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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/078 – Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie 

Kontroler Marta Wojnarska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/202/2017 z 9 października 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Nowego Sącza, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz (Urząd Miasta) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącza (Prezydent Miasta) 
(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że Miasto Nowy Sącz (Miasto) w latach 2014-2017 
(I półrocze) działało aktywnie na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza, 
a skala podejmowanych działań naprawczych w tym zakresie była znacznie większa 
w porównaniu do okresu objętego poprzednią kontrolą NIK3, tj. lat 2008-2014 (I półrocze). 
Przede wszystkim w okresie objętym kontrolą opracowano i wdrożono Program 
ograniczania niskiej emisji (PONE), o co wnosiła NIK w sformułowanym, w trakcie 
poprzedniej kontroli, wniosku pokontrolnym. Podejmowane działania w zakresie ochrony 
powietrza miały na celu poprawę jakości powietrza na obszarze Miasta i ograniczenie 
zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi (PM10 i PM2,5)4 oraz bezno(a)pirenem (B(a)P)5. 
Działania te jednak nie pozwoliły na osiągnięcie w latach 2014-2016 wartości normatywnych 
dla powyższych substancji, których dotrzymywanie ogranicza negatywny wpływ 
zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie6. 

Kierunki działań w przyjętych przez Miasto dokumentach programowych uwzględniających 
problematykę ochrony powietrza były spójne z zapisami przyjętego przez Sejmik 

                                                      
1 Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2017 r. Badania kontrolne mogły dotyczyć również działań 

wcześniejszych i późniejszych jeżeli miały one związek z realizacją zadań na rzecz ochrony powietrza w okresie objętych 
kontrolą lub wykonaniem wniosków z poprzednich kontroli NIK. W przypadku konieczności porównania niektórych danych 
z danymi za lata wcześniejsze okres kontroli obejmował również te lata. 

2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę opisową. 

3  Kontrola nr P/14/086 Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami. 
4 PM – pył zawieszony (ang. particulate matter) jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek 

stałych, ciekłych lub obu naraz, zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych 
i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne (m.in. benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Cząstki te różnią się wielkością, składem 
i pochodzeniem. Może on powodować lub pogłębiać choroby płuc i układu krążenia, zawał serca i arytmię. Wpływa również 
na ośrodkowy układ nerwowy i układ rozrodczy, i może powodować choroby nowotworowe. W ostatecznym rezultacie może 
powodować przedwczesną śmierć. PM10 i PM2,5 to odpowiednio cząstki pyłu o średnicy aerodynamicznej mniejszej niż 10 
mikrometrów (µm) i mniejszej niż 2,5 µm.  

5 Benzo(a)piren – organiczny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą co związane jest 
z jego zdolnością kumulacji w organizmie. Podobnie jak inne WWA, jest związkiem silnie rakotwórczym. Do innych działań 
niepożądanych zalicza się podrażnienie oczu, nosa, gardła i oskrzeli. Benzo(a)piren jest częstym składnikiem 
zanieczyszczeń powietrza, powstającym w wyniku niskiej emisji. 

6  Według danych pochodzących ze stacji pomiarowej zlokalizowanej na terenie Miasta w kontrolowanym okresie  
(2014-2016) nie były dotrzymywane standardy jakości powietrza dotyczące PM10. Stężenia średnioroczne tej substancji 
kształtowały się na poziomie od 102% do 114% poziomu dopuszczalnego, a liczba dni z przekroczeniami stężeń dobowych 
na poziomie od 234% do 337% poziomu dopuszczalnego. Stężenia roczne PM2,5 mieściły się w przedziale od 126% do 
144% poziomu dopuszczalnego. W przypadku B(a)P stężenia średnioroczne ukształtowały się na poziomie od 970% do 
1 200% wartości normatywnej. 
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Województwa Małopolskiego Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego 
(POP). Dla potrzeb planowania działań naprawczych w zakresie ochrony powietrza Miasto 
przeprowadziło inwentaryzację źródeł emisji powierzchniowej na swoim terenie. 

Na działania naprawcze zrealizowane w latach 2014-2017 (I półrocze) wydatkowano łącznie 
175 619,5 tys. zł, w tym 45 448,7 tys. zł ze środków własnych Miasta7. W zakresie działań 
mających na celu ograniczenie emisji ze źródeł powierzchniowych przede wszystkim 
realizowano PONE i w latach 2014-2016 zlikwidowano 632 piece/kotły węglowe, w tym 625 
w ramach Programu poprawy jakości powietrza dla Nowego Sącza. Etap I: program 
pilotażowy KAWKA (Program KAWKA). Prawidłowo udzielano dotacji na dofinansowanie 
zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych. Ponadto realizowano zadania 
w zakresie częściowej termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej i budynkach 
komunalnych oraz modernizacji i rozbudowy miejskiej sieci ciepłowniczej. Stwierdzona 
nieprawidłowość dotyczyła nieosiągnięcia w latach 2013-2015 założonych w POP z 2013 r. 
rezultatów działań naprawczych w postaci redukcji emisji ze źródeł powierzchniowych. 
Podejmowano również działania naprawcze mające wpływ na ograniczenie emisji ze źródeł 
liniowych, w szczególności w zakresie poprawy ruchu samochodowego w Mieście (m.in. 
budowa obwodnicy północnej), regularnego mycia, remontów i poprawy nawierzchni dróg, 
rozwoju komunikacji rowerowej, a także sukcesywnej wymiany taboru autobusowego. 
Realizowano także działania w zakresie edukacji ekologicznej, które są niezbędnym 
elementem dla ukształtowania właściwych postaw mieszkańców, mających wpływ na 
ograniczenie zanieczyszczania powietrza. Regularnie przeprowadzano kontrole 
w gospodarstwach domowych mające na celu wyeliminowanie procederu spalania odpadów 
w kotłach domowych, jednak NIK zwraca uwagę, że skala tych kontroli była niższa niż 
założono w POP. Zdaniem NIK efektywne wdrożenie przepisów tzw. uchwały antysmogowej 
dla województwa małopolskiego8 określającej parametry jakościowe paliw stałych oraz 
standard urządzeń grzewczych wymagało będzie prowadzenia przez służby miejskie 
kontroli gospodarstw domowych w większej niż dotychczas skali, połączonych dodatkowo 
w niektórych przypadkach z koniecznością pobierania próbek z palenisk węglowych do 
szczegółowej analizy, a w przypadkach stwierdzenia naruszenia wymogów uchwały 
antysmogowej kierowania wniosków do sądu o ukaranie grzywną. Jako dobrą praktykę 
w podejmowaniu działań sprzyjających poprawie jakości powietrza można wskazać  
ustanowienie w 2017 r. przez władze Miasta zwolnienia dla mieszkańców od podatku od 
nieruchomości dla budynków mieszkalnych, w których zastosowano niskoemisyjne źródło 
ogrzewania.  

Na pozytywną ocenę zasługuje również znaczne zwiększenie skali działań w porównaniu do 
okresu objętego poprzednią kontrolą NIK w zakresie ochrony powietrza. W szczególności 
w latach 2014-2016 realizowano działania w zakresie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła 
w sektorze komunalno-bytowym, podczas gdy w okresie 2011-2013 działania w zakresie 
redukcji emisji powierzchniowej dotyczyły głównie montażu kolektorów słonecznych 
i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej9. W okresie objętym niniejszą kontrolą 
właściwie ukierunkowano działania naprawcze dotyczące ograniczenia emisji ze źródeł 
powierzchniowych, mając na uwadze, że eliminacja starych niskosprawnych urządzeń 
grzewczych w ramach realizowanego przez gminy systemu dotacji do wymiany źródeł 
ogrzewania jest głównym działaniem naprawczym POP, wyróżniającym się dużym efektem 
ekologicznym oraz efektywnością ekonomiczną realizacji. 

NIK dostrzega zaangażowanie władz Miasta w podejmowaniu działań mających na celu 
poprawę jakości powietrza, jednak dane o dotychczasowym tempie i efektach 

                                                      
7  Wydatki na działania mające na celu ograniczenie emisji ze źródeł powierzchniowych wyniosły 14 441,1 tys. zł (8,2% 

wydatków), w tym 1 582,3 tys. zł stanowiły środki własne Miasta, a na działania mające na celu ograniczenie emisji 
ze źródeł liniowych – 156 667,1 tys. zł (89,2%), w tym 43 734,5 tys. zł stanowiły środki własne Miasta. 

8  Uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na 
obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 
paliw (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 787). Uchwała weszła w życie od dnia 1 lipca 2017 r. 

9  W informacji NIK o wynikach kontroli Eliminacji niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych w województwie śląskim 
(P/16/065) na str. 36, przedstawiono szacunkowe koszty redukcji PM10 przy zastosowaniu różnych rozwiązań 
(https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/16/065/LKA/). Według tych danych najniższe koszty redukcji emisji 1 tony PM10 zapewnia 
wymiana kotła (245 tys. zł) oraz podłączenie nieruchomości do sieci cieplnej (od 102 tys. zł do 347 tys. zł), podczas gdy 
redukcja tej samej ilości PM10 poprzez termomodernizację (bez wymiany kotła) generuje koszty w wysokości 2 759 tys. zł, 
a w przypadku instalacji paneli słonecznych 3 981 tys. zł. 

https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/16/065/LKA/
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realizowanych działań naprawczych wyraźnie wskazują na ryzyko nieosiągnięcia 
założonych dla Miasta celów POP w roku końcowym (2023 r.). Na przestrzeni trzech lat 
(2014-2016) z dziesięcioletniego okresu założonego w POP Miasto osiągnęło redukcję 
wielkości emisji PM10, PM2,5 i B(a)P ze źródeł powierzchniowych na poziomie odpowiednio 
11,6%, 11,1% i 37,5% założonej wartości docelowej10. Zatem, przy dotychczasowym tempie 
realizacji działań naprawczych, osiągnięcie założonych w POP z 2013 r. celów mogłoby 
nastąpić po około 27 latach w przypadku pyłów zawieszonych, a w przypadku B(a)P po 
około ośmiu latach. Biorąc jednak pod uwagę założenia określone w aktualizacji POP 
z 2017 r. pespektywa ta ulegnie wydłużeniu, ponieważ oszacowano, że do osiągnięcia 
wymaganej jakości powietrza niezbędny będzie wyższy poziom redukcji zanieczyszczeń ze 
źródeł powierzchniowych w porównaniu do poprzedniej wersji Programu11. Przyrównując 
dotychczasowe rezultaty do nowych szacunków, stopień osiągnięcia wartości docelowej dla 
Miasta wyniósł ok. 8% dla pyłów zawieszonych (7,9% dla PM10 i 7,6% dla PM2,5) oraz 33,3% 
dla B(a)P, co oznacza, że przy utrzymaniu bieżącego tempa realizacji zadań osiągnięcie 
oczekiwanej jakości powietrza w zakresie pyłów zawieszonych zajmie około 39 lat. 

Zdaniem NIK osiągnięcie wymaganej jakości powietrza na terenie Nowego Sącza, oprócz 
dalszego zaangażowania władz Miasta i kontynuacji działań naprawczych, wymagało 
będzie również wsparcia działań na szczeblu krajowym, w szczególności określenia 
standardów dla jakości paliw stałych oraz wprowadzenia uregulowań zapewniających 
samorządom większe możliwości oddziaływania na emisję ze źródeł liniowych. Ponadto 
niezbędne będzie dalsze współdziałanie z sąsiadującymi jednostkami samorządu 
terytorialnego z uwagi na istotny wpływ emisji napływowej12 na wysokość stężeń 
poszczególnych substancji. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Dokumenty programowe 

1.1. W Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego z 2013 r. (POP 
z 2013 r.13) i jego aktualizacji z 2017 r. (POP z 2017 r.14) wyznaczono działania naprawcze 
dla poprawy jakości powietrza, wskazując w szczególności szacunkowy zakres rzeczowy 
tych działań oraz wymagany efekt ekologiczny ograniczenia emisji. 

W POP z 2013 r. ustalono następujące działania naprawcze dla Nowego Sącza: 

1) w zakresie ograniczenia emisji powierzchniowej: 

 Realizacja gminnych programów ograniczania niskiej emisji (PONE) – eliminacja 
niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe (3.1.1.2), w którym dla Miasta wyznaczono 
szacunkowo 1 548 lokali do likwidacji źródeł spalania paliw stałych w latach 2013-2015, 
a 6 968 lokali do 2023 r. 15, 

 Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie nowych 
użytkowników (3.1.1.3), w którym dla Nowego Sącza wyznaczono szacunkowo 511 
lokali do podłączenia do sieci ciepłowniczej w latach 2013-2015, a 2 300 do 2023 r. 16, 

                                                      
10 Ujętej w POP z 2013 r.  
11 Z uwagi na przyjęcie innych założeń, pozwalających m.in. na dokładniejsze oszacowanie wielkości emisji i tym samym 

niezbędnych do osiągnięcia efektów ekologicznych. 
12 Według aktualizacji POP z 2017 r. dla strefy małopolskiej wpływ ten szacowany jest na 37,5%-41,2% dla pyłów 

zawieszonych i 13,2% dla B(a)P. 
13 Uchwała Nr XLII/662/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXXIX/612/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie "Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego" 
zmienionej uchwałą Nr VI/70/11 z dnia 28 lutego 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 r. poz. 6007). 

14 Uchwała Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXXIX/612/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie "Programu ochrony powietrza 
dla województwa małopolskiego" zmienionej uchwałą Nr VI/70/11 z dnia 28 lutego 2011 r. oraz uchwałą Nr XLII/662/13 
z dnia 30 września 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 811). 

15  Wymagany efekt ekologiczny ograniczenia emisji w latach 2013-2015 określono na poziomie: 47,34 Mg/rok dla PM10, 
46,83 Mg/rok dla PM2,5, 0,027 Mg/rok dla B(a)P, 106,47 Mg/rok dla SO2 oraz 7 198,97 Mg/rok dla CO2, a łącznie do 2023 r. 
na poziomie: 213,04 Mg/rok dla PM10, 210,73 Mg/rok dla PM2,5, 0,12 Mg/rok dla B(a)P, 479,13 Mg/rok dla SO2 oraz 
32 395,38 Mg/rok dla CO2. 

16  Wymagany efekt ekologiczny ograniczenia emisji w latach 2013-2015 określono na poziomie: 16,37 Mg/rok dla PM10, 
16,48 Mg/rok dla PM2,5, 0,01 Mg/rok dla B(a)P, 37,26 Mg/rok dla SO2 oraz 3 891,60 Mg/rok dla CO2, a łącznie do 2023 r. na 
poziomie: 75,29 Mg/rok dla PM10, 74,15 Mg/rok dla PM2,5, 0,04 Mg/rok dla B(a)P, 167,67 Mg/rok dla SO2 oraz 
17 512,21 Mg/rok dla CO2. 
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 Rozbudowa sieci gazowych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników (3.1.1.4), 
w którym dla Miasta wyznaczono szacunkowo 756 lokali do podłączenia do sieci 
gazowej w latach 2013-2015, a 3 400 lokali do 2023 r. 17, 

 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych 
ogrzewania niskoemisyjnego (3.1.1.5), w którym przyjęto, że w Nowym Sączu 
szacunkowa liczba lokali z zastosowaniem OZE w latach 2013-2015 wyniesie 776, a do 
2023 r. 3 491 lokali18, 

 Termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego 
w budownictwie mieszkaniowym (3.1.1.6), w którym dla Nowego Sącza założono 
szacunkowo 324 lokale do termomodernizacji w latach 2013-2015, a 1 460 lokali do 
2023 r.19, 

 Termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego 
w obiektach użyteczności publicznej (3.1.1.7), w którym dla Nowego Sącza założono 
efekt rzeczowy w postaci obniżenia rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie 
19,3 TJ do 2023 r.20, 

 Wyeliminowanie spalania odpadów oraz ograniczenie spalania pozostałości roślinnych 
na powierzchni ziemi (3.1.1.8), w którym dla Miasta przewidziano 1 500 kontroli rocznie; 

2) w zakresie ograniczenia emisji z transportu: 

 Ograniczenie ruchu pojazdów ciężarowych (3.1.2.2), w którym ustalono obowiązek 
wprowadzenia do 2015 r. zakazu wjazdu do centrum miasta pojazdów ciężarowych 
powyżej 18 t w godzinach szczytów komunikacyjnych oraz w godzinach nocnych21, 

 Poprawa organizacji ruchu samochodowego w miastach (3.1.2.3), w którym dla całej 
strefy małopolskiej przewidziano m.in. redukcję natężenia ruchu o około 10%, podjęcie 
uchwały w sprawie regulaminu stref płatnego parkowania w centrum miast na drogach 
publicznych, stworzenie systemów inteligentnego zarządzania ruchem dla miast 
(np. sygnalizatory czasowe, zielona fala), wdrożenie mechanizmów upłynniających ruch 
samochodowy w obszarach zabudowy mieszkaniowej poprzez budowę alternatywnych 
dróg czy wprowadzenie parkingów Park&Ride w miastach22, 

 Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń poprzez 
regularne mycie, remonty i poprawę stanu nawierzchni dróg (3.1.2.4), w którym dla całej 
strefy małopolskiej (5 000 km) przewidziano m.in. mycie dróg z częstotliwością w okresie 
wiosennym raz na dwa tygodnie, a w okresie letnim i jesiennym – raz na trzy tygodnie, 
mycie 90% dróg głównie w terenach zabudowanych (zadanie ciągłe do 2023 r.), 

 Rozwój komunikacji publicznej oraz wdrożenie energooszczędnych i niskoemisyjnych 
rozwiązań w transporcie publicznym (3.1.2.5), w którym dla Nowego Sącza do 2023 r. 
przewidziano zakup 10 autobusów CNG, LPG, LNG lub hybrydowych, co miało 
spowodować redukcję pyłu PM10 o 0,25 Mg/rok, 

 Rozwój komunikacji rowerowej w miastach (3.1.2.6), w którym dla całej strefy 
małopolskiej założono m.in. 200 km ścieżek rowerowych oraz 3 000 nowych miejsc 
parkingowych23, 

 Wzmocnienie kontroli na stacjach diagnostycznych pojazdów (3.1.2.7), w którym dla 
całej strefy małopolskiej przewidziano przeprowadzanie kontroli raz do roku na każdej 
stacji diagnostycznej (zadanie ciągłe do 2023 r.); 

3) w zakresie ograniczenia emisji przemysłowej – Szczególny nadzór nad działalnością 
przemysłu w obszarach złej jakości powietrza (3.1.3.1), w którym dla całego 
województwa, w tym strefy małopolskiej przewidziano przeprowadzenie około 

                                                      
17  Wymagany efekt ekologiczny ograniczenia emisji w latach 2013-2015 określono na poziomie: 24,70 Mg/rok dla PM10, 

24,32 Mg/rok dla PM2,5, 0,01 Mg/rok dla B(a)P, 55,05 Mg/rok dla SO2 oraz 2 336,62 Mg/rok dla CO2, a łącznie do 2023 r. na 
poziomie: 111,15 Mg/rok dla PM10, 109,46 Mg/rok dla PM2,5, 0,06 Mg/rok dla B(a)P, 247,73 Mg/rok dla SO2 oraz 
10 514,79 Mg/rok dla CO2. 

