
 

Raport z realizacji Programu ochrony środowiska miasta Rzeszowa uchwalonego przez Radę Miasta Rzeszowa 

uchwałą z dnia 20 grudnia 2016 r. Nr XXXV/743/2016 za lata 2017 – 2018. 
 

 

 

Lp 
Cel – Kierunek 

działania 
Opis wykonania działania 

Jednostka 

realizująca 

Źródło 

finansowania 

                                                                             Obszar interwencji: OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA  

1 Zakup taboru 

niskoemisyjnego. 

W 2017 r. ogłoszony został przetarg na zakup 10 elektrobusów i systemu ładowania. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

W 2018 r. odebranych zostało 10 elektrobusów wraz z systemem ładowania. Autobusy elektryczne 

kursują od 2019 r. na najbardziej obciążonych liniach ograniczając w ten sposób emisję hałasu 

i zanieczyszczeń do powietrza pochodzącą z komunikacji publicznej. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Wskaźnik określający stopień realizacji zadania to liczba autobusów zasilanych gazem, energią 

elektryczną lub autobusów hybrydowych. Wartość bazowa wskaźnika założona w 2016 r. wynosiła 

69 autobusów zasilanych CNG, natomiast wartość docelowa założona na 2020 r. to 100 autobusów 

zasilanych CNG/elektrycznych/hybrydowych. Założony plan do realizacji na lata 2016-2020 to 

31 autobusów. Z przedstawionych informacji wynika, że plan zrealizowano w 32,25 %. 

Zarząd Transportu 

Miejskiego 

w Rzeszowie 

 

 

Środki własne, 

środki UE 

2 Wymiana opraw 

oświetleniowych. 

W 2017 r. zamontowano 153 energooszczędne oprawy oświetleniowe. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

W 2018 r. zamontowano 636 energooszczędnych opraw oświetleniowych. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wskaźnik określający stopień realizacji zadania to liczba energooszczędnych opraw oświetleniowych. 

Wartość bazowa wskaźnika wynosiła 15 525 szt. Łączna liczba energooszczędnych opraw 

oświetleniowych planowanych do zamontowania w latach 2016-2020 to 1200 szt. Na potrzeby 

sporządzenia raportu zweryfikowana została całkowita liczba opraw oświetleniowych na terenie miasta, 

w tym liczba opraw oświetleniowych energooszczędnych, która w poszczególnych latach zgodnie 

z przedstawionymi przez MZD informacjami wynosiła: 

– w 2016 r. – 17 238 szt., w tym 2810 szt. opraw oświetleniowych energooszczędnych, 

– w 2017 r. – 17 764 szt., w tym 2963 szt. opraw oświetleniowych energooszczędnych, 

– w 2018 r. – 18 587 szt., w tym 3599 szt. opraw oświetleniowych energooszczędnych. 

Z przedstawionych informacji wynika, że w latach 2017-2018 zamontowano 789 energooszczędnych 

opraw oświetleniowych, co stanowi 65,75 % planu. 

Miejski Zarząd 

Dróg w Rzeszowie 

Środki własne, 

środki UE 

Środki własne, 

środki UE 

 



3 Działania 

promocyjno - 

edukacyjne 

w zakresie ochrony 

powietrza. 

W 2017 r. przeprowadzone zostały następujące działania promocyjno – edukacyjne w zakresie ochrony 

powietrza: 

1) ogłoszenie konkursu dla uczniów rzeszowskich szkół promującego czyste powietrze w Rzeszowie, 

2) objęcie patronatem akcji organizowanych przez inne instytucje, 

3) prelekcje w szkołach, 

4) dystrybucja ulotek edukacyjnych z zakresu ochrony powietrza. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

W 2018 r. przeprowadzone zostały następujące działania promocyjno – edukacyjne w zakresie ochrony 

powietrza: 

1) ogłoszenie konkursu dla uczniów rzeszowskich szkół pn. „Eko wiersz”, 

2) objęcie patronatem akcji organizowanych przez inne instytucje np. „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”, 

3) prelekcje w szkołach, 

4) dystrybucja ulotek edukacyjnych z zakresu ochrony powietrza. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Wskaźnik określający stopień realizacji zadania to ilość kampanii/działań proekologicznych. Wartość 

bazowa wskaźnika założona w 2016 r. wynosiła 1 w ciągu roku, natomiast wartość docelowa założona 

na 2020 r. to utrzymanie dotychczasowego poziomu. Z przedstawionych informacji wynika, że w latach 

2017-2018 zadanie zostało zrealizowane w zakresie określonym w Programie. 
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Środki własne 

 

 

 

 

 

 

Środki własne 

4 Działania 

promocyjno – 

edukacyjne 

w zakresie ochrony 

powietrza, w tym 

zachęcające 

mieszkańców do 

podłączania się do 

miejskiej sieci 

cieplnej. 

