącym  się  od  Bożej  Woli,  Książnic,  Podleszan,  Woli 
Mieleckiej aż do Rzędzianowic. 

Obszar  gminy  w  części  południowo-zachodniej,  północno-zachodniej  i wschodniej 
charakteryzuje się niekorzystnymi  warunkami  dla  rozwoju rolnictwa.  Występują tu zwarte 
kompleksy gleb  pochodzenia  organicznego,  zaklasyfikowane  do  klas  bonitacyjnych  V-VI, 
występują głównie w południowo-zachodniej części gminy w okolicach Podleszan, Książnic, 
Goleszowa . 

4.8 Warunki klimatyczne 

Obszar gminy jest położony w „Sandomiersko-Rzeszowskiej Dzielnicy Klimatycznej. Średnie 
wartości cech klimatycznych przedstawiają się następująco:
- średnia temperatura roczna wynosi około 8,1 – 8,6 st. C;
- roczna ilość opadów osiąga 700 – 730 mm;
- okres wegetacyjny trwa około 190 – 220 dni;
- amplituda średnich temperatur miesięcznych wynosi 21,7 st. C;
- pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio 60 dni;
- późne przymrozki występują często w maju;
- przewaga wiatrów zachodnich i południowo-zachodnich.

Obszar gminy charakteryzuje się topoklimatem właściwym dla obszarów płaskich o dobrych 
warunkach klimatycznych. Warunki solarne są dobre i przeciętne, warunki termiczne określa 
się jako dobre i wilgotnościowe, a warunki przewietrzania również należą do dobrych.

4.9 Lasy i gospodarka leśna

Lasy zajmują powierzchnię 5 067 ha, co stanowi ok. 41% powierzchni gminy. Największe 
obszary  leśne  występują  we  wschodniej  części  gminy.  Dominują  tutaj  zbiorowiska 
kontynentalnego  boru  mieszanego  (Pino-Quercetum)  oraz  śródlądowego  boru  wilgotnego 
(Molinio-Pinetum).  Występują  również  zespoły  leśne,  o  mniejszym  zasięgu,  są  to: 
subkontynentalny bór świeży (Peucedano-Pinetum),  suboceaniczny bór świeży (Leucobryo-
Pinetum). 
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Niezwykle  cenne  jest  rzadkie  zbiorowisko  roślinne  żyznej  buczyny  karpackiej,  w formie 
podgórskiej  (Dentario glandulosae-Fagetum collinum). Występują tutaj  również fragmenty 
boru  bagiennego  (Vaccinio  uliginosi).  Wiek  drzewostanów  jest  dosyć  zróżnicowany, 
przeważają drzewostany w wieku powyżej 40 lat, często są to drzewa 60 – 80 letnie. 

Lasy położone na terenie gminy Mielec są administrowane przez dwa Nadleśnictwa Lasów 
Państwowych Mielec  oraz  Tuszyma.  Część  zbiorowisk  leśnych ma  wyznaczone  funkcje  i 
strefy ochronne, dotyczy to kategorii lasów wodochronnych, nasiennych oraz ochronnych. Na 
obszarze  nadleśnictw  wyznaczono  strefy  lasów  nasiennych,  o  charakterze  zbliżonym  do 
naturalnego oraz starodrzew. 

W nadleśnictwie Mielec przeważają typy gleb bielicowych, podtyp bielic  właściwych (Bs, 
Bśw, Bmś) oraz podtyp bielic murszastych (Bmw, Bw).

4.10  Struktura użytkowania gruntów

Stan własności gruntów gminy Mielec jest dosyć zróżnicowany, o czym świadczy poniższe 
zestawienie (w ha):

1) grunty skarbu państwa                                                         -      5.821,0
(w tym 282 ha przekazane w użytkowanie wieczyste
oraz 4733 ha Państwowego Gospodarstwa Leśnego)

      

2) grunty gmin (w tym 68 ha tworzące zasób komunalny            -    224,0
i 10 ha przekazane w wieczyste użytkowanie)               

 

3) grunty osób fizycznych     - 6.130,0
(w tym 847  ha nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych)

       

4)  grunty spółdzielni                                                                    -              3,0 
       

5)  grunty kościelne i związków wyznaniowych                              -            9,0 
      

6)  grunty innych osób prawnych                                                  -             10,0 
    Razem                                                                                              12.197,0 

Powierzchnia ewidencyjna wraz z powierzchnią wyrównawczą - 12 212 ha. Z danych wynika, 
że grunty prywatne (osób fizycznych) stanowią niespełna 51% obszaru gminy.

Ze względu na rodzaj użytkowania struktura gruntów jest następująca (w ha):
1)   grunty orne -   5.209,0 
2)   sady -        84,0
3)   łąki -      508,0
4)   pastwiska             -      528,0
5)   lasy i grunty leśne             -   4.809,0
6)   grunty zadrzewione i zakrzewione             -      178,0
7)   tereny mieszkalnictwa             -      342,0
8)   tereny przemysłowe            -        19,0
9)   inne tereny zabudowane            -        20,0 
10) tereny zurbanizowane niezabudowane            -          6,0
11) tereny rekreacji i wypoczynku            -          7,0 
12) drogi            -      232,0 
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13) koleje            -          7,0 
14) tereny różne            -        22,0 
15) nieużytki            -        57,0 
16) wody śródlądowe płynące            -        75,0 
17) wody śródlądowe stojące                       -          2,0 
18) rowy            -      102,0

      razem               12.207,0

Grunty  orne  stanowią  ponad  42%,  a  lasy  około  39%  obszaru  gminy.  Największe 
powierzchniowo są grunty orne klas:  
- R  II       -  1219 ha                         -   R III b     -  1336 ha
- R III a    -  1253 ha                          -  R IV a     -  1317 ha.

5. Stan poszczególnych elementów środowiska na terenie gminy.

5.1 Powietrze i hałas

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska określa sposób prowadzenia 
oceny jakości powietrza w kraju. Istniejąca, oparta o stacje pomiarowe Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, sieć zastępowana jest systemem pomiarowym koordynowanym przez wojewodę. 
Ponadto w województwie podkarpackim wyróżniono 25 stref, których granice pokrywają się z 
granicami  powiatów,  jako  podstawowa  jednostka  podlegająca  ocenie  w  zakresie  jakości 
powietrza.

W 2003 r. w powiecie Mieleckim wyemitowanych zostało 626 Mg pyłów i 2492 Mg 
gazów (bez CO2). Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych pochodzi głównie z procesów 
energetycznego spalania paliw.

Podstawowe  zanieczyszczenia  (dwutlenku  siarki,  dwutlenku  azotu,  tlenku  węgla, 
benzenu, ołowiu i ozonu) objęte programem badań w 2003r. ( w kryterium ochrony zdrowia i 
ochrony roślin) osiągnęły na terenie województwa podkarpackiego niskie wartości stężeń , nie 
przekraczające obowiązujących wartości dopuszczalnych.

W związku z  tym wszystkie  wyznaczone strefy,  w tym strefa  powiatu Mieleckiego 
została  zaliczona  do  najwyższej  klasy  A,  czyli  strefy  gdzie  stężenia  zanieczyszczeń  nie 
przekraczały wartości  dopuszczalnych  w  kryterium  ochrony zdrowia  i  kryterium  ochrony 
roślin. 

Na  terenie  gminy  Mielec  nie  występują  istotne  źródła  hałasu  przemysłowego 
(wymagającego  regulacji  prawnych  –  decyzji  określającej  dopuszczalny  poziom  hałasu 
emitowanego  do  środowiska).  Podstawowym źródłem  hałasu  na  terenie  gminy jest  hałas 
komunikacyjny związany z przebiegiem dróg głównych  o kierunku Tarnobrzeg – Mielec- 
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Tarnów, Mielec –Dębica.  o znacznym natężeniu  ruchu pojazdów samochodowych, w tym 
pojazdów ciężkich. 

5.2 Stan środowiska przyrodniczego – wody powierzchniowe i podziemne

Środowisko przyrodnicze gminy jest  pod wpływem licznych procesów antropogenicznych. 
Wody powierzchniowe należą do pozaklasowych pod względem skażenia bakteriologicznego. 
Wody podziemne ze względu na brak warstwy izolującej są narażone na zanieczyszczenia, co 
jest  szczególnie  niepokojące ze względu na wysoki  stopień zwodociągowania przy niskim 
poziomie skanalizowania gminy. 

Wisłoka,  w  górnym  biegu,  charakteryzuje  się  pierwszą  klasą  czystości,  natomiast  na 
wysokości  miasta  Mielec,  powyżej  jak  i poniżej,  w klasyfikacji  bakteriologicznej  jest  już 
pozaklasowa, w klasyfikacji fizykochemicznej jest to III klasa. Główną przyczyną skażenia 
jest  zwartość  związków  biogennych  i zanieczyszczenia  bytowo-przemysłowe  z  Mielca. 
Środowisko jest przekształcone, nastąpiła akumulacja zanieczyszczeń w glebach i roślinności, 
wskutek działalności przemysłu na terenie miasta Mielca. 

Przekształcenia  środowiska  przyrodniczego  wynikają  z  intensywnej  melioracji 
przeprowadzonej na terenie gminy, która powoduje, że cieki o naturalnych kształtach są tutaj 
nieliczne a gospodarka wodna jest rozregulowana. 

Większość  z  nich  stanowią  wyprostowane  rowy odprowadzające  nadmiar  wód  do  rzeki, 
zamiast  ją  retencjonować  na  terenie  gminy.  Kolejną  przyczyną  zachwiania  równowagi 
przyrodniczej  gminy  jest  obwałowanie  Wisłoki,  które  pozbawia  rzekę  naturalnych  cech 
związanych z zalewaniem obszarów do nich przyległych w różnych porach roku. 

Istotnym problemem są zanieczyszczenia  sanitarne w  gminie,  związane z dysproporcjami 
poziomu  zwodociągowania  i skanalizowania  gminy.  Przyczynia  się  to  do  odprowadzania 
rosnącej  ilości  ścieków bytowych do gruntu i  wód powierzchniowych i  gruntowych przez 
nieszczelne szamba. Kolejnym problemem ekologicznym jest gospodarka  odpadami, która 
wymaga wielu rozwiązań.  Zanieczyszczenia atmosferyczne są głównie związane z emisjami 
większych przedsiębiorstw  zlokalizowanych w SSE EURO-PARK  Mielec  m.in. takich jak 
Kronowood, WAW, Onduline, Termoorganika, Elektrociepłownia  Mielec oraz niską emisją z 
domów,  co  dotyczy  szczególnie  sezonu  zimowego.  Pogarszanie  stanu  środowiska  jest 
związane z intensywnym ruchem samochodowym na terenie gminy.

5.3 Stan zagospodarowania przestrzennego gminy 

Przestrzeń  gminy  charakteryzuje  się  dosyć  wysokim  stopniem  zachowania  walorów 
krajobrazu rolniczego i leśnego, który nie podlegał zbytnim przekształceniom. Zachowane są 
liczne  fragmenty  krajobrazu  harmonijnego.  Szczególnie  atrakcyjne  pod  względem 
przestrzennym są rozległe kompleksy leśne.  Lasy pokrywają prawie całkowicie wschodnią 
część gminy oraz fragment części wschodniej Istniejące formy zagospodarowania terenu, w 
przeważającej części są harmonijnie wkomponowane w krajobraz. 

Najbardziej przekształconym przestrzennie obszarem jest północno-zachodnia część gminy, 
gdzie  w  przestrzeń  gminy wkroczyły  dosyć  agresywne  formy przestrzenne.  Miasto  także 
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obniża  walory przestrzenne  gminy,  ze  względu na  niski  poziom jego wkomponowania  w 
krajobrazie. 

W przestrzeni gminy pojawiają się także elementy charakterystyczne dla prawie całego kraju. 
Szczególnie wzdłuż dróg obecne są elementy wysokiej degradacji krajobrazu powodowane 
intensywną  lokalizacją  zróżnicowanych  form  zabudowy  oraz  niekontrolowanego 
umieszczania wszelkich, niejednorodnych reklam. 

Degradacji przestrzeni sprzyja również brak zainteresowania inwestorów w komponowaniu 
inwestycji  w krajobrazie  oraz podporządkowywanie walorów przyrody i  krajobrazu celom 
inwestycji.

5.4  Demografia

 Ogólne dane ludnościowe gminy Mielec na tle  gmin sąsiadujących

Zestawienie podstawowych danych demograficznych gminy Mielec na tle gmin sąsiadujących 
przedstawiają poniższe tabele.

Tab. 1. Dane za 1999r

Powierzchnia i ludność w 1999 roku

Gmina Liczba ludności Powierzchnia w km2 Gęstość mieszkańców 
na 1 km2

1. Borowa 5648 55 102

2. Cmolas 7868 134 59

3. Czermin 6594 80 82

4. Gawłuszowice 2903 34 86

5. Mielec 11588 122 95

6. Niwiska 5579 95 59

7. Przecław 10813 134 81

8. Radomyśl Wielki 10948 151 72

9. Tuszów Narodowy 7325 90 82

10 Wadowice Górne 6873 87 79

Źródło: Rocznik statystyczny woj. podkarpackiego, 1999r.

Tab. 2. Dane za 2004r

Powierzchnia i ludność w 2004r.

Gmina Liczba ludności Powierzchnia w km2 Gęstość mieszkańców 
na 1 km2

1. Borowa 5631 55 102

2. Cmolas 7848 134 59
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3. Czermin 6736 80 84

4. Gawłuszowice 2874 34 85

5. Mielec 12 102 122 98

6. Niwiska 5783 95 61

7. Przecław 10850 134 81

8. Radomyśl Wielki 10752 151 71

9. Tuszów Narodowy 7421 90 82

10 Wadowice Górne 7247 87 83

Źródło: Rocznik statystyczny woj. podkarpackiego, 2004r.

Gmina Mielec na tle gmin sąsiednich jak i na tle całego powiatu mieleckiego jest największą 
gminą  pod  względem  liczby mieszkańców,  ustępuje  natomiast  gminie  Radomyśl  Wielki, 
Cmolas i Przecław pod względem wielkości powierzchni. Pod względem gęstości zaludnienia 
jest drugą w kolejności gminą - zaraz po gminie Borowa.

 Demograficzne dane statystyczne dla gminy Mielec

Gminę Mielec zamieszkuje 12102 osób (stan na 2004r.)

Uśredniony wskaźnik gęstości zaludnienia dla wszystkich sołectw gminy Mielec kształtuje się 
na poziomie 0,98 osoby na ha.

Największą gęstość zaludnienia mają sołectwa: Chorzelów i Trześń, najniższą  Szydłowiec, 
Boża Wola i Goleszów, co przedstawia tabela 3.

Tab. 3.

Ludność ogółem w sołectwach gminy Mielec

Sołectwo Liczba ludności Powierzchnia [ha] Gęstość mieszkańców na 
1 ha

1 Boża Wola 133 220 0,6
2 Chorzelów 2649 876 3,0
3 Chrząstów 665 721 0,9
4 Goleszów 420 701 0,6
5 Książnice 568 518 1,1
6 Podlaszany 1456 1386 1,0
7 Rydzów 337 453 0,7
8 Rzędzianowice 1295 1254 1,0
9 Szydłowiec 139 3826 0,04

10 Trześń 1224 479 2,5
11 Wola Chorzelowska 348 369 0,9
12 Wola Mielecka 1729 985 1,7
13 Złotniki 840 477 1,7
14 Gmina ogółem 11803 12265 0,9

Źródło: Urząd Gminy Mielec, 1999r,
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Gęstość zaludnienia oscyluje w granicach 1 osoby przypadającej na 1 hektar. Jest to cecha 
charakterystyczna większości sołectw gminy Mielec,  poza Wolą Mielecką i  Złotnikami,  w 
których wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi powyżej 1,5 mieszkańca na hektar.

Zmiany liczby ludności ogółem w poszczególnych sołectwach gminy Mielec w latach 1996 – 
1999. 

Tab. 4.

Ludność w sołectwach w latach 1995- 1999

Sołectwo 1995 1996 1997 1998 1999 2004
Boża Wola 129 125 125 134 133 125
Chorzelów 2585 2618 2632 2495 2649 2722
Chrząstów 659 643 641 689 665 666
Goleszów 427 416 415 429 420 415
Książnice 565 571 570 576 568 600
Podlaszany 1418 1445 1448 1405 1456 1533
Rydzów 335 348 348 347 337 351
Rzędzianowice 1315 1267 1265 1274 1295 1288
Szydłowiec 126 129 129 132 139 129
Trześń 1192 1206 1211 1229 1224 1271
Wola Chorzelowska 349 335 332 347 348 362
Wola Mielecka 1683 1712 1720 1700 1729 1766
Złotniki 804 817 816 825 840 874
Gmina ogółem 11587 11632 11652 11582 11803 12 102

Źródło: Urząd Gminy Mielec, 1999r.