18  Wymagany efekt ekologiczny ograniczenia emisji ustalono łącznie dla strefy małopolskiej. 
19  Wymagany efekt ekologiczny ograniczenia emisji ustalono łącznie dla strefy małopolskiej. 
20  Wymagany efekt ekologiczny ograniczenia emisji ustalono łącznie dla strefy małopolskiej. 
21  Wymagany efekt ekologiczny ograniczenia emisji określono na poziomie: 4,30 Mg/rok dla PM10, 3,87 Mg/rok dla PM2,5, 

48,06 Mg/rok dla NO2, 8,71 Mg/rok dla SO2 oraz 7 169,71 Mg/rok dla CO2. 
22 Wymagany efekt ekologiczny ograniczenia emisji ustalono łącznie dla strefy małopolskiej. 
23 Wymagany efekt ekologiczny ograniczenia emisji ustalono łącznie dla strefy małopolskiej. 
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15 postępowań kompensacyjnych rocznie oraz 1500 kontroli zakładów rocznie (zadanie 
ciągłe); 

4) inne działania: 

 Edukacja ekologiczna mieszkańców (3.1.4.3), w którym dla każdej gminy i powiatu 
przewidziano przeprowadzanie czterech akcji ekologicznych – minimum 880 akcji 
w województwie oraz minimum 1,6 mln mieszkańców objętych akcjami (zadanie ciągłe 
do 2023 r.), 

 Spójna polityka na szczeblu lokalnym uwzględniająca priorytety poprawy jakości 
powietrza (3.1.4.4), w którym dla wszystkich gmin województwa małopolskiego 
przewidziano uchwalenie lub aktualizację założeń do gminnych planów zaopatrzenia 
w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną oraz aktualizację dokumentów 
strategicznych pod kątem wymagań stawianych w POP (zadanie ciągłe do 2023 r.), 

 Poprawa warunków przewietrzania miast i ochrona terenów zielonych (3.1.4.5), 
w którym dla całej strefy małopolskiej założono uchwalenie lub aktualizację miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z zapisami POP i wypracowanej 
polityki energetycznej w danym regionie (zadanie ciągłe do 2023 r.). 

W POP z 2017 r. większość działań naprawczych wyznaczonych dla Miasta odpowiadała 
działaniom przewidzianym w POP z 2013 r., przy czym w aktualnie obowiązującym 
Programie: 

 ujęto nowe działanie naprawcze pn. Wprowadzenie ograniczeń w użytkowaniu instalacji 
na paliwa stałe (3.1.1.2), w którym dla całego województwa małopolskiego w latach  
2017-2019 założono m.in. wymianę lub likwidację istniejących instalacji na paliwa stałe 
na poziomie szacunkowo od 226 tys. do 243 tys. instalacji oraz kontrolę nowych 
instalacji pod kątem przestrzegania uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego 
w sprawie określenia rodzajów urządzeń, które możliwe są do stosowania na terenie 
województwa małopolskiego24, a w latach 2020-2023 – wymianę instalacji na paliwa 
stałe na spełniające normy zgodnie z ww. uchwałą, na poziomie szacunkowo od 259 tys. 
do 297 tys. instalacji oraz kontrolę przestrzegania uchwały dla nowych i istniejących 
instalacji; 

 dla działań naprawczych związanych z realizacją PONE, rozbudową i modernizacją sieci 
ciepłowniczych, rozbudową sieci gazowych oraz wykorzystaniem OZE określono 
szacunkowy zakres zadań ogólnie dla strefy małopolskiej25, a ponadto, poza działaniem 
naprawczym obejmującym realizację PONE26, nie wskazano wymaganych efektów 
ekologicznych ograniczenia emisji dla tych działań; 

 w zakresie termomodernizacji budynków oraz wspierania budownictwa 
energooszczędnego pozostawiono tylko działanie dotyczące budownictwa 
mieszkaniowego, w którym zakres rzeczowy ustalono dla całego województwa27, a efekt 
ekologiczny m.in. dla strefy małopolskiej28; 

 w zakresie rzeczowym działania polegającego na wyeliminowaniu spalania odpadów 
pozostawiono dla Nowego Sącza 1500 kontroli rocznie, 

 w zakresie działań naprawczych mających na celu ograniczenie emisji z transportu nie 
ujmowano ponownie zadania dotyczącego ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych, 

                                                      
24 Wymagany efekt ekologiczny ograniczenia emisji w latach 2017-2019 dla Nowego Sącza określono na poziomie: 

140 Mg/rok dla PM10, 138 Mg/rok dla PM2,5, 0,061 Mg/rok dla B(a)P oraz 9 089 Mg/rok dla CO2, a w latach 2020-2023 na 
poziomie: 172 Mg/rok dla PM10, 168 Mg/rok dla PM2,5, 0,074 Mg/rok dla B(a)P oraz 11 109 Mg/rok dla CO2. 

25 Szacunkowy zakres rzeczowy obejmował: likwidację lub wymianę starych, niskosprawnych kotłów na paliwa stałe 
ogrzewających łącznie: w latach 2017-2019 ok. od 226 do 243 tys. urządzeń w województwie małopolskim, a w latach  
2020-2023 od 259 do 297 tys. urządzeń w województwie małopolskim; rozbudowę sieci gazowej w gminach 
nieposiadających sieci gazowej oraz podłączenie do sieci gazowej i wymianę ogrzewania na gazowe na poziomie: 39 493 
urządzeń w strefie małopolskiej (z likwidacją źródła na paliwo stałe) w latach 2017-2019 oraz 48 269 urządzeń w latach 
2020-2023, zastosowanie instalacji OZE na poziomie 2 250 urządzeń w województwie (z likwidacją źródła na paliwo stałe) w 
latach 2017-2019 oraz 2 770 urządzeń w latach 2020-2023. 

26 Wymagany efekt ekologiczny ograniczenia emisji dla strefy małopolskiej w latach 2017-2019 wynosił: 4 739 Mg/rok PM10, 
4 632 Mg/rok PM2,5, 2,40 Mg/rok B(a)P, -70,44 NO2 oraz 120 425 CO2, a w latach 2020-2023: 5 792 Mg/rok PM10, 
5 661 Mg/rok PM2,5, 2,94 Mg/rok B(a)P, -86,09 NO2 oraz 147 187 CO2. 

27 Przeprowadzenie działań termomodernizacyjnych 10 697 obiektów w latach 2017-2019 oraz 13 074 obiektów 
w województwie w latach 2020-2023. 

28 Wymagany efekt ekologiczny ograniczenia emisji dla strefy małopolskiej w latach 2017-2019 wynosił: 128 Mg/rok PM10, 
117 Mg/rok PM2,5, 2,40 Mg/rok B(a)P, -70,44 NO2 oraz 120 425 CO2, a w latach 2020-2023: 5 792 Mg/rok PM10, 
5 661 Mg/rok PM2,5, 2,94 Mg/rok B(a)P, -86,09 NO2 oraz 147 187 CO2. 
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którego realizacja w POP z 2013 r. była przewidziana do 2015 r.; ustalono natomiast 
nowe działanie naprawcze pn. Rozszerzenie strefy ograniczonego ruchu oraz 
ograniczonego płatnego parkowania wraz z systemem parkingów typu Parkuj i Jedź 
(Park&Ride), którego zakres rzeczowy obejmował m.in. budowę minimum 11 parkingów 
Park&Ride na obrzeżach miast przy pętlach autobusowych i tramwajowych, przy 
drogach wjazdowych o największym natężeniu ruchu pojazdów oraz budowę minimum 
trzech obiektów Bike&Ride ze stanowiskami przeznaczonymi do bezpiecznego 
pozostawienia roweru (do 2023 r.), jak również integrację centrów przesiadkowych 
i parkingów Park&Ride; 

 nie ustalano zakresu rzeczowego dla Nowego Sącza w działaniach dotyczących rozwoju 
komunikacji publicznej oraz komunikacji rowerowej, a wymagany efekt ekologiczny 
ograniczenia emisji dla strefy małopolskiej wskazano w działaniu związanym z poprawą 
ruchu samochodowego w miastach. 

(dowód: akta kontroli str. 43-68, 69-90, 855) 

Pismem z 28 lipca 2016 r. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska (Dyrektor WOŚ), 
w związku z otrzymaną informacją o przystąpieniu Zarządu Województwa Małopolskiego do 
opracowania aktualizacji POP, zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego (UMWM) o zweryfikowanie podanych w POP wielkości dla Miasta 
określających wymagane efekty ekologiczne i związane z tym ilości likwidowanych 
niskosprawnych kotłów na paliwa stałe w ramach działania naprawczego 3.1.1.2. Wskazała, 
że analiza wyników przeprowadzonej w 2015 r. inwentaryzacji indywidualnych systemów 
grzewczych na terenie Nowego Sącza oraz uzyskane dane w zakresie liczby 
zredukowanych kotłów węglowych w ramach Programu KAWKA i uzyskanych w rezultacie 
efektów ekologicznych pozwalały twierdzić, że zakładane w POP wartości efektu 
ekologicznego są w rzeczywistości nie do osiągnięcia i wymagają weryfikacji. 

(dowód: akta kontroli str. 91) 

1.2. Zgodnie z postanowieniami POP z 2013 r. Miasto było zobowiązane do przygotowania 
w 2013 r. PONE, który miał określać zasady i priorytety wymiany i zakupu nowych urządzeń 
grzewczych. W tym zakresie NIK w trakcie poprzedniej kontroli P/14/086 Ochrona powietrza 
przed zanieczyszczeniami, przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w 2014 r. stwierdziła 
nieprawidłowość i sformułowała wniosek pokontrolny o jak najszybsze wdrożenie PONE, 
a w szczególności stworzenie systemu zachęt finansowych dla mieszkańców do likwidacji 
nieefektywnych kotłów węglowych. 
Prezydent Miasta zarządzeniem nr 129/2014 z 16 października 2014 r. zatwierdził 
procedury obowiązujące przy wdrażaniu i realizacji Programu ograniczania niskiej emisji dla 
Miasta Nowego Sącza oraz powołał Zespół Zadaniowy do spraw rozpatrywania wniosków 
o udzielenie dotacji w ramach realizacji Programu poprawy jakości powietrza dla Nowego 
Sącza Etap 1: program pilotażowy KAWKA. W zarządzeniu tym wskazano, że Miasto 
realizuje PONE mający na celu podejmowanie działań związanych z likwidacją tradycyjnych 
źródeł ciepła, tj. kotłów/pieców i kotłowni węglowych w budynkach użyteczności publicznej 
znajdujących się na terenie Miasta, stanowiących własność lub współwłasność gminy oraz 
Skarbu Państwa, w budynkach i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Nowego 
Sącza stanowiących własność lub współwłasność Miasta, jak również w budynkach 
prywatnych. Miasto wdrażając PONE wzięło sobie za cel uświadamianie społeczności 
lokalnej o ryzyku związanym z niską emisją, w szczególności poprzez realizowanie 
kampanii edukacyjnej skierowanej do dzieci oraz osób dorosłych, wskazującej na korzyści 
zdrowotne i ekonomiczne związane z eliminacją niskiej emisji. W związku z realizacją PONE 
Miasto w ramach Programu KAWKA udzielało dotacji na przedsięwzięcia dotyczące 
likwidacji tradycyjnych źródeł ciepła w budynkach prywatnych, które były współfinansowane 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
(WFOŚiGW). Zasady udzielania oraz tryb i zasady rozliczania dotacji określała uchwała 
Rady Miasta Nowego Sącza z 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach 
mieszkalnych w ramach Programu KAWKA29 (zmieniona uchwałą z 15 września 2015 r.). 

                                                      
29  Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 3850 ze zm. (wygaśnięcie z dniem 31 grudnia 2016 r.). 
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Dotacje obejmowały inwestycje zrealizowane w okresie od 24 stycznia 2014 r. do 
30 września 2016 r. Zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach 
mieszkalnych realizowane były w latach 2014-2016. 

Rada Miasta Nowego Sącza uchwałą z 12 września 2017 r. przyjęła Regulamin udzielania 
dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 
i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu Poprawa jakości powietrza dla 
Miasta Nowego Sącza – Etap II30. Zadanie polegające na wymianie źródeł ciepła 
w budynkach i lokalach mieszkalnych miało być realizowane w latach 2017-2019. 
Zaplanowano wykonanie 210 inwestycji, a średnia wartość dofinansowania na inwestycję 
miała wynieść 6,3 tys. zł. Przyjęto, że w latach 2017-2019 zrealizowanych zostanie 200 
wymian kotłów na paliwo stałe na gaz oraz 10 w postaci zastąpienia starego źródła 
przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej. Umowę z Zarządem Województwa 
Małopolskiego o dofinansowanie tego projektu w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna 
polityka energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 (RPO WM) zawarto 13 listopada 2017 r. Całkowita wartość projektu 
wyniosła 2 801,3 tys. zł, z tego 2 746,7 tys. zł stanowiło dofinansowanie, a 54,6 tys. zł wkład 
własny Miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 43-45, 138-182, 565-596, 906-957) 

W okresie objętym kontrolą w Mieście obowiązywał również regulamin udzielania dotacji 
celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta na dofinansowanie inwestycji 
z zakresu ochrony środowiska31. Przedmiotem tej dotacji mogły być m.in. inwestycje 
obejmujące zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych. Maksymalna kwota 
udzielonej dotacji dla takich inwestycji wynosiła 3,0 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 684-690) 

1.3. Do najistotniejszych dokumentów programowych Miasta, które wyznaczały niezbędne 
do realizacji zadania w celu poprawy jakości powietrza należały: 

 Program Ochrony Środowiska dla miasta Nowego Sącza na lata 2014-2016 
z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2013 r. oraz perspektywą na lata 2017-2020 
(POŚ)32, 

 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla miasta Nowy Sącz, sporządzona w 2012 r., 

 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Nowego Sącza (PGN)33. 
(dowód: akta kontroli str. 31-32, 40-42, 92-94) 

W POŚ uwzględniono problematykę ochrony powietrza, a zakres i kierunki działań Miasta 
w zakresie poprawy jakości powietrza były spójne z zapisami POP. W części dotyczącej 
poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego uwzględniono zagadnienia 
związane z jakością powietrza oraz przeanalizowano przyczyny zmian i obecnego stanu 
jakości powietrza w Nowym Sączu. Odniesiono się do założeń zawartych w POP z 2013 r., 
w tym zadań, do realizacji których zobowiązany był Prezydent Miasta. Przedstawiono m.in. 
zakres rzeczowy działań w obszarze ograniczania emisji powierzchniowej na podstawie 
POP i w tym zakresie podano, że na terenie miasta konsekwentnie prowadzona jest polityka 
podłączania nowych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej lub do 
ekologicznych źródeł ciepła, oraz że podłączenia tradycyjnych kotłów węglowych stanowią 
obecnie niewielki już procent nowych podłączeń (5,7% w 2011 r. i 9,3% w 2012 r.). W tym 
zakresie zdefiniowano cel średniookresowy do 2020 r.: Osiągnięcie jakości powietrza 
w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego w powietrzu na 
terenie miasta Nowego Sącza oraz utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie 
z obowiązującymi standardami jakości środowiska, w ramach którego określono działania 
na lata 2014-2016 i wskazano jednostki za nie odpowiedzialne oraz współpracujące, jak 

                                                      
30  Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 5980. 
31  Uchwała nr XVI/167/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z 27 października 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 6685). 