W 2017 r. zrealizowane zostały następujące zadania związane z promocją Ciepła Systemowego: 

1) emisja spotów reklamowych ,, Nie traktuj smogu jak powietrza” w Polskim Radio Rzeszów, 

2) publikacje artykułów w gazecie lokalnej i ogólnokrajowej, 

3) emisja multireportażu na temat m.in. bezpieczeństwa, oszczędności, pewności, wygody, ekologii, 

ochrony powietrza = ciepła systemowego w serwisie rzeszow.wyborcza.pl, 

4) wydruk i dystrybucja ulotek informacyjnych na temat ochrony powietrza oraz ulotek  zachęcających 

mieszkańców do podłączania się do miejskiej sieci cieplnej podczas spotkań z mieszkańcami 

Rzeszowa, 

5) realizacja ogólnopolskiego projektu edukacyjno-ekologicznego pt. „Lekcje ciepła” przy 

wykorzystaniu książeczek edukacyjnych z serii „Czerwony Kapturek w mieście” w klasach I i II 

nauczania początkowego rzeszowskich szkół. Głównym celem „Lekcji ciepła” było rozwijanie 

ekologicznej świadomości wśród dzieci. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

W 2018 r. zrealizowane zostały następujące zadania związane z promocją Ciepła Systemowego: 

1) organizacja konferencji szkoleniowej „Żadna zima nie jest straszna z MPEC-em Rzeszów”, 

2) publikacje artykułów i informacji reklamowych w gazetach lokalnych i ogólnokrajowych, 

3) działania reklamowe i promocyjne podczas różnego rodzaju akcji, konkursów, koncertów itp. 

organizowanych na terenie miasta. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Wskaźnik określający stopień realizacji zadania to ilość kampanii/działań proekologicznych. Wartość 

bazowa wskaźnika założona w 2016 r. wynosiła 1 w ciągu roku, natomiast wartość docelowa założona 

na 2020 r. to utrzymanie dotychczasowego poziomu. Z przedstawionych informacji wynika, że w latach 

2017-2018 zadanie zostało zrealizowane w zakresie określonym w Programie. 

 

Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Energetyki 

Cieplnej – 

Rzeszów 

Sp. z o.o. 

Środki własne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środki własne 



Obszar interwencji: ZAGROŻENIA HAŁASEM  

1 Rozwój sieci 

ścieżek 

rowerowych. 

W 2017 r. wybudowano nowe oraz zmodernizowano istniejące ciągi pieszo-rowerowe o łącznej 

długości 4,298 km. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

W 2018 r. wybudowano nowe oraz zmodernizowano istniejące ciągi pieszo-rowerowe o łącznej 

długości 4,697 km. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Wskaźnik określający stopień realizacji zadania to długość zmodernizowanych/wybudowanych ciągów 

pieszo – rowerowych. Wartość bazowa wskaźnika wynosiła 129,788 km. Łączna długość planowanych 

do zmodernizowania/wybudowania ciągów pieszo – rowerowych w latach 2016-2020 to 40,212 km. Na 

potrzeby sporządzenia raportu zweryfikowana została długość zmodernizowanych/wybudowanych 

ciągów pieszo – rowerowych, która w poszczególnych latach zgodnie z przedstawionymi przez MZD 

informacjami wynosiła: 

– w 2016 r. – 131,907 km, 

– w 2017 r. – 135,825 km, 

– w 2018 r. – 140,326 km. 

Z przedstawionych informacji wynika, że w latach 2017-2018 wybudowano/zmodernizowano 8,995 km 

ciągów pieszo-rowerowych, co stanowi 22,36 % planu. 

