
Rok sprawozdawczy

Ogólne

0 lokali/budynków 0 m2

1.1 Liczba i powierzchnia budynków, w tym jednorodzinnych i wielorodzinnych, w których jest źródło ciepła, lub lokali, w tym w
budynkach wielolokalowych, w których każdy z nich ma swoje źródło ciepła, w których zlikwidowano nieefektywne źródło ciepła na
paliwa stałe i zastąpiono:

W przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych należy wskazać liczbę budynków, a w przypadku budynków wielolokalowych - liczbę lokali.
Powierzchnia, jaką należy wskazać, to całkowita powierzchnia budynku/lokalu.

lokali/budynków m2

1.1.1 Podłączeniem do sieci ciepłowniczej

lokali/budynków m2

1.1.2 Ogrzewaniem gazowym

lokali/budynków m2

1.1.3 Odnawialnym źródłem energii (pompa ciepła)

lokali/budynków m2

1.1.4 Ogrzewaniem elektrycznym

lokali/budynków m2

1.1.5 Ogrzewaniem olejowym

lokali/budynków m2

1.1.6 Kotłem węglowym spełniającym wymagania ekoprojektu

lokali/budynków m2

1.1.7 Kotłem na biomasę spełniającym wymagania ekoprojektu

lokali/budynków m2

1.1.8 Innym źródłem ogrzewania

lokali/budynków m2

1.1.9 Likwidacja ogrzewania (brak zastąpienia przez inne źródło ciepła)

1 Wymiana kotłów i poprawa efektywności energetycznej w roku sprawozdawczym

Działanie przewidziane w Programie Ochrony Powietrza

UMWM



lokali/budynków m2

1.2 Liczba i powierzchnia budynków, w tym jednorodzinnych i wielorodzinnych, w których jest źródło ciepła, lub lokali, w tym w
budynkach wielolokalowych, w których przeprowadzono termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła lub ze zmianą sposobu
ogrzewania

budynków

1.3 Liczba budynków użyteczności publicznej, w których przeprowadzono termomodernizację w roku sprawozdawczym

budynków m2

1.4 Liczba i powierzchnia nowo wybudowanych budynków mieszkalnych, które wykorzystują niskoemisyjne lub zeroemisyjne
źródła ciepła, tj. urządzenia spełniające co najmniej wymagania ekoprojektu

1.5 Opis realizacji

0 lokali/budynków

Wymiana OZE Suma

Jeżeli w danym budynku zainstalowano klika odnawialnych źródeł energii, należy wykazać ilościowo wszystkie zainstalowane źródła w
odpowiednich kategoriach.

lokali/budynków

2.1.1 Pompy ciepła

lokali/budynków

2.1.2 Panele fotowoltaiczne

loakli/budynków

2.1.3 Kolektory słoneczne

lokali/budynków

2.1.4 Urządzenia grzewcze spalające biomasę

lokali/budynków

2.1.5 Inne odnawialne źródła energii

2.1 Liczba budynków lub lokali, w których zainstalowano odnawialne źródła energii, w tym:

2 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w roku sprawozdawczym



budynków

2.2 Liczba budynków użyteczności publicznej w gminie, w których w roku sprawozdawczym zainstalowano odnawialne źródła energii

MWh

2.3 Łączne roczne zużycie energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej będących własnością gminy

MWh 0 %

2.4 Łączne roczne zużycie energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej
będących własnością gminy

Udział energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii elektrycznej

2.5 Opis realizacji

3.1 Czy w gminie funkcjonuje punkt obsługi programu Czyste Powietrze w oparciu o porozumienie z WFOŚiGW w Krakowie?

Czy gmina posiada Ekodoracę? Jeśli
tak, należy podać ilość stanowisk.

stanowisk

Czy gmina posiada Ekodoracę? Jeśli tak, należy
podać ilość stanowisk.