Wcześniej obowiązywała uchwała nr LVI/530/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie 
ustalenia zasad udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na inwestycje 
z zakresu ochrony środowiska (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 6819 – uchylona z dniem 1 grudnia 2015 r.). 

32  Przyjęty uchwałą Nr LXIII/586/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z 18 lutego 2014 r. 
33  Przyjęty i wdrożony do realizacji uchwałą Nr XV/149/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z 15 września 2015 r. 
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i harmonogram realizacji przedsięwzięć, działań służących realizacji celów priorytetowych 
oraz nakłady inwestycyjne w latach 2013-2016. 

(dowód: akta kontroli str. 92-94, 95-98) 

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
uwzględniały realizację zadań mogących wpłynąć na poprawę jakości powietrza. 
W dokumencie tym, jako jeden z podstawowych strategicznych założeń mających na celu 
racjonalizację użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych na obszarze Miasta 
wskazano minimalizację szkodliwych dla środowiska skutków funkcjonowania sektora 
paliwowo-energetycznego na obszarze miasta. W tym zakresie wskazano m.in., że 
zwiększenie sprawności wytwarzania ciepła spowoduje, że istniejące źródła ciepła 
zmniejszą wskaźniki emisji zanieczyszczeń, co w sposób istotny poprawi stan powietrza na 
terenie miasta. Działania w zakresie racjonalizacji użytkowania ciepła powinny polegać na: 

 propagowaniu i popieraniu inwestycji budowy źródeł kompaktowych wytwarzających 
ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu i zasilanych paliwem ekologicznym (gaz 
ziemny, olej opałowy, gaz płynny, paliwa odnawialne), 

 dążenie do likwidacji indywidualnego ogrzewania węglowego poprzez rozbudowę 
systemu ciepłowniczego (budowa kompaktowych węzłów ciepłowniczych) 
i gazowniczego (stosowanie indywidualnych instalacji ogrzewania gazowego), 

 podejmowaniu przedsięwzięć związanych z utylizacją i bezpiecznym składowaniem 
odpadów komunalnych (selekcja odpadów, kompostowanie oraz spalanie 
wyselekcjonowanych odpadów, wykorzystywanie ich jako surowce wtórne, spalanie 
gazu wysypiskowego z ekonomicznie uzasadnionym wykorzystaniem ich energii),  

 popieraniu przedsięwzięć prowadzących do wykorzystywania energii odpadowej. 
W dokumencie tym wskazano, że w najbliższych latach nie przewiduje się szerszego 
wykorzystania dla celów energetycznych energii odnawialnej w oparciu o energię wodną, 
wiatrową i geotermalną, oraz że rozwój energii odnawialnej w rozumieniu lokalnym 
przewiduje się dla energii słonecznej oraz pomp ciepła. Z kolei w zakresie współpracy 
międzygminnej podano, że powinna ona obejmować m.in. wymianę informacji oraz 
dokonywanie uzgodnień przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, a także studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin z terenów znajdujących się w bliskim sąsiedztwie. Gminy mają 
możliwość współpracy przy tworzeniu schematów zarządzania energią cieplną poprzez 
wymianę doświadczeń oraz tworzenie ponadgminnych programów, których celem byłaby 
eliminacja niskiej emisji (np. poprzez tworzenie programów likwidowania niskosprawnych 
źródeł ciepła opalanych węglem czy też promocję odnawialnych źródeł ciepła takie jak 
kolektory słoneczne lub pompy ciepła). 

(dowód: akta kontroli str. 92-94, 99-100) 

Projekt pn. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Nowego Sącza był 
współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2007-2013 (POIiŚ). W PGN zawarto w szczególności: 

 analizę infrastruktury energetycznej oraz identyfikację aspektów i obszarów 
problemowych występujących na terenie Miasta, 

 charakterystykę oraz obecny stan jakości powietrza atmosferycznego, 

 metodologię oraz omówienie wyników przeprowadzonej inwentaryzacji emisji dwutlenku 
węgla do atmosfery, w tym ze źródeł niskiej emisji, 

 efekt ekologiczny w zakresie ograniczenia zużycia energii końcowej [MWh/rok] oraz 
ograniczenia emisji dwutlenku węgla [Mg CO2/rok], 

 identyfikację celów PGN, czynników oddziałujących na jego realizację oraz ocenę 
ekonomiczną wraz ze wskazaniem źródeł finansowania i harmonogramem 
podejmowanych działań, 

 kwestie związane z zarządzaniem PGN oraz organizacją procesu jego realizacji. 
Wskazano, że potrzeba opracowania i realizacji PGN wynikała z niskoemisyjnej polityki 
unijnej i krajowej oraz była zgodna z zapisami Założeń Narodowego Programu Rozwoju 
Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych w 2011 r. przez Radę Ministrów. Przeprowadzona 
inwentaryzacja poziomu zużycia energii i wynikającej z tego emisji CO2 pozwoliła na 
zidentyfikowanie obszarów interwencji oraz stała się podstawą do określenia wizji dla 
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Miasta: Nowy Sącz miastem zarządzanym w sposób efektywny, przyjaznym dla środowiska 
naturalnego, mieszkańców i przedsiębiorców. Infrastruktura miasta ukierunkowana na 
rozwój niskoemisyjny zapewnia coraz lepsze warunki życia mieszkańcom, rozwój 
gospodarczy miasta i obszaru. Celami strategicznymi PGN były: zwiększenie efektywności 
wykorzystania i wytwarzania energii, racjonalne zwiększenie wykorzystania energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych, efektywne zarządzanie infrastrukturą miasta i jej 
rozwój ukierunkowany na wykorzystanie rozwiązań niskoemisyjnych, rozwój transportu 
niskoemisyjnego oraz wprowadzenie racjonalnych wzorców konsumpcji energii i jej 
nośników we wszystkich sektorach gospodarki miasta. Nawiązując do wyznaczonych celów 
oraz na podstawie zgłoszeń potencjalnych interesariuszy PGN i analizy możliwych 
kierunków interwencji opracowano karty projektów planowanych do realizacji do roku 2020. 
W PGN ujęto 48 projektów, w tym 19 projektów z udziałem Miasta34.  

(dowód: akta kontroli str. 92-94, 101-109, 110-137) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

2. Informacje do planowania działań naprawczych 

2.1. W okresie objętym kontrolą źródłami informacji o jakości powietrza na terenie Miasta 
były dane ze stacji pomiarowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Krakowie (WIOŚ), funkcjonującej w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 
(PMŚ), zlokalizowanej w Nowym Sączu przy ul. Nadbrzeżnej. Jednostkowe wyniki stężeń 
zanieczyszczeń ze stacji automatycznej udostępniane były na stronie internetowej 
Małopolskiego Monitoringu Powietrza http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/. Ponadto 
od 2016 r. Miasto, we współpracy z Politechniką Warszawską i Akademią Morską, 
prowadziło pomiary stężeń pyłu PM10 i PM2,5 w ramach lokalnego monitoringu powietrza. 
Dyrektor WOŚ podała, że obecnie funkcjonuje dziewięć punktów pomiarowych na terenie 
Nowego Sącza, oraz że wyniki tych pomiarów mają charakter informacyjny i są dostępne 
dla wszystkich mieszkańców w czasie rzeczywistym na stronie internetowej Miasta. 
Wskazała, że informacja ta ma na celu uświadomienie mieszkańcom jaka jest amplituda 
zmian zanieczyszczenia powietrza w czasie, potwierdzając jednocześnie, że głównym 
problemem jest emisja z palenisk domowych. Lokalny system monitoringu powietrza pełni 
ważną rolę społeczną i edukacyjną, pozwalającą na identyfikację problemu przez każdą 
osobę. Dyrektor WOŚ wskazała również, że wyniki z lokalnych punktów pomiarowych są na 
bieżąco obserwowane przez pracowników WOŚ oraz porównywane z danymi stacji 
referencyjnej PMŚ. Pierwsza analiza jakości powietrza planowana jest w 2018 r., tj. po 
pełnym rocznym cyklu badań, a wyniki stężeń średniorocznych zostaną przeanalizowane 
pod kątem intensyfikacji działań w zakresie redukcji emisji w obszarze najbardziej 
narażonym na zanieczyszczenie. 

(dowód: akta kontroli str. 183, 185, 305-310, 311-318) 

                                                      
34  W ramach działań inwestycyjnych zaplanowano:  

 głęboką termomodernizację budynków użyteczności publicznej (wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, ocieplenie dachu, 
ścian zewnętrznych, wymiana oświetlenia na energooszczędne), 

 termomodernizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej, usługowej i przemysłowej (wymiana stolarki 
okiennej, drzwiowej, ocieplenie dachu, ścian zewnętrznych, wymiana oświetlenia i urządzeń na energooszczędne), 

 zastosowanie rozwiązań (instalacji) OZE, tj. instalacje solarne, fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, 

 zmianę sposobu zaopatrzenia w ciepło w zabudowie mieszkaniowej z preferencją podłączenia do miejskiego systemu 
ciepłowniczego bądź systemu gazowniczego, 

 zmniejszenie strat przesyłu energii cieplnej poprzez m.in. wymianę sieci ciepłowniczych na preizolowane oraz likwidację 
węzłów grupowych, 

 modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne, 

 budowę układu kogeneracyjnego na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego, 

 modernizację lokalnych źródeł ciepła w celu poprawy efektywności ich funkcjonowania, 

 modernizację i rozbudowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów i Oczyszczalni Ścieków w Nowym Sączu wraz z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, 

 przebudowę infrastruktury drogowej oraz budowę zintegrowanego systemu transportowego, jak również budowę ścieżek 
rowerowych w celu zmniejszenia kongestii drogowej w strefach zurbanizowanych, 

 nowy niskoemisyjny tabor samochodowy (autobusy, pojazdy specjalistyczne).  
Z kolei w ramach działań nieinwestycyjnych wskazano: kompleksowe zarządzanie zużyciem i zakupem energii w obiektach 
gminnych, kontrola poprzez okresowy benchmarking obiektów, planowanie energetyczne, w tym aktualizacja założeń do 
planu zaopatrzenia w gaz, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz monitoring i wdrażanie PGN oraz edukacja 
ekologiczna. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 

http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/
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2.2. Informacje Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie 
środowiska, o których mowa w art. 8a ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska35 były 
rozpatrywane przez Radę Miasta Nowego Sącza. Informacje te zostały omówione na 
posiedzeniach Komisji Infrastruktury i Środowiska36 i przyjęte bez uwag, a następnie 
przedstawione na sesji Rady Miasta przez Kierownika Delegatury WIOŚ w Nowym Sączu37. 

 (dowód: akta kontroli str. 183, 186, 191-196, 319-348) 

2.3. Informacje dotyczące głównych podmiotów gospodarczych emitujących 
zanieczyszczenia do powietrza ujęte były w przyjętym i wdrożonym do realizacji PGN, jak 
również w udzielanych przez Prezydenta Miasta pozwoleniach na wprowadzanie gazów lub 
pyłów do powietrza oraz pozwoleniach zintegrowanych.  
W Mieście funkcjonowały dwa niezależne systemy ciepłownicze zarządzane przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Nowym Sączu (MPEC), które były 
zasilane z Kotłowni Millenium i Kotłowni Sikorskiego. W celu osiągnięcia jakości powietrza 
w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego w powietrzu oraz 
utrzymania jakości powietrza atmosferycznego, w 2014 i 2015 r. MPEC przeprowadziło 
modernizację instalacji odpylania, poprawiającą skuteczność odpylania do poziomu 
200 mg/m3 i redukcję około 11 ton pyłu/rok w zakresie Kotłowni Sikorskiego oraz poniżej 
100 mg/m3 i redukcję około 43,5 ton pyłu/rok w zakresie Kotłowni Millenium. 

Informacje dotyczące natężenia ruchu samochodowego na terenie Nowego Sącza 
znajdowały się w PGN, w którym analizy dotyczące ruchu pojazdów na drogach krajowych 
(DK 28, DK 75 i DK 87) oparto o informacje z generalnego pomiaru ruchu 
przeprowadzonego w 2010 r. Z przeprowadzonych analiz wynikało, że największe 
natężenie ruchu w Mieście występowało na drogach krajowych (63%) i powiatowych (31%). 
Dyrektor WOŚ wskazała, że dodatkowo na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad dostępne są dane według generalnego pomiaru ruchu przeprowadzonego 
w 2015 r., oraz że Miasto dysponuje również pomiarami ruchu na wybranych drogach38. 

 (dowód: akta kontroli str. 92-94, 101-109, 183-184, 188-189, 206-280) 

2.4. W 2015 r. Miasto zleciło opracowanie aplikacji – narzędzia informatycznego, bazy 
danych źródeł niskiej emisji oraz przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych systemów 
grzewczych na terenie Nowego Sącza, na podstawie umowy z 17 kwietnia 2015 r. Odbioru 
końcowego przedmiotu umowy dokonano 12 sierpnia 2015 r. Przeprowadzenie 
inwentaryzacji źródeł emisji powierzchniowej było częścią zadania realizowanego w ramach 
Programu KAWKA. Z przeprowadzonej inwentaryzacji sporządzono raport, którego celem 
było wskazanie lokalizacji czynnych pieców, kotłowni i kominków na paliwa stałe, a także 
wskazanie dla każdego budynku odrębnie liczby czynnych pieców, kotłowni oraz kominków 
na paliwo stałe. Do inwentaryzacji w terenie zastosowano wywiad kwestionariuszowy39. 
Z prośbą o informacje w celu realizacji zadania zwrócono się do: MPEC, Tauron 
Dystrybucja S.A. w Krakowie, PSG Sp. z o. o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Jaśle 
(lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego), wspólnot mieszkaniowych oraz 
mieszkańców budynków podczas prowadzonych prac inwentaryzacyjnych. 

                                                      
35  Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 1688 ze zm.). 
36  Odpowiednio w dniach: 10 listopada 2015 r., 9 listopada 2016 r. i 15 listopada 2017 r. 
37  Odpowiednio w dniach: 17 listopada 2015 r., 15 listopada 2016 r. i 21 listopada 2017 r. 
38 Tj.: Pomiary ruchu w przekroju ul. Nawojowskiej i Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu w obrębie fotoradarów, przeprowadzone 

w 2015 r. na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w związku z prośbą Inspekcji Transportu Drogowego; Wyniki pomiarów 
natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych w/c linii Chabówka-Nowy Sącz/Tarnów-Leluchów, 
przeprowadzone w 2016 r. ze względu na obowiązek zarządcy dróg dotyczący przeprowadzania raz na 5 lat badania 
natężenia ruchu na przejazdach kolejowych, wynikający z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 
października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz 
bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1744); Wyniki pomiarów natężenia ruchu w przekroju ulicy: 
Tarnowskiej, Krakowskiej, Marcinkowickiej i Wincentego Witosa w Nowym Sączu, przeprowadzone w 2016 r. oraz Wyniki 
pomiarów natężenia ruchu drogowego w przekroju obwodnicy północnej w ciągu DK nr 28 w Nowym Sączu, 
przeprowadzone w 2017 r. w celu opracowania weryfikacji osiągniętych wskaźników dla zrealizowanego w 2015 r. projektu 
pn. Ulica klasy GP łącząca DK75 skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) 
w granicach Nowego Sącza – przełożenie DK28 Zator-Przemyśl, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ. 

39 Opracowano zestaw pytań, które zadawał ankieter i uzupełniał ankietę w oparciu o udzielone przez respondenta 
odpowiedzi. W przypadku kategorycznej odmowy udzielenia informacji lub niezastania respondenta po trzykrotnej próbie, 
stosowano technikę obserwacji i wywiadu sąsiedzkiego (m.in. obserwowano posesję pod kątem lokalizacji na jej terenie 
paliw stałych, rodzaj komina oraz dymu z komina). Biorąc pod uwagę te informacje oraz stan techniczny budynku, 
oszacowano rodzaj ogrzewania dla takich budynków. 
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W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji ustalono m.in., że: 

 do inwentaryzacji przeznaczonych było 12 151 punktów adresowych, z czego 10 611 
(87,3%) objęto inwentaryzacją, w tym informacje o 513 punktach uzyskano z MPEC; 

 spośród budynków objętych inwentaryzacją 4 711 budynków (44,4%) posiadało 
ogrzewanie na paliwo stałe, 4 362 (41,1%) – na paliwo gazowe, 630 (5,9%) – z miejskiej 
sieci ciepłowniczej, 191 (1,8%) – elektryczne, a 42 (0,4%) – na paliwo olejowe (w tym 
liczbach ujęto budynki wyposażone w ewentualnie inny dodatkowy rodzaj ogrzewania); 

 zinwentaryzowano łącznie 5 722 źródła ogrzewania na paliwa stałe, z tego 4 253 
(74,3%) kotły centralnego ogrzewania na paliwo stałe np. węgiel, ekogroszek, miał 
(kocioł na cały budynek), 635 (11,1%) pieców typu kominek, 477 (8,3%) pieców typu 
piec kaflowy, 257 (4,5%) pieców typu piec/kocioł/koza na drewno, 72 (1,3%) piece typu 
trzon kuchenny (angielka) i 28 (0,5%) innych pieców/kotłów na paliwo stałe.  

W raporcie z inwentaryzacji określono również szacunkową wielkość emisji zanieczyszczeń 
wynikających ze spalania paliw stałych i gazowych w urządzeniach grzewczych 
zinwentaryzowanych na terenie Nowego Sącza40. W zakresie emisji dla paliw stałych 
(węgiel, drewno) podano w szczególności 377 Mg/rok pyłu zawieszonego PM10, 371 Mg/rok 
pyłu PM2,5 i 0,16 Mg/rok B(a)P. 