Miejski Zarząd 

Dróg w Rzeszowie 

Środki własne, 

środki UE 

 

Środki własne, 

środki UE 

 

2 Rozwój sieci 

ścieżek 

rowerowych. 

W 2017 r. w ramach rozbudowy ciągu pieszo – rowerowego na Bulwarach wybudowano 92,2 mb drogi 

rowerowej i 542 mb bieżnika. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

W 2018 r. wybudowano drogę rowerową o długości 513,70 mb wzdłuż istniejącego chodnika od 

ul. Odrzykońskiej do ul. Iwonickiej. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Wskaźnik określający stopień realizacji zadania to długość zmodernizowanych/wybudowanych ciągów 

pieszo – rowerowych. Wartość bazowa wskaźnika założona w 2016 r. wynosiła 12,123 km, natomiast 

wartość docelowa założona na 2020 r. to 20 km. Łączna długość planowanych do 

zmodernizowania/wybudowania ciągów pieszo – rowerowych w latach 2016-2020 to 7,877 km. 

Z przedstawionych informacji wynika, że w latach 2017-2018 wybudowano/zmodernizowano 

1,1479 km ciągów pieszo-rowerowych, co stanowi 14,57 % planu. 

Zarząd Zieleni 

Miejskiej 

w Rzeszowie 

Środki własne 

 

Środki UE 

3 Rozwój sieci stacji 

rowerów 

miejskich. 

W 2017 r. zadanie nie było realizowane. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

W 2018 r. wdrożony został nowy system wypożyczania rowerów oraz skuterów elektrycznych bez 

konieczności utrzymywania stacji rowerowych. Rzeszowski System Roweru Miejskiego funkcjonował 

w oparciu o dwa rodzaje pojazdów tj. rowery w ilości 100 sztuk i skutery elektryczne w ilości 20 sztuk. 

Wypożyczanie pojazdów odbywało się w wyznaczonych strefach, natomiast ich zwrot możliwy był 

w każdym miejscu miasta. Ponadto, od 2019 r. w ramach Rzeszowskiego Systemu Roweru Miejskiego 

istnieje również możliwość wypożyczenia hulajnóg elektrycznych. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

Wskaźnik określający stopień realizacji zadania to liczba stacji rowerów miejskich i liczba rowerów na 

stacjach. Założona w 2016 r. wartość bazowa wskaźnika wynosiła 19 stacji (100 rowerów), natomiast 

Gmina Miasto 

Rzeszów – 

Zarząd Transportu 

Miejskiego 

w Rzeszowie 

 

 

Środki własne 



wartość docelowa założona na 2020 r. to 40 stacji (400 rowerów). Z uwagi na zmianę zakresu zadnia 

nie przedstawiono oceny stopnia realizacji zadania. 

Obszar interwencji: GOSPODAROWANIE WODAMI  

1 Konserwacja 

rowów 

melioracyjnych. 

W 2017 r. zabiegom konserwacyjnym poddane zostały rowy melioracyjne na długości 36,6 km. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

W 2018 r. zabiegom konserwacyjnym poddane zostały rowy melioracyjne na długości 35,6 km. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Wskaźnik określający stopień realizacji zadania to długość rowów poddanych zabiegom 

konserwacyjnym. Założona w 2016 r. wartość bazowa wskaźnika wynosiła 30 km, natomiast wartość 

docelowa założona na 2020 r. to utrzymanie dotychczasowego poziomu. Z przedstawionych informacji 

wynika, że w latach 2017-2018 zadanie zostało zrealizowane w zakresie określonym w Programie. 

Gmina Miasto 

Rzeszów – 

Wydział Ochrony 

Środowiska 

i Rolnictwa 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Środki własne 

 

Środki własne 

2 Konserwacja 

rowów 

odwadniających 

tereny budowlane. 

W 2017 r. zabiegom konserwacyjnym poddane zostały rowy odwadniające i potoki na długości 

26,6 km. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

W 2018 r. zabiegom konserwacyjnym poddane zostały rowy odwadniające i potoki na długości 

26,449 km. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Wskaźnik określający stopień realizacji zadania to długość rowów poddanych zabiegom 

konserwacyjnym. Założona w 2016 r. wartość bazowa wskaźnika wynosiła 25 km, natomiast wartość 

docelowa założona na 2020 r. to utrzymanie dotychczasowego poziomu. Z przedstawionych informacji 

wynika, że w latach 2017-2018 zadanie zostało zrealizowane w zakresie określonym w Programie. 