Z danych ewidencji ludności wynika, że corocznie następuje nieznaczny wzrost za wyjątkiem 
roku 1998. Na przełomie  ostatnich 4 lat populacja gminy Mielec zwiększyła się o 205 osób, 
co daje średni przyrost  51  osób rocznie.

Poniżej przedstawiono charakterystyczne dane dla gminy Mielec na tle woj. podkarpackiego, 
powiatu mieleckiego i gmin sąsiadujących 

Tab. 5 dane za 1995r.

Dane demograficzne dla gminy Mielec oraz gmin sąsiadujących
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1 Ludność 
ogółem 2 126 001 135109 11588 5648 7868 6594 2903 5579 10813 10948 7325 6873

2 Liczba kobiet 
na 100 

103,8 102,3 101,8 102,1 98,6 98,8 97,6 99 99,3 98,9 98,5 97,4
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Gęstość 

ludności. na 1 
km2 

119 153 95 102 59 82 86 59 81 72 82 79
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Napływ 
ludności – 

ogółem 
(zameldowania 
na pobyt stały)

21636 1265 151 49 68 96 47 53 86 98 113 120

Tab. 6 dane za 2004r

Dane demograficzne dla gminy Mielec oraz gmin sąsiadujących
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1 Ludność 
ogółem 2 097 975 133 111 12102 5631 7848 6736 2874 5783 10850 10752 7421 7247

2
Liczba kobiet 

na 100 
mężczyzn

104,4 102,7 101,4 99,6 98,0 98,1 100,8 101,2 101,6 99,9 99,3 97,0

3
Gęstość 

ludności. na 1 
km2 

118 151 99 102 59 84 85 61 81 71 82 83

4

Napływ 
ludności – 

ogółem 
(zameldowania 
na pobyt stały)

21 889 1265 219 35 51 61 31 56 113 82 56 83

Gmina  Mielec  pod  względem  wielkości  populacji  jest  podobna  do  gmin  Przecław  i 
Radomyśl Wielki, w pozostałych gminach liczba ludności jest dużo mniejsza;

Gmina  Mielec  charakteryzuje  się  jednym  z  najmniejszych  wskaźników  przyrostu 
naturalnego na 1000 mieszkańców.

Od 1995r. do 2004r. liczba ludności wzrosła o 514 mieszkańców.  

5.5. Środowisko gospodarcze 

5.5.1 Rolnictwo 

Naturalne  zasoby środowiska  przyrodniczego tworzą  określony potencjał  produkcyjny,  od 
którego  między  innymi  zależy  rozwój  rolnictwa.  Stopień  wykorzystania  tego  potencjału 
zależy  od  intensywności  gospodarowania,  wyznaczonej  przez  warunki  ekonomiczno-
organizacyjne,  a  zwłaszcza  przez  strukturą  agrarną,  sytuację  ekonomiczną  rolnictwa  i 
infrastrukturę gospodarstw i  obszarów wiejskich.  Rolnictwo jest  postrzegane obecnie  jako 
dział gospodarki narodowej, obciążony szeregiem problemów i barier. Powszechnie uznaje 
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się, że takie problemy jak rozdrobnienie gospodarstw chłopskich, mała skala ich produkcji 
oraz  przeludnienie  agrarne  wymagają  przesunięcia  znacznych  zasobów  pracy do  działów 
pozarolniczych.

Problemy te są podstawą konstrukcji Małopolskiego Programu Rozwoju, opracowanego dla 
dziewięciu województw południowo-wschodnich, według obowiązującego do końca 1998 r. 
podziału administracyjnego. Dokument ten wyznacza płaszczyznę dla realizacji programów 
lokalnych i strategii dotyczących konkretnych gmin. 

Gmina  Mielec  mimo,  że  posiada  szereg cech  typowych dla  regionu,  wyróżnia  się  pewną 
specyfiką rolnictwa.  Specyfika ta  w sposób wyraźny uwidacznia  się przy porównaniach z 
danymi byłego województwa rzeszowskiego. 

Gmina Mielec nie jest obszarem jednorodnym pod względem rolnictwa. Do charakterystyki 
zróżnicowania  rolnictwa w gminie  Mielec wykorzystano dane zestawione  według sołectw 
udostępnione przez Urząd Gminy. 
Podsumowaniem diagnozy stanu rolnictwa w gminie Mielec jest zestawienie i uszeregowanie 
głównych  czynników  sprzyjających  i  ograniczających  rozwój  rolnictwa.  W  opracowaniu 
uwzględniono tylko najważniejsze uwarunkowania rozwoju rolnictwa, wynikające z analizy 
danych statystycznych.

Charakterystyczne cechy rolnictwa w gminie Mielec

Gmina  Mielec  charakteryzuje  się  mniejszą  powierzchnią  użytków  rolnych  i ich  niższym 
udziałem w powierzchni ogółem. Wiąże się to z wysokim udziałem lasów i gruntów leśnych, 
wynoszącym 40,2 %. Udział trwałych użytków zielonych (łąki i pastwiska) w gminie wynosi 
około 7%. 

Podobnie jak w całym regionie przeważająca część użytków rolnych znajduje się we władaniu 
gospodarstw indywidualnych. Natomiast przeważająca część lasów i gruntów leśnych należy 
do  sektora  państwowego.  Udział  gruntów  ornych  w  strukturze  użytków  rolnych  wynosi 
42,6%. Sady mają bardzo mały udział, ich powierzchnia nie przekracza 1%.

Na terenie gminy znajduje  się  2 272  gospodarstw indywidualnych , w  tym 

584 gospodarstwa o pow. 927,71   ha - to  rolnicy  z  innych  gmin posiadający grunty w 
gminie Mielec . 

Warto  jednak  podkreślić, że  tylko  1% ogólnej  liczby  gospodarstw  i  działek stanowiły 
gospodarstwa o powierzchni  powyżej 10 ha  

Tab. 7. Liczba indywidualnych gospodarstw gminy Mielec według grup obszarowych 
użytków rolnych

Powierzchnia 
gospodarstwa [ha]

Gmina Mielec
Ilość %

do 1 3173 58,27
1-2 829           15,22
2-5 693 12,73
5-7 81 1,49

7-10 30 0,55
10-15 12 0,22
15-20 10 0,18
20-50 27             0,50

powyżej 50 6 0,11
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Rolnicy spoza terenu 
gminy 

584 10,73

Razem, 
w tym gosp. Rolne

    5 445
    2 272

         100,0
           41,73 

Świadczy  to  o  dużym  rozdrobnieniu  agrarnym,  typowym  dla  regionów  południowej 
i  południowo-wschodniej  Polski  oraz  tłumaczy  szereg  innych  wskaźników  stanowiących 
pochodną  struktury  obszarowej.  Średnia  powierzchnia  gospodarstwa  indywidualnego  w 
gminie Mielec wynosi 2,4 ha.

W nowym podziale administracyjnym kraju cechy charakterystyczne rolnictwa są wyraźnie 
widoczne. Przeciętna powierzchnia jednego gospodarstwa w woj. podkarpackim wynosi 3,5 
ha,  a  gospodarstwa  o powierzchni  1,01-4,99  ha  stanowią  ponad  80%  ogólnej  liczby 
gospodarstw indywidualnych.
Wg  spisu  powszechnego  z  2002 r. ogólna powierzchnia gruntów ornych w gospodarstwach 
indywidualnych w gminie Mielec wynosi 4 249,61 ha, powierzchnia zasiewów 3 201,22 ha, 
a więc około 75 %. 

Istotnym elementem  mającym  wpływ  na  poziom  produkcji  rolnej  jest  rynek  zbytu.  Jego 
chłonność,  dostępność  i  wiarygodność  ekonomiczna  jest  szczególnie  ważna  dla  kształtu 
rolnictwa. 

5.5.2 Zakłady przetwórcze

Na terenie gminy Mielec znajduje się. dwa młyny zbożowe, 5 piekarni, 2 mieszalnie pasz, 
2 wylęgarnie drobiu, 4 masarnie, 2 tartaki i 2 stacje  paliw.

Ważniejsze przedsiębiorstwa i zakłady rolno-spożywcze działające w poszczególnych 
sołectwach Gminy Mielec;

Nazwa 
miejscowości Młyny

Piekarnie 
i ciastka-

rnia

Mieszal
-nie 
pasz

Wylęga-
rnie 

Masarni
a

i ubojnia
Tartaki Stacje 

paliw

1 2
Boża Wola - - - - - - -
Chorzelów 1 2 - 1 1 1 1
Chrząstów 1 1 - - - - -
Goleszów - - - - - - -
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Książnice - - - - - - -
Podleszany - - - - 3 - -
Rzędzianowice - 1 - 1 - - -
Rydzów - - - - - - -
Szydłowiec - - - - - - -
Trześń - 1 - - - 1 -
Wola 
Chorzelowska

- - - - - - -

Wola Mielecka - - - - - - 1
Złotniki - - 2 - - - -
Ogółem 2 5 2 2 4 2 2

5.5.3  Obiekty historyczne

Wśród obiektów o wartości  historycznej  warto wymienić  zachowane pozostałości  zespołu 
dworsko parkowego w Chorzelowie. Jest to m.in. murowana oficyna dworska pochodząca z 
XVII wieku. W tym czasie Chorzelów należał do Morsztynów. Następnie przeszedł w ręce 
Tarnowskich z Dzikowa, którzy dziedziczyli okoliczne wsie przez blisko 200 lat.
Interesującym elementem w krajobrazie Chorzelowa jest aleja lipowa, prowadząca do dawnej 
posiadłości Tarnowskich, a obecnie do Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego, na której 
występują drzewa stanowiące pomniki przyrody.
W pobliżu znajduje się park podworski założony w XVII wieku i powiększony w XIX wieku 
przez  Tarnowskich.  Charakteryzuje  się  nieregularnym  układem,  luźno  występującymi 
grupami  starodrzewia oraz  cennymi  okazami  roślinności  wysokiej.  Interesujące jest  także, 
założenie  rezydencjonalne  w Rzędzianowicach,  gdzie  do  dnia  dzisiejszego  zachował  się 
dworek oraz park podworski.

5.6. Infrastruktura techniczna 

 Zaopatrzenie w wodę

 Stan istniejący

Informacje dotyczące zaopatrzenia gminy w wodę wodociągową według informacji Urzędu 
Gminy Mielec na dzień 31  grudzień  2004 r.

Tab. 8.

Lp. Nazwa wsi Dł. sieci 
rozdz.

Budyn-
ki

Posiadaj
ące

Wodocią
g

Zużycie 
wody

[tys. m3]

Zwo-
docią-
gowa-

nie
[%]

Lata 
oddania 

do 
użytku 

inwestyc
ji dot. 

budowy 
wodo-

Żródło 
wody / ujęcie
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ciągów
1 Boża Wola 1,4 31 3,2 91,1 1996 Rzędziano-

wice
2 Chorzelów 25,8 601 72,6 98,01 1993 Chorzelów

Chorzelów - 
Automatyczna 
Kontenerowa Stacja 
Uzdatniania Wody

3 Chrząstów 10,1 184 22,8 99.6 1993 Chorzelów
4 Goleszów 5,3 99 8,7 98,3 1996 Rzędziano-

wice
5 Książnice 8,2 136 10,8 95,2 1996 Rzędziano-

wice
6 Podleszany 18,1 366 42,6 97,5 1996 Rzędziano-

wice
7 Rydzów 6,3 73 6,3 94,2 Wampierzów

-gm. 
Wadowice 

Górne
8 Rzędzianowice 17,1 324 38,8 96,0 1995 Rzędziano-

wice
Rzędzianowice - 
Ujęcie i Stacja 
Uzdatniania Wody

1994

9 Szydłowiec 6,5 39 3,2    98 Szydłowiec
Szydłowiec - Stacja 
Uzdatniania Wody - 
ujęcie dla miasta 
Mielec

10 Trześń 13,0 325 45,0 99,8 1994 Szydłowiec

11
Wola Chorzelowska 6,9 61 8,7 93 1994 Szydłowiec

12 Wola Mielecka 19,1 455 48,7 98,5 1996 Rzędzianowi
ce

13 Złotniki 8,7 260 27,3 99,8 1978 Miasto 
Mielec

Razem 146,5 2954 338,7 96,8

Istniejące ujęcia wody i hydrofornie:
1) Automatyczna  Kontenerowa  Stacja  Uzdatniania  Wody  w  Chorzelowie  -  dla  wsi: 

Chorzelów i Chrząstów
- 2 studnie: S-2 i S-3
- wielkość zasobów wodnych ujęcia - Q max d = 748 m3/d
- strefy ochrony pośredniej wewnętrznej i zewnętrznej: wewnętrzna - 

S-3: 40 m, S-2: 34 m, zewnętrzna- obszar ≈1300 m x 600 m;
2) Stacja  Uzdatniania  Wody  w  Rzędzianowicach  -  dla  wsi:  Rzędzianowice,  Wola 

Mielecka, Podleszany, Książnice, Boża Wola i Goleszów, a także Piątkowiec - Zwiernik 
z Gminy Wadowice Górne 
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- 4 studnie: S-1, S-2 - 1987r., S-3 i S-4 
- wielkość zasobów wodnych ujęcia - Q max h = 69,0 m3/h, Q max d = 15 180 

m3/d
- strefy ochrony pośredniej wewnętrznej i zewnętrznej- istnieją dla studni S-3 i 

S-4 (wewnętrzna- S-3: 35 m, S-4: 37 m, zewnętrzna- obszar ≈1600 m x 2 000 m);
3) Stacja Uzdatniania Wody w Szydłowcu - Ujęcie wody dla miasta Mielec oraz dla wsi: 

Wola Chorzelowska, Trześń i  Szydłowiec
- strefa ochrony pośredniej - określona w Miejscowym Planie Ogólnym 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec z dnia 30 marca 1982r. - 
o szerokości 80 m;

4) Hydrofornia - we wsi Książnice
Parametry techniczne: Zestaw Hydroforowy HYDRO-MD3-CR8.40 OPEN produkcji 
HYDROINSTAL Wrocław o wydajności 36 m3/h, wysokość podnoszenia 25 m, max 43 
m, całkowita zainstalowana moc - 4,5 kW.

Tab. 9. Długość czynnej sieci rozdzielczej wodociągowej 

 
Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2004r

Dł. [km] 81,7 128,1 128,1 131,9 131,9 146,5
Liczba mieszkańców 

[Mk]
11 587 11 632 11 652 11 582 11 803 12 102

Gęstość sieci [m/Mk] 7,05 11,01 11,00 11,39 11,18 12,10

 Programy

Wszystkie  miejscowości  gminy  Mielec  zaopatrzone  są  w  sieć  wodociągową. 

Niewątpliwie największym problemem w zakresie zaopatrzenia mieszkańców Gminy Mielec 
w   urządzenia infrastruktury technicznej  jest brak w części  gminy  systemu odprowadzania 
i oczyszczania ścieków.

 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

 Stan istniejący

Informacje uzyskane z Urzędu Gminy Mielec dotyczące stanu odprowadzania i oczyszczania 
ścieków z obszaru gminy 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej została rozpoczęta w 1999r. we wsiach:
1) Chorzelów - 10,2 km długość sieci, budynki i mieszkania podłączone do sieci - 224, 

ścieki odprowadzone - 1,4 m3/d; 
2) Złotniki - kanalizacja grawitacyjno-ciśnieniowa - oddano do użytku sieć z 4 szt. 

przepompowni dla 32 gospodarstw (14,5 km długość sieci, budynki i mieszkania 
podłączone do sieci - 102, ścieki odprowadzone - 5,8 m3/d;

3) Trześń - kanalizacja podciśnieniowa.

Tab. 10. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej  
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Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2004r
Długość [km] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 63,3

Liczba mieszkańców 
[Mk]

11 587 11 632 11 652 11 582 11 803 12 102

Gęstość sieci [mb/Mk] 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 5,23

W 2000r. długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mielec wynosiła ogółem 24,7 km, 
budynków i mieszkań podłączonych do sieci było 344, zaś ścieków odprowadzonych - 7,2 m3/
d.

Ścieki z terenu gminy Mielec oczyszczane są w miejskiej oczyszczalni ścieków znajdującej 
się w północno-wschodniej  części  miasta.  Oczyszczalnia  ta po rozbudowie  ma docelowo 
przyjmować ścieki z terenu całej gminy Mielec przez  istniejący  kolektor pod  dnem rzeki 
Wisłoki.  Obecnie  ścieki  z  terenu  wsi  Trześń  oczyszczane  są  w  oczyszczalni  ścieków 
znajdującej się  na  terenie  SSE-EUROPARK  Mielec . 

