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DZIAŁANIA URZĘDU MIASTA RZESZOWA

UKIERUNKOWANE NA POPRAWĘ JAKOŚCI POWIETRZA



Ogrzewanie piecami kaflowymi w Śródmieściu

Lokalne kotłownie węglowe

Ruch pojazdów samochodowych

Główne przyczyny powstawania zanieczyszczeń

powietrza na terenie Rzeszowa 



Efekt działania kotłowni lokalnych, 

pieców oraz transportu



Uchwała Nr XXX/543/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego

z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
„Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów”

Aktualizacja „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – z uwagi na

stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10

i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z rozszerzeniem związanym

z osiągnięciem krajowego celu redukcji narażenia i z uwzględnieniem poziomu

docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem Działań Krótkoterminowych”



Działania organizacyjne 

Działania edukacyjne 

Działania inwestycyjne

Działania ukierunkowane na  poprawę 

jakości powietrza w Rzeszowie

- Poprawa efektywności energetycznej obiektów budowlanych 

- Rozbudowa sieci ciepłowniczej

- Rozwój dróg

- Rozwój transportu publicznego

- Urządzanie terenów zieleni



• Wykorzystywanie do ogrzewania budynków ciepła pochodzącego z miejskiej sieci
ciepłowniczej;

• Na terenach, gdzie nie jest możliwe przyłączenie się do miejskiej sieci ciepłowniczej,
wprowadzanie nakazów stosowania do ogrzewania budynków źródeł ciepła nie
powodujących wzrostu emisji niskiej;

• Dopuszczanie stosowania odnawialnych źródeł energii;

• Wprowadzania terenów zieleni urządzonej lub terenów zieleni izolacyjnej
w sąsiedztwie dróg;

• Utrzymywanie dolin rzecznych oraz dolin nieckowatych stanowiących korytarze
przewietrzania miasta jako niezabudowanych zabudową kubaturową;

• Wprowadzanie zakazu lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko;

Działania organizacyjne

Zapisy w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego



UCHWAŁA NR LXXVIII/1405/2014 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 8 lipca 2014 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Miasto Rzeszów.

- Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów zielonych (trawy, liście, gałęzie), które są
odbierane przy posesji bądź w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (zakaz spalania na powierzchni ziemi).

- Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do niezwłocznego uprzątnięcia chodnika, na
którym chwilowo są składowane materiały opałowe i budowlane, dopuszcza się
gromadzenie odpadów budowalnych lub rozbiórkowych w specjalnie do tego celu
przeznaczonych pojemnikach.

- Gmina zapobiega zanieczyszczaniu ulic, placów i parków, których jest właścicielem (np.
czyszczenie ulic na mokro).

- Obowiązek usunięcia piasku lub innych środków użytych celem zapobiegania śliskości
chodników, niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania.

Działania organizacyjne
Zapisy w regulaminie utrzymania czystości 

i porządku na terenie miasta 



• Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza i pozwolenia zintegrowane:

− Kontrola wykonywanych badań emisji substancji do powietrza, oraz nakładanie
dodatkowych badań w uzasadnionych przypadkach,

− Nakładanie obowiązku montowania urządzeń odpylających lub oczyszczających,

− Ograniczanie wielkości emisji substancji, które przekraczają poziomy dopuszczalne lub
poziomy docelowe dla nowych instalacji lub w sposób istotny zmienianych.

• Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach:

− Ograniczanie pracy maszyn i pojazdów na biegu jałowym,

− Nakaz utwardzania placów budowy i dróg technicznych przy pomocy płyt żelbetowych,
a po zakończeniu robót ich usuwanie,

− Czyszczenie kół pojazdów wyjeżdżające z placu budowy na drogi publiczne,

− Przykrywanie plandekami materiałów sypkich podczas ich transportu i magazynowania,

− Tworzenie warunków sprzyjających naturalnej regeneracji roślinności (humusowanie
obsiew traw lub wykonanie nasadzeń zastępczych).

Działania organizacyjne
Zapisy w wydawanych decyzjach administracyjnych



• Prowadzenie kontroli emisji spalin z samochodów przez policję

W 2016r. miasto kupiło dymomierz z analizatorem spali przekazany do policji.

W ciągu ubiegłego roku policja przeprowadziła 258 badań na terenie miasta

Rzeszowa, podczas kontroli zatrzymano 160 dowodów rejestracyjnych z uwagi na
stwierdzone nieprawidłowości.