Długość konserwowanych rowów zwiększyła się w związku z poszerzeniem granic miasta Rzeszowa. 

Gmina Miasto 

Rzeszów 

– Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Środki własne, 

budżet miasta  

 

Środki własne, 

budżet miasta 

Obszar interwencji: GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA  

1 Budowa 

i modernizacja 

sieci kanalizacji 

sanitarnej na 

terenie miasta 

Rzeszowa. 

W 2017 r. długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniosła 8,29 km, natomiast 

zmodernizowanej 2,44 km. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

W 2018 r. długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniosła 7,3 km, natomiast 

zmodernizowanej 4,7 km. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Wskaźnik określający stopień realizacji zadania to długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej. Założona w 2016 r. wartość bazowa wskaźnika wynosiła  611,4 km, natomiast 

wartość docelowa założona na 2020 r. to 671,4 km. Łączna długość planowanej do 

budowy/modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2016-2020 to 60 km. Z przedstawionych 

informacji wynika, że w latach 2017-2018 wybudowano/zmodernizowano 22,73 km sieci kanalizacji 

sanitarnej, co stanowi 37,88 % planu. 

Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów 

i Kanalizacji  

Sp. z.o.o. 

w Rzeszowie 

Środki własne, 

dotacje krajowe, 

środki UE 

 

Środki własne, 

dotacje krajowe, 

środki UE 

 



2 Budowa 

i modernizacja 

sieci kanalizacji 

deszczowej na 

terenie miasta 

Rzeszowa. 

W 2017 r. łączna długość wybudowanej i zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej wyniosła 

2,51 km. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

W 2018 r. łączna długość wybudowanej i zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej wyniosła 

15,3 km. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wskaźnik określający stopień realizacji zadania to długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci 

kanalizacji deszczowej. Założona w 2016 r. wartość bazowa wskaźnika wynosiła 353,8 km, natomiast 

wartość docelowa założona na 2020 r. to 383,124 km. Łączna długość planowanej do 

budowy/modernizacji sieci kanalizacji deszczowej w latach 2016-2020 to 29,324 km. 

Z przedstawionych informacji wynika, że w latach 2017-2018 wybudowano/zmodernizowano 17,81 km 

sieci kanalizacji deszczowej, co stanowi 60,73% planu. 

Gmina Miasto 

Rzeszów 

– Wydział 

Inwestycji 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Środki własne 

 

 

Środki własne, 

środki UE 

 

3 Budowa 

i modernizacja 

sieci 

wodociągowej na 

terenie miasta 

Rzeszowa. 

W 2017 r. długość wybudowanej sieci wodociągowej wyniosła 10,59 km, natomiast  zmodernizowanej 

13,18 km. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

W 2018 r. długość wybudowanej sieci wodociągowej wyniosła 13,8 km, natomiast  zmodernizowanej 

8,2 km. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Wskaźnik określający stopień realizacji zadania to długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci 

wodociągowej. Założona w 2016 r. wartość bazowa wskaźnika wynosiła 569,2 km, natomiast wartość 

docelowa założona na 2020 r. to 649,2 km. Łączna długość planowanej do budowy/modernizacji sieci 

wodociągowej w latach 2016-2020 to 80 km. Z przedstawionych informacji wynika, że w latach 

2017-2018 wybudowano/zmodernizowano 45,77 km sieci kanalizacji deszczowej, co stanowi 57,21 % 

planu. 

Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów 

i Kanalizacji  

Sp. z.o.o. 

w Rzeszowie 

Środki własne, 

dotacje krajowe, 

środki UE 

 

Środki własne, 

dotacje krajowe, 

środki UE 

 

4 Monitoring sieci 

wodno-

kanalizacyjnej. 

W 2017 r. zadanie nie było realizowane. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

W 2018 r. spółka przystąpiła do opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla tego zadania. 

W jego ramach dokonano m.in. inwentaryzacji stanu istniejącego wyposażenia obiektów 

wodociągowych (zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej, hydroforni i pompowni) wraz 

z siecią wodociągową. Podobne działania przeprowadzono w obiektach i na sieci kanalizacji sanitarnej. 