Na  terenie  gminy Mielec  w  Zootechnicznym  Zakładzie  Doświadczalnym  w  Chorzelowie 
istnieje oczyszczalnia ścieków oczyszczająca ścieki z tego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z Uchwałą nr X / 47 / 99 Rady Gminy Mielec z dnia 29 czerwca 1999r. dotyczącą 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Mielec  1/98  obejmującego 
obszary w miejscowościach:  Wola  Mielecka,  Podleszany,  Książnice,  Wola  Chorzelowska, 
Trześń, Chorzelów, Chrząstów:
-      odprowadzenie wód deszczowych z obszarów objętych planem następuje do otwartych
        rowów;
-      odprowadzenie ścieków sanitarnych:
-      tymczasowo do szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki z zapewnieniem ich 
       odbioru przez oczyszczalnie ścieków i z dopuszczeniem budowy lokalnych oczyszczalni
        ścieków,

- docelowo na oczyszczalnie ścieków poprzez sieć kanalizacji sanitarnej;
- odprowadzenie ścieków technologicznych - przemysłowych do osobnych szczelnych 

zbiorników  bezodpływowych  na  ścieki  z  zapewnieniem  ich  odbioru  przez 
oczyszczalnię  (neutralizatory)  ścieków  przemysłowych  z dopuszczeniem 
wprowadzenia  ich  do  kanalizacji  sanitarnej  po  ich  odpowiednim  wstępnym 
oczyszczeniu.

W gminie Mielec znajduje się ewidencja istniejących zbiorników na nieczystości płynne w 
miejscowościach  w  których  istnieje  kanalizacja  sanitarna i   brak  jest   przyłączy  do 
poszczególnych  posesji. W  pozostałych  miejscowościach   przypuszcza się , iż przy każdym 
domu  posiadającym wewnętrzną  sieć   wodociągową  znajduje  się  szambo,  a   jego  stan 
techniczny  nie  zawsze  jest  zgodny  z  wymogami  ochrony  środowiska  w  tym  zakresie.

 Zaopatrzenie w gaz i ciepło

 Stan istniejący zaopatrzenia w gaz ziemny

Według informacji uzyskanych z Przedsiębiorstwa Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. 
w Warszawie, Oddziału Zakładu Gazowniczego w Rzeszowie stan istniejący na grudzień 
2000r. w zakresie zaopatrzenia gminy Mielec w gaz ziemny przedstawiał się następująco:
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Tab. 11. 

Lp Miejscowość

Długość sieci gazowej 
[km]

Rok bud. 
sieci 

gazowej

Liczba 
mieszkań 

i gospodarstw 
domowych 

posiada-jących 
podłączenie do 
sieci gazowej

Mieszka-
nia 

posiada-
jące 

podłą-
czenie

[%]

Zużycie 
gazu 

w gosp. 
Domo-wych 

[m3/rok]

Stacj
e 

gazo
we

wys. 
ciś.

śred. 
ciś. nisk. ciś.

1 Boża Wola 1,10 0 1994 8 27,6 8 481
2 Chorzelów 3,40 24,00 1972 607 99,8 511 042 Io, 

IIo

3 Chrząstów 12,40 0 1972 153 99,8 128 463
4 Goleszów 3,70 0 1994 47 45,2 27 485
5 Książnice 3,50 0 1994 50 39,1 34 805
6 Podleszany 19,32 0 1993 236 77,1 171 082 Io - 

ROP
7 Rydzów - - 0
8 Rzędziano-

wice 18,30 0 1995 118 39,5 93 860

9 Szydłowiec - - 0
10 Trześń 13,70 0 1989 215 88,1 152 725
11 Wola 

Chorzelow-ska 3,90 0 1995 48 64,9 23 081

12 Wola Mielecka 16,12 0 1993 254 69,6 241 144
13 Złotniki 1,70 5,19 1975 190 99,8 160 107 IIo

Razem 97,14 29,19 1926 57,8 1 552 275

Zaopatrzenie  w gaz ziemny gminy Mielec opiera  się o  gazociąg wysokoprężny Ø 80 mm 
zlokalizowany  w  mieście  Mielec  ze  stacją  redukcyjno-pomiarową  I stopnia  "Podleszany" 
o przepustowości 1500 Nm3/h i stacją redukcyjno-pomiarową I stopnia "Chorzelów". 

Zakład Gazowniczy w Rzeszowie, obsługujący teren gminy Mielec, rozprowadza wyłącznie 
gaz ziemny wysokometanowy GZ-50.

Zgodnie z Uchwałą nr X / 47 / 99 Rady Gminy Mielec z dnia 29 czerwca 1999r. w sprawie 
Miejscowego  Planu  Ogólnego  Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy Mielec  1/98  dla 
miejscowości:  Wola  Mielecka,  Podleszany,  Książnice,  Wola  Chorzelowska,  Trześń, 
Chorzelów, Chrząstów zasilanie w gaz ziemny do celów bytowo-gospodarczych i grzewczych 
odbywa się z istniejącej sieci gazowej.

 Stan istniejący zaopatrzenia w ciepło

Na  terenie  gminy  Mielec  brak  jest  centralnego  systemu  grzewczego  obsługującego 
poszczególne miejscowości. Zaopatrzenie w ciepło odbywa się z indywidualnych kotłowni. 
Domy mieszkalne posiadające kotłownie, większości opalane są węglem i drewnem. 
W Chorzelowie  23 mieszkania  osiedla  mieszkaniowego  (  „Wspólnoty  Mieszkaniowej”) 
zaopatruje w ciepło kotłownia C.O., funkcjonująca w oparciu o piec węglowy .
Ogrzewanie  gazowe  posiadają  bloki  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „ Pod  Lipami”  oraz
obiekty  Zootechnicznego   Zakładu  Doświadczalnego.
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 Elektroenergetyka

 Stan istniejący

Zasilanie gminy Mielec w energię elektryczną odbywa się z Głównych Punktów Zasilających 
(GPZ), znajdujących się na terenie miasta Mielec: 
1) GPZ 110/30/15 kV z transformatorem mocy 15/10/10 kVA Mielec- Borek,
2) GPZ 110/15 Mielec Smoczka.
Przez teren gminy przebiegają:
- linia elektroenergetyczna najwyższych napięć 400 kV ,
- linie elektroenergetyczne wysokich napięć 110 kV,
- linie elektroenergetyczne średnich napięć 30 kV: 

Mielec Borek - Dębica, 
Mielec Borek - Rzochów, 
Mielec Borek - Trzciana., 
Mielec Borek - Chorzelów, 
Mielec Borek - Przyłęk / Wojsław/.

Pas  terenu  pod  liniami  400  kV i  110  kV jest  wyłączony z  inwestowania.  Istnieje  zakaz 
realizacji  budownictwa  przeznaczonego  na  stały  pobyt  ludzi.  Możliwe  jest  natomiast 
prowadzenie w tym pasie gospodarki rolnej.

Telekomunikacja

Stan istniejący
Na terenie gminy Mielec działalność telekomunikacyjną prowadzą operatorzy sieci:
- Telekomunikacja Polska S.A. Rzeszów,
- Telefony Rzeszowskie "TELEG" S.A. Mielec.
- TELENET
-                       Operatorzy  sieci  bezprzewodowych
                        
Wg  Główny  Urząd  Statystyczny   do  roku  1998r    wypełnienie  sieci   telefonicznej 
Telekomunikacji Polskiej S.A. w latach 1995-1998  kształtowało się następująco:

Rok 1995 1996 1997 1998
Liczba abonentów 393 435 709 1895

Liczba mieszkańców [Mk] 11 587 11 632 11 652 11 582
Wskaźnik telefonizacji [ab/ 100 

Mk]
3,4 3,7 6,1 16,4

Obecnie sieć telekomunikacyjna jest powszechna i dostępna dla wszystkich mieszkańców 
gminy.

W  celu  poprawy  jakości  połączeń  telefonicznych  w  1998r.  rozpoczęte  zostały  przez 
Telekomunikację Polską S.A. prace nad budową linii światłowodowej w gminie. 
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 Melioracje i ochrona przeciwpowodziowa
Zgodnie  z  informacjami  Podkarpackiego  Zarządu  Melioracji  i Urządzeń  Wodnych  w 
Rzeszowie  Oddział  w  Tarnobrzegu   ochrona  przeciwpowodziowa  i  regulacja  stosunków 
wodno-gruntowych  na  terenie  gminy  Mielec  jest  obecnie  prowadzona  oraz  będzie  w 
przyszłości przebiegać w oparciu o:
 
1. obwałowania rzeki Wisłoki:

- obiekt  nr  16  –  lewy wał  Wisłoki  –  modernizacja  0,8  km i  budowa nowego wału 
o długości ca 1,9 km,

- obiekt nr 17 – lewy wał Wisłoki Wola Mielecka Książnice – modernizacja i budowa 
nowego wału,

- obiekt nr 18 – Książnice Kiełków – modernizacja i budowa nowego wału,
- obiekt nr 19 – prawy wał Wisłoki – modernizacja wału Chrząstów Złotniki, budowa 

nowego wału – Mielec,
- obiekt nr 20 – prawy wał Wisłoki Mielec Rzochów – modernizacja wału,
- obiekt nr 21 – prawy wał Wisłoki Rzochów – budowa nowego wału,
- obiekt nr 22 – wały potoku Złotnicko – Berdechowskiego – lewy i prawy w km 0+00 – 

0+260/ 2x260 mb / modernizacja wału,
- obiekt  nr  33  i  34  –  prawy i  lewy wał  potoku  Kiełkowskiego  –  budowa wału  na 

długości 2x2,0 km;
2. zbiorniki małej retencji w miejscowościach:

- Wola Chorzelowska,
- Wola Mielecka;

3. regulację rzek:
- regulacja  potoku  Chorzelowskiego  w  km  0+000  –  21+210  od  miejscowości 

Zaduszniki do Mielca na długości 21 km,
- regulacja potoku Jaślańsko - Chorzelowskiego w km 6+200 – 8+500 od Malinia do 

Chorzelowa,
- regulacja potoku Kiełkowskiego w km 0+000 – 8+960 od Bożej Woli do Wyłowa,
- regulacja  potoku  Łukawiec  w  km  0+000  –  13+850  na  długości  13,854  km  od 

Czermina do Woli Mieleckiej,
- regulacja potoku Rów w km 0+000 – 13+000 na długości 11,8 km od Zarównia do 

Trześni,
- regulacja potoku Stara Wiśnia w km 0+000 – 14+610 od Czermina do Rydzowa.

Budowa zbiorników w Woli  Chorzelowskiej  i  Woli  Mieleckiej  proponowana w Programie 
Budowy Zbiorników Małej Retencji w województwie podkarpackim w latach 2000-2015.

Tab. 12. Charakterystyka zlewni, funkcje, źródła zagrożeń, propozycje działań ochronnych
Lp Nazwa 

zbiornika
Nazwa 
rzeki, 

potoku

Zlewnia 
(rzeka)

Gmina, 
miejsco-

wość

Cele i zadania 
inwestycji 
programo-

Charakterystyka zlewni, 
jakoś gromadzonej wody, 

ewentualne źródła 

Funkcje 
zbiornika

Propozycje działań 
ochronnych
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wych zagrożeń
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Wola 

Chorzelows
ka

Babu-
łówka Wisła

Gm. 
Mielec m. 

Wola 
Chorzelo

wska

Podniesienie 
walorów 

krajobrazo-
wych

Aktualnie woda nie 
odpowiadająca 

normom (n.o.n.), brak 
kanalizacji 

w przyległych do 
potoku wsiach

Retencja 
nawod-
nienie

Rozpoczęcie w 2000r. 
prac związanych 

z uporządkowaniem 
gospodarki ściekowej, 
kanalizacja we wsiach: 

Złotniki, Trześń, 
Chorzelów do 2001r. 
Wola Chorzelowska 

do 2015r.

2 Wola 
Mielecka

Stara 
Wiśnia

Wisło-
ka

Gm. 
Mielec

m. Wola 
Miele-cka

Podniesienie 
walorów 

krajobrazo-
wych

Wysoka klasa 
czystości wody, brak 
zabudowań w zlewni, 

brak źródeł 
zanieczyszczeń

Retencja 
rekreacja, 
hodowla 

ryb

Nie wymaga podjęcia 
działań ochronnych

Tab. 13. Stopień przygotowania do realizacji, parametry techniczne, stan prawny

Lp. Nazwa 
zbiornika

Parametry techniczne
Stan prawny 
gruntu pod 

czaszę 
zbiornika

Stopień przygotowania 
od strony formalno-

prawnej

Termin 
reali-
zacji

Szacunk
owy 
koszt 

ceny na 
1999r. 
(tys. zł)

Pojemność 
(m3) Pow. (ha)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Wola 

Chorzelow
ska

60 000 4,00 ZZD 
Chorzelów

Nie ujęty w planie, nie 
wydana decyzja, brak 

projektu
2015 720

2 Wola 
Mielecka

25 000 1,50 Mienie 
komunalne

Nie ujęty w planie, nie 
wydana decyzja, brak 

projektu
2015 140

Mocne i słabe strony zaopatrzenia gminy Mielec w     urządzenia infrastruktury technicznej:   
Mocne strony Słabe strony

• wysoki stopień zwodociągowania 
gminy

• wystarczające zasoby wodne ujęć 
wody

• dobry stan techniczny urządzeń 
wodociągowych

• strefy ochronne ujęć wody
• Program Ogólny Kanalizacji 

Sanitarnej - dla sołectw: Rzędzianowice, 
Wola Mielecka, Podleszany, Książnice, 
Boża Wola, Goleszów, Rydzów

• wysoki stopień telefonizacji gminy 
rozwinięta sieć energetyczna, pokrycie 
zapotrzebowania odbiorców prywatnych 
i przemysłowych
• stosunkowo dobrze rozbudowana 

sieć gazu ziemnego, pokrycie 
zapotrzebowania odbiorców prywatnych i 

      brak  całkowitego  skanalizowania gminy
      -  brak systemu odprowadzania 
         i oczyszczania ścieków
• brak programu kanalizacji dla 

sołectw:  Wola Chorzelowska, 
Szydłowiec

• brak kompleksowej gospodarki 
odpadami i ściekami

• brak programu selektywnej zbiórki 
odpadów

• niski stopień wykorzystania paliw 
ekologicznych w gospodarstwach 
indywidualnych
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przemysłowych
• program modernizacji i budowy 

wałów przeciwpowodziowych, 
planowana budowa zbiorników 
retencyjnych 

6.  Kierunki  rozwoju  gminy  z  poszanowaniem  zasad  zrównoważonego  
      rozwoju

W rozdziale  5  dokonano oceny stanu poszczególnych elementów środowiska,  oraz 
wskazano  aktualne  i  przewidywane  zagrożenia.  Uwzględniając  zmiany  środowiskowe 
i gospodarcze, jakie zaszły w ostatnich latach na obszarze gminy i w jej otoczeniu określono 
poniżej przypuszczalne dalsze kierunki zmian w środowisku gminy.

Kluczowymi zadaniami, które trzeba wykonać aby problemy środowiskowe nie stały 
się barierą rozwoju gminy, są przede wszystkim:

- rozwiązanie problemu ścieków bytowych poprzez skanalizowanie gminy,

- ograniczenie niskiej emisji,

- przyjazne  środowisku  zagospodarowanie  gruntów  wyłączonych  z  produkcji  
żywności,

- systemowe rozwiązanie gospodarki odpadami.

Należy jednocześnie wskazać na:
• Konieczność  ochrony areału  gleb  o  wysokiej  bonitacji  (klasa  III i  IV),  obszarów 

leśnych  w  szczególności  lasów  ochronnych  przed  zmniejszaniem  i  zamianą 
użytkowania

• Ochronę zbiorników  małej retencji w miejscowościach: Wola Chorzelowska i Wola 
Mielecka,

• Konieczność  wzmożonego  nadzoru  sanitarnego  w  granicach  stref  ochrony 
bezpośredniej studni oraz stosowanie ograniczeń w zagospodarowaniu, związanych z 
ochroną ujęcia wody pitnej w Chorzelowie,   Rzędzianowicach, Chrząstowie i
Szydłowcu.

•  zasięgu stref ochrony pośredniej wewnętrznej i zewnętrznej,
•  Potrzebę ochrony przed zainwestowaniem dolin Wisłoki oraz innych bezimiennych 

cieków jako lokalnych korytarzy ekologicznych zapewniających stabilność układów i 
procesów przyrodniczych,

• Potrzebę ochrony systemów biotycznych o znaczeniu regionalnym to jest kompleksów 
leśnych stanowiących pozostałości Puszczy Sandomierskiej oraz systemów lokalnych 
to  jest  ekosystemów  łąkowych,  zieleni  śródpolnej,  enklaw  zieleni  w  terenach 
zabudowanych w celu zachowania systemu powiązań ekologicznych,

• Potrzebę minimalizacji zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych,
• Potrzebę  minimalizacji  zagrożeń  wynikających  z  braku  zorganizowanej, 

systematycznej zbiórki odpadów komunalnych,
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• Konieczność rekultywacji gruntów zdewastowanych w wyniku eksploatacji kruszyw 
po zakończeniu eksploatacji .  