• Prowadzenie kontroli przez Straż Miejską w Rzeszowie

Straż Miejska przeprowadza kontrole kotłowni należących do osób fizycznych pod
kątem spalania odpadów.

Kontroluje porządek i czystość na terenie miasta w tym kontroluje budowy na terenie
miasta i jeśli to konieczne nakazuje usunięcia błota nawiezionego przez samochody.

Działania organizacyjne



Corocznie przeprowadzane są akcje promocyjno–edukacyjne w ramach, których:
• zamieszczane są informacje w prasie i internecie (BIP)
• rozdawane są ulotki i wywieszane plakaty na słupach informacyjnych
• organizowane są konferencje z udziałem nauczycieli, osób działających

w radach osiedli i radzie miasta, a także zainteresowanych mieszkańców miasta
• emitowane są spoty w radio i telewizji,
• organizowane są konkursy dla szkół. 

Działania edukacyjne



Prace, które wygrały w konkursie promującym czyste powietrze w Rzeszowie.

Działania edukacyjne



• 289 projektów współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej o łącznej wartości 1 378,1 mln zł, kwota
dofinansowania wyniosła 921,9 mln zł.:
- infrastruktura drogowa i komunikacyjna (846,9 mln zł),
- ochrona środowiska ( 317,6 mln zł),
- edukacji (86 mln zł) i infrastruktury sportowej (41 mln zł)
- nowoczesne technologie i informatyzacja (37,1 mln zł),
- zdrowie i opieka społeczna (19,5 mln zł).

• projekty dofinansowane ze środków Budżetu Państwa
o Łącznej sumie ponad 124 mln zł. kwota dofinansowania
wyniosła 35,9 mln zł.:
- przebudowa i modernizacja dróg (28,2 mln zł),
- rewitalizacja terenów zielonych, parków (2,3 mln zł),
- budowa boisk, skateparku, hal sportowych (37 mln zł),

Działania inwestycyjne

- modernizacja budynków instytucji publicznych (20,8 mln zł),
- zakup pojazdów do transportu osób niepełnosprawnych (3,4 mln zł),
- instalacje solarne na budynkach użyteczności publicznej (1,2 mln zł)
- doposażenie jednostek straży pożarnej czy system monitoringu

i ostrzegania powodziowego (315 tys. zł).



Projekt „Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie” zrealizowany 
przez gminę miasto Rzeszów w latach 2007 – 2013

Wartość projektu: 6 246 994 PLN
Kwota dofinansowania: 2 569 107 PLN

Zakres prac obejmował modernizacje dwóch Domów Pomocy Społecznej:
1. Budynek DPS przy ul. Powstańców Styczniowych
2. Budynek DPS przy ul. Powstańców Śląskich

Modernizacja obejmowała nadbudowę, przebudowę budynków, docieplenie ścian, 

przebudowę systemu instalacji elektrycznych, instalacje solarne, wymianę pokrycia 
dachowego.

Działania inwestycyjne



Budynek DPS przy ul. Powstańców 
Styczniowych

Budynek DPS przy ul. Powstańców Śląskich

Poprawa efektywności energetycznej obiektów budowlanych



Projekt: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap II”
zrealizowany przez gminę miasto Rzeszów w latach 2009 – 2014

Wartość projektu: 6 015 189,91 PLN

Kwota dofinansowania: 1 646 971,08 PLN

Zakres projektu obejmował wykonanie prac termo-modernizacyjnych w rzeszowskich
Żłobkach nr 3, 8 i 9, Przedszkolu nr 10, Szkole Podstawowej nr 14 oraz Gimnazjum nr 1.
W ramach inwestycji zostały wykonane prace związane z modernizacją centralnego
ogrzewania, dociepleniem stropodachu oraz ścian zewnętrznych oraz wymianą okien oraz
stolarki drewnianej. Zmodernizowano 8 931m2 powierzchni budynków użyteczności
publicznej, zainstalowano 10 szt. kolektorów słonecznych. Ponadto realizacja
przedsięwzięcia przyczyniła się do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło przez
modernizowane budynki o 1504,79 MWh/rok, co powoduje zmniejszenie kosztów ich
ogrzewania, a także ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery o 400,51 ton/rok.