Pozyskane z przeprowadzonej inwentaryzacji dane pozwoliły na opracowanie aplikacji – 
narzędzia informatycznego, bazy danych źródeł niskiej emisji. Koszt przeprowadzenia 
inwentaryzacji indywidualnych systemów grzewczych oraz opracowania bazy danych 
wyniósł 129,0 tys. zł, z czego 109,6 tys. zł sfinansowano z dotacji WFOŚiGW i NFOŚiGW 
w ramach Programu KAWKA, a 19,4 tys. zł ze środków własnych Miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 92-94, 349-379) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

3. Realizacja zadań określonych w POP 

3.1. W latach 2014-2017 (I półrocze) Miasto realizowało działania naprawcze określone 
w POP z 2013 r. i POP z 2017 r., w szczególności: 
1) w zakresie programowania (przygotowania) działań naprawczych: 

 w 2015 r. opracowano PGN, służący podniesieniu efektywności energetycznej, 
zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, którego koszt wyniósł 91,0 tys. zł, z tego 77,4 tys. zł sfinansowano 
ze środków UE w ramach POIiŚ, a 13,6 tys. zł ze środków własnych Miasta, 

 w ramach Programu KAWKA: w 2015 r. dokonano inwentaryzacji indywidualnych 
systemów grzewczych na terenie Nowego Sącza, w wyniku której uzyskano 
informacje na temat lokalizacji i liczby czynnych pieców, kotłów oraz kominków na 
paliwo stałe, co pozwoliło na określenie potencjału do zmiany ogrzewania oraz 
wybranie kierunku prowadzonych działań modernizacyjnych systemu ogrzewania, 
zgodnie z zainteresowaniem mieszkańców (koszt inwentaryzacji i opracowania 
bazy danych wyniósł 129,0 tys. zł, z tego 109,6 tys. zł pokryto środkami dotacji 
WFOŚiGW i NFOŚiGW, a 19,4 tys. zł wydatkowano ze środków własnych Miasta); 
w latach 2014-2016 przeprowadzono kampanię promocyjną, na którą 
wydatkowano łącznie 59,8 tys. zł, z tego 36,0 tys. zł ze środków własnych Miasta, 
a 23,8 tys. zł ze środków dotacji WFOŚiGW i NFOŚiGW. 

Łączny koszt działań naprawczych zrealizowanych w zakresie przygotowania działań 
naprawczych w latach 2014-2017 (I półrocze) wyniósł 279,8 tys. zł, z tego 69,0 tys. zł 
wydatkowano ze środków własnych Miasta, 77,4 tys. zł ze środków UE, a 133,4 tys. zł ze 
środków WFOŚiGW i NFOŚiGW; 

                                                      
40  Obliczenie emisji poszczególnych substancji wytwarzanych podczas spalania w piecach, kotłach i kominkach zarówno na 

paliwa stałe jak i gazowe, wykonano przyjmując wskaźniki dla spalania węgla i drewna opracowane przez NFOŚiGW 
w ramach Programu KAWKA. Dla przykładu wskaźniki emisji pyłu zawieszonego PM10 zaproponowane przez NFOŚiGW 
wynoszą: 380g/GJ w przypadku spalania paliw stałych (z wyłączeniem biomasy) oraz 810g/GJ w sytuacji spalania biomasy. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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2) w zakresie ograniczenia emisji ze źródeł powierzchniowych w latach 2014-2016 
zrealizowano po sześć działań naprawczych określonych w POP w tym obszarze,  
a w I półroczu 2017 r. – cztery zadania, tj.: 

 w 2014 r.: w ramach Programu KAWKA zlikwidowano 100 kotłów/pieców 
węglowych i zastąpiono je przede wszystkim kotłami gazowymi lub nowymi kotłami 
węglowymi o sprawności cieplnej powyżej 80% (1 161,4 tys. zł) oraz ze środków 
własnych Miasta (7,5 tys. zł) zlikwidowano cztery piece węglowe w mieszkaniach 
komunalnych i zamontowano w nich grzejniki elektryczne (3.1.1.2); w ramach 
Programu KAWKA sfinansowano również montaż 22 instalacji kolektorów 
słonecznych u podmiotów prywatnych, których koszt wyniósł 309,2 tys. zł (3.1.1.5); 
przeprowadzono termomodernizację w sześciu budynkach użyteczności publicznej 
(wymiana okien, stolarki okiennej, drzwi, docieplenie budynków z wymianą stolarki 
zewnętrznej), wydatkując ze środków własnych Miasta 242,7 tys. zł (3.1.1.7) oraz 
w dwóch mieszkaniach komunalnych (wymiana okien i stolarki okiennej), na które 
wydatkowano 141,2 tys. zł ze środków własnych Miasta (3.1.1.6); MPEC 
zmodernizowało sieć ciepłowniczą poprzez wymianę odcinka sieci ciepłowniczej 
wykonanej w technologii kanałowej na sieć ciepłowniczą wykonaną w technologii 
rur preizolowanych na 490,5 m.b. na os. Wojska Polskiego i 177 m.b. na os. Wólki 
i wydatkowało na ten cel 819,5 tys. zł (3.1.1.3); Straż Miejska przeprowadziła 133 
kontrole spalania odpadów (3.1.1.8); 

 w 2015 r.: w ramach Programu KAWKA zlikwidowano 218 kotłów/pieców 
węglowych i zastąpiono je głównie kotłami gazowymi lub nowymi kotłami 
węglowymi o sprawności cieplnej powyżej 80% (2 407,3 tys. zł) oraz ze środków 
własnych Miasta (7,9 tys. zł), zlikwidowano trzy piece węglowe w mieszkaniach 
komunalnych i zamontowano w nich grzejniki elektryczne (3.1.1.2); w ramach 
Programu KAWKA sfinansowano również montaż 27 instalacji kolektorów 
słonecznych u podmiotów prywatnych, których koszt wyniósł 334,4 tys. zł (3.1.1.5); 
przeprowadzono termomodernizację w trzech budynkach użyteczności publicznej 
(wymiana stolarki okiennej), wydatkując ze środków własnych Miasta 46,1 tys. zł 
(3.1.1.7) oraz w dziecięciu mieszkaniach komunalnych (wymiana okien i stolarki 
okiennej), na które wydatkowano 89,9 tys. zł ze środków własnych Miasta (3.1.1.6); 
MPEC rozbudowało sieć ciepłowniczą o 58 m.b. umożliwiając przyłączenie 
projektowanych budynków spółdzielni mieszkaniowej i wydatkowało na ten cel 
50,3 tys. zł (3.1.1.3); Straż Miejska przeprowadziła 224 kontrole spalania odpadów 
(3.1.1.8); 

 w 2016 r.: w ramach Programu KAWKA zlikwidowano 307 kotłów/pieców 
węglowych i zastąpiono je głównie kotłami gazowymi lub nowymi kotłami 
węglowymi o sprawności cieplnej powyżej 80%, których koszt wyniósł 
3 095,3 tys. zł (3.1.1.2) oraz sfinansowano montaż 30 instalacji kolektorów 
słonecznych u podmiotów prywatnych, których koszt wyniósł 236,3 tys. zł (3.1.1.5); 
przeprowadzono częściową termomodernizację w budynku szkoły (wymiana 
stolarki okiennej), wydatkując ze środków własnych Miasta 48,4 tys. zł (3.1.1.7) 
oraz w 22 mieszkaniach komunalnych (wymiana stolarki okiennej), na które 
wydatkowano 48,1 tys. zł ze środków własnych Miasta, a Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. (MPK) przeprowadziło 
termomodernizację własnego budynku wydatkując na ten cel 509,1 tys. zł, w tym 
314,0 tys. zł ze środków WFOŚiGW (3.1.1.6); MPEC rozbudowało sieć 
ciepłowniczą o 280 m.b. umożliwiając przyłączenie pięciu budynków i wydatkowało 
na ten cel 638,7 tys. zł (3.1.1.3); Straż Miejska przeprowadziła 310 kontroli 
spalania odpadów (3.1.1.8); 

 w I półroczu 2017 r. ze środków własnych Miasta zlikwidowano sześć pieców 
węglowych w mieszkaniach komunalnych i zamontowano w nich grzejniki 
elektryczne i kocioł gazowy, na co wydatkowano 22,7 tys. zł (3.1.1.2), 
sfinansowano montaż czterech instalacji kolektorów słonecznych u podmiotów 
prywatnych w wysokości 11,2 tys. zł (3.1.1.5) oraz przeprowadzono prace 
termomodernizacyjne w 14 mieszkaniach komunalnych (wymiana okien i stolarki 
okiennej), na które wydatkowano 61,1 tys. zł (3.1.1.6); Straż Miejska 
przeprowadziła 325 kontroli spalania odpadów (3.1.1.8). 
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Łączny koszt działań naprawczych zrealizowanych w zakresie ograniczenia emisji ze źródeł 
powierzchniowych w latach 2014-2017 (I półrocze) wyniósł 14 441,0 tys. zł, z tego 
1 582,3 tys. zł wydatkowano ze środków własnych Miasta, 94,3 tys. zł ze środków UE, 
4 751,0 tys. zł ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW, 2 157,2 tys. zł stanowił wkład własny 
beneficjentów dotacji na wymianę pieca węglowego oraz montaż kolektorów słonecznych, 
a 5 856,2 tys. zł stanowiły wydatki spółek komunalnych Miasta; 

3) w zakresie ograniczenia emisji ze źródeł liniowych w latach 2014-2015 zrealizowano po 
pięć działań naprawczych określonych w POP, a w 2016 i 2017 r. (I półrocze) – po trzy 
działania naprawcze, tj. 

 we wszystkich latach przeprowadzano regularne mycie, remonty i poprawę 
nawierzchni dróg o łącznej długości 6 km41 (3.1.2.4), 

 w poszczególnych latach przeprowadzono kontrole na wszystkich42 stacjach 
diagnostycznych zlokalizowanych na terenie Nowego Sącza (3.1.2.7), 

 zrealizowano inwestycje w zakresie rozwoju komunikacji rowerowej, tj. w 2014 r. 
wyznaczono ścieżki rowerowe wzdłuż ulic o długości 2 000 m.b., a w 2015 r. 
wybudowano ścieżki rowerowe o długości 982 m.b. i powierzchni 2 225 m2, 

 poprawiono organizację ruchu samochodowego w Mieście przede wszystkim 
poprzez budowę w latach 2014-2015 obwodnicy północnej, stanowiącej 
bezpośrednie powiązanie drogi krajowej nr 75 i drogi powiatowej 25219 (zadanie 
pn. Ulica klasy GP łączącej DK75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) 
z ul. Marcinkowicką w granicach Nowego Sącza – przełożenie DK28 Zator – 
Przemyśl), co w dużym stopniu przyczyniło się do zmniejszenia emisji spalin 
i hałasu na terenach zamieszkałych, odciążenia istniejącego układu 
komunikacyjnego oraz wyprowadzania ruchu tranzytowego poza zwarte obszary 
zabudowy centrum Miasta, 

 we wszystkich latach MPK wymieniało tabor autobusowy (łącznie 26 autobusów) 
w miejsce starych i wyeksploatowanych autobusów, w tym w 2014 r. zakupiono 
trzy nowe autobusy spełniające normy czystości spalin Euro 5 (1 845,5 tys. zł). 

Łączny koszt działań naprawczych zrealizowanych w zakresie ograniczenia emisji ze źródeł 
liniowych w latach 2014-2017 (I półrocze) wyniósł 156 667,1 tys. zł, z tego 43 734,5 tys. zł 
wydatkowano ze środków własnych Miasta, 110 699,3 tys. zł ze środków UE43, 
a 2 233,6 tys. zł stanowiły wydatki spółki komunalnej Miasta; 

4) w zakresie działań informacyjno-edukacyjnych w latach 2014-2016 przeprowadzono 
łącznie po pięć akcji/kampanii informacyjno-edukacyjnych, a w I półroczu 2017 r. – dwie 
takie akcje. W ramach tych działań przeprowadzono prelekcje w szkołach 
i przedszkolach, happening na płycie Rynku, gry, zabawy i konkursy ekologiczne, 
zorganizowano Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej oraz udział w akcji Rower 
Pomaga, wydano materiały szkoleniowe dla szkół, jak również prowadzono prelekcje 
z zakresu ochrony środowiska podczas zebrań osiedlowych i festynów osiedlowych. 
W trakcie tych akcji rozpowszechniano wiedzę na temat ochrony powietrza, co miało 
przyczynić się do wzrostu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców i uczniów 
sądeckich szkół oraz pozwolić na wczesne wypracowanie postaw odpowiedzialności za 
jakość powietrza wśród mieszkańców Miasta. Łączny koszt przeprowadzenia tych akcji 
wyniósł 78,9 tys. zł, z tego 62,9 tys. zł wydatkowano ze środków własnych Miasta, 
a 16,0 tys. zł ze środków WFOŚiGW; 

5) w zakresie innych działań: 

 MPEC przeprowadziło w 2014 r. modernizację instalacji odpylania na kotłowni 
Sikorskiego, w wyniku czego poprawiono skuteczność odpylania do poziomu 
200 mg/m3 (efekt ekologiczny to redukcja ok. 11 ton pyłu/rok), a w 2015 r. – na 
kotłowni Millenium, w wyniku czego poprawiono skuteczność odpylania do 

                                                      
41  Z tego: 1 040 m w 2014 r., 720 m w 2015 r., 3 760 m w 2016 r. i 485 m w I półroczu 2017 r. 
42  W latach 2014-2015 przeprowadzono kontrole 13 stacji diagnostycznych, w 2016 r. – 14 stacji diagnostycznych,  

a w I półroczu 2017 r. – siedmiu stacji diagnostycznych. 
43  W tym 83 695,6 tys. zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ na realizację inwestycji 

dotyczącej budowy Obwodnicy Północnej oraz 1 435,0 tys. zł z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007-2013 na wymianę taboru autobusowego z wyposażeniem w elementy Inteligentnych Systemów Transportowych. 
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poziomu <100 mg/m3 (efekt ekologiczny to redukcja ok. 43,5 ton pyłu/rok); 
na zadania te wydatkowano łącznie 4 041,1 tys. zł, 

 spółka komunalna NOVA Sp. z o.o. w 2015 r. zrealizowała zadanie w zakresie 
rozbudowy systemu odgazowania składowiska odpadów i wykorzystania biogazu 
składowiskowego do celów energetycznych (w układzie kogeneracji wytwarzana 
jest energia elektryczna i ciepło), w wyniku czego wytworzona w generatorze 
prądotwórczym energia elektryczna wykorzystywana była na potrzeby własne, a jej 
nadwyżka przesyłana do sieci energetycznej Energia i wykorzystywana do 
zasilania urządzeń zainstalowanych na składowisku w różnych procesach 
technologicznych; koszt tego zadania wyniósł 111,5 tys. zł. 

Łączny koszt pozostałych działań naprawczych w latach 2014-2017 (I półrocze) wyniósł 
4 152,6 tys. zł i w całości stanowił wydatki spółek komunalnych Miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 380-384, 387-398, 406-440, 691) 

W ramach działania Poprawa organizacji ruchu samochodowego w miastach (3.1.2.3), 
na terenie ścisłego centrum Nowego Sącza w ciągu całej doby obowiązywały zakazy 
poruszania się samochodów ciężarowych o masie powyżej 3,5 t. Dyrektor WOŚ wskazała, 
że w okolicach centrum na drogach krajowych nie ma takiego zakazu, ponieważ wiąże się 
to z istniejącym układem komunikacyjnym oraz lokalizacją Nowego Sącza jako miasta 
tranzytowego. Wynika to również z układu urbanistycznego, gęstej zabudowy 
mieszkaniowej i braku terenów do wyprowadzenia ruchu tranzytowego poza Miasto. 
W ubiegłych latach, staraniem władz Miasta, zostały wykonane odcinki, które w przyszłości 
będą mogły stanowić alternatywę dla przeprowadzenia ruchu tranzytowego (np. obwodnica 
północna), aby to jednak miało miejsce i zamierzony cel został osiągnięty, konieczna jest 
budowa brakujących łączników obwodnicy, która jest w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. Wskazała również, że starania władz Miasta są ograniczone, 
w zależności od posiadania środków finansowych, a inwestycje takie jak obwodnice 
prowadzące ruch tranzytowy są wielkonakładowe. 

Dyrektor WOŚ podała, że na terenie Miasta na bieżąco w ramach posiadanych środków 
finansowych wdrażane są działania mające na celu poprawę płynności ruchu oraz 
zarządzanie ruchem drogowym. Zmodernizowano skrzyżowania (m.in. poprzez budowę 
rond, wykonanie pasów dodatkowych do skrętów w lewo) oraz program sygnalizacji 
świetlnej. W Nowym Sączu obowiązuje strefa płatnego parkowania w centrum Miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 670-672, 673-675) 

W zakresie działania naprawczego Rozwój komunikacji rowerowej w miastach (3.1.2.6) 
w Nowym Sączu wykonano nowe ciągi rowerowe i wyznaczono je w przekrojach ulic. 
Dyrektor WOŚ wskazała, że każdorazowo, w przypadku projektowania nowych rozwiązań 
komunikacyjnych w miejscach, w których z uwagi na dostępność terenu jest taka 
możliwość, projekty uwzględniają potrzeby rowerzystów44. Ponadto na terenie Miasta 
lokalizowane są stojaki dla rowerów – w okolicy centrum zlokalizowano w latach 2016-2017 
stojaki dla ponad 30 rowerów w miejscach ogólnodostępnych, w bezpośredniej lokalizacji 
obiektów publicznych. Ponadto prowadzone są akcje związane z popularyzacją komunikacji 
rowerowej, np. Kręć kilometry, w których Nowy Sącz w 2016 r. uplasował się w pierwszej 
20-ce miast Polski. Akcje tego typu koordynowane są przez powołanego Pełnomocnika 
Prezydenta Miasta do spraw komunikacji rowerowej – Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, 
który pełni tę funkcję w ramach swoich obowiązków służbowych. 