Pomimo  występujących  problemów  strukturalnych,  gmina  dysponuje  dużym 
potencjałem rozwojowym. Wynika on bezsprzecznie z omówionego już dogodnego położenia 
geograficznego,  jak  również  nieźle  wykwalifikowanej,  a  przy  tym  taniej  siły  roboczej. 
Największym atutem gminy jest obszar  Specjalnej Strefy Ekonomicznej położony  na  terenie 
m. Mielca, który powinien ułatwić procesy restrukturyzacyjne całego regionu.
Dużym  atutem  są także  posiadane zasoby naturalne w postaci:

• zlokalizowania dużych kompleksów leśnych, co stwarza możliwości rozwoju dla firm 
zajmujących się obróbką i wyrobami branży drzewnej,

• zlokalizowania surowców naturalnych do produkcji materiałów budowlanych (piasek, 
glina, pospółki, żwiry),

• atrakcyjnych przyrodniczo miejsc umożliwiających rozwój agroturystyki.
Istotnym atutem są także wolne tereny inwestycyjne . 
Większość  ich  uzbrojona jest  w sieć energetyczną, gazową, telefoniczną, wodociągową, za 
wyjątkiem sieci kanalizacyjnych.
Zainteresowanie tymi terenami przejawiają zarówno inwestorzy lokalni, jak i zewnętrzni, przy 
czym  uzależniają  decyzje  od  ich  uzbrojenia  w  sieć  kanalizacyjną.  W  wyniku  złożonych 
deklaracji  oraz  przeprowadzonych  przez  gminę  badań  ankietowych,  lokalizacją  inwestycji 
bądź rozszerzeniem działalności zainteresowanych jest obecnie  wiele  inwestorów.

      Przedstawione powyżej  problemy i  atuty rozwojowe gminy wyznaczają podstawowe 
kierunki zmian i hierarchię zadań koniecznych do zrealizowania w celu poprawy sytuacji.

Dlatego  też  zalesienia  powinny  stać  się  główną  formą  zagospodarowania 
występujących na terenie gminy gruntów niskiej jakości, których rolnicze użytkowanie jest 
ekonomicznie  nieuzasadnione,  zwiększając  tym  samym  rentowność  całej  gospodarki 
wiejskiej. 

Tworzenie gospodarstw rolno-leśnych sprzyjać powinno nowej, w warunkach Polski, 
dwuzawodowości ich właścicieli i zmniejszeniu ryzyka utrzymania tych gospodarstw. 

Zalesienia, korzystnie wpływające na strukturę użytkowania ziemi i warunki produkcji 
biologicznej  w otaczającej  przestrzeni,  powinny być integrowane z  wdrażaniem rolnictwa 
ekologicznego.

Prace  zalesieniowe,  a  następnie  pielęgnacja  złożonych  upraw  może  stać  się  także 
ważnym elementem zmniejszania bezrobocia w Gminie i zdobywania nowych kwalifikacji 
przez  jej  mieszkańców,  a  jednocześnie  służyć  poprawie  struktury  użytkowania  ziemi 
i lokalnych warunków środowiskowych. 

W  Gminie  Mielec   lokalizacja  zalesień  powinna  zmierzać  do  zmniejszenia 
rozdrobnienia  i  rozproszenia  kompleksów leśnych.  Należy dążyć  do  tego,  żeby docelowa 
powierzchnia kompleksu leśnego nie była mniejsza niż 5 ha. Powierzchnie poniżej  0,5 ha 
powinny być wykorzystywane do tworzenia zbiorowisk drzewiasto-krzewiastych o funkcjach 
zadrzewień.

Bez względu na wielkość powierzchni i klasę gleboznawczą powinny być zalesiane 
grunty stanowiące enklawy i półenklawy śródleśne. Zalesienia nie powinny dzielić gruntów 
ornych na powierzchnie mniejsze niż 5 ha.

Zalesianie  gruntów  porolnych  powinno  sprzyjać  tworzeniu  zwartych  kompleksów 
leśnych o racjonalnej granicy rolno-leśnej, a także łącznie z innymi obszarami o funkcjach 
ekologicznych tworzyć zwarty system przyrodniczy. 
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Pod zalesienia  powinny być przeznaczone przede wszystkim grunty VIz i VI klasy 
bonitacji gleb - których w Gminie Mielec  jest stosunkowo najwięcej, a także w przypadkach 
uzasadnionych zagrożeniem środowiska i tworzeniem zwartych obszarów leśnych grunty V 
klasy  bonitacji,  a  w  wyjątkowych  sytuacjach  IV  klasy  bonitacji.  Należy  wyłączyć  z 
przeznaczenia  do  zalesień  terenów trwale  podmokłych,  mokradeł,  torfowisk  oraz  innych, 
szczególnie małych, powierzchni o charakterze użytków ekologicznych.

Realizacja programu zwiększania lesistości w Gminie Mielec odbywać się powinna w 
drodze ustalenia przeznaczenia gruntów do leśnego zagospodarowania w miejscowym planie 
przestrzennego zagospodarowania (z zachowaniem warunków określonych w ustawach) oraz 
stymulowania wykonania zalesień przez właścicieli i zarządców gruntów.

Posiadane  przez  gminę  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
zawiera   ustalenia   przebiegu  granicy  polno-leśnej    określającej   kontur   istniejących 
i  przyszłych kompleksów  leśnych.  

Możliwości gminy w zakresie finansowania zadań w zakresie ochrony środowiska.

Do oceny możliwości w zakresie finansowania zadań w zakresie ochrony środowiska 
przyjęto budżet gminy na rok 2003.  Realizowana struktura wpływów i wydatków nie różni 
się w sposób istotny od struktury budżetów w latach 2001 i 2002. 

Według  budżetu  na  rok  2004  dochody  gminy  w  dziale  900  –
(m.in. ochrona środowiska ) wyniosły 1 606 tys, zł.. Na wysokość tych dochodów składały 
się: dotacja celowa na oświetlenie uliczne dróg  96 tys.zł.,  darowizny  ludzi  na  kanalizację – 
71 tys.zł.,  środki  SAPARD – 1 400 tys.zł., dotacja  innych  samorządów- 39 tys. 
Ponadto dochody na  ochronę środowiska występowały w działach: 400 – zaopatrzenie  w 
wodę-   54  tys.  (  wykonanie)  w  tym   darowizny   mieszkańców  na   budowę   sieci 
wodociągowej,  GFOŚiGW w wysokości 13 tys. zł.
W  skład  dochodów  gminy,  które  mogą  być  wydatkowane  na  ochronę  środowiska  
(i  gospodarkę  komunalną),  wchodzą  m.in.  odpłatność  za  wywóz  odpadów  komunalnych, 
opłaty  ze  sprzedaży  wody  i  wywozu  ścieków,  darowizny  na  budowę  wodociągów  
i  kanalizacji  sanitarnej,  środki  wpływające do Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej, oraz środki z subwencji i dotacji.
Wydatki związane z ochroną środowiska (i gospodarką komunalną) związane są głównie z 
utrzymaniem   sieci  wodociągowej  i  kanalizacyjnej  (dopłata  do  ceny  wody  i  ścieków), 
utrzymanie  ulic  i  placów,  zbiórkę  i  wywóz  odpadów  komunalnych,  dozór  lasów  mienia 
komunalnego  wraz  z  wycinką  i  pielęgnacją  oraz  inwestycje  związane  z  budową 
i modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Dochody gminy są  niewystarczające,  aby samodzielnie  finansować  inwestycje  w zakresie 
ochrony  środowiska.  Inwestycje,  takie  jak:  budowa  kanalizacji,  w  zakresie  gospodarki 
odpadami,  modernizacja  sieci  wodociągowej  i  stacji  uzdatniania  wody  muszą  być 
finansowane  ze  środków  kredytowanych  (fundusze  ochrony  środowiska,  programy 
pomocowe, kredyty komercyjne). 

7.  Cele  środowiskowe  gminy  i  ich  zgodność  z  polityką  ekologiczną
      województwa i powiatu
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7.1. Polityka ekologiczna województwa i powiatu

Całokształt celów i priorytetów ekologicznych wynika z licznych zapisów "II Polityki 
ekologicznej  państw" i  stanowiącej  jej  kontynuację "Polityki  ekologicznej  państwa na lata 
2003  -  2006  z  uwzględnieniem  perspektywy  na  lata  2007-2010".  W  „II  Polityce  (...)" 
określono zakres dobrych praktyk gospodarowania i systemów zarządzania środowiskowego 
(rozdział l. pkt 32) oraz liczne zagadnienia szczegółowe (rozdziały 2 i 3). 
Stały się one przyczyną do wyznaczenia celu nadrzędnego Programu ochrony środowiska dla 
województwa podkarpackiego  który brzmi „ przyśpieszony rozwój społeczno-gospodarczy 
województwa  podkarpackiego  w  harmonii  ze  środowiskiem  naturalnym” oraz  pól 
strategicznych i celów strategicznych dla realizacji zrównoważonego rozwoju województwa 
podkarpackiego. 

Pola strategiczne zostały ustalone ze względu na ich ważność dla realizacji programu.
W Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska wyznaczono pola strategiczne:

• ochrona i poprawa jakości środowiska ,
• racjonalne użytkowanie zasobów środowiska,
• współpraca transgraniczna,
• edukacja ekologiczna, dostęp do informacji i poszerzanie dialogu społecznego.  

Zgodnie z Programem działania koncentrować się będą m.in. na:

• Modernizacji,  rozbudowie i  budowie systemów kanalizacji  zbiorczej  i  oczyszczalni 
ścieków, regulacji rzek i potoków w pierwszej kolejności w miastach województwa 
podkarpackiego.

• Modernizacji i budowie ujęć wody pitnej, dostosowanych do wymogów środowiska 
oraz ochronie źródeł poboru wód i GZWP, tworzeniu stref ochronnych. 

• Budowie i modernizacji wałów przeciwpowodziowych i zbiorników małej retencji. 
• Przedsięwzięciach  w  zakresie  gospodarki  odpadami  niebezpiecznymi  i  innymi  niż 

niebezpieczne, budowie systemu selektywnej zbiórki śmieci, recyklingu.
• Budowie infrastruktury gospodarki odpadami.
• Kontynuacji  rekultywacji  terenów  po  byłych  kopalniach  siarki  oraz  rekultywacji 

nieczynnych składowisk śmieci, rekultywacji terenów poekspolatacyjnych,
• Likwidacji mogilników, likwidacji „kopanek” (pochodzących z przełomu XIX i XX 

wieku miejsc eksploatacji ropy naftowej).
• Współpracy  transgranicznej  w  zakresie  ochrony  wód,  współpracy 

międzywojewódzkiej  w zakresie skutecznego wyegzekwowania realizacji  zamierzeń 
ograniczających emisję hałasu przez Elektrownię im. T. Kościuszki S.A. w Połańcu 
oraz w zakresie ochrony wód i ochrony przyrody. 

• Wprowadzaniu najlepszych dostępnych technik.
• Monitoringu  jakości  elementów środowiska,  zwłaszcza  na  obszarach  największych 

zagrożeń środowiska i systematycznej kontroli zakładów przemysłowych.
• Zmniejszeniu  wielkości  tzw.  „emisji  niskiej”  w miastach  województwa (zwłaszcza 

Rzeszowa,  Przemyśla,  Jarosławia,  Dębicy,  Tarnobrzega)  i  w  miejscowościach 
uzdrowiskowych. 

• Opracowaniu map akustycznych, w pierwszej kolejności dla miasta Rzeszowa oraz na 
odcinkach dróg o największym natężeniu ruchu.

• Zapobieganiu nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska (awariom przemysłowym).
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• Opracowaniu  programów  ochrony  elementów  środowiska  (m.in.  wojewódzkiego 
programu  ochrony  przed  hałasem,  programów  ochrony  przed  hałasem  miast,  w 
pierwszej kolejności Rzeszowa, opracowaniu i wdrożeniu programów działań na rzecz 
ograniczenia  spływu zanieczyszczeń  azotowych ze  źródeł  rolniczych,  sporządzeniu 
wojewódzkiego  planu  zarządzania  ryzykiem,  sporządzeniu  zewnętrznych  planów 
operacyjno-ratowniczych  dla  wszystkich  obszarów,  objętych  zewnętrznym 
oddziaływaniem awaryjnym zakładów o dużym ryzyku, programów wykonawczych 
energetycznego  wykorzystania  biomasy,  rozwoju  energetyki  wodnej,  wiatrowej, 
słonecznej oraz programu wykorzystania energii geotermalnej).

• Wdrażaniu  programów  ochrony  wód  w  zlewniach  rzek  (w  tym  współpraca 
międzywojewódzka).

• Zarządzaniu środowiskiem (zwłaszcza w przedsiębiorstwach).
• Stworzeniu systemów: zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi województwa, 

systemu  monitoringu  powietrza  w  pełni  dostosowanego  do  wymagań  Unii 
Europejskiej.

• Rozwoju  systemów  elektroenergetycznych  i  teleinformatycznych  w  kierunku 
zapewnienia odpowiedniej jakości i pewności obsługi przy respektowaniu ekonomiki 
przyjmowanych  rozwiązań  i  maksymalnej  ochronie  przed  promieniowaniem  pól 
elektromagnetycznych.

• Poszukiwaniu, rozpoznawaniu i dokumentowaniu nowych złóż kopalin.
• Wspieraniu  wykorzystania  lokalnych źródeł  energii  odnawialnych oraz  pomocy dla 

wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.
• Budowie  urządzeń  i  instalacji  do  produkcji  i  transportu  energii  wytwarzanej  z 

wykorzystaniem źródeł odnawialnych.

Zgodnie z  Programem rozwiązanie problemów w zakresie ochrony przyrody wiązać 
będzie się z podjęciem wielu działań m.in. z :
1) zapewnieniem  instrumentów  finansowych  rekompensujących  ograniczenia  rozwojowe 

obszarów przewidzianych do objęcia radykalnymi formami ochrony przyrody,
2) wsparciem finansowym pozwalającym na  bieżącą  ochronę  przyrody na  obszarach  już 

utworzonych,
3) opracowaniem planów ochrony i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

dla istniejących oraz tworzonych rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych,
4) opracowaniem wojewódzkich i powiatowych programów zalesień,
5) stworzeniem  systemu  monitoringu  wojewódzkiego  przyrody,  respektującego  zadania 

wynikające z porozumień i konwencji międzynarodowych oraz prawa Unii Europejskiej,
6) rozpoznaniem,  dokumentowaniem,  wyznaczaniem  i  ochroną  obszarów  cennych 

przyrodniczo  (dokumentacje  wstępne  do  proponowanych  do  utworzenia  rezerwatów 
przyrody) oraz zbiorowisk roślinnych i biotopów wymagających szczególnej troski,

7) restytucją siedlisk rzadkich oraz zagrożonych wyginięciem gatunków flory i fauny,
8) wzmocnieniem  etatowym  i  technicznym  komórek  organizacyjnych  zajmujących  się 

ochroną przyrody w zakresie zarządzania  obszarami sieci  Natura 2000, a zwłaszcza w 
urzędach gmin i powiatów,

9) zwiększeniem udziału środków finansowych przeznaczonych przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ochronę przyrody,

10) edukacją ekologiczna,
11) tworzeniem warunków do rozwoju rolnictwa ekologicznego,
12) promocją i wdrażaniem programów rolnośrodowiskowych.
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Większość  z  tych  zadań  ma  poważne  znaczenie  dla  powiatu  mieleckiego  i  została 
uwzględniona w określeniu celów, priorytetów i zadań w Powiatowym Programie Ochrony 
Środowiska. 

Polityka ekologiczna powiatu jest pochodną polityki ekologicznej przyjętej na szczeblu 
województwa oraz dokumentów strategicznych przyjętych na szczeblu powiatu.

Działania ujęte w strategii ochrony środowiska  maja być  zbieżne z dotychczasowymi  aktami 
prawnymi i opracowaniami, odnoszącymi się bezpośrednio lub pośrednio do ochrony 
środowiska i jego jakości, czyli m.in. z:

a) Polityką ekologiczną państwa na lata 2003 do 2006, z uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2007 do 2010,

b) Strategią rozwoju powiatu na lata 2000 do 2010,
c) Programem Ochrony Środowiska w województwie podkarpackim,
d) Planem  Gospodarki Odpadami w województwie podkarpackim,
e) Programem ochrony przyrody w nadleśnictwach Mielec i Tuszyma,

Zgodnie z powyższymi założeniami, skategoryzowane zostały  następujące cele strategiczne 
w poszczególnych obszarach strategicznych dla powiatu mieleckiego a  to:

I. OBSZAR STRATEGICZNY:   OCHRONA ZASOBÓW 
I POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA:

 Cel strategiczny 1/1/ - ochrona i kształtowanie stosunków wodnych,
 Cel strategiczny 2/1- gospodarka odpadami,
 Cel strategiczny 3/1- ochrona przed hałasem,
 Cel strategiczny 4/1- ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym,
 Cel strategiczny 5/1 – ograniczenie zanieczyszczeń powietrza,
 Cel strategiczny 6/1 – ochrona i bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne,
 Cel strategiczny 7/1 – ochrona krajobrazu i przyrody

II. OBSZAR STRATEGICZNY: RACJONALNE 
WYKORZYSTANIE I UŻYTKOWANIE ZASOBÓW 
ŚRODOWISKA.

 Cel strategiczny 1 / 2 -  wzrost efektywności wykorzystania surowców, wody i energii,
 Cel strategiczny 2/2 – rozwój energetyki odnawialnej
 Cel  strategiczny  3/2- optymalizacja  jakości  gleb,  rekultywacja  gleb,  ekologiczne 

użytkowanie gleb,
 Cel strategiczny 4/2- ochrona kopalin i ich racjonalne wykorzystywanie,
 Cel strategiczny 5/2- ochrona zasobów leśnych,

III. OBSZAR STRATEGICZNY : WSPÓŁPRACA.
 Cel strategiczny 1/3-  współpraca z sąsiednimi powiatami w zakresie  zapobiegania  

i przeciwdziałania  skutkom powodzi,
 Cel strategiczny 2/3- współpraca w zakresie ochrony zasobów środowiska, 

IV. OBSZAR  STRATEGICZNY  :  EDUKACJA  EKOLOGICZNA, 
DIALOG SPOŁECZNY.
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        Cel strategiczny 1 / 4- zapewnienie systemowego dostępu do informacji,
 Cel strategiczny2/4 – tworzenie systemowego dialogu społecznego.