Poprawa efektywności energetycznej obiektów budowlanych



Przedszkole nr 10 przy ul. Staroniwskiej Żłobek Nr 9 przy ul. Podwisłocze

Poprawa efektywności energetycznej obiektów budowlanych
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Projekt: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację
budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I” realizowany przez gminę miasto
Rzeszów w latach 2015 – 2017

Wartość projektu: 12 476 911,23 PLN
Kwota dofinansowania: 8 977 759,33 PLN

Zakres projektu obejmuje wykonanie modernizacji energetycznej budynków następujących
placówek: Przedszkola Publiczne nr 5, 7, 13, 14, 18, 22, 40, Zespole Szkół nr 3, Zespole Szkół
Kształcenia Ustawicznego, Rzeszowskiego Domu Kultury filia „Załęże”.

W ramach inwestycji zostały wykonane prace związane z dociepleniem ścian zewnętrznych
i fundamentowych, podłogi na gruncie, stropodachu, wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej, modernizacja instalacji c.w.u., c.o. i oświetlenia.

W wyniku realizacji projektu 10 budynków użyteczności publicznej zostanie
zmodernizowanych energetycznie, łączna powierzchnia użytkowa budynków poddanych
termomodernizacji wyniesie 17 503,53 m2 oraz powstanie 5 szt. jednostek wytwarzania
energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii.

Poprawa efektywności energetycznej obiektów budowlanych



Rzeszowski DomuKultury filia „Załęże”.

Poprawa efektywności energetycznej obiektów budowlanych



Projekt: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej
w Rzeszowie”

Wartość projektu: 8 598 970,00 PLN
Kwota dofinansowania: 5 878 558,00 PLN

Zakres projektu obejmuje termomodernizację budynków oświatowych: Zespołów Szkolno-
Przedszkolnych nr 5 i 6, Szkoły Podstawowej nr 25 oraz Gimnazjum nr 11.

W ramach inwestycji przewidziano ocieplenie budynków, modernizację lub wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia na energooszczędne, instalację kolektorów
słonecznych.

W wyniku realizacji projektu zmodernizowano 21 739,90m2 powierzchni budynków
użyteczności publicznej, zainstalowano 12 kolektorów słonecznych, wymieniono stolarkę
drzwiową i 45 szt. okiennej. Zmniejszone zostanie zapotrzebowanie na energię cieplną
o 8062,3 GJ/rok oraz ograniczona emisja CO2 o 1871,34 Mg/rok. Wyprodukowana energia
z OZE osiągnie poziom 15,84 GJ/rok.

Poprawa efektywności energetycznej obiektów budowlanych



Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

Poprawa efektywności energetycznej obiektów budowlanych

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 



Projekt: „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej”
zrealizowany przez gminę miasto Rzeszów w latach 2013 – 2018”

Wartość projektu: 4 587 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 1 290 610,00 PLN

Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: „Likwidacja
niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”, z udziałem środków
udostępnionych przez NFOŚiGK dla WFOŚiGW w Rzeszowie.

Zakres projektu obejmuje modernizację 13 budynków mieszkalnych w tym likwidację
pieców węglowych, wykonanie instalacji c.o. oraz c.w.u. wraz z podłączeniem do miejskiej
sieci ciepłowniczej. Realizacji projektu towarzyszą działania edukacyjne zachęcające
mieszkańców do korzystania z ekologicznych, czystych źródeł ciepła.

W wyniku realizacji projektu do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączone zostanie 27,35%
powierzchni ogrzewalnej w budynkach wielorodzinnych, położonych w centrum. Powstanie
26 szt. nowych węzłów cieplnych, zlikwidowane zostanie 168 szt. kotłowni, palenisk
domowych opalanych paliwem stałym (węgiel, koks), a powierzchnia budynków
podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej wzrośnie o 5 316,82 m2.

Poprawa efektywności energetycznej obiektów budowlanych



Projekt „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej”
zrealizowany przez gminę miasto Rzeszów w latach 2013 – 2018”

Wartość projektu: 1 156 261,00 PLN
Kwota dofinansowania: 338 288,00 PLN

Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: „Poprawa
jakości powietrza Część 2) Kawka - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności
energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”, z udziałem środków
udostępnionych przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW w Rzeszowie.