Wg powstałej koncepcji, rzeszowska sieć wodociągowa będzie podzielona na 70 sektorów, ponadto na 

całej sieci wodociągowej rozlokowanych będzie 96 punktów pomiarowych wyposażonych w aparaturę 

do pomiaru przepływu i ciśnienia oraz przekazu telemetrycznego. Dodatkowo dla celów monitoringu 

zostaną poddane opomiarowaniu główne ciągi magistralne transportujące wodę do obiektów 

wodociągowych miasta. Wymienione punkty pomiarowe, których łączna ilość wyniesie 106 szt., 

zostaną objęte systemem monitoringu nadzorowanym w trybie on-line. Obiekty (hydrofornie, 

pompownie) będą mieć możliwość sterowania zdalnego tj. zmianę wartości zadanej ciśnienia – 

automatyczne obniżenie ciśnienia w godzinach nocnych oraz zatrzymanie pracy pomp z poziomu 

aplikacji w systemie wizualizacji głównej stacji dyspozytorskiej. Dodatkowo PFU przewiduje 

15 obiektów (zbiorniki retencyjne oraz strategiczne pompownie wody), w których będzie wykonywany 

ciągły pomiar jakości wody. Przewiduje się analizę następujących parametrów: mętność, zawartość 

Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów 

i Kanalizacji  

Sp. z.o.o. 

w Rzeszowie 

 

 

Środki własne, 

środki UE 



dwutlenku chloru, odczyn pH, przewodność wody oraz zawartość rozpuszczonych związków 

organicznych. 

Na głównych kolektorach sieci kanalizacyjnej będzie wykonanych 40 punktów pomiarowych służących 

do monitorowania wypełnienia ciągów magistralnych. Ponadto monitoringowi poddane zostaną punkty 

odbioru ścieków z sąsiednich gmin. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Wskaźnik określający stopień realizacji zadania to inteligentny system zarządzania sieciami wodno-

kanalizacyjnymi. Założona w 2016 r. wartość bazowa wskaźnika wynosiła 0, natomiast wartość 

docelowa założona na 2020 r. to 1. Z przedstawionych informacji wynika, że realizacja zadania 

planowana jest w latach 2019-2022. 

           Obszar interwencji: GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW  

1 Zakup pojemników 

do selektywnej 

zbiórki odpadów 

opakowaniowych. 

W 2017 r. zakupione zostały 44 pojemniki do selektywnej zbiorki odpadów opakowaniowych.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

W 2018 r. zakupione zostały 44 pojemniki do selektywnej zbiorki odpadów opakowaniowych.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Wskaźnik określający stopień realizacji zadania to poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. 

Założona w 2016 r. wartość bazowa wskaźnika wynosiła 22,58%, natomiast wartość docelowa założona 

na 2020 r. to min. 50% do dnia 31 grudnia 2020 r.. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych 

i szkła w 2017 r. wyniósł 21,24 %, natomiast w 2018 r. 40,34 %. 

Gmina Miasto 

Rzeszów 

– Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Środki własne, 

budżet miasta 

Środki własne, 

budżet miasta 

2 Zmniejszenie ilości 

wyrobów 

azbestowych. 

W 2017 r. z terenu miasta usunięto 122,02 Mg wyrobów azbestowych. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

W 2018 r. z terenu miasta usunięto 114,95 Mg wyrobów azbestowych. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wskaźnik określający stopień realizacji zadania to ilość wyrobów zawierających azbest pozostałych do 

usunięcia. Założona w 2016 r. wartość bazowa wskaźnika wynosiła 3 848,714 Mg, natomiast wartość 

docelowa założona na 2020 r. to 2 774,292 Mg. Łączna ilość wyrobów azbestowych planowanych do 

usunięcia w latach 2016-2020 to 1074,422 Mg. W przedstawionych informacji wynika, że w latach 

2017-2018 usunięto łącznie 236,97 Mg wyrobów azbestowych, co stanowi 22,05 % planu. 

Gmina Miasto 

Rzeszów – 

Wydział Ochrony 

Środowiska 

i Rolnictwa 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

NFOŚIGW 50%, 

WFOŚIGW 35 %, 

środki własne 15% 

 

Środki własne 

3 Rozbudowa 

kompostowni 

odpadów zielonych 

na terenie Miasta 

Rzeszów. 