(dowód: akta kontroli str. 670-672, 673-675) 

W ramach działania Spójna polityka na szczeblu lokalnym uwzględniająca priorytety 
poprawy jakości powietrza (3.1.4.4), MPK, poza zakupem w 2014 r. trzech autobusów 
spełniających normy emisji spalin Euro 5, po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego 
pn. Dostawa fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich spełniających 
normę emisji spalin EURO 6 w dwóch typach, w dniu 15 stycznia 2018 r. podpisało dwie 
umowy na zakup łącznie 30 autobusów, które będą spełniać normę emisji spalin EURO 6 

                                                      
44  Przykładowo: zaprojektowano i wykonano ścieżkę rowerową w ciągu obwodnicy północnej, wykonano ścieżkę rowerową 

w ciągu ul. Witosa (II połowa 2017 r.), uwzględniono ścieżki rowerowe przy projekcie przebudowy Mostu Heleńskiego, 
wybudowano chodnik i ścieżkę rowerową w ciągu ul. Kamiennej, wyznaczono ścieżki rowerowe w ciągu ul. Prażmowskiego 
i Bulwaru Narwiku. 
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i będą dostarczane sukcesywnie od września 2018 r. Wartość brutto tych umów wyniosła 
łącznie 32 649,1 tys. zł. Zadanie to było objęte dofinansowaniem z RPO WM w ramach Osi 
Priorytetowej 4 Regionalna polityka energetyczna, działania 4.5 Niskoemisyjny transport 
miejski, poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – spr (umowa z 27 grudnia 
2017 r.). Całkowita wartość projektu wyniosła 61 213,4 tys. zł, w tym dofinansowanie 
w wysokości do 40 171,2 tys. zł. 
Dyrektor WOŚ podała również, że Wydział Organizacyjny przeprowadzając postępowanie 
na zakup pojazdu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta (w trybie Kodeksu cywilnego, 
w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych45), 
w opisie przedmiotu zamówienia określił wymogi techniczne, o których mowa w § 3 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena 
obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień 
publicznych46, tj. zużycie energii, emisja dwutlenku węgla, emisję zanieczyszczeń tlenków 
azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów. 

(dowód: akta kontroli str. 670-672, 673-675, 879-904) 

W zakresie działania Poprawa warunków przewietrzania miast i ochrona terenów zielonych 
(3.1.4.5), w latach 2014-2017 (I półrocze) uchwalono miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego i ich zmiany, które zawierały postanowienia chroniące powietrze przed 
zanieczyszczeniami, w szczególności poprzez ustalenie: 

 zakazu realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko, za wyjątkiem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji 
oraz istniejących obiektów należących do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko (w terenach przeznaczonych dla produkcji w planach 
dopuszczono realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko), 

 obowiązku stosowania najlepszej dostępnej techniki z zakresu ochrony środowiska przy 
realizacji inwestycji usługowej i produkcyjnej, 

 zakazu stosowania paliw stałych wysokoemisyjnych. 
Ponadto w planach miejscowych postanowiono, że gospodarka cieplna winna odbywać się 
zgodnie z zasadami określonymi w planie zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe oraz dopuszczono indywidualne i grupowe systemy zaopatrzenia w ciepło. 
Przewietrzanie miasta zapewniały głównie kanały wentylacyjne wzdłuż rzek. Miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego zapewniały ochronę zieleni przyrzecznej oraz 
obudowy biologicznej rzek przepływających przez obszar Nowego Sącza (Dunajec, 
Kamienica, Poprad i Łubinka) oraz mniejszych potoków. W terenach tych obowiązywały 
zakazy zabudowy lub ograniczenia. Ochronę terenów zielonych w planach miejscowych 
zapewniono również poprzez ochronę terenów zieleni urządzonej – istniejących parków, 
skwerów, ogrodów przydomowych, ochronę istniejących kompleksów leśnych oraz 
możliwość zwiększania terenów leśnych poprzez zalesianie terenów nieprzydatnych dla 
celów inwestycyjnych, jak również ustalanie w planach miejscowych powierzchni 
biologicznie czynnych w nowych terenach przeznaczonych do zainwestowania, szczególnie 
w terenach położonych na wzgórzach otaczających dolinną część miasta. 

 (dowód: akta kontroli str. 670-672, 673-676, 867-878) 

3.2. W zakresie realizacji PONE – eliminacja niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe 
(3.1.1.2), w latach 2014-2016 zlikwidowano łącznie 632 piece/kotły węglowe, w tym 625 
w ramach Programu KAWKA, a w latach 2013-2015 – 325 pieców/kotłów węglowych. 
W POP z 2013 r. szacunkowy zakres tego działania na lata 2013-2015 określono na 
poziomie 1 548 lokali do likwidacji źródeł spalania paliw stałych, a do 2023 r. – na poziomie 
6 968 lokali47. Według przeprowadzonej w 2015 r. inwentaryzacji, na terenie Nowego Sącza 
liczba budynków posiadających ogrzewanie na paliwo stałe wyniosła 4 711, a liczba źródeł 
ogrzewania na paliwo stałe – 5 722. Efekt ekologiczny do uzyskania w latach 2013-2015 
w tym zakresie w POP ustalono m.in. na poziomie: 47,34 Mg/rok PM10, 46,83 Mg/rok PM2,5 
i 0,027 Mg/rok B(a)P.  

                                                      
45  Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm. 
46  Dz. U. Nr 96, poz. 559. 
47  W POP z 2017 r. zakres rzeczowy określono ogólnie dla strefy małopolskiej oraz dodano nowe zadanie pn. Wprowadzenie 

ograniczeń w użytkowaniu instalacji na paliwa stałe, w którym zakres rzeczowy określono dla całego województwa. 
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W obszarze rozbudowy i modernizacji sieci ciepłowniczej (3.1.1.3), w latach 2014-2016: 
zmodernizowano 667,5 m.b. sieci ciepłowniczej (2014 r.) oraz rozbudowano tę sieć 
o 338 m.b. umożliwiając przyłącz projektowanych budynków spółdzielni mieszkaniowej 
(2015 r.) oraz podłączenie pięciu budynków (2016 r.). W 2013 r. rozbudowano sieć 
ciepłowniczą o 246 m.b. poprzez wykonanie przyłączy do: obiektów PKP Cargo (likwidacja 
kotłowni węglowej), budynku wielorodzinnego, biurowo-magazynowego i handlowo-
usługowego oraz zmodernizowano 101 m.b. sieci ciepłowniczej. W latach 2013-2015 
zmodernizowano łącznie 768,5 m.b. sieci ciepłowniczej oraz rozbudowano tę sieć 
o 304 m.b. W POP z 2013 r. w zakresie rzeczowym tego zadania na lata 2013-2015 
przewidziano 511 lokali do podłączenia do sieci ciepłowniczej oraz 2 300 lokali do 2023 r. 
(w POP z 2017 r. zakres rzeczowy określono dla całej strefy małopolskiej). Efekt 
ekologiczny do uzyskania w latach 2013-2015 w tym zakresie ustalono m.in. na poziomie: 
16,37 Mg/rok PM10, 16,48 Mg/rok PM2,5 i 0,01 Mg/rok B(a)P. 

W zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w celu obniżenia kosztów 
eksploatacyjnych ogrzewania niskoemisyjnego (3.1.1.5), w latach 2014-2016 
dofinansowano montaż łącznie 79 instalacji kolektorów słonecznych (odpowiednio 22, 27 
i 30) o łącznej powierzchni czynnej 479,76 m2 (odpowiednio 142 m2, 159,36 m2 i 178,4 m2), 
a w 2013 r. dofinansowano montaż instalacji kolektorów o powierzchni 144,5 m2. W POP 
z 2013 r. szacunkowa liczba lokali z zastosowaniem OZE w latach 2013-2015 miała 
wynieść 776, a wymagany efekt ekologiczny ograniczenia emisji ustalono łącznie dla strefy 
małopolskiej (w POP z 2017 r. zakres rzeczowy określono dla całej strefy małopolskiej). 

W obszarze termomodernizacji budynków oraz wspierania budownictwa 
energooszczędnego w budownictwie mieszkaniowym (3.1.1.6), w latach 2014-2016 
przeprowadzono prace termomodernizacyjne w 34 budynkach komunalnych (odpowiednio 
2, 10 i 22), a w 2013 r. nie realizowano zadań w tym zakresie. W POP z 2013 r. dla Nowego 
Sącza założono szacunkowo 324 lokale do termomodernizacji w latach 2013-2015, 
a wymagany efekt ekologiczny ograniczenia emisji ustalono łącznie dla strefy małopolskiej 
(w POP z 2017 r. zakres rzeczowy ustalono dla całego województwa). 

W zakresie termomodernizacji budynków oraz wspierania budownictwa energooszczędnego 
w obiektach użyteczności publicznej (3.1.1.7), w latach 2014-2016 przeprowadzono prace 
termomodernizacyjne w 10 budynkach (odpowiednio 6, 3 i 1), a w 2013 r. w tym zakresie 
przeprowadzono prace termomodernizacyjne w czterech budynkach użyteczności 
publicznej. W POP z 2013 r. dla Nowego Sącza założono efekt rzeczowy w postaci 
obniżenia rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie 19,3 TJ do 2023 r., wymagany 
efekt ekologiczny ograniczenia emisji ustalono łącznie dla strefy małopolskiej (w POP 
z 2017 r. brak tego działania naprawczego). 

W celu wyeliminowania spalania odpadów (3.1.1.8), w latach 2014-2016 Straż Miejska 
przeprowadziła łącznie 667 kontroli w tym zakresie (odpowiednio 133, 224 i 310),  
a w 2013 r. – 373 kontrole. W POP z 2013 r. dla Nowego Sącza przewidziano 1 500 kontroli 
rocznie. Taki sam zakres rzeczowy określono w POP z 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 43-90, 380-384, 385-386, 399-440, 855) 

Dyrektor WOŚ, odnosząc się do niższego, niż zakładano w POP z 2013 r., poziomu 
realizacji zadań w zakresie termomodernizacji budynków oraz wspierania budownictwa 
energooszczędnego w budownictwie mieszkaniowym (3.1.1.6) wskazała, że 
skoncentrowano się w głównej mierze na realizacji działania naprawczego, dotyczącego 
eliminacji niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe, uważając to za priorytetowe działanie 
służące poprawie jakości powietrza jako całości. Wskazała również, że obecnie realizowany 
projekt pn. Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap II, dotyczący 
dofinansowania zmiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, z pewnością przyczyni się 
do zwiększenia działań w tym zakresie, ponieważ program ten, w celu osiągnięcia jak 
największych korzyści ekologicznych oraz finansowych, „wymusza” w konkretnych 
przypadkach przeprowadzenie przez mieszkańców prac termomodernizacyjnych. Ponadto 
Dyrektor WOŚ podała, że rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej (3.1.1.3) jest 
uzależniona przede wszystkim od możliwości techniczno-ekonomicznych MPEC oraz 
zainteresowania mieszkańców, które z kolei jest niewielkie ze względu na wysoki koszt 
takiej inwestycji. W odniesieniu do określonej w POP szacunkowej liczby (1 500) kontroli 
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w ciągu roku w zakresie spalania odpadów (3.1.1.8), Dyrektor WOŚ wskazała, że liczba ta 
jest znacznie zawyżona i niemożliwa do zrealizowania, gdyż przewiduje przeprowadzenie 
125 kontroli miesięcznie, tj. 6 kontroli dziennie tylko w tym zakresie, a biorąc pod uwagę 
fakt, że kontrole takie odbywają się głównie w sezonie grzewczym (7 miesięcy), tym bardziej 
jest to nierealne do osiągnięcia. 

(dowód: akta kontroli str. 857-858, 859-860) 

3.3. Według danych uzyskanych z UMWM, na podstawie sprawozdań z realizacji POP za 
lata 2014-2016, uzyskany efekt ekologiczny przez Miasto wyniósł: 24,75 Mg/rok PM10, 
23,39 Mg/rok PM2,5 i 0,045 Mg/rok B(a)P. Stopień realizacji celów, tj. zakładanej wielkości 
redukcji emisji do 2023 r. określonych w POP z 2013 r., w zakresie tych substancji 
ukształtował się na poziomie: 11,6% dla PM10 (zakładana wielkość to 213,04 Mg/rok), 
11,1% dla PM2,5 (210,73 Mg/rok) i 37,5% dla B(a)P (0,120 Mg/rok), a zatem – przy 
dotychczasowym tempie realizacji działań naprawczych – osiągnięcie założonych celów 
nastąpi po około 27 latach dla pyłów zawieszonych, a w przypadku B(a)P po około ośmiu 
latach. Mając jednak na uwadze zakładaną wielkość redukcji emisji do 2023 r. ustaloną 
w aktualizacji POP z 2017, stopień realizacji celów w odniesieniu do tych wielkości w latach 
2014-2016 ukształtował się na poziomie: 7,9% dla PM10 (312,0 Mg/rok), 7,6% dla PM2,5 
(306,0 Mg/rok) i 33,3% dla B(a)P (0,135 Mg/rok), co oznacza, że przy utrzymaniu bieżącego 
tempa realizacji zadań osiągnięcie oczekiwanej jakości powietrza w zakresie pyłów 
zawieszonych zajmie około 39 lat. 

(dowód: akta kontroli str. 380-384, 406-440, 475, 610-615, 691, 855) 

3.4. Skala działań naprawczych zrealizowanych w latach 2014-2016, w porównaniu do 
zakresu takich działań z lat 2011-2013, tj. okresu objętego poprzednią kontrolą NIK 
(P/14/086) była zdecydowanie większa. Przede wszystkim w okresie objętym kontrolą 
opracowano i wdrożono PONE, podczas gdy w latach 2011-2013 działania podejmowane 
w zakresie redukcji emisji ze źródeł powierzchniowych ograniczały się głównie do 
dofinansowania montażu kolektorów słonecznych i termomodernizacji obiektów 
użyteczności publicznej, które stanowią działania uzupełniające wobec głównego działania 
naprawczego, jakim jest eliminacja starych niskosprawnych urządzeń grzewczych w ramach 
realizowanego przez gminy systemu dotacji do wymiany źródeł ogrzewania. Łączny koszt 
zrealizowanych w latach 2014-2016 działań naprawczych w ramach POP wyniósł 
175 275,4 tys. zł i w porównaniu do łącznego kosztu działań naprawczych zrealizowanych 
w latach 2011-2013 (14 825,8 tys. zł) był prawie dwunastokrotnie wyższy. Efekt ekologiczny 
uzyskany w latach 2014-2016 był wyższy odpowiednio o: 17,16 Mg/rok PM10 (226,1%), 
15,92 Mg/rok PM2,5 (213,1%) i 0,04047 Mg/rok B(a)P (893,4%) od wielkości uzyskanych 
w latach 2011-201348. 

(dowód: akta kontroli str. 380-384, 385-386) 

3.5. W okresie objętym kontrolą Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK), po 
przyjęciu informacji o wystąpieniu lub ryzyku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych 
w zakresie II stopnia zagrożenia49 z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
w Krakowie, powiadamiano mieszkańców przesyłając (pocztą elektroniczną) komunikat do 
służb, inspekcji i straży, mediów, firm, szkół, pracowników Urzędu Miasta, zakładów opieki 
zdrowotnej i mieszkańców Miasta zgodnie z posiadanym rozdzielnikiem, poprzez 
opublikowanie komunikatu na stronie internetowej Miasta w zakładce Ostrzeżenia i alarmy 
oraz za pośrednictwem systemu SMS. MCZK dysponowało bazą danych podmiotów 
i instytucji do powiadamiania i ostrzegania o wprowadzeniu II i III stopnia zanieczyszczenia 
powietrza. Baza ta była na bieżąco aktualizowana (m.in. w przypadku otrzymania informacji 
o zmianach od zainteresowanych jednostek), a raz do roku przeprowadzano pełną 
aktualizację adresów e-mail (ostatnia pełna aktualizacja została przeprowadzona we 
wrześniu 2017 r.). W latach 2014-2016 MCZK otrzymało z Wojewódzkiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Krakowie trzy ostrzeżenia o zanieczyszczeniu powietrza 
(II stopień zagrożenia), tj. w dniach: 6 i 7 grudnia 2014 r. oraz 6 stycznia 2016 r.  
W Urzędzie Miasta nie prowadzono ewidencji komunikatów wydanych w I stopnia 
zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza, ani też analiz w tym zakresie. MCZK otrzymywało 

                                                      
48  W latach 2011-2013 efekt ekologiczny wyniósł: 7,59 Mg/rok PM10, 7,47 Mg/rok PM2,5 i 0,00453 Mg/rok B(a)P. 
49  W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki poziomów alarmowych, tj. wystąpienia zagrożenia III stopnia. 
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do wiadomości pocztą elektroniczną prognozy jakości powietrza dla Małopolski, w tym dla 
obszaru Nowego Sącza. Dyrektor WOŚ wskazała, że od 2015 r. na stronie internetowej 
Miasta w zakładce Informacje o jakości powietrza� na bieżąco generowane są informacje 
dotyczące oceny stanu jakości powietrza z urządzeń WIOŚ, jak również z lokalnych stacji 
pomiarowych, z którymi mieszkańcy mogą się na bieżąco zapoznawać. Podała również, że 
w związku z częstymi przekroczeniami dopuszczalnych norm stężenia pyłów, działania 
strażników Straży Miejskiej nasilają się z chwilą wystąpienia chłodów jesiennych i trwają do 
wiosny, aż zakończy się sezon grzewczy. Intensyfikacja kontroli palenisk wynika najczęściej 
ze zgłaszanych interwencji mieszkańców oraz z planowanych działań w tym zakresie 
w poszczególnych dzielnicach. Największą skuteczność kontroli można uzyskać podczas 
użytkowania urządzeń grzewczych, czyli rano lub późnym popołudniem. Tendencję tę 
można zauważyć na wskaźnikach punktów pomiarowych, które wyrażają przekraczające 
wartości stężenia pyłów po rozpaleniu w piecach lub dołożeniu dodatkowych porcji opału. 