3.2 Liczba stanowisk Ekodoradców w urzędzie

*W przypadku Gminy Miejskiej
Kraków należy wskazać liczbę
akcji informacyjnych dotyczących
tzw. uchwały antysmogowej dla
Krakowa oraz dostępnych form
dofinansowania do wymiany
źródeł ciepła

akcji
informacyjnych

*W przypadku Gminy Miejskiej Kraków należy
wskazać liczbę akcji informacyjnych dotyczących
tzw. uchwały antysmogowej dla Krakowa oraz
dostępnych form dofinansowania do wymiany
źródeł ciepła

3.3 Liczba przeprowadzonych wśród mieszkańców obowiązkowych akcji informacyjnych w roku sprawozdawczym, dotyczących
uchwały antysmogowej dla Małopolski i dostępnych form dofinansowania do wymiany kotłów z dotarciem do wszystkich punktów
adresowych na terenie gminy, gdzie eksploatowane są instalacje na paliwa stałe

3.4 Liczba przeprowadzonych wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą obowiązkowych akcji informacyjnych w roku
sprawozdawczym, dotyczących uchwały antysmogowej dla Małopolski oraz dostępnych formach dofinansowania do wymiany kotłów z
dotarciem do wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy, którzy eksploatują instalację spalania
paliw stałych

3 Działania wspierające



*W przypadku Gminy Miejskiej
Kraków należy wskazać liczbę
akcji informacyjnych dotyczących
tzw. uchwały antysmogowej dla
Krakowa oraz dostępnych form
dofinansowania do wymiany
źródeł ciepła

akcji
informacyjnych

*W przypadku Gminy Miejskiej Kraków należy
wskazać liczbę akcji informacyjnych dotyczących
tzw. uchwały antysmogowej dla Krakowa oraz
dostępnych form dofinansowania do wymiany
źródeł ciepła

akcji
informacyjnych

3.5 Liczba pozostałych akcji informacyjnych i edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza w roku sprawozdawczym

osób

3.6 Liczba osób objętych działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi w roku sprawozdawczym (łącznie z akcjami informacyjnymi
dotyczącymi uchwały antysmogowej i dostępnych dofinansowaniach do wymiany źródeł ciepła wśród mieszkańców)

3.7.1 aktualną jakość powietrza i stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

3.7.2 odnośnik do aplikacji Ekointerwencja

3.7.3 odnośnik do informacji o Programie Czyste Powietrze

3.7 Czy w widocznym miejscu na stronie gminy umieszczono następujące informacje:

Proszę podać numer i datę uchwały

3.8 Czy gmina przyjęła program dofinansowania do wymiany źródeł ogrzewania dla mieszkańców?

Proszę podać numer i datę uchwały

3.9 Czy gmina prowadzi program osłonowy, tj. program dopłat do wyższych kosztów ogrzewania po wymianie nieefektywnego źródła
ciepła?

3.10 Opis realizacji

kontroli

w tym interwencyjnych

4.1 Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej i spalania odpadów bądź pozostałości
roślinnych (kontrole interwencyjne i planowe)

4 Kontrole przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów w roku sprawozdawczym



kontroli

W punkcie 4.1. proszę podać całkowitą liczbę przeprowadzonych kontroli, tj. sumę kontroli interwencyjnych i kontroli planowych. Podczas kontroli
należy dokonać weryfikacji zarówno przestrzegania uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów. Kontrola ta wykazywana jest jako jedna
kontrola (jedna wizyta).

naruszenia

Liczba udzielonych pouczeń

pouczeń

mandatów zł

Liczba i łączna wartość wystawionych mandatów

Liczba spraw skierowanych do sądu

spraw

4.2 Liczba wykrytych wykroczeń w zakresie naruszenia zapisów uchwały antysmogowej

W punkcie 4.2. proszę uwzględnić jedynie te przypadki, w których naruszono przepisy zawarte w uchwałach antysmogowych. W tym rozumieniu
pouczenie jest środkiem karnym stosowanym tylko i wyłącznie w przypadku stwierdzenia naruszenia.