7.2.  Cele ekologiczne Gminy Mielec

Cele rozwoju Gminy Mielec  i priorytetowe kierunki działań niezbędne dla ich realizacji 
wynikają bezpośrednio lub pośrednio z ustaleń "Strategii rozwoju Gminy Mielec”, Studium 
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  Gminy  Mielec  i  innych  dokumentów 
branżowych.

Strategia  Rozwoju  Gminy  Mielec  określa  cele  operacyjne  oraz  kierunki  działania 
zmierzające do realizacji celu strategicznego, jakim jest:

 podniesienie poziomu życia mieszkańców Gminy Mielec. 

Wymienia się cele szczegółowe, a w nich miedzy innymi: 
-poprawa sytuacji dochodowej rolników 
-specjalizacja produkcji rolnej w gminie 
- zalesianie terenów rolniczych o najsłabszych glebach
-dostęp do preferencyjnych kredytów i środków pomocowych na rozwój produkcji rolnej
- poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej w gminie. 

Mając powyższe na uwadze, oraz cele i zadania przedstawione w punkcie 7.1. niniejszego 
opracowania, zostały sformułowane następujące cele ekologiczne.

Obszar I –  OCHRONA ZASOBÓW 
I POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA:

Wyznaczone kierunki działań, cele i  zadania do realizacji:

• ochrona wód powierzchniowych
Cel  I.  1.  Oczyszczenie  wszystkich  powstających  na  terenie  Gminy  ścieków 
sanitarnych
Zadania do realizacji:
1.1. Budowa kanalizacji  sanitarnej  dla  miejscowości   Podleszany,  Książnice,  Boża  Wola, 

Goleszów,  Rydzów
1.2. Budowa  kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowości   Chrząstów,  Wola   Mielecka, 

Rzędzianowice
1.3. utrzymanie i modernizacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych  Gminy 
1.4. Budowa przydomowych instalacji do gromadzenia i/lub oczyszczania ścieków

Cel  I.  2.  Oczyszczenie  wód  opadowych  przed  odprowadzeniem  ich  do  wód 
powierzchniowych

Zadania do realizacji:
2.1  Rozpoznanie  potrzeb  w  zakresie  odprowadzania  i  podczyszczania  wód  opadowych, 

zwłaszcza  odwadniających   większe  powierzchnie   w  jednostkach  użyteczności 
publicznych
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2.2  Instalacja  urządzeń  podczyszczających  na  sieci  kanalizacji  deszczowej  tam  gdzie 
występują potrzeby.

Cel. I. 3. Utrzymanie istniejącej sieci melioracji podstawowej i szczegółowej
Zadania do realizacji:
3.1. Przegląd stanu sieci melioracyjnej
3.2. Renowacja i odbudowa sieci melioracyjnej

• Ochrona wód podziemnych

Cel  I. 4. Odbudowa jakości wód gruntowych do klasy co najmniej II (średniej)
Zadania do realizacji:
4.1. Inwentaryzacja źródeł zanieczyszczenia – szamba, gnojowniki, płyty obornikowe   itp. 

zintensyfikowanie ich kontroli technicznej oraz częstotliwości opróżniania.
4.2. Ustalenie aktualnego stanu jakości wód gruntowych na terenie Gminy (stan sanitarny)
4.3.  Budowa/modernizacja  nowoczesnych  stanowisk  do  składowania  obornika  oraz 

zbiorników gnojówki i gnojowicy w gospodarstwach rolnych
4.4.  Zorganizowanie systemu właściwego stosowania nawozów mineralnych
4.5. Zmniejszenie przenikania zanieczyszczeń z powierzchni ziemi do warstw wodonośnych 

oraz ochrona przed nadmierną eksploatacją wód podziemnych.

Cel  I. 5. Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody
Zadania do realizacji:
5.1. Przegląd instalacji i urządzeń będących w obrębie strefy zewnętrznej ujęć wody wraz ze 
stacjami uzdatniania w Chorzelowie  i Rzędzianowicach oraz sposobów użytkowania gruntów
5.2. Ograniczenie strat wody związanych z uzdatnianiem i przesyłem w sieci 
5.3 Budowa  awaryjnych  połączeń  wodociągów : 
       - Rzędzianowice z  wodociągiem m.  Mielec
       -Chorzelów, Chrząstów z ujęciem  wody  w Szydłowcu.

• ochrona przeciwpowodziowa

Cel  I.  6.  Przywrócenie  prawidłowego  funkcjonowania  istniejących  systemów 
wodnych
Zadania do realizacji:
6.1. Zadania określone w celu 2.3. obszaru – ochrona wód powierzchniowych
6.2.  Wprowadzenie  i  utrzymywanie  właściwego  użytkowania  gruntów  wzdłuż  brzegów 
cieków wodnych i rowów melioracyjnych
6.3. Dokonanie modernizacji i regulacji wód powierzchniowych- płynących,
6.4. Kontrola i poprawa przepustowości cieków wodnych ( przepusty, rowy),
6.5.  Budowa dalszych obwałowań na rzece Wisłoka, zgodnie z wieloletnim planem prewencji 
przeciw –powodziowej.

• gospodarka odpadami
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Cel  I.  7.1.  Objęcie  całej  populacji  Gminy  Mielec  powszechną  zbiórką  odpadów 
komunalnych
Cel I. 7.2. Uzyskanie docelowych wielkości odzysku „surowców” ze strumienia odpadów 
komunalnych
Cel  I.  7.3.  Wysegregowanie  ze  strumienia  odpadów  komunalnych,  odpadów 
niebezpiecznych
Cel I. 7.4. Ukształtowanie prośrodowiskowych postaw mieszkańców Gminy Mielec

Zadania do realizacji  zostały określone szczegółowo w „Planie  Gospodarki  Odpadami dla 
Gminy Mielec”

• ochrona powietrza

Cel  I. 8. Ukształtowanie prośrodowiskowych postaw mieszkańców Gminy Mielec
Zadania do realizacji:
8.1. Akcja informacyjno-edukacyjna o szkodliwości spalania odpadów, a zwłaszcza tworzyw 
sztucznych, podkładów kolejowych, płyty wiórowej, odpadów zaolejonych
8.2. Prowadzenie działań administracyjno-prawnych wynikających z art. 365 ustawy Prawo 
ochrony środowiska
Cel  I. 9. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń z „niskiej” emisji
Zadania do realizacji:
9.1. Termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
9.2. Zamiana źródła ciepła z miału i węgla na gaz i drewno

Cel  I. 10. Ograniczenie emisji ze źródeł mobilnych
Zadania do realizacji:
10.1.  Poprawa standardów technicznych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych (wraz 
z zabudową roślinną).

• ochrona przed hałasem

Cel  I.  11.  Ograniczanie  uciążliwości  akustycznej  związanej  z  transportem 
kołowym
Zadania do realizacji:
11.1. Poprawa stanu nawierzchni na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych
11.2  Tworzenie i uzupełnienie zadrzewień izolacyjno-ochronnych wzdłuż dróg
11.3.Wykonanie  map  akustycznych  dla  terenów  położonych  przy  drogach  krajowej 
i wojewódzkich

• Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym

Cel  I.  12.  Zapewnienie  ludności  skutecznej  ochrony  przed  promieniowaniem 
elektromagnetycznym
Zadania do realizacji:
12.1. Przeprowadzenie  inwentaryzacji  źródeł  emisji  promieniowania elektromagnetycznego
12.1. Szczegółowa analiza wyników badań natężenia pól elektromagnetycznych z instalacji 
nadawczych telefonii komórkowej i sieci przesyłowej 110 i 220 kV
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12.2. Wyznaczenie ewentualnych obszarów ograniczonego użytkowania
12.3. Informowanie mieszkańców o wynikach badań eliminujących ze stosowania artykuły 
gospodarstwa domowego, czy sprzęt medyczny

• przeciwdziałanie  poważnym  awariom  i  zapewnienie  bezpieczeństwa 
chemicznego i biologicznego

Cel  I.  13.  Ograniczenie  przejazdu przez  teren gminy  pojazdów z  materiałami 
niebezpiecznymi

Zadania do realizacji:
13.1. Współpraca z Powiatową Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu
13.2. Skierowanie ruchu tranzytowego  na trasy mniej obciążone.

Cel   I.  14.  Ograniczenie  stosowania  środków  ochrony  roślin  I  i  II  klasy 
toksyczności

Zadania do realizacji:
14.1.  Uzyskanie  pełnej  informacji  o  stosowanych  środkach  ochrony  roślin  I  i  II  klasy 
toksyczności na terenie Gminy Mielec.
14.2.  Podjęcie  działań  organizacyjno-informacyjnych  o  szkodliwości  stosowania  tych 
środków, oraz informowanie rolników o środkach zastępczych, mniej szkodliwych

   Obszar  II.   RACJONALNE  WYKORZYSTANIE  I  UŻYTKOWANIE       ZASOBÓW 
ŚRODOWISKA.

• ochrona surowców geologicznych i rzeźby terenu

Cel II. 1. Ochrona złóż kopalin poprzez racjonalizację ich zagospodarowania 
z  uwagi  na  zapewnienie  dostępności  nieodnawialnych  zasobów  w 
przyszłości, w koordynacji z planami rozwoju powiatu.

Zadania do realizacji:

1.1 Zwiększenie efektywności wykorzystania rozpoznanych i eksploatowanych złóż we 
współpracy z Okręgowym Urzędem Górniczym

1.2.  Przegląd  występującej  dla  terenu  Gminy  dokumentacji  geologicznej  w  zakresie 
dostępności złóż

1.3.  Określenie,  w  porozumieniu  z  powiatem,  potrzeb  w  zakresie  eksploatowanych 
surowców

1.  4  Wyznaczenie  kolejnych   złóż  do   eksploatacji   w   planie   zagospodarowania 
przestrzennego  gminy. 
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• ochrona gleb

Cel II. 2. Ochrona gleb przed degradacją i zanieczyszczeniem wskutek czynników 
naturalnych i antropogenicznych

Zadania do realizacji:
2.1. Wprowadzenie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy zapisów 
chroniących  grunty  o  najwyższych  klasach  bonitacyjnych  przed  możliwością  zmiany 
klasyfikacji
2.2. Wszechstronna pomoc w aktywizacji rolników gospodarujących na najlepszych glebach
2.3. Racjonalne zużycie nawozów oraz środków ochrony roślin.
2.4. Podnoszenie jakości i struktury gleb poprzez wykorzystanie kompostu.
2.5. Kształtowanie struktury upraw przeciwdziałającej erozji i  pogarszaniu się jakości gleb 

oraz przeciwdziałanie zakwaszaniu.

Cel  II. 3. Rozwój rolnictwa ekologicznego

Zadania do realizacji:
3.1. Propagowanie rolnictwa ekologicznego
3.2. Tworzenie gospodarstw ekologicznych 
3.3. Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej.

• ochrona przyrody

Cel  II. 4.  Utworzenie zwartych kompleksów leśnych i włączenie ich w system 
Natura 2000

Zadania do realizacji:
4.1. Prowadzenie  zalesiania  równolegle  z  działaniami  prowadzącymi  do  zróżnicowania 

struktury gatunkowej lasów i poprawy struktury wiekowej drzewostanów.
4.2.  Ustalenie  przebiegu  granicy  rolno-leśnej  poprzez  określenie  konturu  istniejących  i 

przyszłych kompleksów leśnych
4.3. Tworzenie zwartych kompleksów leśnych o powierzchni co najmniej 5 ha
4.4. Zalesianie gruntów najniższych klas bonitacyjnych
4.5. Pielęgnacja utworzonych upraw leśnych 
4.6. Ochrona stanu sanitarno-zdrowotnego starodrzewów
4.7.  Stworzenie  systemu  zachęcającego  rolników  do  zalesiania  nieużytków  będących  ich 

własnością.

Cel II. 5. Objęcie ochroną prawną co najmniej 5 % obszaru Gminy

Zadania do realizacji:
5.1. Dokonanie inwentaryzacji przyrodniczej Gminy
5.2.  Utworzenie  form chronionych (obszar  chronionego krajobrazu,  użytku  ekologicznego, 
stanowisk dokumentacyjnych, pomników przyrody)
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5.3. Utworzenie obszarów rekreacyjno- wypoczynkowych
Cel II. 6. Ochrona zwierząt

Zadania do realizacji:
6.1. Współpraca z miejscowym kołem łowieckim. 

 Obszar III.  WSPÓŁPRACA.

Cel III. 1. Współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie:
-zapobiegania i przeciwdziałania  skutkom powodzi,
- utrzymywania porządku i czystości 
- prowadzenia zalesienia terenów.
 - ochrony zasobów środowiska

Obszar  IV. EDUKACJA EKOLOGICZNA

Priorytet  –  doprowadzenie  do  stanu,  w  którym  myślenie  proekologiczne  będzie 
normalnym zachowaniem każdego mieszkańca Gminy Mielec

Cel IV.1. Podniesienie świadomości ekologicznej dorosłych mieszkańców Gminy 

Zadania do realizacji:
12.1.1. Konsekwentne i skuteczne egzekwowanie przepisów w zakresie utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy, postępowania z odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, hałasu
12.1.2. Ciągła akcja informacyjna.

Cel IV. 2. Wykształcenie nawyków i zachowań proekologicznych u dzieci i młodzieży

Zadania do realizacji:
12.2.1. Przygotowanie merytoryczne nauczycieli
12.2.2. Utworzenie dydaktycznej ścieżki ekologicznej na terenie Gminy
12.2.3. Wprowadzenie warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży w poszczególnych 
sołectwach
12.2.4. Organizowanie proekologicznych imprez masowych (rodzinnych).

8. Instrumenty i narzędzia realizacji programu.

8.1. Instrumenty prawno - administracyjne
Instrumenty  prawno  -  administracyjne,  które  znajdą  zastosowanie  w  zarządzaniu 

realizacją Gminnego Programu Ochrony Środowiska to w odniesieniu do gminy:
1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielec;
2) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, przy sporządzaniu których należy 

uwzględniać:
a) istniejące i potencjalne obiekty niebezpieczne,
b) obszary niespełniające ustalonych wymagań w zakresie jakości środowiska,
c) obszary zalesień i zadrzewień,
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d) obiekty i obszary o szczególnych walorach przyrodniczych,
e) wykorzystanie  lokalnego  potencjału  w  zakresie  zaopatrzenia  w  energię  i 
surowce,
f) relacje pomiędzy terenami zainwestowanymi a otwartymi.

1) Plany ochrony parków krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody;
2) Powiatowy  program  ochrony  środowiska  dla  powiatu  Mieleckiego  i  powiatów 
ościennych  oraz  gminne  programy  ochrony  środowiska  gmin  sąsiadujących  z  gminą 
Mielec;
3) Powiatowy  plan  gospodarki  odpadami  dla  powiatu  Mieleckiego  i  powiatów 
ościennych oraz plany gospodarki odpadami gmin sąsiadujących z gminą Mielec;
4) Pozwolenia  i  zezwolenia  określające  zakres  korzystania  ze  środowiska  lub 
poszczególnych  jego  elementów  (w  tym  koncesje  na  eksploatację  złóż)  –  rola 
opiniotwórcza gminy;
5) Program Ochrony Przyrody – Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Tuszyma
6)  Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
7) Strategie,  programy  branżowe  i  plany:  ratownicze,  ochrony  przeciwpowodziowej, 
gospodarki wodnej itp.,
8) Programy naprawcze i pogramy dostosowawcze tworzone w celu doprowadzenia do 
przestrzegania  standardów  jakości  środowiska,  w  przypadkach  wskazanych  w  prawie 
ochrony środowiska lub innych przepisach szczególnych,
9) Rozstrzygnięcia w sprawie przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze ;
10) Informacje o środowisku wynikające z zapisów ustawy prawo ochrony środowiska;
11)Sprawozdania gminy wynikające z przepisów szczególnych;
12)Rejestry :

a) terenów,  na  których  występują  przekroczenia  dopuszczalnych  poziomów  pól 
elektromagnetycznych, hałasu, zanieczyszczenia powietrza itp.
b) terenów,  na  których  występują  przekroczenia  standardów  jakości  gleby  lub 
ziemi,
c) obszarów objętych jedną z form ochrony,

Jako  członka  Unii  Europejskiej  obowiązują  także  unijne  instrumenty  prawne  w 
ochronie środowiska, tj. dyrektywy, rozporządzenia, decyzje.