(dowód: akta kontroli str.183-184, 190, 281-304, 616-617) 

W Planie Zarządzania Kryzysowego  Miasta Nowego Sącza (PZK) ujęto m.in. rozdział 
Zadania określone planami działań krótkoterminowych, w którym zawarto informacje 
dotyczące działań podejmowanych przez MCZK w sytuacji otrzymania ostrzeżenia 
o zanieczyszczeniu powietrza wydanego przez Wojewódzki Zespół Zarządzania 
Kryzysowego. W załączniku do PZK zawarto wyciąg z planu działań krótkoterminowych 
zawartych w POP z 2017 r. Aktualizacji PZK w tym zakresie dokonano 6 stycznia 2018 r., 
tj. w trakcie kontroli NIK (do tego czasu załącznik ten stanowił wyciąg z planu działań 
krótkoterminowych ujętych w POP z 2013 r.). Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
wskazał, że PZK został zatwierdzony przez Wojewodę Małopolskiego 6 października 
2017 r. i był na bieżąco aktualizowany. Podał, że plany te podlegają zatwierdzeniu raz na 
dwa lata, tak więc następna pełna aktualizacja i zatwierdzenie PZK nastąpią w 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 618-621) 

3.6. Miasto sporządziło w wymaganym terminie i przekazało właściwym odbiorcom 
sprawozdania z realizacji POP. Sprawozdania za 2014, 2015 i 2016 r. zostały przekazane 
do UMWM odpowiednio w dniach: 25 marca 2015 r. (korekta z 9 kwietnia 2015 r.), 25 marca 
2016 r. (korekta 6 kwietnia 2016 r.) i 31 marca 2017 r. (korekta 22 listopada 2017 r.). 
Sprawozdania z realizacji POP za 2014 i 2015 r. zawierały dane dotyczące zrealizowanych 
inwestycji związanych z ograniczeniem emisji powierzchniowej oraz zrealizowanych zadań 
określonych w POP. Podsumowanie realizacji działań inwestycyjnych i osiągniętych efektów 
było generowane automatycznie i zawierało dane dotyczące inwestycji w zakresie: likwidacji 
kotła na paliwo stałe, termomodernizacji, zastosowania odnawialnego źródła energii, 
modernizacji sieci ciepłowniczej oraz szacunkowy efekt redukcji emisji zanieczyszczeń50. 
Sprawozdanie za 2016 r. zawierało, wskazane do uzupełniania, dane dotyczące realizacji 
działań naprawczych według POP z 2017 r.51 wraz z możliwością wpisania opisu ich 
realizacji. Sprawozdanie to nie zawierało osiągniętych efektów ekologicznych. Szacunkowe 
efekty ekologiczne nie generowały się również automatycznie. Sporządzone przez Miasto 
sprawozdania były rzetelne i przedstawiały prawidłowy obraz stanu faktycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 406-441, 855) 

3.7. W latach 2014-2016 Miasto w ramach realizacji Programu KAWKA udzielało dotacji na 
zmianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Nowego Sącza, 
obejmującą:  

                                                      
50  PM10, PM2,5, B(a)P, SO2, NO2, CO2. 
51  Wprowadzenie ograniczeń w użytkowaniu instalacji na paliwa stałe, realizacja gminnych PONE – eliminacja niskosprawnych 

urządzeń na paliwa stałe, rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników, 
rozbudowa sieci gazowych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych ogrzewania niskoemisyjnego, termomodernizacja budynków oraz wspieranie 
budownictwa energooszczędnego w budownictwie mieszkaniowym, wyeliminowanie spalania odpadów oraz ograniczenie 
spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi, rozszerzenie strefy ograniczonego ruchu oraz ograniczonego 
płatnego parkowania wraz z systemem parkingów typu Parkuj i Jedź, poprawa organizacji ruchu samochodowego 
w miastach, utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisje zanieczyszczeń poprzez regularne mycie, remonty 
i poprawę stanu nawierzchni, rozwój komunikacji publicznej oraz wdrożenie energooszczędnych i niskoemisyjnych 
rozwiązań w transporcie publicznym, rozwój komunikacji rowerowej, edukacja ekologiczna mieszkańców, spójna polityka na 
szczeblu lokalnym uwzględniająca priorytety poprawy jakości powietrza oraz poprawa warunków przewietrzania miasta 
i ochrona terenów zielonych. 
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 likwidację pieców, kotłów opalanych węglem z jednoczesnym zastąpieniem ich przez 
nowe źródło ciepła w postaci kotła gazowego, w wysokości 90% kwalifikowanych 
kosztów brutto, lecz nie więcej niż 6 540 zł i nie więcej niż 1 400 zł w przeliczeniu na 
likwidowaną tonę węgla, 

 likwidację pieców, kotłów opalanych węglem z jednoczesnym zastąpieniem ich przez 
nowe źródło ciepła w postaci pompy ciepła, w wysokości 45% kwalifikowanych kosztów 
brutto, lecz nie więcej niż 18 000 zł, 

 likwidację starych źródeł ciepła opalanych węglem z jednoczesnym zastąpieniem ich 
przez nowe źródło ciepła w postaci nowoczesnego kotła opalanego węglem 
o minimalnej sprawności cieplnej wynoszącej 80% w budynkach, w których nie ma 
instalacji gazowej i dostęp do usług świadczonych przez MPEC jest ograniczony ze 
względów techniczno-ekonomicznych, w wysokości 45% kwalifikowanych kosztów 
brutto, lecz nie więcej niż 3 600 zł i nie więcej niż 765 zł w przeliczeniu na tonę węgla 
spalaną w dotychczasowych paleniskach lub kotle, 

 zakup i montaż kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródeł ciepła 
opalanym węglem w wysokości 45% kwalifikowanych kosztów brutto, lecz nie więcej niż 
5 400 zł i nie więcej niż 800 zł w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni czynnej kolektora. 

O dotację mógł się ubiegać podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych, będący 
osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej, o której mowa w art. 331 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny52, w tym 
wspólnota mieszkaniowa, który nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej53 oraz któremu jednocześnie 
przysługuje prawo własności do budynku lub do lokalu mieszkalnego usytuowanego na 
terenie Nowego Sącza. O dotację mógł się również ubiegać podmiot posiadający inny tytuł 
prawny do władania budynkiem lub do władania lokalem mieszkalnym (pod warunkiem 
pisemnej zgody właściciela/współwłaścicieli). 

(dowód: akta kontroli str. 138-165) 

Dyrektor WOŚ wskazała, że skonstruowanie takiego zakresu przedmiotowego dotacji było 
wyrazem autonomii organu stanowiącego gminy w stanowieniu należących do jej 
kompetencji aktów prawa miejscowego (art. 403 ust. 5 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska54). Podała, że znaczna część potrzeb cieplnych zabudowy Miasta 
pokrywana jest na bazie rozwiązań indywidualnych, dlatego też intencją było objęcie 
przedmiotem dofinansowania źródeł ciepła budynków i lokali o charakterze mieszkalnych, 
będących głównym źródłem niskiej emisji. Dokonując wyboru zakresu przedmiotowego 
dotacji kierowano się potrzebą intensyfikacji działań prowadzących do realizacji celów 
wyznaczonych w POP. W ocenie Dyrektor WOŚ, skierowanie środków na wspieranie 
inwestycji w budynkach i lokalach mieszkalnych było słusznym wyborem, przyczyniającym 
się do radykalnego ograniczenia niskiej emisji i gwarantującego uzyskanie wyznaczonego 
celu w stosunkowo krótkim czasie. 

(dowód: akta kontroli str. 862, 863-866) 

Łączna kwota dotacji z WFOŚiGW i NFOŚiGW w ramach realizacji Programu KAWKA 
wyniosła 4 570,5 tys. zł, z tego 133,5 tys. zł było przeznaczone na dofinansowanie 
przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła oraz kampanię promocyjną, a 4 437,0 tys. zł 
na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła. W latach 2014-2016 Miasto udzieliło podmiotom 
prywatnym dotacje na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w łącznej wysokości 
3 710,9 tys. zł, z tego 3 606,9 tys. zł stanowiły środki WFOŚiGW i NFOŚiGW, a 104,0 tys. zł 
środki własne Miasta. Na wymianę źródeł ciepła beneficjenci wydatkowali z własnych 
środków 2 157,2 tys. zł. W ramach Programu KAWKA w latach 2014-2016 dofinansowano 
inwestycje w zakresie: 

 likwidacji pięciu kotłów węglowych (o łącznej mocy 119 kW), zakupu i montażu pomp 
ciepła (o łącznej mocy 68 kW), których koszt kwalifikowany wyniósł 202,8 tys. zł (pięć 
umów), 

                                                      
52  Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm. 
53  Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm. 
54  Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm. 
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 montażu 79 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni czynnej wynoszącej 
479,76 m2 (383,9 kW), których koszt kwalifikowany wyniósł 864,2 tys. zł (78), 

 likwidacji 26 kotłów węglowych (542,2 kW) i zakupu nowoczesnych kotłów węglowych 
(427 kW), których koszt kwalifikowany wyniósł 207,9 tys. zł (26), 

 likwidacji 81 pieców węglowych i 453 kotłów węglowych (10 028,4 kW), zakupu 
i montażu kotłów gazowych (9 101,3 kW), których koszt kwalifikowany wyniósł 
4 459,9 tys. zł (489). 

W ramach umów na dotację dla podmiotów prywatnych zlikwidowano łącznie 81 pieców 
węglowych i 484 kotłów węglowych o łącznej mocy 10 689,6 kW, zastępując je innymi 
źródłami ciepła o łącznej mocy 9 980,2 kW, a łączny koszt kwalifikowany tych inwestycji 
wyniósł 5 734,9 tys. zł. Ponadto wymieniono 14 kotłów/pieców węglowych na gazowe wraz 
z wykonaniem instalacji gazowej w budynkach szkół i przedszkoli oraz 46 kotłów/pieców 
węglowych na gazowe w budynkach pozostających w zarządzie Miasta. 
W wyniku realizacji inwestycji w ramach Programu KAWKA uzyskano efekt ekologiczny 
w postaci redukcji: 29,19 Mg/rok PM10, 27,56 Mg/rok PM2,5 i 4 670,13 Mg/rok CO2. 

(dowód: akta kontroli str. 442-450, 452-487, 488-509, 510-564) 

Badanie próby 10 dotacji udzielonych na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach 
i lokalach mieszkalnych w ramach Programu KAWKA wykazało, że: 

 poza jednym przypadkiem, wszystkie wnioski były kompletne, zostały złożone 
w wymaganej formie i przez osoby upoważnione. W sprawie WOŚ.042.1.446.2016 
pozytywnie rozpatrzono wniosek o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła starego 
węglowego na nowy węglowy (z 30 grudnia 2015 r.), pomimo niezałączenia wymaganej 
informacji z MPEC o braku techniczno-ekonomicznych możliwości realizacji podłączenia 
nieruchomości do sieci ciepłowniczej. Informacja taka została wydana przez MPEC 
dopiero 6 czerwca 2016 r. i przedłożona w Urzędzie Miasta przed dokonaniem wypłaty 
dotacji. Dyrektor WOŚ wyjaśniła, że wynikało to z niedopatrzenia pracownika WOŚ 
i zaznaczyła jednocześnie, że pracownikowi rozpatrującemu wniosek znane było, że 
przedmiotowa nieruchomość znajduje się poza zasięgiem sieci ciepłowniczej; 

 we wszystkich przypadkach nie zawiadomiono wnioskodawców na piśmie o pozytywnym 
rozpatrzeniu wniosku, co jednocześnie miało stanowić wezwanie do zawarcia umowy 
z Miastem, zgodnie z wymogiem określonym w § 7 ust. 1 Regulaminu udzielania dotacji. 
W tym zakresie Dyrektor WOŚ wyjaśniła, że w celu przyśpieszenia procesu 
rozpatrywania wniosków (ze względu na większe zainteresowanie dofinansowaniem, niż 
przewidywano na etapie jego planowania) pracownicy zawiadamiali wnioskodawców 
telefonicznie o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, co jednocześnie stanowiło wezwanie 
do zawarcia umowy z Miastem, natomiast w przypadku negatywnego rozpatrzenia 
wniosku, wnioskodawca został poinformowany pisemnie; 

 wszyscy beneficjenci złożyli w terminie wniosek o rozliczenie dotacji wraz 
z wymaganymi dokumentami; 

 łączny koszt poniesiony na realizację tych inwestycji wyniósł 212,0 tys. zł, w tym koszty 
kwalifikowane stanowiły kwotę 206,7 tys. zł, a łączna wysokość wypłaconych środków 
dotacji wyniosła 120,0 tys. zł i we wszystkich przypadkach nie przekroczyła 
maksymalnej kwoty dofinansowania wynikającej z Regulaminu udzielania dotacji oraz 
z zawartej umowy; 

 poza jednym przypadkiem, nie przeprowadzono wizji lokalnej w zakresie zrealizowanej 
inwestycji. Dyrektor WOŚ wskazała, że w kontrolowanym okresie przeprowadzane były 
wyrywkowo wizje lokalne zrealizowanych inwestycji przez pracowników Urzędu Miasta, 
w oparciu o § 5 pkt 1 i 2 umowy na dofinansowanie. Do 24 stycznia 2018 r. 
przeprowadzono 33 wizje lokalne, z których zostały spisane notatki służbowe oraz 
protokoły. W żadnym z kontrolowanych przypadków nie stwierdzono niezgodności stanu 
faktycznego wykonanego zadania z dokumentami przedłożonymi przy rozliczeniu 
dotacji. Wskazała również, że biorąc pod uwagę 5-letni okres trwałości zadania, licząc 
od końca roku kalendarzowego, w którym zadanie zostało zrealizowane, kolejne 
kontrole w tym zakresie będą kontynuowane w bieżącym roku oraz w latach kolejnych. 
Przeprowadzanie kontroli w późniejszych latach, ma na celu sprawdzenie trwałości 
zadania w jak najdłuższym okresie od czasu jego realizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 622-669, 670, 673, 680-681) 
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3.8. W latach 2014-2017 (I półrocze) WIOŚ nie przeprowadził w Mieście kontroli w zakresie 
realizacji działań przewidzianych w POP, w trybie określonym w art. 96a Prawa ochrony 
środowiska. 

(dowód: akta kontroli str. 692) 

3.9. W latach 2014-2016 stacja monitoringowa WIOŚ zlokalizowana w Nowym Sączu 
wykazała następujące wartości pomiarowe: 

 dla PM10 odpowiednio: stężenia średnioroczne 42,1 µg/m3, 45,7 µg/m3 i 40,9 µg/m3 

(poziom dopuszczalny 40 µg/m3) oraz liczba dni z przekroczeniami stężeń dobowych 
97 dni, 118 dni i 82 dni (poziom dopuszczalny: 35 dni),  

 dla PM2,5 odpowiednio: stężenia średnioroczne 33,1 µg/m3, 36,0 µg/m3 i 31,5 µg/m3 

(poziom dopuszczalny 25 µg/m3), 

 dla B(a)P odpowiednio: 10,2 ng/m3, 12,0 ng/m3 i 9,7 ng/m3 (poziom docelowy 1 ng/m3). 

Wartość średnia stężeń rocznych PM10, PM2,5 i B(a)P, obliczona za lata 2014-2016, 
zmniejszyła się odpowiednio o: 17,3%, 15,2% i 13,1% w porównaniu do poziomu średniego 
z lat 2011-2013 (z 51,9 do 42,9 µg/m3 dla PM10, z 39,5 do 33,5 µg/m3 dla PM2,5 oraz z 12,2 
do 10,6 ng/m3 dla B(a)P). Obniżeniu o 14,7% uległa również średnia liczba dni 
z przekroczeniami stężeń dobowych PM10, obliczona wg tego samego schematu (ze 116 dni 
w latach 2011-2013 do 99 dni w latach 2014-2016). Podkreślić jednak należy, że powyższe 
porównanie przeprowadzono w perspektywie krótkookresowej, a lata 2014-2016 były 
relatywnie cieplejsze niż bezpośrednio poprzedzające okresy i charakteryzowały się dużą 
dynamiką warunków anemologicznych (wietrznych), co nie sprzyjało występowaniu 
poważniejszych epizodów wysokich stężeń pyłu. 