W ramach projektu w budynkach mieszkalnych przy ul. Okrzei 12 i ul. Sobieskiego 4,
ul. Kościuszki 5 oraz ul. Matejki 10 przewiduje się: likwidację 33 pieców węglowych,
wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. oraz c.w.u. i podłączenie ich do miejskiej sieci
ciepłowniczej oraz termomodernizację. W celu poznania skali stosowania paliwa stałego w
Rzeszowie przewiduje się przeprowadzenie aktualizacji inwentaryzacji źródeł ciepła we
wszystkich budynkach w mieście. Realizacji projektu towarzyszyć będą działania edukacyjne
zachęcające mieszkańców do korzystania z ekologicznych, czystych źródeł ciepła. W wyniku
realizacji projektu zmodernizowane zostaną 4 obiekty wraz z podłączeniem do 3 szt.
nowych węzłów cieplnych. Nastąpi zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności
pyłów PM 10 o 0,7733 Mg/rok, PM 2,5 o 0,7326 Mg/rok oraz zmniejszenie emisji
dwutlenku węgla o 111,28 Mg/rok.

Poprawa efektywności energetycznej obiektów budowlanych



Projekt: „Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej poprzez
termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie”

Wartość projektu: 4 337 787 PLN
Kwota dofinansowania: 1 638 035 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Zakres projektu obejmował prace termomodernizacyjne m.in. docieplenie ścian zewnętrznych
budynku. Poprawę sprawności systemu grzewczego oraz prace remontowo-budowlane.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło przez
budynek Szpitala o 1121,99 MWh/rok, ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery
o 243,47 Mg CO2 w roku. Przeprowadzona termomodernizacja zmniejszyła koszty jego
ogrzewania. Zwiększył się komfort użytkowania infrastruktury budynku. Ponadto realizacja
projektu zwiększyła atrakcyjność ekologiczną regionu oraz propagowanie działań na rzecz
ochrony środowiska i kreowania postaw ekologicznych.

Poprawa efektywności energetycznej obiektów budowlanych



Szpital Miejski w Rzeszowie

Poprawa efektywności energetycznej obiektów budowlanych



Na terenie miasta Rzeszowa działają dwa źródła dostarczające ciepło do miejskiej sieci 
ciepłowniczej:
• Elektrociepłownia PGE Oddział Rzeszów
• Fenice Poland Sp. z o.o.
System ciepłowniczy liczy 237 km sieci i 1490 węzłów cieplnych. Moc cieplna zamówiona
przez odbiorców to ponad 360 MW. Ciepło systemowe może być wykorzystywane na cele:
• grzewcze,
• przygotowania ciepłej wody użytkowej,
• wentylacji i klimatyzacji,
• technologiczne np.  podgrzewanie wody basenowej.
Sieć ciepłownicza obecnie obejmuje prawie cały obszar miasta, w starych granicach
administracyjnych Rzeszowa. Od czasu sukcesywnego powiększania się granic miasta
o nowe ościenne gminy i sołectwa, sieć jest sukcesywnie rozbudowywana. Sieć
rozbudowuje się w kierunku Osiedli Biała, Przybyszówka, Słocina, Parku naukowo-
technologicznego Rzeszów – Dworzysko.

Rozbudowa sieci ciepłowniczej



Rozbudowa sieci ciepłowniczej



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Wartość projektu: 3 863 022 PLN
Kwota dofinansowania: 2 392 639 PLN

• Realizacja projektu obejmowała 6 następujących działań:
Przebudowa sieci cieplnej od komory B-22 do B-27 w okolicach ul. Hanasiewicza

• Przebudowa sieci cieplnej od komory B-16 do B-17 (ul. Boya – Żeleńskiego) i B-17/2 
w rejonie ul. Hanasiewicza

• Przebudowa sieci cieplnej od komory B-9 do B-12/1 w okolicach ul. Boya – Żeleńskiego

• Przebudowa sieci cieplnej na odcinku od E-2 do E-5 wraz z przyłączami ul. Pułaskiego i ul. 
Mochnackiego

• Przebudowa sieci cieplnej na odcinku od G-4 ul. Hetmańska do zapory na rz. Wisłok

• Przebudowa sieci cieplnej od komory B-17 do B-20 w rejonie ul. Hanasiewicza

Modernizacja sieci ciepłowniczej Rzeszowa w okresie 2007 r. – 2012 r.



Zrealizowane zadanie przyczyniło się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Zmodernizowano 1,8 km sieci ciepłowniczej na terenie miasta Rzeszowa w technologii rur
preizolowanych, co spowodowało zmniejszenie strat ciepła na przesyle o 2323.58 MWh
w skali roku. Projekt zapewnił poprawę stanu i efektywności eksploatowania sieci
ciepłowniczej na terenie miasta Rzeszowa.