naruszenia

Liczba udzielonych pouczeń

pouczeń

mandatów zł

Liczba i łączna wartość wystawionych mandatów

Liczba spraw skierowanych do sądu

spraw

4.3 Liczba wykrytych wykroczeń w zakresie spalania odpadów i pozostałości roślinnych

W punkcie 4.3. proszę uwzględnić jedynie te przypadki, w których naruszono zakaz spalania odpadów i pozostałości roślinnych. W tym rozumieniu
pouczenie jest środkiem karnym stosowanym tylko i wyłącznie w przypadku stwierdzenia naruszenia.

próbek
popiołu

Udział kontroli, podczas których pobrano próbkę popiołu z paleniska w całkowitej liczbie przeprowadzonych kontroli
interwencyjnych

0 %

4.4 Liczba wszystkich pobranych próbek popiołu

Proszę podać numer i datę zarządzenia rady gminy albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

4.5 Czy gmina przygotowała wewnętrzną procedurę przeprowadzania kontroli palenisk pod kątem przestrzegania uchwały
antysmogowej i zakazu spalania odpadów zgodną z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego?

4.6 Opis realizacji





parkingów miejsc
parkingowych

Liczba parkingów Park&Ride na terenie gminy oraz całkowita liczba miejsc parkingowych na tych parkingach

parkingów miejsc
parkingowych

5.1.1 w tym utworzonych w roku sprawozdawczym

Liczba parkingów Park&Ride na terenie gminy oraz całkowita liczba miejsc parkingowych na tych parkingach

5.1 Liczba parkingów Park&Ride na terenie gminy oraz całkowita liczba miejsc parkingowych na tych parkingach

parkingów miejsc
parkingowych

Liczba parkingów Bike&Ride na terenie gminy oraz całkowita liczba miejsc parkingowych na tych parkingach

parkingów miejsc
parkingowych

5.2.1 w tym utworzonych w roku sprawozdawczym

5.2 Liczba parkingów Bike&Ride na terenie gminy oraz całkowita liczba miejsc parkingowych na tych parkingach

W punkcie 5.2. oraz 5.2.1. przez miejsca parkingowe rozumie się maksymalną liczbę rowerów, które może pomieścić parking.

stref km2

Liczba i powierzchnia stref czystego transportu funkcjonujących na terenie gminy

stref km2

5.3.1 w tym utworzonych w roku sprawozdawczym

5.3 Liczba i powierzchnia stref czystego transportu funkcjonujących na terenie gminy

miejsc
parkingowych

5.4 Liczba miejsc parkingowych, dla których wprowadzono wyższe opłaty za parkowanie (tj. liczba miejsc znajdujących się w strefie
płatnego parkowania) w roku sprawozdawczym

km

5.5 Długość tras alternatywnych przejazdu pojazdów (obwodnice, drogi alternatywne) na terenie gminy utworzonych w roku
sprawozdawczym

stacji
ładowania

w tym utworzonych w roku sprawozdawczym
stacji
ładowania

5.6 Liczba stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie gminy

km

Liczba i długość ścieżek oddanych do użytku w roku sprawozdawczym

5.7 Długość ścieżek rowerowych na terenie gminy

5 Ograniczenie emisji z transportu



ścieżek km

akcji
edukacyjnych

5.8 Liczba przeprowadzonych akcji edukacyjnych promujących wykorzystanie zrównoważonych form transportu w roku
sprawozdawczym

szt.

5.9 Liczba pojazdów ekologicznych zakupionych przez gminę (autobusy elektryczne, autobusy hybrydowe, autobusy zasilane gazem
LPG/LNG/CNG, autobusy spełniające co najmniej normę emisji spalin EURO 6, samochody ekologiczne) w roku sprawozdawczym

5.10 Opis realizacji

podmiotów

6.1 Liczba podmiotów i instytucji w bazie kontaktowej placówek powiadamianych o wprowadzeniu stopnia zagrożenia
zanieczyszczeniem powietrza (nie dotyczy osób prywatnych)

kontroli

6.2 Łączna liczba kontroli spalania odpadów lub pozostałości roślinnych w okresie obowiązywania 1 stopnia zagrożenia

kontroli

6.3 Łączna liczba kontroli spalania odpadów lub pozostałości roślinnych w okresie obowiązywania 2 stopnia zagrożenia

kontroli

6.4 Łączna liczba kontroli spalania odpadów lub pozostałości roślinnych w okresie obowiązywania 3 stopnia zagrożenia