(dowód: akta kontroli str. 855, 958-962) 

3.10. W ocenie Dyrektor WOŚ najistotniejszymi barierami w podejmowaniu skutecznych 
działań w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta były: 

 brak skutecznych rozwiązań, które wyeliminowałyby możliwość spalania odpadów 
komunalnych w paleniskach domowych, jak również niewystarczające uregulowania 
prawne w zakresie jakości stosowanych paliw, braku zakazu posiadania mułów i flotów 
węglowych, których stosowania zakazuje uchwała antysmogowa dla Małopolski, 

 spadek aktywności mieszkańców w zakresie absorbcji środków na redukcję emisji, 
wynikający głównie z ich sytuacji ekonomicznej, wieloletnich przyzwyczajeń oraz strachu 
przed ponoszeniem „wyższych” kosztów ogrzewania budynku, czego przyczyną jest 
niska świadomość ekologiczna, pomimo prowadzonych działań edukacyjnych w tym 
zakresie, 

 niewystarczające w stosunku do potrzeb środki finansowe na działania naprawcze 
określone w POP, jak również skomplikowane i długotrwałe procedury pozyskiwania 
środków zewnętrznych, 

 ograniczone środki finansowe w budżecie Miasta na wsparcie stosowania 
nowoczesnych rozwiązań i czystej energii, np. OZE, niskoemisyjnych środków 
transportu. 

Dyrektor WOŚ wskazała ponadto, że niezależnie od licznych działań podejmowanych przez 
gminę, istotną barierę w poprawie jakości powietrza stanowi położenie geograficzne 
Nowego Sącza, utrudniające wentylację miasta, jak również emisja napływowa. Mając to na 
względzie Miasto zainicjowało współpracę w ramach porozumienia Kotlina Sądecka 
w zdrowej atmosferze z samorządami „okalającymi” miasto, w zakresie podejmowania 
wspólnych inicjatyw zmierzających do ograniczenia emisji do powietrza. 

(dowód: akta kontroli str. 670-671, 679) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

Miasto nie osiągnęło założonych w POP z 2013 r. rezultatów działań naprawczych w postaci 
redukcji emisji ze źródeł powierzchniowych (zadanie 3.1.1.2). W POP z 2013 r. oszacowano 
efekty ekologiczne niezbędne do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza na terenie 
Miasta. Zgodnie z tymi założeniami w latach 2013-2015 Miasto powinno zredukować 
emisję: PM10 o 47,34 Mg/rok, PM2,5 o 46,83 Mg/rok oraz B(a)P o 0,0270 Mg/rok, 
a szacunkowy zakres rzeczowy tego działania określono na poziomie 1 548 lokali do 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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likwidacji źródeł spalania paliw stałych. Tymczasem, zgodnie z danymi wykazanymi 
w sprawozdaniach z realizacji POP, w okresie tym osiągnięto następujące efekty 
ekologiczne: 10,24 Mg/rok PM10 (21,6% wartości docelowej), 10,08 Mg/rok PM2,5 (21,5%) 
oraz 0,0059 Mg/rok B(a)P (21,9%), likwidując łącznie 325 pieców/kotłów węglowych. 

Dyrektor WOŚ wyjaśniła, że przyczyn niższego poziomu realizacji działań, niż przewidziano 
w POP z 2013 roku, tut. Urząd dopatruje się w zbyt wygórowanych i wymagających 
weryfikacji założeniach określonych w tym programie, co zostało podniesione w piśmie 
z dnia 28 lipca 2016 r. znak: WOŚ.602.5.2016.JR, skierowanym do UMWM przy aktualizacji 
obowiązującego POP. W szczególności dotyczy to działań w zakresie realizacji PONE – 
eliminacji niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe (3.1.1.2), gdzie szacunkowy zakres 
tego działania na lata 2013-2015 określono na poziomie 1 548 lokali do likwidacji źródeł 
spalania paliw stałych, a do 2023 roku na poziomie 6 968 lokali. (…) Z przeprowadzonej 
w 2015 r. Inwentaryzacji indywidualnych systemów grzewczych na terenie miasta Nowego 
Sącza, wynika, że liczba czynnych pieców, kotłów oraz kominków na paliwo stałe, wynosi 
5 735. Dla przykładu, w oparciu o dane z inwentaryzacji, szacunkowy zakres działania 
dotyczący realizacji PONE w latach 2013-2015 powinien wynosić 1 297 lokali, a do 2023 r. 
– 5842. Zatem proporcjonalnie do wartości przedstawionych w POP, możliwy do osiągnięcia 
efekt ekologiczny w latach 2013-2015 to: 39,66 Mg/rok dla pyłu PM10, 39,24 Mg/rok dla pyłu 
PM2,5, 0,022 Mg/rok dla B(a)P, 89,20 Mg/rok dla SO2, 6 031,69 dla CO2, a do 2023 r: 
178,61 Mg/rok dla pyłu PM10, 176,68 Mg/rok dla pyłu PM2,5, 0,100 Mg/rok dla B(a)P. 
W wyniku realizacji zadań w ramach programu KAWKA, osiągnięto efekt ekologiczny na 
poziomie: 29,2 Mg/rok dla pyłu PM10, 27,6 Mg/rok dla pyłu PM2,5 i 4 670,13 Mg/rok dla CO2, 
który w oparciu o wskazane wartości (na podstawie danych z inwentaryzacji), kształtuje się 
na następującym poziomie [%]: 16,3% dla pyłu PM10, 15,43% dla pyłu PM2,5. Uwzględniając 
również efekt ekologiczny uzyskany w wyniku modernizacji instalacji odpylania na kotłowni 
Sikorskiego oraz kotłowni Millenium (redukcja 55 Mg/rok pyłu PM10), przeprowadzonej przez 
MPEC, sumaryczny efekt ekologiczny uzyskany w latach 2014-2016 dla pyłu PM10 wynosi 
47,24%, a dla pyłu PM2,5 – 15,6%. Na podstawie przeprowadzonej analizy, osiągnięcie 
możliwych do realizacji założeń przy dotychczasowym tempie działań naprawczych nastąpi 
za około 3,5 roku tj. w terminie założonym w POP. Dyrektor WOŚ dodała również, że 
likwidacja indywidualnych palenisk węglowych w znaczącym stopniu uzależniona jest od 
absorpcji środków przez mieszkańców, oraz że poczyniono szeroko idącą kampanię 
informacyjno-edukacyjną w ramach realizowanego Programu KAWKA, jak również 
wprowadzono możliwość zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych, 
w których zastosowano niskoemisyjne źródła ogrzewania, aby zachęcić mieszkańców do 
składania wniosków.  

(dowód: akta kontroli str. 43-45, 399-431, 857-860) 

NIK zauważa, że do obliczania efektów ekologicznych na potrzeby POP stosowane są inne 
wskaźniki przeliczeniowe niż w Programie KAWKA i w związku z tym dane te są 
nieporównywalne. W procesie określenia efektu ekologicznego kluczowym elementem jest 
metodyka wyznaczania wielkości emisji dla danego rodzaju źródeł. W toku niniejszej kontroli 
wykorzystano ekspertyzę firmy zewnętrznej wykonanej na zlecenie NIK55. Według zapisów 
tego opracowania głównym problemem inwentaryzacji źródeł emisji na potrzeby programów 
ochrony powietrza jest szeroki zakres dostępnych wskaźników emisji, które mogą być 
stosowane do wyliczenia szacunkowej wielkości emisji oraz brak jednolitej metody 
szacowania emisji na potrzeby analiz programów ochrony powietrza. Obecnie na potrzeby 
szacowania wielkości emisji z sektora komunalno-bytowego, czyli źródeł emisji 
powierzchniowej, do celów programów ochrony powietrza, a także dotacji celowych 
WFOŚiGW, NFOŚiGW, programów ograniczania niskiej emisji czy planów gospodarki 
niskoemisyjnej, a także inwentaryzacji krajowej prowadzonej przez Krajowy Ośrodek 
Bilansowania i Zarządzania Emisjami stosowane są różne zestawy wskaźników emisji. 
Tak szeroka skala wykorzystanych wskaźników emisji na potrzeby wyznaczenia emisji 
z jednego tylko rodzaju źródeł stanowi barierę w dokonywanych analizach uzyskania 
efektów prowadzenia działań naprawczych skierowanych na poprawę jakości powietrza. 

                                                      
55  Ekspertyza wykonana w 2017 r. przez firmę Atmoterm S.A. z siedzibą w Opolu na zlecenie NIK, w związku z kontrolą 

P/17/078 Ochrona powietrza przed zanieczyszczaniami. Przedmiotem ekspertyzy była analiza Programów ochrony 
powietrza oraz efektów ich realizacji m.in. w województwie małopolskim. 
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Faktyczny procent wykonania celu można określić tylko i wyłącznie wówczas, kiedy stosuje 
się jeden rodzaj wskaźników dla wyznaczenia wielkości emisji bazowej, koniecznego do 
uzyskania efektu ekologicznego oraz wyliczenia efektu z prowadzonych działań. Stąd też 
NIK w toku niniejszej kontroli, celem zachowania jednolitości w ocenie stopnia realizacji 
POP, przyjęła wskaźniki zastosowane w POP przez Sejmik Województwa Małopolskiego. 
Równocześnie NIK podkreśla, że stosownie do postanowień art. 84 ust. 1 Prawa ochrony 
środowiska, POP – jako program przyjęty na podstawie art. 91 tej ustawy – jest aktem 
prawa miejscowego, który zgodnie z zapisami art. 87 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa (na obszarze działania organu, 
który go ustanowił, tj. w strefach, w których zostały przekroczone wartości normatywne 
określonych zanieczyszczeń powietrza, położonych na obszarze danego województwa). 

(dowód: akta kontroli str. 855) 

4. Inne zadania sprzyjające poprawie jakości powietrza 

4.1. W okresie objętym kontrolą, poza zadaniami wskazanymi w POP, podejmowano 
również inne działania naprawcze. W szczególności Miasto było inicjatorem porozumienia 
międzygminnego mającego za zadanie wspólne dążenie do poprawy jakości powietrza 
w regionie, tj. Porozumienia Miast i Gmin Kotliny Sądeckiej Kotlina Sądecka w zdrowej 
atmosferze, zrzeszającego osiem samorządów56. Miasto współdziałało z sygnatariuszami 
tego Porozumienia m.in. w celu stworzenia lokalnego monitoringu powietrza Kotliny 
Sądeckiej oraz prowadziło działania w celu pozyskania środków na realizację 
przedsięwzięcia pn. EKSPERYMENT SĄDECKI 2, polegającego na opracowaniu 
i wdrożeniu systemu dystrybucji tzw. błękitnego węgla, zgodnie z ustaleniami Deklaracji 
Współpracy, podpisanej przez sygnatariuszy porozumienia Kotlina Sądecka w zdrowej 
atmosferze oraz Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna, Miasto Krynicę-Zdrój, Miasto 
Rabkę-Zdrój, Miasto i Gminę Wolbrom oraz gminy: Szczawnica, Rytro i Łabowa. W 2017 r. 
otrzymano wstępną akceptację przedsięwzięcia z deklaracją możliwości uzyskania 
dofinansowania projektu z NFOŚiGW w ramach programu GEKON. Zasięg tego 
eksperymentu objąłby powierzchnię około 1 100 km2, a redukcję pyłu zawieszonego 
oszacowano łącznie na poziomie 1 000 Mg/rok, w tym dla Nowego Sącza około 100 Mg/rok. 
Na terenie Miasta funkcjonuje pilotażowy system lokalnego monitoringu jakości powietrza, 
w ramach którego w latach 2016-2017 zainstalowano dziewięć punktów pomiarowych pyłów 
zawieszonych PM10, PM2,5 i PM1. Wyniki pomiarów powietrza, podające średnio godzinne 
stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu, przedstawione są w czasie rzeczywistym na 
stronie internetowej Miasta. Miasto uczestniczy również w projekcie Partnerska Inicjatywa 
Miast, który jest jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju, zaakceptowanej przez Radę Ministrów. W ramach tego projektu Nowy Sącz został 
wybrany w kraju na Lidera sieci dotyczącej jakości powietrza. Ponadto podjęto inicjatywę 
współpracy z zespołem specjalistów Politechniki Krakowskiej przy realizacji projektu 
badawczego pn. Dynamiczne oddziaływania na smog nowosądecki poprzez wymuszenia 
mechaniczne dodatkowych strug i wirów powietrznych przewietrzających teren i w styczniu 
2018 r. został podpisany przez sygnatariuszy porozumienia Kotlina Sądecka w zdrowej 
atmosferze list intencyjny wyrażający wolę uczestnictwa w tym projekcie. 

 (dowód: akta kontroli str. 670-671, 677-678, 682-683, 700-769) 

4.2. W okresie objętym kontrolą w Mieście nie był ustanowiony program osłonowy 
zapewniający dopłaty do wyższych cen nośników energii po wymianie niskosprawnego kotła 
na paliwo stałe na inny rodzaj ogrzewania (np. gazowe, olejowe, ciepło sieciowe) lub kocioł 
nowszej generacji. Dyrektor WOŚ wskazała, że Miasto nie planuje przyjęcia takiego 
programu osłonowego, oraz że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu 
w okresie grzewczym przyznaje podopiecznym zasiłki celowe i celowe specjalne na zakup 
opału (tj. zakup węgla, drewna opałowego)57, jednak nie uwzględnia przy tym warunku 
zakupu odpowiedniej jakości paliwa stałego oraz częściowo dofinansowuje poniesione 

                                                      
56  Miasto Nowy Sącz, Miasto i Gmina Stary Sącz, Miasto i Gmina Piwniczna Zdrój oraz gminy: Nawojowa, Podegrodzie, 

Chełmiec, Kamionka Wielka, Korzenna. 
57  W poszczególnych latach okresu objętego kontrolą, pomocą w tym zakresie objęto odpowiednio: 521, 556, 414 i 180 rodzin, 

wypłacając składom opałowym łącznie 793,7 tys. zł, z tego 222,2 tys. zł w 2014 r., 293,2 tys. zł w 2015 r., 206,1 tys. zł w 
2016 r. i 72,2 tys. zł w I półroczu 2017 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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koszty ogrzewania gazem lub prądem. Jednocześnie Dyrektor WOŚ wskazała, że na 
terenie Miasta obowiązuje uchwała Rady Miasta Nowego Sącza z 21 marca 2017 r. 
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych, w których 
zastosowano niskoemisyjne źródła ogrzewania oraz określenia warunków korzystania ze 
zwolnienia. Uchwała ta ma zastosowanie do jednorodzinnych budynków mieszkalnych, 
w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości zaistniał przed 
dniem 30 czerwca 2017 r. Warunkiem koniecznym do skorzystania ze zwolnienia od 
podatku od nieruchomości jest wymiana po 1 stycznia 2017 r. kotła opalanego paliwem 
stałym na jedno z niskoemisyjnych źródeł ogrzewania jak kocioł na paliwo gazowe, kocioł 
na paliwo olejowe, zastosowanie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania budynku 
mieszkalnego, pompa ciepła, kocioł na paliwo stałe, spełniający wymogi dotyczące 
ekoprojektu zgodnie z postanowieniami § 4 pkt 1 lit. a) i b) uchwały antysmogowej dla 
województwa małopolskiego, czy też podłączenie budynku mieszkalnego do miejskiej sieci 
ciepłowniczej. Uzyskanie prawa do zwolnienia podatkowego uzależnione jest od spełnienia 
warunków określonych w uchwale, w następstwie czego podatnik ma prawo do zwolnienia 
od podatku od nieruchomości przez okres kolejnych pięciu lat, począwszy od 1 stycznia 
roku następującego po roku, w którym wykaże spełnienie tych warunków. Zwolnienie od 
podatku od nieruchomości na podstawie uchwały przysługuje w stosunku do danego 
budynku mieszkalnego wyłącznie jeden raz. Jednocześnie podatnik jest zobowiązany do 
użytkowania niskoemisyjnego źródła ogrzewania budynku mieszkalnego, jako 
podstawowego źródła ogrzewania, minimum przez cały okres zwolnienia od podatku od 
nieruchomości przysługującego mu na podstawie uchwały. Uchwała obowiązuje do 
31 grudnia 2020 r. 

(dowód: akta kontroli str. 183, 186-187, 197-201, 770-771) 

W 2017 r. (I półrocze) nie wpłynął do Urzędu Miasta żaden wniosek o przyznanie zwolnienia 
od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych, w których zastosowano 
niskoemisyjne źródło ogrzewania, na podstawie uchwały Rady Miasta Nowego Sącza  
z 21 marca 2017 r. Do czasu zakończenia kontroli wpłynął jeden wniosek (18 grudnia 
2017 r.), który pozostawał na etapie weryfikacji przez Referat Księgowości Podatkowej. 
Dyrektor WOŚ wskazała, że w związku z realizowanym w latach 2017-2019 projektem 
pn. Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap II, polegającym na 
dofinansowaniu zmiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach 
mieszkalnych, liczba wniosków o przyznanie zwolnienia od podatku od nieruchomości 
ulegnie z pewnością znaczącemu zwiększeniu. 