8.2. Instrumenty ekonomiczno-rynkowe.

Z wyszczególnionych w Wojewódzkim i  Powiatowym Programach Ochrony 
Środowiska instrumentach ekonomiczno-rynkowych, gmina Mielec  szczególny nacisk 
położy na;
1) rozwijanie produkcji i usług, które mniej obciążają środowisko;
2) zachowanie i  tworzenie miejsc pracy w dziedzinach służących bezpośrednio 
lub pośrednio ochronie środowiska (tzw. zielone miejsca pracy);
3) równoprawne warunki w dostępie do ograniczonych zasobów.

8.3. Instrumenty finansowe.

Finansowanie  przyjętych  w  Programie  działań  mających  zapewnić  osiągnięcie 
ustalonych dla gminy celów odbywać się będzie poprzez :
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1) celowe fundusze ekologiczne;
2) budżet gminy (w tym dotacje do realizacji zadań rządowych);
3) komercyjne  instytucje  finansowe,  w  tym  banki  udzielające  kredytów  na  cele 

ekologiczne,
4) środki własne przedsiębiorców i inwestorów;
5) pozostałe niekomerycyjne krajowe instytucje finansowe (np. fundacje),
6) przedakcesyjne fundusze pomocowe i fundusze strukturalne Unii Europejskiej;
7) zagraniczne instytucje finansowe i inne programy pomocowe.

8.4.  Instrumenty informacyjno – edukacyjne.

Przyjęte w Programie narzędzia dla sprawnej i bezkonfliktowej jego realizacji to:
1) działania  wewnętrzne  samorządów,  w  tym  samodokształcanie,  asertywny 
i  interdyscyplinarny  model  pracy,  współpraca  i  partnerstwo  w  obrębie  instytucji 
gminnych (np. leśnictwem, ośrodkiem doradztwa rolniczego itp.);
2) budowanie  powiązań  władz  samorządowych  ze  społeczeństwem  poprzez: 
propagowanie  udziału  społeczeństwa  w  zarządzaniu  (systemy  konsultacji  i  debat 
publicznych)  oraz  w  procedurach  ocen  oddziaływania  na  środowisko;  kampanie 
edukacyjne kierowane do określonych odbiorców, lub prowadzone przez  określone 
czynniki społeczne (szkoła, kościół, itp.)

Należy zapewnić powszechny dostęp do informacji o środowisku na zasadach 
określonych w przepisach.

8.5. Kontrola Programu.

Wójt  Gminy  jest  odpowiedzialny  za  realizację  zadań  przyjętych  w  programie.  Proces 
realizacji  tych  zadań  powinien  być  poddawany  okresowej,  częściowej  lub  pełnej  ocenie 
(kontroli). Kontrola prowadzona jest na szczeblu gminy, powiatu i województwa.
System kontroli Programu obejmuje:

1) Opiniowanie projektu Programu

Zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska, gminny program ochrony środowiska 
(wraz  ze  stanowiącym  jego  integralną  część  gminnym  planem  gospodarki  odpadami) 
powinien  zostać  uchwalony  przez  radę  gminy.  Proces  ten  poprzedzony  jest  etapem 
opiniowania.  Zgodnie  z  art.17.2  w/w  ustawy  projekt  gminnego  programu  podlega 
zaopiniowaniu przez zarząd jednostki  wyższego szczebla.  

2 ) Raport z postępów we wdrażaniu programu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wójt gminy ma obowiązek składania co 2 lata 
Radzie  Gminy sprawozdania  z  realizacji  programu  ochrony środowiska.  Pierwszy termin 
złożenia sprawozdania z realizacji programu upływa 30 czerwca 2007 r.

Sprawozdanie  z  realizacji  gminnego  programu  ochrony  środowiska  powinno 
obejmować:

• ocenę stopnia realizacji określonych w planie celów i kierunków działań,
• sprawozdanie z wykonanych zadań pozainwestycyjnych i inwestycyjnych,
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• zgodność wykonanych zadań z harmonogramem prac,
• sprawozdanie z realizacji harmonogramu finansowania założonych przedsięwzięć.

Sprawozdanie  może  zawierać  informacje  dotyczące  zaistniałych  zmian  w 
aktach  prawnych,  założeniach  podstawowych,  planach  wyższego  rzędu,  itp.,  co  będzie 
powodować konieczność weryfikacji programu i jego aktualizację.

3) Weryfikacja i aktualizacja programu

Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w ustawie prawo ochrony środowiska wymaga 
się, aby programy ochrony środowiska aktualizowane były nie rzadziej niż raz na 4 lata. Przed 
upływem  tego  okresu  (prawdopodobnie  przed  datą  30  czerwca  2008  r.)  należy  dokonać 
weryfikacji, które z elementów programu muszą ulec ponownej aktualizacji i analizie, oraz 
należy zaktualizować cele i działania krótkoterminowe i długoterminowe. Proponuje się także 
przeprowadzanie jeden raz w roku przeglądu „Programu...” w celu analizy stopnia realizacji 
wyznaczonych zadań i podjęcia natychmiastowych działań weryfikacyjnych.

Skutecznym narzędziem kontroli jest monitoring. System monitoringu w gminie
 Mielec prowadzony będzie w trzech płaszczyznach:
1) monitoring  środowiska  w  zakresie  stanu  poszczególnych  elementów 
środowiska oraz  zmiany czynników antropopresji, szczególnie w takich elementach, 
jak:  niska  emisja,  transport  (hałas),  gospodarka  wodno-ściekowa,  rolnictwo  i 
leśnictwo, gospodarka odpadami;
2) monitoring  wdrażania  Programu,  w  tym  kontrola  aktywności  instytucji, 
odpowiedzialnych za realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w gminie;
3) monitoring  skutków  realizacji  Programu,  w  tym  monitoring  świadomości 
społecznej w tym zakresie.

8.6.  Monitoring środowiska.

Monitoring środowiska prowadzony jest  na trzech poziomach.  Krajowy monitoring 
środowiska  (jego  poszczególnych  elementów)  prowadzony  jest  przez  różne  instytucje  i 
organy, a koordynowany jest przez Inspekcję Ochrony Środowiska.  Monitoring regionalny 
prowadzony  jest  na  szczeblu  wojewódzkim  (międzywojewódzkim,  międzypowiatowym). 
Teren  gminy  nie  jest  obecnie  objęty  monitoringiem  regionalnym.  Monitoring  lokalny 
prowadzony jest przede wszystkim przez jednostki organizacyjne korzystające ze środowiska. 
Obecnie  żaden  z  funkcjonujących  na  terenie  gminy  zakładów  nie  jest  zobowiązany  do 
prowadzenia  badań  monitoringowych.  Wejście  Polski  w  struktury  Unii  Europejskiej 
wymusiło zmiany przepisów ochrony środowiska, w celu dostosowania ich do standardów 
UE. Zmianie  ulega także system prowadzonego monitoringu. Ma to na celu dostosowanie 
monitoringu środowiska do zakresu określonego w przepisach prawnych i dyrektywach Unii 
Europejskiej  oraz  zaleceń  OECD.  Prowadzenie  monitoringu  środowiska  przekracza 
możliwości  gminy,  dlatego jego realizacja  musi  być  uzgadniana  co  najmniej  na  szczeblu 
powiatu. Z punktu widzenia interesów gminy, monitoring powinien objąć potok rów, wody 
podziemne,  gleby,  oraz  hałas  komunikacyjny  w  rejonie  przebiegu  dróg  głównych 
o największym natężeniu ruchu.
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8.7. Monitoring wdrażania i realizacji Programu
Ponieważ  monitoring  wdrażania  i  realizacji  Programu  powinien  służyć  ocenie  nie 

tylko  na  szczeblu  gminnym,  ale  i  powiatowym  oraz  wojewódzkim,  przyjęty  zostanie 
monitoring opracowany w Programie OŚ dla powiatu mieleckiego i dotyczyć będzie:

1) określenia stopnia realizacji przyjętych celów;
2) oceny  realizacji  programów  i  projektów  inwestycyjnych  w  ochronie 
środowiska;
3) określenia stopnia rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i  działaniami,  a 
ich wykonaniem oraz analizy przyczyn tych rozbieżności.

8.8. Monitoring skutków realizacji Programu

Monitoring skutków realizacji Programu (analogicznie jak w przypadku monitoringu 
wdrażania  i  realizacji  Programu)  będzie  zgodny z  powiatowym i  prowadzony będzie  pod 
kątem oceny:

1. poprawy standardów jakości środowiska;
2. poprawy poziomu i jakości życia mieszkańców;
3. aktywności i współdziałania społeczeństwa.

Celem monitoringu jest,  między innymi, identyfikacja kontrola i ocena wskaźników 
dotyczących :

1. stopnia zmniejszenia różnicy między faktycznym zanieczyszczeniem środowiska, 
a zanieczyszczeniem dopuszczalnym na danym obszarze,

2. ilości zużywanej energii, materiałów, wody, surowców, wytwarzanych odpadów, 
emitowanych zanieczyszczeń, itp.

3. stosunku uzyskiwanych efektów ekologicznych do ponoszonych nakładów,
4. technologiczno-ekologicznej  charakterystyki  materiałów,  urządzeń  i  produktów 

ujawnianych na etykietach lub w dokumentach technicznych produktów.

Powyższe wskaźniki powinny być gromadzone i wykorzystywane do ocen realizacji 
polityki ekologicznej powiatu (w tym oceny Programu) w przekroju terytorialnym (gminnym) 
i branżowym.

W  celu  ustalenia  wymienionych  wyżej  wskaźników  będą  stosowane  następujące 
mierniki:

A. w zakresie poprawy stanu środowiska :
1. stopień  zmniejszenia  ładunku  zanieczyszczeń  odprowadzanych  do  wód 

i poprawa jakości wód,
2. stopień zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza,
3. stopień zmniejszenia uciążliwości hałasu,
4. zmniejszenie ilości wytwarzanych i unieszkodliwianych odpadów,
5. stopień zmniejszenia powierzchni obszarów zdegradowanych,
6. stan zdrowotności lasów, zwiększenia różnorodności biologicznej w lasach, 
7. zahamowanie zaniku gatunków roślin i zwierząt i ich naturalnych siedlisk,
8. skuteczność  ochrony  krajobrazu  –  kształtowania  estetycznego  krajobrazu 

zharmonizowanego z otaczającą przyrodą.

B. w zakresie poprawy poziomu i jakości życia mieszkańców:
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1. poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu w układzie terytorialnym;
2. stopień  zmniejszenia  tempa  przyrostu  obszarów  wyłączonych  z  produkcji 

rolnej i leśnej na cele nierolnicze i nieleśne,
3. coroczny przyrost  miejsc  pracy,  w wyniku realizacji  przedsięwzięć  ochrony 

środowiska,
4. stopień  zwiększenie  ilości  odbiorców  systemów,  urządzeń  i  obiektów 

infrastruktury ochrony środowiska,
5. dynamika wydatków na ochronę środowiska (jako procent PKB, jako procent 

wydatków organów samorządowych i niektórych przedsiębiorstw),

C. w zakresie społecznych efektów Programu:
1. opracowywane i realizowane przez grupy i organizacje pozarządowe projektów 

na rzecz ochrony środowiska,
2. liczba i jakość zgłaszanych do Starosty interwencji mieszkańców dotyczących 

stanu środowiska,
3. liczba osób biorących udział w programach edukacyjnych z zakresu ochrony 

środowiska.

8.9. Struktura zarządzania programem.

Wójt  gminy  Mielec  jest  odpowiedzialny  za  realizację  programu.  Tym  niemniej 
Starosta,  dysponuje  instrumentami  prawnymi  (decyzje,  zezwolenia,  uzgadnianie,  koncesje, 
kontrola i monitoring, nadzór, publiczne rejestry) umożliwiającymi realizację zadań na terenie 
gminy, między innymi, w zakresie:

1) zalesień  i  nadzoru  nad  lasami  nie  stanowiącymi  własności  Skarbu  Państwa, 
łowiectwa,
2) ochrony powierzchni ziemi,
3) ochrony przed hałasem,
4) ochrony powietrza,
5) korzystania z zasobów wodnych,
6) zrzutu ścieków do wód lub ziemi,
7) wytwarzania, odzysku, unieszkodliwiania i transportu odpadów niebezpiecznych i 
innych niż niebezpieczne,
8) procesów inwestycyjnych  związanych  z  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany).

Wójt  opiniuje  wszystkie  w/w  decyzje  a  ponadto  posiada  instrument  w  postaci 
zarządzania  przestrzenią  i  środowiskiem,  jakim  jest  miejscowy  plan  zagospodarowania 
przestrzennego.

Ponadto  Program jest  powiązany z  innymi  dokumentami  o  charakterze  programu, 
planu,  strategii,  dlatego  w  zarządzaniu  Programem  należy  uwzględnić  również  instytucje 
samorządowe i rządowe działające na rzecz ochrony środowiska na poziomie wojewódzkim i 
regionalnym, a w szczególności:

1. Wojewodę  Podkarpackiego  oraz  podległe  mu  służby  zespolone,  dysponujące 
instrumentami  prawnymi w zakresie:  reglamentowania prawa do korzystania  ze 
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środowiska,  kontroli,  nadzoru,  negocjacji,  opiniowania  oraz  Państwowa  Straż 
Pożarną, w zakresie ratownictwa ekologicznego, 

2. Administracja niezespolona (specjalna) dysponująca instrumentami  prawnymi w 
zakresie: reglamentowania prawa do korzystania ze środowiska, kontroli, nadzoru, 
negocjacji, opiniowania, realizacji przedsięwzięć w tym:
a) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Warszawie - Inspektorat w Rzeszowie,
b) Powiatowy Zarząd Melioracji Wodnych  w Mielcu
c) Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
d) Wojewódzki Konserwator Zabytków 
e) Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Mielcu. 
f) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie 
g) Wojewódzki Inspektor Sanitarny,
h) Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu,
i) Izba Celna w Przemyślu, Regionalna 
j) Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
k) Zarząd  Parków  Krajobrazowych  w  Krośnie  –  realizujące  zadania  ochrony 
przyrody i edukacji na obszarze objętym Programem

3. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

8.10. Procedura weryfikacji programu.

Ponieważ  cały  czas  trwają  procesy  rozwoju  i  zmian  w  sferach:  gospodarczej, 
przyrodniczej,  przestrzennej,  społecznej  i  polityczno  –  instytucjonalnej,  narzuca  to 
konieczność nieustannego monitorowania:

• realizacji celów i działań, określonych w programie;
• zmian warunków realizacji, zachodzących na obszarze kraju, województwa 

powiatu oraz terenów sąsiadujących z powiatem;
Wyniki oceny tych czynników będą służyły do weryfikacji przyjętych założeń, celów i 

sposobów ich  realizacji  oraz  ustalonych  w programie  priorytetów.  Wójt  gminy co  2  lata 
sporządzać  będzie  raporty  z  wykonania  programu  i  przedstawiał  je  Radzie  Gminy. 
Aktualizacja programu powinna odbywać się nie rzadziej niż co 4 lata.

Wypracowane  strategie  i  procedury,  po  ustaleniu  i  weryfikacji,  powinny  stać  się 
podstawą  współpracy  pomiędzy  partnerami  różnych  szczebli  decyzyjnych  i  środowisk 
odpowiedzialnych  za  ostateczny  stan  środowiska  na  obszarze  gminy.  Uczytelnienie 
i uporządkowanie samego procesu planowania i zarządzania spowoduje, że powtarzające się 
działania dotyczące dobrych rozwiązań stworzą mechanizmy samoregulacji.

9. Źródła finansowania programu.