Modernizacja sieci ciepłowniczej Rzeszowa w okresie 2007 r. – 2012 r.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2007 – 2013

Wartość projektu: 20 254 855,03 PLN
Kwota dofinansowania: 12 667 125,29 PLN

Przedsięwzięcie realizowane w zakresie infrastruktury energetycznej (poprawa stanu
infrastruktury energetycznej poprzez zwiększenie jej efektywności w zakresie przesyłu oraz
optymalnego wykorzystania energii cieplnej. Inwestycje w tym zakresie przyczynią się do
ograniczenia niskiej emisji gazów cieplarnianych.
W ramach zakresu rzeczowego projektu realizowane zostały następujące działania
dot. sieci ciepłowniczych i magistrali:
• przebudowa magistrali od rz. Wisłok do J-9, ul. Lubelska, od J-15 do J-16, Al. Wyzwolenia,

od J-16 do J-17, Al. Wyzwolenia, od komory K-1, ul. Poznańska do komory
G-3 ul. Hetmańska,

• przebudowa sieci od B-27, ul. Srebrna do B-43, ul. Bohaterów, od punktu 0-1, ul. Generała
Stanisława Maczka do komory L-2, ul. Partyzantów, przebudowa sieci od M-11 ul. 8 Marca
do M-13 ul. Szopena,

• Zamiana sposobu zasilania – budowa przyłączy cieplnych wysokich parametrów do
budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
przy ul. Osmeckiego w Rzeszowie.

Przebudowa sieci ciepłowniczej Rzeszowa



W ramach projektu zmodernizowano łącznie 5,1 km sieci ciepłowniczej o średnicach
2x Dn200-800 mm. Wykonane modernizacje przyczyniły się do zmniejszenia strat ciepła na
przesyle o 1788,02 MWh/rok. Zapewni to poprawę stanu środowiska naturalnego
i powietrza. Realizacja projektu zapewni redukcję emisji 845 Mg CO2 rocznie do powietrza.

Przebudowa sieci ciepłowniczej Rzeszowa



Połowa sieci ciepłowniczej w rzeszowskim
systemie jest wykonana w technologii rur
preizolowanych z systemem wykrywania
wilgoci.

Rozbudowa sieci ciepłowniczej



Montaż paneli solarnych i ogniw fotowoltaicznych w budynkach użyteczności
publicznej (szkoły, przedszkola, domy kultury, żłobki, DPS-y, szpital i inne, ok. 60
budynków).

Działania inwestycyjne



Inwestycje wykonane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Rzeszowie na terenie oczyszczalni ścieków:
- 3 kogeneratory prądotwórcze o mocy 345 kW każdy zasilane biogazem pochodzącym z

procesu stabilizacji osadów ściekowych. Uzyskiwana w ten sposób tzw. „energia
zielona” pokrywa w 74% potrzeby oczyszczalni ścieków na energię elektryczną, a także
w 100% zapotrzebowanie oczyszczalni na energię cieplną.

Działania inwestycyjne

kogeneratorzbiornik biogazu



• instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 MW na powierzchni 2 ha. Koszt inwestycji to 4,1 mln 
zł netto, składającą się z:

• 3 220 szt. paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych 
• 10 szt. falowników centralnych montowanych w budynku rozdzielni;
• 10 szt. rozdzielnic prądu stałego montowanych w budynku rozdzielni;
• 2 szt. transformatorów o mocy 1000 kVA każdy wiaty do ładowania pojazdów 

elektrycznych.

Przewidywana roczna produkcja energii z zainstalowanego systemu wyniesie 0,85 GWh.

Działania inwestycyjne

System produkcji energii elektrycznej
z ogniw fotowoltaicznych i kogeneracji
pozwala na ich wzajemne uzupełnianie,
w okresie maksymalnego nasłonecznienia
biogaz jest magazynowany w zbiorniku
biogazu i wykorzystywany do produkcji
energii elektrycznej w okresie nocnym.



Na rok 2017 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie
planuje budowę kolejnej farmy fotowoltaicznej o mocy 1,2 MW. Inwestycja powstanie na
terenie Zakładu Uzdatniania Wody w Rzeszowie. Instalacja obejmie powierzchnię 2,4 ha
i składać się będzie z 4000 szt. paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy
jednostkowej 300 Wp. W ramach zadania zamontowany zostanie system inwerterów,
rozdzielnic prądu stałego, kontenerowa stacja transformatorowa z dwoma
transformatorami o mocy 630 kVA każdy oraz punkt ładowania pojazdów elektrycznych.
Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej z zainstalowanego w Zakładzie
Uzdatniania Wody systemu wyniesie 0,98 GWh.