(dowód: akta kontroli str. 696) 

4.3. W okresie objętym kontrolą Straż Miejska przeprowadziła łącznie 992 kontrole 
w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w indywidualnych instalacjach 
grzewczych, z tego 133 kontroli w 2014 r., 224 kontrole w 2015 r., 310 kontroli w 2016 r. 
i 325 kontroli w I półroczu 2017 r. Spośród przeprowadzonych kontroli, łącznie w 12658 
przypadkach stwierdzono nieprawidłowości polegające na spalaniu śmieci w paleniskach 
domowych. W wyniku tego nałożono łącznie 46 mandatów karnych na łączną kwotę 
5,4 tys. zł, w 78 przypadkach pouczono mieszkańców, a w dwóch sprawach skierowano do 
sądu wnioski o ukaranie. W trakcie przeprowadzanych kontroli Straż Miejska nie pobierała 
próbek z palenisk domowych. W dniu 5 grudnia 2017 r. Straż Miejska podpisała umowę 
z laboratorium na akredytowane badanie próbek popiołów. Dyrektor WOŚ wskazała, że 
strażnicy nie pobierali jeszcze próbek w celu zgromadzenia dowodów potwierdzających 
spalanie odpadów, ponieważ nie było żadnego przypadku, aby podczas kontroli osoba 
podejrzewana o spalanie odpadów kwestionowała taki zarzut. 

(dowód: akta kontroli str. 183, 187, 772) 

4.4. W okresie objętym kontrolą do Urzędu Miasta nie wpłynęła żadna skarga dotycząca 
zanieczyszczenia środowiska, w tym związana z niską emisją. Z kolei w latach 2014-2017 
do Straży Miejskiej wpłynęło odpowiednio: 322, 391, 543 i 675 zgłoszeń od mieszkańców 
w tym zakresie. Dyrektor WOŚ wskazała, że każdorazowo po uzyskaniu takich informacji 

                                                      
58  Z tego w przypadku 17 (12,8%) kontroli przeprowadzonych w 2014 r., 51 (22,8%) kontroli w 2015 r., 40 (12,9%) kontroli 

w 2016 r. i 18 (5,5%) kontroli w I półroczu 2017 r. 
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Straż Miejska podejmowała czynności kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów 
o zakazie spalania odpadów, z których sporządzano protokół. 

(dowód: akta kontroli str. 856, 861) 

4.5. W okresie objętym kontrolą Miasto posiadało 7559 budynków użyteczności publicznej, 
spośród których, według stanu na 30 czerwca 2017 r., 38 (50,7%) wyposażonych było 
w ogrzewanie gazowe, 32 (42,7%) budynki były podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej, 
pięć (6,7%) budynków posiadało ogrzewanie olejowe, dwa (2,7%) – ogrzewanie węglowe, 
a jeden (1,3%) – ogrzewanie elektryczne. W latach 2014-2016 zlikwidowano ogrzewanie 
węglowe w ośmiu budynkach użyteczności publicznej, w tym w siedmiu w ramach 
realizowanego Programu KAWKA. Łączny koszt zmiany systemu ogrzewania w siedmiu 
budynkach objętych dofinansowaniem wyniósł 833,6 tys. zł, w tym wydatki kwalifikowane 
stanowiły kwotę 748,8 tys. zł. Ponadto w 2017 r. w jednym budynku zlikwidowano 
ogrzewanie węglowe i przyłączono go do miejskiej sieci ciepłowniczej. Koszt tej inwestycji 
wyniósł 4,9 tys. zł i został sfinansowany ze środków własnych Miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 773-775, 776-780, 781-796) 

4.6. W okresie objętym kontrolą prowadzono działania informacyjno-edukacyjne dotyczące 
szkodliwości zanieczyszczeń i możliwości podejmowania działań naprawczych. 
W szczególności przeprowadzono następujące akcje edukacyjne w zakresie problematyki 
ochrony powietrza: 

 w okresie od czerwca do września 2016 r. zorganizowano akcję Zabawa i edukacja 
w zdrowej atmosferze, w ramach której przeprowadzono 50 prelekcji w sądeckich 
szkołach podstawowych, w których wzięło udział około 1 100 uczniów oraz 
zorganizowano happeningu na płycie Rynku, w którym uczestniczyło około 500 uczniów; 
koszt tej akcji wyniósł 20,0 tys. zł, z tego 4,0 tys. zł sfinansowano ze środków własnych 
Miasta, a 16,0 tys. zł ze środków dotacji WFOŚiGW, 

 w listopadzie 2015 r. zorganizowano akcję Dzień Czystego Powietrza, w ramach której 
przeprowadzono prelekcje ekologiczne w czterech placówkach oświatowych 
(uczestniczyło 101 uczniów) na temat niskiej emisji oraz zorganizowano happeningu na 
płycie Rynku; koszt przeprowadzenia tej akcji wyniósł 4,5 tys. zł i został pokryty 
w całości ze środków własnych Miasta, 

 w listopadzie 2014 r. przeprowadzono akcję Kochasz dzieci – nie pal śmieci, w ramach 
której zorganizowano warsztaty ekologiczne w szkołach podstawowych na terenie 
Miasta, w prelekcjach wzięło udział 182 uczniów; koszt tej akcji (1,8 tys. zł) 
sfinansowano ze środków własnych Miasta, 

 w okresie od czerwca do grudnia 2016 r. powierzono Katolickiemu Centrum Edukacji 
Młodzieży KANA realizację zadania publicznego pn. Czyste powietrze – czysta sprawa, 
którym objęte zostało 14 szkół z terenu Nowego Sącza (48 klas, 968 uczniów); koszt 
tego zadania wyniósł 25,0 tys. zł i został pokryty ze środków własnych Miasta, 

 w latach 2014-2016 (sierpień) zorganizowano cykliczną imprezę plenerową pn. Sądecki 
Jarmark Anielski na płycie Rynku, w trakcie której przedstawiano spektakle teatralno-
ekologiczne dla dzieci; koszt tej imprezy wyniósł w poszczególnych latach 1,5 tys. zł i był 
finansowany ze środków własnych Miasta, 

 w latach 2014-2017 (kwiecień-maj) zorganizowano prelekcje pt. Zbierasz zużyte baterie 
– chronisz środowisko w placówkach oświatowych oraz w Zakładzie Karnym w Nowym 
Sączu, w których wzięło udział szacunkowo odpowiednio: 840, 920, 700 i 700 osób; 
koszt tych akcji wyniósł w poszczególnych latach odpowiednio: 6,3 tys. zł, 7,0 tys. zł, 
3,8 tys. zł i 5,0 tys. zł, i został pokryty ze środków własnych Miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 597-609) 

4.7. W latach 2014-2017 (I półrocze) Miasto uzyskało dochody z tytułu opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska w łącznej wysokości 4 939,4 tys. zł, z tego 1 142,5 tys. zł  
w 2014 r., 934,6 tys. zł w 2015 r., 956,3 tys. zł w 2016 r. i 953,0 tys. zł w 2017 r. (I półrocze). 
Z uzyskanych w latach 2014-2016 dochodów z tego tytułu nie przeznaczono żadnych 
środków na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, natomiast w I półroczu 2017 r. 
wydatkowano na ten cel 63,0 tys. zł, tj. 6,6% dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze 

                                                      
59  W tym dwa budynki były wyposażone w ogrzewanie olejowe i gazowe, a jeden budynek był podłączony do sieci MPEC i 

posiadał ogrzewanie olejowe. 
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środowiska. Ze środków tych sfinansowano dostawę i montaż czterech urządzeń 
pomiarowych – pyłomierzy optycznych do pomiaru cząstek stałych (60,0 tys. zł) oraz 
udzielono jednej dotacji na zwrot części kosztów związanych z zakupem i montażem 
instalacji kolektorów słonecznych (3,0 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 797, 798-805, 806-822, 823-854) 

4.8. W okresie objętym kontrolą Miasto nie pobierało opłaty miejscowej, o której mowa 
w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych60. 

(dowód: akta kontroli str. 671, 679) 

4.9. W latach 2014-2017 (I półrocze) Miasto współpracowało z sąsiadującymi jednostkami 
samorządu terytorialnego w ramach Sądeckiego Porozumienia Miast i Gmin Kotlina 
sądecka w zdrowej atmosferze, zawartego w marcu 2016 r. W ramach tej inicjatywy 
organizowano spotkania, na których wymieniano informacje, omawiano i wypracowywano 
wspólne strategie działania w zakresie poprawy jakości powietrza w regionie. 

(dowód: akta kontroli str. 700-761) 

W okresie objętym kontrolą Miasto prowadziło nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie 
planowanym do realizacji ze środków RPO WM w zakresie zakupu i montażu w budynkach 
mieszkalnych instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. Jednak ze względu 
na fakt, że były to projekty konkursowe, w których premiowane były projekty o dużej skali, 
a okoliczne gminy zdecydowały o złożeniu wspólnego projektu, zdecydowano, że Miasto nie 
będzie składać wniosku samodzielnie. Podjęto współpracę ze Stowarzyszeniem Perły 
Beskidu Sądeckiego, które w grudniu 2017 r. złożyło wniosek o dofinansowanie budowy 
instalacji prosumenckich (fotowoltaika) oraz kolektorów słonecznych w budynkach 
mieszkalnych osób fizycznych, w którym uwzględniono właścicieli budynków mieszkalnych 
zlokalizowanych na terenie Nowego Sącza. Miasto pośredniczyło przy zawieraniu umów 
pomiędzy Stowarzyszeniem a mieszkańcami na etapie złożenia i oceny wniosku 
o dofinansowanie. Zawarto 90 umów z właścicielami nieruchomości, zlokalizowanych na 
terenie Nowego Sącza, a wysokość dofinansowania do poszczególnych instalacji miała być 
zależna od indywidualnej mocy urządzenia planowanego dla danej lokalizacji. Zgodnie 
z regulaminem konkursu dofinansowanie miało wynieść do 60% kosztów kwalifikowanych 
zadania. Faktyczna wysokość dofinansowania miała być znana po wyborze projektu do 
dofinansowania, przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyborze wykonawcy. 
Do 24 stycznia 2018 r. wniosek pozostawał w trakcie oceny. 

 (dowód: akta kontroli str. 671, 677, 905) 

4.10. W okresie objętym kontrolą Miasto nie otrzymało od Ministerstwa Środowiska 
zaproszenia, jak również samodzielnie nie starało się o włączenie do Partnerstwa na rzecz 
ochrony poprawy jakości powietrza w Polsce61.  
W 2017 r. został zorganizowany przez Ministerstwo Rozwoju konkurs dotyczący naboru do 
projektu Partnerska Inicjatywa Miast, w ramach którego Nowy Sącz został wybrany na lidera 
sieci dotyczącej jakości powietrza. Partnerska Inicjatywa Miast to jeden z projektów 
strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zaakceptowanej przez Radę 
Ministrów 14 lutego 2017 r. Oczekiwane korzyści dla Miasta z udziału w sieci to głównie 
wymiana doświadczeń oraz wiedzy między poszczególnymi miastami w zakresie działań na 
rzecz redukcji niskiej emisji oraz wypracowanie (przy wykorzystaniu własnych doświadczeń 
oraz miast partnerów) hierarchii i strategii działań jakie winny być wykorzystywane przez 
samorząd w walce z niską emisją dla uzyskania najlepszego efektu, tj. radykalnej redukcji 
emisji ze źródeł indywidualnych. W ramach tego projektu w październiku 2017 r. odbyło się 
spotkanie z miastami – liderami, które miało na celu omówienie metodologii i priorytetów 
pracy poszczególnych sieci oraz ustalenie wstępnego harmonogramu działań,  
a w listopadzie 2017 r. odbyły się sesje warsztatowe dla poszczególnych sieci, podczas 
których wspólnie z miastami partnerskimi oraz ekspertem tematycznym rozpoczęto 

                                                      
60 Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm. 
61  Krajowy Program Ochrony Powietrza zakłada utworzenie Partnerstwa na rzecz ochrony poprawy jakości powietrza 

w Polsce. Celami powyższej inicjatywy jest m.in. podniesienie świadomości wśród decydentów różnego szczebla, 
dotyczącej znaczenia jakości powietrza dla zdrowia obywateli i stanu środowiska i wpływie ich decyzji na jakość powietrza, 
a także współpraca pomiędzy lokalnymi samorządami i administracją rządową w celu optymalizacji zapisów odpowiednich 
dokumentów strategicznych, polityk, wytycznych itd. Do udziału w Partnerstwie miały być zaproszone m in. jednostki 
samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. 
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opracowanie dokumentu roboczego tzw. fiszki, obejmującego wypracowanie kluczowych 
wyzwań oraz celów dla całej sieci oraz poszczególnych miast. Dyrektor WOŚ wskazała, że 
pierwsze robocze spotkanie sieci połączone wizytą studyjną odbędzie się w Nowym Sączu 
w połowie lutego 2018 r., oraz że projekt przewidziany jest na dwa lata i dopiero ten okres 
pozwoli na dokonanie oceny skuteczności podjętych działań w tej inicjatywie.  

(dowód: akta kontroli str. 184, 189, 762-769, 861) 

4.11. W okresie objętym kontrolą Miasto nie dokonywało zakupów oczyszczaczy powietrza 
dla placówek edukacyjnych (przedszkoli, żłobków, klubów malucha).  
Dyrektor WOŚ wskazała, że w związku z pismem Marszałka Województwa Małopolskiego 
z 24 listopada 2017 r., Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej rozesłał pisma do żłobków 
działających na terenie Nowego Sącza, które podały zapotrzebowanie i planowane 
usytuowanie oczyszczaczy powietrza oraz zadeklarowały chęć przeprowadzenia akcji 
edukacyjnej. Natomiast Wydział Edukacji przesłał do Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej 
tabelę z danymi przedszkoli, które chciały otrzymać oczyszczacze i deklarowały chęć 
przeprowadzenia akcji edukacyjnej. Z terenu Nowego Sącza o udział w przedmiotowej akcji 
wnioskowało 57 placówek edukacyjnych (żłobki, przedszkola). Do czasu zakończenia 
kontroli nie było zwrotnej informacji z UMWM co do dalszej realizacji projektu. 

Dyrektor WOŚ podała również, że jakkolwiek placówki edukacyjne (żłobki, przedszkola) 
wyraziły chęć uczestnictwa w przedmiotowym projekcie, Urząd Miasta stoi na stanowisku, 
że priorytetowym celem działań jest eliminacja emisji pyłów do powietrza, tj. źródeł 
powodujących obecnie niezadawalający stan jakości powietrza, a nie doraźne działania 
niemające wpływu na redukcję emisji. Dodała przy tym, że zarówno jedno, jak i drugie 
zadanie ma na celu poprawę komfortu życia mieszkańców i zapewne przy dostatecznej 
ilości środków finansowych, winny być realizowane. Wskazała również, że priorytet redukcji 
emisji „u źródła” wynika z faktu, że działanie to służy poprawie jakości powietrza jako 
całości. Natomiast zastosowanie oczyszczaczy powietrza w kilkudziesięciu placówkach 
oświatowych (żłobkach, przedszkolach) zapewni prawdopodobnie redukcję zanieczyszczeń 
tylko w wybranych miejscach w okresie kilku godzin, a pozostanie bez wpływu na jakość 
powietrza w pozostałym okresie. Jednocześnie zapewniła, że w miarę posiadanych 
możliwości finansowych i organizacyjnych podejmowane są i nadal będą podejmowane 
wszelkie działania zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

(dowód: akta kontroli str. 692-695) 

NIK zwraca uwagę, że w badanym okresie Miasto realizowało kontrole w zakresie 
przestrzegania zakazu spalania odpadów w gospodarstwach domowych w mniejszym 
zakresie niż przewidziano w POP, przy czym liczba tych kontroli sukcesywnie rosła. 
POP wymagał przeprowadzenia około 1 500 takich kontroli rocznie. Tymczasem Miasto 
zrealizowało te założenia na poziomie: 9% w 2014 r., 15% w 2015 r., 21% w 2016 r. oraz 
22% tylko w I półroczu 2017 r. 

NIK bierze pod uwagę ograniczone możliwości kontrolne, niemniej jednak dostrzega 
również, że po wejściu w życie przepisów tzw. uchwały antysmogowej dla województwa 
małopolskiego (tj. od 1 lipca 2017 r.), prowadzenie przez Miasto kontroli gospodarstw 
domowych, nie tylko pod kątem spalania odpadów, ale również w zakresie jakości 
stosowanych paliw stałych oraz parametrów kotłów wykorzystywanych do ich spalania, 
będzie odgrywało kluczową rolę dla zapewnienia skuteczności wprowadzonych przez 
Sejmik Województwa Małopolskiego rozwiązań prawnych. Tym samym działania te będą 
stanowiły niezwykle istoty element w procesie zmierzającym do poprawy jakości powietrza. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli62, wnosi o kontynuację działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji 

                                                      
62 Dz.U. z 2017 r. poz. 524. 
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mając na względzie konieczność osiągnięcia w roku docelowym (2023 r.) efektów 
ekologicznych wskazanych w POP z 2017 r. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Krakowie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Kraków, 14 lutego 2018 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 
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Dyrektor 

Jolanta Stawska Marta Wojnarska 
Główny specjalista kontroli państwowej 
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