9.1. Finansowanie programu

Finansowanie inwestycji i przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, obejmie 
następujące formy:

• Środki własne inwestorów;
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• Pożyczki,  dotacje,  dopłaty  do  oprocentowania  preferencyjnych  kredytów 
udzielane  przez  Narodowy,  Wojewódzki  i  Powiatowy  Fundusze  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej;

• Dotacje  i  dopłaty  z  gromadzonych  środków  na  powiatowych  i  gminnych 
funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

• Kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ 
S.A.)  z  dopłatami  do  oprocentowania  lub  ze  środków  donatorów,  kredyty 
komercyjne, kredyty konsorcjonalne;

• Zagraniczna  pomoc  finansowa  udzielana  poprzez  fundacje  i  programy 
pomocowe  (np.  z  ekokonwersji  poprzez  EKOFUNDUSZ,  fundusze 
strukturalne i fundusz spójności, fundacja ISPA);

• Kredyty  międzynarodowych  instytucji  finansowych  (Europejski  Bank 
Odbudowy i Rozwoju – EBOiR, Bank Światowy);

• Kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne;
• Leasing;

Gmina  Mielec  będzie  finansowała  z  dochodów  własnych  inwestycje  gospodarki 
wodno-ściekowej,  gospodarki  odpadami,  infrastruktury  drogowej  (drogi  gminne), 
termomodernizacji  budynków  komunalnych,  utrzymania  i  rozwoju  gminnych  terenów 
zielonych.  Remonty,  modernizacje  i  rozwój  infrastruktury  ochrony  środowiska  będą 
finansowane  przez  kapitał  sektora  prywatnego.  Gmina  i  zakład  gospodarki  komunalnej 
tworzyć będą korzystne warunki, m in. poprzez udzielanie koncesji firmom prywatnym na 
budowę i eksploatację gminnej infrastruktury w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.

9.2. Zasady i formy uzyskiwania poszczególnych źródeł finansowania

Środki pochodzące z funduszy ochrony środowiska są możliwe do uzyskania w formie 
dotacji  i  preferencyjnych  pożyczek  dla  proekologicznych  przedsięwzięć  podejmowanych 
przez samorządy lokalne i jednostki organizacyjne.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kierunki  przeznaczenia  środków  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i 
Gospodarki  Wodnej  (NFOŚiGW) zostały określone w ustawie z  27 kwietnia  2001 Prawo 
ochrony  środowiska   (Dz.  U.  Nr  62,  poz.  627)  –  z  późn.  zm.),   cele  szczegółowe  są 
aktualizowane co roku -  dokumenty wewnętrzne Narodowego Funduszu, w tym zwłaszcza 
zasady udzielania pomocy finansowej oraz lista przedsięwzięć priorytetowych. Wysokość 
dofinansowania  udzielonego  przez  NFOŚiGW  jest  uzależniona  od  efektywności 
wykorzystania  środków Funduszu,  z  zastosowaniem zasady uzyskania  optymalnego efektu 
ekologicznego i ekonomicznego.
Udzielone  przez  Narodowy  Fundusz  dofinansowanie,  w  formie  pożyczek  lub  kredytów 
generalnie  nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji  przedsięwzięcia..  Pożyczki  mogą 
być  częściowo  umarzane,  pod  warunkiem  terminowego  wykonania  zadań  i  osiągnięcia 
planowanych  w  nich  efektów  oraz  terminowych  spłat  poszczególnych  rat.  Szczegółowe 
zasady udzielania i umarzania pożyczek,  udzielania dotacji oraz dopłat  do oprocentowania 
preferencyjnych kredytów i pożyczek są uchwalone przez Radę Nadzorczą Funduszu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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Ze środków funduszu mogą być pokryte koszty poniesione po dniu podjęcia uchwały o 
przyznaniu  dofinansowania.  Środki  funduszu  nie  mogą  być  wykorzystane  na  pokrycie 
kosztów  związanych  z  przygotowaniem  inwestycji  oraz  realizację  zadań  uzupełniających 
bezpośrednią inwestycję.

Dominującą  formą  pomocy  finansowej  ze  środków  są  oprocentowane  pożyczki 
udzielane  na  preferencyjnych  warunkach.  Istnieją  możliwości  częściowego  umorzenia 
pożyczek.  Dotacje  mogą  być  udzielane  na  proekologiczne  zadania  inwestycyjne  i 
modernizacyjne realizowane przez jednostki strefy budżetowej, jednostki samorządów i inne 
jednostki  organizacyjne  prowadzące  działalność  w zakresie  ochrony zdrowia,  profilaktyki 
zdrowotnej, pomocy społecznej, oświaty i kultury. Pomoc ze środków funduszu może być 
udzielona  wszelkim  podmiotom  realizującym  zadania  z  zakresu  ochrony  środowiska  i 
gospodarki wodnej, odpowiadające kryteriom wyboru przedsięwzięć na wniosek spełniający 
wymagania formalne.

Zgodnie  z  „Polityką  ekologiczną  państwa  na  lata  2003-2006  z  uwzględnieniem 
perspektywy  na  lata  2007-2010”  środki  powierzone  Narodowemu  Funduszowi  i 
Wojewódzkiemu  Funduszowi  Ochrony  Środowiska  w  Rzeszowie  pochodzące  z  pomocy 
zagranicznej, mogą być wykorzystywane na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony 
środowiska  i  gospodarki  wodnej,  zgodnie  z  umowami,  na  podstawie  których  środki  te 
przekazano, oraz zgodnie z procedurami obowiązującymi w tych funduszach.

Warunkiem  udzielenia  pomocy  inwestycyjnej  na  ochronę  środowiska  będzie 
poniesienie określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 grudnia 2002 r.  Kosztów 
inwestycji przeznaczonych na: 

1) osiągnięcie  poprawy  stanu  środowiska,  jeżeli  nie  zostały  określone  standardy 
ochrony środowiska, lub osiągnięcie efektów wykraczających ponad obowiązujące 
standardy ochrony środowiska,

2) dostosowanie  istniejących  lub  nowych  źródeł  spalania  paliw  do  standardów 
określonych  
w rozporządzeniu.

Maksymalna pomoc inwestycyjna może wynosić 30 % poniesionych kosztów. W ściśle 
określonych rozporządzeniem przypadkach, pomoc może być zwiększona.

Powiatowe i Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środki gminnych funduszy (będące funduszami celowymi, będącymi w gestii gminy) zgodnie 
z ustawą Prawo ochrony środowiska winny być przeznaczone na:

• Edukację  ekologiczną  oraz  propagowanie  działań  proekologicznych  i  zasady 
zrównoważonego rozwoju

• Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska
• Wspomaganie  innych  systemów  kontrolnych  i  pomiarowych  oraz  badań  stanu 

środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła
• Realizowanie  zadań  modernizacyjnych  i  inwestycyjnych,  służących  ochronie 

środowiska  i  gospodarce  wodnej,  w  tym  instalacji  lub  urządzeń  ochrony 
przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej

• Urządzanie i utrzymywanie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień, parków
• Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami
• Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom
• Profilaktykę  zdrowotną  dzieci  na  obszarach,  na  których występują  przekroczenia 

standardów jakości środowiska
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• Wspieranie  wykorzystania  lokalnych  źródeł  energii  odnawialnej  oraz  pomoc  dla 
wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii

• Wspieranie ekologicznych form transportu
• Działania  z  zakresu  rolnictwa  ekologicznego  bezpośrednio  oddziałujące  na  stan 

gleby,  powietrza  i  wód,  w  szczególności  prowadzenie  gospodarstw  rolnych 
produkujących  metodami  ekologicznymi  położonych  na  obszarach  szczególnie 
chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody

• Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce 
wodnej,  wynikające  z  zasady  zrównoważonego  rozwoju,  w  tym  na  programy 
ochrony środowiska

• Realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi

Finansowanie  programu  odbywać  się  będzie  również  przez  nowe,  wprowadzane 
sukcesywnie,  instrumenty  ekonomiczno-finansowe,  m.in.:  opłaty  produktowe,  kredyty 
krótkoterminowe  służące  zapewnieniu  płynności  inwestorom  realizującym  zadania; 
ubezpieczenia i zastawy ekologiczne; zbywalne uprawnienia do emisji zanieczyszczeń oraz 
dobrowolne porozumienia.

Program PHARE (Poland and Hungary Assistance in Restructuring Economies)
W ramach tego programu przedakcesyjnego, na projekty wspierające rozwój instytucjonalny, 
przeznaczono 30 % rocznej alokacji, a na projekty typu inwestycyjnego - 70 %.

Program ISPA (Instrument for Structural Poolicies for Preaccession Assistance)
W ramach programu ISPA dofinansowywane są następujące sektory środowiska:
1. gospodarka  wodno-ściekowa  -  popierane  są  zwłaszcza  projekty  zwłaszcza 

zgłaszane przez miasta o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) co najmniej 
100 000, w drugiej kolejności miasta o RLM 50-100 000 i mniejsze oraz przez 
związki gmin,

2. gospodarka odpadami,
3. ochrona powietrza.

Program  SAPARD (Specjalny  Program  Akcesyjny  Rozwoju  Rolnictwa  i  Obszarów 
Wiejskich)

Fundusz ten służy wspieraniu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Ze środków 
funduszu SAPARD wspomagane są rozwój i modernizacja infrastruktury wiejskiej,  w tym 
także  w  zakresie  ochrony  środowiska.  Ponadto  w  ramach  wymienionych  funduszy 
realizowane  są  zadania  w  zakresie  edukacji  ekologicznej  i  wprowadzania  w 
przedsiębiorstwach najlepszych dostępnych technik. Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć 
w ramach funduszy przedakcesyjnych nie są już przyjmowane.

Pomoc strukturalna Unii Europejskiej

 Fundusz Spójności
Kategoriami  interwencji  w  obszarze  infrastruktury  środowiskowej  i  wodnej 

wspomaganej przez Fundusz Spójności mogą być:
1) urządzenia w zakresie ochrony powietrza (kategoria interwencji 341);
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2) infrastruktura służąca zapobieganiu hałasowi (kategoria interwencji 342);
3) urządzenia  do  odzysku  odpadów  komunalnych  i  przemysłowych  (kategoria 

interwencji 343);
4) infrastruktura  służąca  do  zapewnienia  wody  pitnej,  jak  zbiorniki,  stacje 

uzdatniania, sieci dystrybucji (kategoria interwencji 344),
5) kanalizacja i oczyszczanie ścieków (kategoria interwencji 345);
6) urządzenia przeciwpowodziowe,
7) infrastruktura  energetyczna,  w  tym  produkcja,  dostawa  energii  (kategoria 

interwencji 33);
8) odnawialne źródła energii, w tym energia słoneczna, wiatrowa, wodna, z biomasy 

(kategoria interwencji 332).

Najważniejsze uwarunkowania finansowe i  ekonomiczne wyboru projektów ekologicznych 
dla Funduszu Spójności:

1. poszczególne  przedsięwzięcia  będą  mogły  uzyskać  wsparcie  tylko  z  jednego 
funduszu europejskiego;

2. projekty, które mają szansę uzyskać wsparcie ze środków Funduszu Spójności nie 
muszą być opłacalne finansowe bez subwencji  ze  źródeł  publicznych. Jednakże 
wraz z  subwencjami  wskaźniki  finansowe (IRR i  NPV) dla inwestora powinny 
przekroczyć  próg  opłacalności,  co  jest  warunkiem  koniecznym,  aby 
przedsięwzięcie mogło być zrealizowane;

3. należy  wykazać  płynność  finansową  projektu  w  okresie  eksploatacji  albo 
udokumentować, że  inwestor będzie  w stanie  sfinansować deficyty przepływów 
pieniężnych, jeżeli się pojawią;

4. zbyt wysoka rentowność finansowa przedsięwzięcia z punktu widzenia inwestora 
może  powodować odmowę lub  zmniejszenie  subwencji  z  Funduszu  Spójności, 
gdyż  jest  to  rozumiane  jako,  że  projekt  może  być  sfinansowany  ze  źródeł 
komercyjnych;

5. w  każdym  przypadku  będzie  analizowana  zdolność  przedsięwzięcia  do 
generowania przychodów;

6. źródłem  przychodów  w  gminnej  infrastrukturze  ochrony środowiska  są  opłaty 
ponoszone przez użytkowników (gospodarstwa domowe, podmioty gospodarcze);

7. w projektach, które generują dochód, wskaźnik pomocy z Funduszu będzie niższy 
niż  80-85%  wartości  (kosztów  kwalifikowanych)  i  ustalany indywidualnie  dla 
każdego  projektu  przez  Komisję  Europejska,  z  uwzględnieniem  szacowanego 
dochodu netto;

8. udział  środków pochodzących z Funduszu Spójności w finansowaniu projektów 
może osiągnąć do 85% udziału funduszy publicznych;

9. dodatkowe finansowanie ze źródeł publicznych będzie dostępne formie dotacji  
i  subwencjonowanych  pożyczek  z  NFOŚiGW  i  WFOŚiGW.  Część  wydatków 
inwestycyjnych  będzie  musiało  być  zapewnione  z  zysków  albo  funduszy 
amortyzacyjnych przedsiębiorstw komunalnych;

10. domknięcie  inwestycji  może  odbywać  się  dzięki  środkom samorządowym (np. 
budżet  gminy),  środkom  międzynarodowych  instytucji  finansowych  np.  (EBI 
,EBOR).

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF)
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Zadania  planowane  w  ramach  tego  funduszu  określa  opracowywany  projekt 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla funduszy strukturalnych na lata 2004-2006. Cele 
określone  w  Programie  realizowane  będą  zarówno  przez  dofinansowanie  bezpośrednie 
inwestycji  ochrony  środowiska  w  zakresie:  gospodarki  wodno-ściekowej,  ochrony 
przeciwpowodziowej, gospodarki odpadami i odnawialnych źródeł energii,  jak i pośrednie, 
związane z edukacja ekologiczną i stosowaniem najlepszych dostępnych technologii.

 Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF)

Składa się z dwóch sekcji: Sekcji Gwarancji, która finansuje wspólną politykę rolną 
(zakupy interwencyjne produktów rolnych, dotacje bezpośrednie dla rolników) oraz Sekcji 
Orientacji, która wspiera przekształcenia w rolnictwie w poszczególnych państwach UE i jest 
instrumentem  polityki  strukturalnej.  W  ramach  Sekcji  Orientacji  EAGGF  realizuje  się 
następujące zadania:

- rozwój i modernizacja terenów wiejskich
- wspieranie  inicjatyw  służących  zmianom  struktury  zawodowej  na  wsi  (w  tym 

kształcenia zawodowego rolników i ich przekwalifikowania do innych zawodów)
- wspomaganie działań mających na celu zwiększenie konkurencyjności produktów 

rolnych
- restrukturyzacja  oraz  dostosowanie  potencjału  produkcyjnego  gospodarstw  do 

wymogów rynku
- pomoc przy osiedlaniu się młodych rolników
- wspieranie rozwoju ruchu turystycznego i rzemiosła
- rozwój i eksploatacja terenów leśnych
- inwestycje w ochronę środowiska

Fundacje.
Ważną fundacją, wspomagającą realizację Programu jest  EkoFundusz,  zwłaszcza w 

dziedzinie: ochrony przyrody, dofinansowania i transferu najlepszych dostępnych technologii, 
stymulowania rozwoju polskiego przemysłu. 

Będą z niego dofinansowywane przedsięwzięcia w dziedzinie ochrony środowiska, które mają 
istotne znaczenie dla regionu oraz jednocześnie wpływają na osiągnięcie celów ekologicznych 
uznanych  za  priorytetowe  przez  społeczność  międzynarodową  w  skali  europejskiej,  
a nawet światowej.
Wsparcie  finansowe  w  formie  bezzwrotnych  dotacji  udzielane  będą  jedynie  na  projekty 
bezpośrednio  związane  z  ochroną środowiska (w fazie  implementacyjnej),  a  w dziedzinie 
ochrony przyrody również projekty nieinwestycyjne.
Dotacje EkoFunduszu nie mogą być przyznawane na przedsięwzięcia, które kwalifikują się do 
otrzymania dofinansowania w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej. Dotacje na 
projekty innowacyjne  (pierwsze  zastosowanie  nowej  technologii  lub  projekty stwarzające 
warunki do jej wprowadzenia na polski rynek) wynoszą dla: 

• przedsiębiorców 50%,
• samorządów w zależności od dochodu ogółem na mieszkańca od 40%-70%,

• instytucji charytatywnych, wyznaniowych, społecznych organizacji ekologicznych, dyrekcji 
parków narodowych i krajobrazowych itp. do 70%.
Dotacja do projektów technicznych dla:

• przedsiębiorców: projekty niekomercyjne do 40%, komercyjne do 20%,
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•  samorządów,  w  zależności  od  dochodu  ogółem  na  mieszkańca:  dla  projektów 
niekomercyjnych od 30%-60%, dla projektów komercyjnych 10%-40%,
• instytucji charytatywnych, wyznaniowych, społecznych organizacji ekologicznych, dyrekcji 
parków  narodowych  i  krajobrazowych  itp.:  dla  projektów  niekomercyjnych  do50%,  dla 
projektów komercyjnych do 30%.
Dotacje dla projektów przyrodniczych nie mogą przekraczać 80% wartości projektu.

EkoFundusz może wspierać zarówno projekty dopiero rozpoczynane, jak też w fazie 
realizacji,  jeżeli  ich  zaawansowanie  nie  przekracza  60%  w  dniu  złożenia  wniosku  do 
EkoFunduszu.

