
Strona 1 z 2 

Załącznik nr 2 

Kryteria oceny aktywności środowiskowej gmin 

Lp. Kryterium Źródło danych 
Liczba 

punktów 

1.  Procent osiągnięcia wymaganego efektu redukcji emisji 
PM10 dla okresu 2017-2019 zgodnie z Programem ochrony 
powietrza. 

𝑂𝑠𝑖ą𝑔𝑛𝑖ę𝑡𝑦 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑘𝑐𝑗𝑖 𝑃𝑀10 𝑜𝑑 2017 𝑟𝑜𝑘𝑢

𝑊𝑦𝑚𝑎𝑔𝑎𝑛𝑦 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑘𝑐𝑗𝑖 𝑃𝑀10 𝑑𝑙𝑎 𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠𝑢 2017−2019
 x 30 pkt 

Sprawozdania roczne 
gmin z Programu 
ochrony powietrza dla 
województwa 
małopolskiego, Baza 
inwentaryzacji 
ogrzewania 
budynków w 
Małopolsce 

0-35 

2.  Liczba przeprowadzonych w gminie kontroli w zakresie 
spalania odpadów i pozostałości roślinnych od 2017r. w 
stosunku do liczby budynków mieszkalnych w gminie według 
GUS. 

𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖 𝑠𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑ó𝑤 𝑜𝑑 2017 𝑟𝑜𝑘𝑢 ∗ 10

𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑏𝑢𝑑𝑦𝑛𝑘ó𝑤 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑧𝑘𝑎𝑙𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑤 𝑔𝑚𝑖𝑛𝑖𝑒 𝑤𝑔 𝐺𝑈𝑆
  x 5 pkt 

Sprawozdania roczne 
gmin z Programu 
ochrony powietrza dla 
województwa 
małopolskiego, dane 
GUS 

0-5 

3.  Przeprowadzenie interwencji na wszystkie zgłoszenia 
dotyczące obszaru gminy wysłane przez formularz 
Ekointerwencji lub aplikację mobilną. 

 Interwencje na wszystkie zgłoszenia lub brak 
zgłoszeń: 0 pkt 

 Brak interwencji na wszystkie zgłoszenia: -5 pkt 
(punkty ujemne) 

Formularz 
Ekointerwencji 
(https://powietrze.mal
opolska.pl/ekointerwe
ncja) 

-5 / 0 

4.  Utworzenie w gminie stanowiska Ekodoradcy i udostepnienie 
danych kontaktowych na stronie 
https://powietrze.malopolska.pl/ekodoradcy  

 Dane ekodoradcy dostępne na stronie – 5 pkt 

 Brak danych Ekodoradcy – 0 pkt 

Strona internetowa 
https://powietrze.malo
polska.pl/ekodoradcy 

0 / 5 

5.  Liczba zorganizowanych w ciągu roku ostatniego roku (wg 
dostępności danych) akcji lub kampanii edukacyjnych w 
zakresie ochrony powietrza. 

 co najmniej 10 akcji lub kampanii – 3 pkt 

 poniżej 10 akcji lub kampanii – 0 pkt 

Sprawozdania roczne 
z Programu ochrony 
powietrza dla 
województwa 
małopolskiego 

0 / 3 

6.  Poziom odzysku i recyklingu papieru, metalu, tworzyw 
sztucznych i szkła osiągnięty przez gminę dla ostatniego 
roku z dostępnymi danymi.  

 81-100%: 10 pkt 

 od WPR do 80%: 
Uzyskany poziom recyklingu − WPR

80%− WPR
  x 10 pkt 

 < WPR: 0 pkt 

WPR – wymagany poziom recyklingu: dla roku 2017: 20%, 
2018: 30%, 2019: 40%, 2020: 50%. 

Sprawozdanie roczne 
gmin z realizacji 
zadań z zakresu 
gospodarowania 
odpadami 
komunalnymi 

0-10 

https://powietrze.malopolska.pl/ekodoradcy
https://powietrze.malopolska.pl/ekodoradcy
https://powietrze.malopolska.pl/ekodoradcy
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7.  Obecność na terenie gminy punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych. 

 PSZOK na terenie gminy – 10 pkt 

 Brak PSZOK na terenie gminy – 0 pkt 

Sprawozdanie roczne 
gmin z realizacji 
zadań z zakresu 
gospodarowania 
odpadami 
komunalnymi 

0 / 10 

8.  Gmina spełnia wymagania Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

 Spełnia wszystkie wymagania – 5 pkt 

 Nie spełnia wszystkich wymagań – 0 pkt 

Aktualne 
sprawozdanie z 
wykonania KPOŚK 

0 / 5 

9.  Funkcjonowanie przewozów o charakterze użyteczności 
publicznej na obszarze gminy 

 Gmina finansuje przewozy o charakterze 
użyteczności publicznej i przekazała sprawozdanie 
dotyczące publicznego transportu zbiorowego – 5 
pkt 

 Gmina nie finansuje przewozów o charakterze 
użyteczności publicznej lub nie przekazała 
sprawozdania dotyczącego publicznego transportu 
zbiorowego – 0 pkt 

Formularz do 
przekazywania 
informacji 
dotyczących 
publicznego 
transportu 
zbiorowego 
(sprawozdanie 
roczne) 

0 / 5 

10.  Przyjęty Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla 
obszaru gminy (plan sporządzony na podstawie wytycznych 
KE) 

 Plan przyjęty uchwałą rady gminy – 5 pkt 

 Brak przyjętego planu – 0 pkt 

W 2018 roku 
informacje 
przekazywane przez 
gminy, a od 2019 
roku Sprawozdania 
roczne z Programu 
ochrony powietrza dla 
województwa 
małopolskiego 

0 / 5 

11.  Łączna powierzchnia parków, zieleńców, terenów zieleni 
osiedlowej, zieleni ulicznej i lasów gminnych w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca gminy. 

 Dla wartości powyżej 100 m²/mieszk.: 5 pkt 

 Dla wartości do 100 m²/mieszk.: 
Powierzchnia obszarów zieleni [ha] ∗ 100

Liczba mieszkańców gminy
  x 5 pkt 

GUS 0-5 

12.  Procent powierzchni gminy objętej obszarowymi formami 
ochrony przyrody (łącznie parki narodowe, obszary Natura 
2000, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu). 

Powierzchnia obszarów chronionych w gminie

Powierzchnia całkowita gminy
  x 12 pkt 

GUS 0-12 

ŁĄCZNIE 100 

 

 