W 2017 r. z uwagi na wzrastającą ilość odpadów zielonych zakupiona została przerzucarka kompostu 

oraz rozdrabniacz odpadów. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

W 2018 r. zdanie nie było realizowane. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Wskaźnik określający stopień realizacji zadania to moce przerobowe kompostowni. Założona w 2016 r. 

wartość bazowa wskaźnika wynosiła 3 000 Mg/rok, natomiast wartość docelowa założona na 2020 r. to 

6 000 Mg/rok. Zakup urządzeń umożliwił zwiększenie wydajności kompostowni do 4000Mg/rok. 

Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej – 

Rzeszów Sp. z.o.o. 

Środki własne, 

pożyczka 

WFOŚiGW 

4 Modernizacja 

posiadanej 

instalacji MBP 

w celu 

W latach 2017 – 2018 r. zdanie nie było zrealizowane. 

Z przedstawionych informacji wynika, że powodem niezrealizowania zadania była trudna sytuacja 

finansowa spółki. 

Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

– 



przystosowania jej 

do rozsortowania 

(doczyszczania) 

odpadów 

selektywnie 

zbieranych. 

Komunalnej – 

Rzeszów Sp. z.o.o. 

5 Budowa suszarni 

mechanicznej 

osadów 

ściekowych wraz 

z modernizacją 

obiektów 

oczyszczalni 

ścieków 

w Rzeszowie. 

W 2017 r. rozpoczęto realizację zadania. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

W 2018 r. zakończono pomyślnie rozruch wraz z badaniami procesowymi instalacji odwadniania 

i suszenia osadów, stanowiących zasadniczą część zadania, osiągając założone parametry m.in. 

w zakresie suchej masy osadów odwodnionych (28%) i wysuszonych (93%), zużycia ciepła czy 

efektywności usuwania amoniaku i siarkowodoru z powietrza przez biofiltry. Dla zmniejszenia 

uciążliwości rozprzestrzeniania się nieprzyjemnych zapachów zhermetyzowano dwa osadniki wstępne 

i zbiornik retencyjny – są one przykryte zadaszeniem z laminatu poliestrowo-szklanego. Uciążliwe 

związki zapachowe będą utylizowane w instalacji dezodoryzacji w oparciu o biofiltry. W ramach 

zadania przeprowadzono także roboty naprawcze w istniejących obiektach oczyszczalni m.in. 

zmodernizowano komory fermentacyjne, w których produkowany jest biogaz, powstał nowy budynek 

obsługi oczyszczalni, zmodernizowano elewacje i dachy istniejących budynków technologicznych. 

Rozpoczęto również modernizację dróg i placów, która dokończona zostanie w 2019 roku. 

---------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

Wskaźnik określający stopień realizacji zadania to stopień odwodnienia osadów. Założona w 2016 r. 

wartość bazowa wskaźnika wynosiła ok. 16 %, natomiast wartość docelowa założona na 2020 r. to do 

90%. Z przedstawionych informacji wynika, że w wyniku uruchomienia instalacji stopień odwodnienia 

osadów podanych procesowi suszenia wynosił będzie 93%, tym samym osiągnięta zostanie wartość 

docelowa wskaźnika założona na 2020 r. 

Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów 

i Kanalizacji  

Sp. z.o.o. 

w Rzeszowie 

Środki własne, 

środki UE 

 

Środki własne, 

środki UE 

 

6 Działania 

informacyjno – 

edukacyjne 

dotyczące systemu 

gospodarowania 

odpadami 

komunalnymi. 