10. Terminy, koszty i źródła finansowania programu ochrony środowiska 
dla Gminy Mielec
Przedstawiona  poniżej  tabela  nr  14  przedstawia  terminy,  koszty  i  źródła  finansowania 
programu ochrony środowiska dla gminy Mielec.
W  tabeli  podano  szacunkowe  koszty  przedsięwzięć  kierowanych  przez  gminę  oraz 
odniesienie do głównych celów zawartych w punkcie 7.2.
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     Tabela nr14. Terminy, koszty i źródła finansowania programu ochrony środowiska

Lp. Rodzaj działania / inwestycji
( zadania do realizacji)

Jednostki 
i podmioty 
realizujące

Termin 
realizacji

Źródło 
finansowania

Szacunkowe koszty w 
tys. PLN

Cel 
Gminy

Podział 
zadań

do 2006 2007 - 2010

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Budowa  kanalizacji ścieków 
sanitarnych w gminie 

Starosta,
Wójt 

2006 - 2010 programy 
pomocowe,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW,
PFOŚiGW
GFOŚiGW
budżet gminy

    910

   1 000

    780

      19 920

      4 080

I.1.

P, G

2. Realizacja wieloletniego 
planu utrzymania i 
modernizacji urządzeń 
wodociągowo-
kanalizacyjnych  Gminy 
Mielec adm. Przez GZGK  w 
Mielcu

Wójt 2005-  2010 programy 
pomocowe,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW,
PFOŚiGW
GFOŚiGW
budżet gminy 137

         850

         250

I.1.

3. Ustanowienie i realizacja 
stref ochronnych dla 
komunalnych ujęć wód 

Starosta sukcesywnie --- --- --- P, G



4. Ustalenie aktualnego stanu 
jakości wód gruntowych 

Wójt 2005 - 2006 WFOŚiGW
PFOŚiGW

budżet gminy

15 ---
I.4.

G

5. Budowa, modernizacja płyt 
obornikowych i zbiorników 
na gnojowicę i gnojówkę

Właściciele 
gospodarstw

2005-2010 programy 
pomocowe, 
fundusze 
strukturalne

--- ---

I.4.

G

6. Regulacja rzek i potoków , 
usuwanie skutków powodzi 
na rzekach i potokach

PZMiUW,
Starosta,

Wójt

2004 - 2010 budżet państwa, 
NFOŚiGW
WFOŚiGW
PFOŚiGW
GFOŚiGW
programy 
pomocowe, 
fundusze 
strukturalne
Fundusz Spójności

--- ---

I.6.

W, M, P, 
G

ZK

7. Renowacja i odbudowa sieci 
melioracyjnej

PZMiUW,
Starosta,

Wójt

2007-2010 budżet państwa, 
NFOŚiGW
WFOŚiGW
PFOŚiGW
GFOŚiGW
programy 
pomocowe, 
fundusze 
strukturalne
Fundusz Spójności

---

I.3.

W, M, P, 
G

ZK

8. Określenie możliwości 
retencji wód 
powierzchniowych na terenie 
powiatu

Starosta, Wójt 2004 - 2005 budżet  państwa, 
Bank Światowy

--- P, G
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9. Realizacja programu małej 
retencji, 

Wojewoda
PZMiUW,
Starosta,

Wójt

2003 - 2010 budżet państwa, 
NFOŚiGW
WFOŚiGW
PFOŚiGW
GFOŚiGW
programy 
pomocowe, 
fundusze 
strukturalne
środki własne 
powiatu i gmin

W, M, P, 
G

ZK

10. Realizacja zbiorników 
wodnych

Starosta, Wójt 2003 - 2010 budżet państwa, 
NFOŚiGW
WFOŚiGW
PFOŚiGW
GFOŚiGW
programy 
pomocowe, 
fundusze 
strukturalne
środki własne 
powiatu i gmin

P. G
ZK

11. Ograniczenie strat wody, 
związanych z uzdatnieniem i 
przesyłem w sieci

Wójt ciągle Środki własne
I,5.

G
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12. Modernizacja, rozbudowa i 
budowa systemów kanalizacji 
zbiorczej i oczyszczalni 
ścieków na terenie powiatu,

Starosta 
Wójt

2003 - 2010 NFOŚiGW
WFOŚiGW
PFOŚiGW
GFOŚiGW
programy 
pomocowe,
fundusze 
strukturalne
środki własne

I.1. P, G

13. Udział w budowie na terenie 
powiatu  Sortowni Odpadów 
Komunalnych (wariantowo z 
instalacją odzysku odpadów) 
pochodzących z selektywnej 
zbiórki 

MPGK Mielec,
Starosta, 
Wójtowie

2004 - 2008 środki własne
programy 
pomocowe,
fundusze 
strukturalne
WFOŚiGW
NFOŚiGW

I.7. P, G
ZK

14. Udział w budowa na terenie 
powiatu  składowiska 
odpadów zawierających 
azbest

Starosta
Wójtowie

2004 - 2008 Programy 
pomocowe,
fundusze 
strukturalne
środki własne
WFOŚiGW
NFOŚiGW

I.7. P, G

15. Realizacja przedsięwzięć 
ukierunkowanych na 
redukcję tzw. „niskiej” emisji

Starosta
 Wójt

2003 - 2010 PFOŚiGW, 
WFOŚiGW
NFOŚiGW

I.9. W,P
ZK
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16. Opracowanie map akustycznych 
i programu ochrony przed 
hałasem dla obszarów 
położonych wzdłuż głównych 
dróg o największym natężeniu 
ruchu tj. dla wskazanych w 
przepisach dróg krajowych 

DGDiA, 
Wojewoda 

2003 - 2005 środki własne,
budżet państwa, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW

--- --- ZD, W, 
P

ZK

17 Optymalizacja układu 
komunikacyjnego dróg powiatu

Starosta, 
Wójtowie,

właściciele i 
zarządcy dróg

2003 - 2006 budżet państwa, 
Bank Światowy

40 --- I. 11. P, G

18 Poprawa stanu nawierzchni na 
drogach gminnych

Wójt 2005-2010 środki własne,
budżet państwa,

1 500 400 I. 11. G

19 Opracowanie map akustycznych 
i programu ochrony przed 
hałasem dla terenów poza 
aglomeracjami 

Starosta 2008-2010 środki własne,
WFOŚiGW 
NFOŚiGW

--- 50 I. 11. P

20 Wdrożenie sieci obszarów 
NATURA 2000

Ministerstwo 
Środowiska,

Starosta, Wójt

2003 – 2010 budżet państwa, 
programy 
rolnośrodowiskowe

--- --- II. 4. M, P, G
ZK

21 Ochrona walorów 
przyrodniczych w tym realizacja 
ścieżek przyrodniczych, 
przywracanie roślinności wodno-
błotnej, budowa „oczek” itp.

Wojewoda, 
Lasy 

Państwowe, 
Administracja 

obszarów 
chronionych, 

Starosta, Wójt

praca ciągła budżet państwa,
WFOŚiGW
NFOŚiGW

II.4 W, LP, 
OC, P, 

G,
ZK
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22 Wytypowanie trenów 
użytkowanych rolniczo 
o dużych walorach 
przyrodniczych oraz utworzenie 
obszarów rekreacyjno-
wypoczynkowych,
podejmowanie działań 
ochronnych na rzecz utrzymania 
tradycyjnego urozmaiconego 
krajobrazu rolniczego

indywidualni 
rolnicy, 
Agencja 

Restrukturyzac
ji i 

Modernizacji 
Rolnictwa, 

Ośrodki 
Doradztwa 
Rolniczego, 

Starosta, Wójt

praca ciągła programy 
pomocowe, 
fundusze 
strukturalne
budżet państwa

--- --- II.4.

II.5.

AR, 
ODR, P, 

G
ZK

23 Ochrona roślin i zwierząt Wojewoda, 
Lasy 

Państwowe, 
parki 

krajobrazowe, 
lokalne służby 

ochrony 
przyrody, 

Starosta, Wójt

praca ciągła budżet państwa,
WFOŚiGW
NFOŚiGW

--- --- II. 6. W, LP, 
PK, P, 

G
ZK

24 Budowa instalacji i urządzeń 
wykorzystujących energię 
odnawialną, w tym 
wykorzystanie energii wietrznej, 
wodnej i słonecznej

Podmioty 
gospodarcze
Ministerstwo 
Środowiska, 
Ministerstwo 
Gospodarki, 
Wojewoda, 

Starosta, 
Wójtowie, 

2003 – 2010 programy 
pomocowe,
fundusze 
strukturalne
środki własne
WFOŚiGW
NFOŚiGW, 
EKOFUNDUSZ

M, W, 
P, G
ZK
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25 Pozyskiwanie energii 
odnawialnej

Starosta, 
Wójtowie

2003 - 2010 programy 
pomocowe,
fundusze 
strukturalne
środki własne
WFOŚiGW
NFOŚiGW, 
EKOFUNDUSZ

P, G

26 Realizacja programu 
rekultywacji gleb 
zdegradowanych na obszarach 
rolniczego użytkowania ( w tym 
zalesienia)

Starosta, Wójt 2003 - 2010 WFOŚiGW,
fundusze 
strukturalne
środki własne

50 100 II.2. P, G

27 Współdziałanie organów 
administracji w celu 
zapewnienia maksymalnego 
wykorzystania złóż

Starosta, Wójt zadanie ciągłe beznakładowo --- --- II.1. P, G

28 Zachowanie biologicznej 
różnorodności lasów, 
przywracanie utraconej 
różnorodności biocenoz leśnych 
i wzbogacanie krajobrazu 
leśnego.

Lasy 
Państwowe, 

placówki 
badawcze, 
właściciele 
gruntów, 

Starosta, Wójt

praca ciągła środki własne LP, 
WFOŚiGW, 
fundusze 
strukturalne

--- --- II.4. LP, P, 
G

ZK

29 Edukacja ekologiczna w sferze 
wzbogacania 
i racjonalnego użytkowania 
zasobów leśnych 

Lasy 
Państwowe,

Starosta, Wójt

praca ciągła środki własne LP, 
środki pomocowe,
WFOŚiGW

--- --- II. 7 LP, P, 
G,
ZK
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30 Przygotowanie podstaw do 
rozszerzenia zakresu zalesień, 
w tym weryfikacja klasyfikacji 
gruntów oraz ustalenie 
lokalizacji zalesień w 
miejscowych planach 
zagospodarowania 
przestrzennego

Zarząd 
Województwa,

Lasy 
Państwowe, 
właściciele 
gruntów

Wojewoda, 
Starosta, Wójt

praca ciągła budżet państwa, 
środki własne LP, 
środki pomocowe, 
środki własne 
właścicieli gruntów

--- --- II.4. LP, 
WG, 

ZW, W, 
P, G
ZK

31 Nadzór i kontrola nad 
zalesieniami gruntów 
prywatnych przeznaczonych do 
zalesienia oraz szkolenia 
właścicieli

Lasy 
Państwowe, 

Starosta, Wójt

praca ciągła budżet państwa, 
środki własne LP, 
środki pomocowe,

--- --- LP, P, G
ZK

32 Ochrona i pielęgnacja zasobów 
leśnych oraz ekosystemów 
nieleśnych

Lasy 
Państwowe,
Właściciele 

lasów 
niepaństwowyc

h, Starosta, 
Wójt

praca ciągła środki własne LP, 
środki pomocowe,
WFOŚiGW

--- --- II.4 LP, P, G, 
WG

Z
K

33 Ochrona i odtwarzanie 
zbiorników wodnych oraz 
pozostawianie na gruntach 
przeznaczonych do zalesień 
trwałych i okresowych oczek 
wodnych, bagien, mokradeł

Lasy 
Państwowe,
właściciele 

lasów 
niepaństwowyc

h, Starosta, 
Wójt

praca ciągła środki własne LP, 
środki pomocowe

50 50 LP, P, G, 
WG
ZK
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34 Doskonalenie zasad i 
mechanizmów użytkowania 
obszarów leśnych

Lasy 
Państwowe,
właściciele 

lasów 
niepaństwowyc

h, Starosta, 
Wójt

praca ciągła środki własne LP, 
środki pomocowe

--- --- LP, P, G, 
WG
ZK

35 Utworzenie w urzędach 
administracji publicznej 
systemów gromadzenia i 
upowszechniania informacji o 
środowisku i jego ochronie

Ministerstwo 
Środowiska, 
Wojewoda, 

Starosta, Wójt

2002 – 2005 budżet państwa, 
środki własne LP,

--- III. M, W, P, 
G

ZK

36 Zintegrowany system 
teleinformatycznych 
wspomagania prac badawczo 
rozwojowych

Wojewoda, 
Starosta, Wójt

2004 programy 
pomocowe

--- --- W, P, G
ZK

37 Stałe podejmowanie działań 
informacyjnych, promocyjnych 
i edukacyjnych w formie 
audycji  w środkach masowego 
przekazu, publikacji, kursów i 
szkoleń

Wojewoda,
Starosta,

Wójt,
Przedsiębiorstw

a

praca ciągła budżet państwa,
budżet własny

W, P, G, 
PZ
ZK

38 Wprowadzanie i wdrożenie 
zasad dotyczących udziału 
pozarządowych organizacji 
ekologicznych w działaniach 
administracji na rzecz 
środowiska

Ministerstwo 
Środowiska, 
Wojewoda, 

Starosta, Wójt,
WIOŚ, 

organizacje 
pozarządowe

2002 - 2005 budżet państwa,
budżet własny,
programy 
pomocowe

20 --- M, W, P, 
G, 

WIOŚ, 
OP
ZK
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39 Dofinansowanie wybranych 
projektów realizowanych przez 
organizacje pozarządowe 
zgodnie zobowiązującymi 
zasadami dofinansowywania 
działań w dziedzinie edukacji 
ekologicznej

Ministerstwo 
Środowiska, 
Wojewoda, 

Starosta, Wójt,
WIOŚ, 

organizacje 
pozarządowe, 

fundusze 
ekologiczne

praca ciągła budżet państwa,
budżet własny,
programy 
pomocowe,
fundusze 
ekologiczne

M, W, P, 
G, 

WIOŚ, 
OZ
ZK

40 Wspieranie edukacji 
ekologicznej prowadzonej 
przez szkoły i inne jednostki 
organizacyjne 
w formie konkursów, 
przeglądów i innych, w tym 
również niekonwencjonalnych 
działań służących 
popularyzacji postaw i 
zachowań proekologicznych

Starosta, Wójt, 
szkoły,

organizacje 
pozarządowe

praca ciągła budżet własny,
WFOŚiGW,

IV.3. P, G

Objaśnienia użytych w tabeli skrótów :

M - Ministerstwo Środowiska W - Wojewoda
R - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie G - Gminy
M - Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie P - Powiat
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OC - Administracja obszarów chronionych, LP - Lasy Państwowe
AR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ZD - Zarządcy Dróg
WG - właściciele gruntów lub lasów niepaństwowych ODR - Ośrodki Doradztwa 

Rolniczego
WIOŚ - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska PZ - Przedsiębiorstwa
GDDKiA - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ZW - Zarząd 

Województwa
NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej PK - Parki krajobrazowe
WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej OZ - Organizacje 

pozarządowe
PFOŚiGW - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
GFOŚiGW - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
ZK - zadania koordynowane
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11. Wnioski z analizy oddziaływania Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Mielec na środowisko

Opracowany Program  Ochrony  Środowiska  jest  dokumentem  określającym  zakres 
działań w kierunku ochrony środowiska w Gminie Mielec. Wskazane cele i działania mają 
doprowadzić do utrzymania stanu istniejącego oraz dążenia do rozwoju środowiska w gminie. 

12. Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla  Gminy Mielec jest  wypełnieniem 
obowiązków  nałożonych  przez  obecne  przepisy  prawa  z  zakresu  ochrony  środowiska. 
Wykonanie założeń określonych w niniejszym programie ma na celu co najmniej utrzymanie 
jakości  środowiska  w tych  elementach,  gdzie  antropopresja  jest  niewielka  oraz   poprawę 
jakości środowiska w elementach, gdzie antropopresja dokonała negatywnych przeobrażeń.

Program przedstawia zadania, które mają być zrealizowane przez odpowiednie organy 
w określonym zakresie czasowym (patrz harmonogram zadań), koszty realizacji tych zadań, 
oraz przedstawia możliwe do uzyskania źródła finansowania.

Wdrażanie i realizacja nakreślonych  zadań w   Programie  Ochrony Środowiska  przyczyni 

się  do  poprawy  stanu  środowiska  w  gminie  a  w  szczególności  powinno  pozwolić   na 

rozwiązanie problemów:

-  ścieków bytowych poprzez skanalizowanie gminy,

- ograniczenie niskiej emisji,

-  przyjazne  środowisku  zagospodarowanie  gruntów  wyłączonych  z  produkcji  

żywności,

- dokonania weryfikacji klasyfikacji gruntów oraz ustalenie lokalizacji zalesień.

- systemowe rozwiązanie gospodarki odpadami

- podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców gminy

tak  aby  problemy  środowiskowe  nie  stały  się  barierą  rozwoju  społeczno-

gospodarczego Gminy Mielec.
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