Docelowo wykorzystując źródła energii odnawialnej MPWiK dysponować będzie mocą
zainstalowanych urządzeń do produkcji energii elektrycznej w granicach 3,2 MW oraz do
produkcji energii cieplnej rzędu 2,9 MW.

Działania inwestycyjne



W latach 2007 – 2015 został zrealizowany Rzeszowski Program Transportowy, który składał
się z 3 projektów współfinansowanych ze środków UE:

1. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”
(PO RPW 2007-2013)

2. „Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez
ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania”
(PO RPW 2007-2013)

3. „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta
Rzeszowa” (PO IiŚ 2007-2013)

Wartość projektu: ponad 500 mln PLN
Kwota dofinansowania: 417 mln PLN

Celem Rzeszowskiego Programu Transportowego była poprawa funkcjonalności transportu
miejskiego poprzez poprawę dostępu do centralnych obszarów miasta i zapewnienie
efektywnego transportu wewnątrz Rzeszowa.
Program obejmował:
- Przebudowę i rozbudowę lokalnego układu komunikacyjnego.
- Zakup nowoczesnego taboru autobusowego.
- Zaprojektowanie i wdrożenie Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego.

Rozwój transportu publicznego



W ramach Rzeszowskiego Programu Transportowego:
- rozbudowano 11 km ciągów komunikacyjnych,
- wydzielono 6 km buspasów w centrum miasta,
- przebudowano 17 skrzyżowań,
- zmodernizowano 15 przystanków i dwie pętle autobusowe,
- zakupiono 80 nowoczesnych autobusów (30 CNG, 50 ON) wyposażonych w biletomaty

i informację pasażerską, przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Rozwój transportu publicznego



− Zarządzania Transportem Publicznym,
− Dynamicznej Informacji Pasażerskiej,
− Biletu Elektronicznego Komunikacji Miejskiej,
− Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym,
− Dynamicznego Ważenia Pojazdów,
− Zarządzania Strefą Płatnego Parkowania.

Rozwój transportu publicznego

Wdrożono systemy: 



Planowane działania :
• Zakup 10 autobusów elektrycznych,
• Budowa 3 stanowisk do ładowania pojazdów dla 20 szt. taksówek napędzanych

energią elektryczną,
• Montaż ogniw fotowoltaicznych na 50 słupkach przystankowych i w 59 wiatach

przystankowych dla potrzeb oświetlenia, klimatyzację i ogrzewanie.

Rozwój transportu publicznego



Budowa dróg wyprowadzających ruch
tranzytowy poza miasto:
• Budowa autostrady A-4,
• Budowa drogi S-19.

Budowa i rozbudowa dróg na terenie
miasta:
• Rozbudowa węzła drogowego

al. Wyzwolenia - ul. Warszawska
• Budowa drogi od ul. Załęskiej do

ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na
rzece Wisłok,

• Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku
od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy
miasta,

• Budowa drogi od ul. Lubelskiej do
ul. Warszawskiej,

• Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego

Rozwój dróg 



Most im .T. Mazowieckiego
• Długość drogi: 1,8 km
• Wysokość mostu: 108,5 m
• Długość mostu:  482 m

al. Rejtanaal. Wyzwolenia-ul. Warszawska

Rozwój dróg 



Zastosowanie diod elektroluminescencyjnych w oświetleniu miejskim ( LED - mały pobór
prądu, duża sprawność, trwałość)

Rozwój dróg 



Zastosowanie zieleni izolacyjnej jako bariery wiatro-chłonne ograniczające pylenie na
terenach miejskich

Urządzanie terenów zieleni



Urządzanie terenów zieleni

W latach 2004 -2016 zostało posadzone ponad 128,5 tys. drzew i krzewów przez Miejski
Zarząd Zieleni na terenach miejskich (parki, skwery, pasy drogowe)



W latach 2006 -2016 zostało posadzone ponad 90 tys. drzew i krzewów ze środków
pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na terenach szkół, przedszkoli
i innych jednostek miejskich.

Urządzanie terenów zieleni



Dziękuję za uwagę 