6.5 Opis działań podejmowanych w sytuacjach ogłoszenia stopni zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

6 REALIZACJA PLANU DZIAŁAN KRÓTKOTERMINOWYCH W ROKU SPRAWOZDAWCZYM

7 OPIS DZIAŁAŃ GMINY ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ POWIETRZA



Środki własne gminy

zł

Środki NFOŚiGW / WFOŚiGW

zł

Środki unijne (RPO, LIFE, inne)

zł

Inne

zł

Całkowity koszt

0 zł

8.1 Zatrudnienie Ekodoradców i prowadzenie punktów obsługi programu Czyste Powietrze

Środki własne gminy

zł

Środki NFOŚiGW lub WFOŚiGW

zł

Środki unijne

zł

Inne

zł

Całkowity koszt

0 zł

8.2 Prowadzenie kontroli w zakresie naruszeń przepisów o ochronie powietrza

Środki własne gminy

zł

Środki NFOŚiGW / WFOŚiGW

zł

Środki unijne (RPO, LIFE, inne)

zł

Inne

zł

Całkowity koszt

0 zł

8.3 Realizacja programu osłonowego dla osób dotkniętych ubóstwem energetycznym (dopłata do wyższych kosztów ogrzewania)

Środki własne gminy

zł

Środki NFOŚiGW / WFOŚiGW

zł

Środki unijne (RPO, LIFE, inne)

zł

Inne (np. środki własne mieszkańców)

zł

Całkowity koszt

0 zł

8.4 Wymiana kotłów, termomodernizacja i instalacja OZE realizowane przez gminy (poza programem Czyste Powietrze)

Środki własne gminy

zł

Środki NFOŚiGW / WFOŚiGW

zł

Środki unijne (RPO, LIFE, inne)

8.5 Działanie edukacyjne i informacyjne dotyczące ochrony powietrza

8 KOSZTY REALIZACJI DZIAŁAŃ



zł

Środki własne gminy

zł

Środki NFOŚiGW / WFOŚiGW

zł

Środki unijne (RPO, LIFE, inne)

zł

Inne

zł

Całkowity koszt

0 zł

8.6 Inwentaryzacja źródeł ogrzewania budynków i OZE

Środki własne gminy

zł

Środki NFOŚiGW / WFOŚiGW

zł

Środki unijne (RPO, LIFE, inne)

zł

Inne

zł

Całkowity koszt

0 zł

8.7 Poprawa efektywności energetycznej i instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej

Środki własne gminy Środki NFOŚiGW / WFOŚiGW

Środki unijne (RPO, LIFE, inne) Inne

Całkowity koszt

0

8.8 Inne działania inwestycyjne związane z wymianą kotłów, poprawą efektywności energetycznej i instalacją OZE

Środki własne gminy

zł

Środki NFOŚiGW / WFOŚiGW

zł

Środki unijne (RPO, LIFE, inne)

zł

Inne

zł

Całkowity koszt

0 zł

8.9 Inne działania inwestycyjne związane z ograniczeniem emisji z transportu

Środki własne gminy

zł

Środki NFOŚiGW / WFOŚiGW

zł

Środki unijne (RPO, LIFE, inne)

zł

Inne

zł

Całkowity koszt

8.10 Inne działania nieinwestycyjne związane z ochroną powietrza



0 zł

Środki własne gminy

0 zł

Środki NFOŚiGW / WFOŚiGW

0 zł

Środki unijne (RPO, LIFE, inne)

0 zł

Inne

0 zł

Suma

0 zl

8.11 Suma

zł
Procent dochodów własnych gminy

0
% dochodów własnych gminy przeznaczony
na działania związane z ochroną powietrza

%

% dochodów własnych gminy przeznaczony na
działania związane z ochroną powietrza

Dochody własne gminy za rok sprawozdawczy

Imię i nazwisko

Stanowisko

Adres email

Numer telefonu

Dane osoby do kontaktu w sprawie sprawozdania