W 2017 r. w ramach działań informacyjno – edukacyjnych wydrukowano informatory i ulotki 

informacyjno-edukacyjne dotyczące systemu gospodarowania odpadami. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

W 2018 r. w ramach działań informacyjno – edukacyjnych dotyczących systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi zrealizowano następujące zadania: 

1) przedłużono licencję na umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa interaktywnej 

gry edukacyjnej dla dzieci pn. „Segreguj odpady”, 

2) opracowano i rozdystrybuowano edukacyjno-informacyjny dodatek do gazet lokalnych, 

3) wydrukowano informatory i ulotki informacyjno-edukacyjne dotyczące systemu gospodarowania 

odpadami, 

4) wyemitowano informację dotyczącą zasad segregacji odpadów na monitorach informacyjnych MPK-

Rzeszów Sp. z o.o. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Wskaźnik określający stopień realizacji zadania to ilość przeprowadzonych akcji. Wartość bazowa 

wskaźnika założona w 2016 r. wynosiła 1 w ciągu roku, natomiast wartość docelowa założona na 

2020 r. to utrzymanie dotychczasowego poziomu. Z przedstawionych informacji wynika, że w latach 

2017-2018 zadanie zostało zrealizowane w zakresie określonym w Programie. 

Gmina Miasto 

Rzeszów 

– Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Środki własne 

budżet miasta 

 

Środki własne, 

budżet miasta 



Obszar interwencji: ZASOBY PRZYRODNICZE  

1 Nasadzenia zieleni 

i wykonanie 

nowych trawników 

na terenach 

zielonych 

i w parkach na 

terenie miasta. 

W 2017 r. nasadzono 877 szt. drzew, 1888 szt. krzewów i 6334 szt. bylin, traw ozdobnych i cebul. 

Założono również nowe trawniki o powierzchni 1515 m2. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

W 2018 r. nasadzono 678 szt. drzew, 1533 szt. krzewów i 7872 szt. bylin, traw ozdobnych i cebul. 

Założono również nowe trawniki o powierzchni 1000 m2. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Wskaźnik określający stopień realizacji zadania to liczba nasadzonych drzew i krzewów. Założona 

w 2016 r. wartość bazowa wskaźnika wynosiła 400 drzew/rok i 4000 krzewów/rok, natomiast wartość 

docelowa założona na 2020 r. to utrzymanie dotychczasowego poziomu. Łączna liczba planowanych do 

nasadzenia drzew w latach 2016-2020 to 1600 szt., natomiast krzewów to 16 000 szt. Z przedstawionych 

informacji wynika, że w latach 2017-2018 nasadzono 1555 szt. drzew, co stanowi 97,18 % planu oraz 

3421 szt. krzewów, co stanowi 21,38 % planu. 

Zarząd Zieleni 

Miejskiej 

w Rzeszowie 

Środki własne 

 

 

Środki własne 

2 Nasadzenia zieleni 

na terenach 

obiektów 

użyteczności 

publicznej. 

W 2017 r. nasadzonych zostało 245 szt. drzew, 4350 szt. krzewów, 5450 cebul, 6058 roślin rabatowych 

i 1350 bylin. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

W 2018 r. nasadzonych zostało 1017 szt. drzew i 6278 szt. krzewów 6590 cebul, 7010 roślin rabatowych 

i 3089 bylin. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

Wskaźnik określający stopień realizacji zadania to liczba nasadzonych drzew i krzewów. Założona 

w 2016 r. wartość bazowa wskaźnika wynosiła  300 drzew/rok i 2 000 krzewów/rok, natomiast wartość 

docelowa założona na 2020 r. to utrzymanie dotychczasowego poziomu. Łączna liczba planowanych do 

nasadzenia drzew w latach 2016-2020 to 1200 szt., natomiast krzewów to 8 000 szt. 

Z przedstawionych informacji wynika, że w latach 2017-2018 nasadzono 1262 szt. drzew, co stanowi 

105,16 % planu oraz 10 628 sz. krzewów, co stanowi 132,85% planu. 

Gmina Miasto 

Rzeszów – 

Wydział Ochrony 

Środowiska 

i Rolnictwa 

Urzędu Miasta 

Rzeszowa 

Środki własne 

3 Modernizacja 

parków miejskich. 

W 2017 r. zadanie nie było realizowane. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

W 2018 r. zmodernizowany został park na osiedlu Miłocin. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Wskaźnik określający stopień realizacji zadania to liczba zmodernizowanych parków. Założona 

w 2016 r. wartość bazowa wskaźnika wynosiła  0, natomiast wartość docelowa założona na 2020 r. 

to 2. Z przedstawionych informacji wynika, że zadanie zostało zrealizowane w 50%. 

Zarząd Zieleni 

Miejskiej 

w Rzeszowie 

 

 

Środki własne 

 


