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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 1. Mariusz Pindral, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/212/2017 z 6 listopada 2017 r. 

2. Marta Wojnarska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
LKR/203/2017 z 9 października 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów (Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Adam Drogoś, Burmistrz Tuchowa (Burmistrz). 
(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie NIK gmina Tuchów (Gmina) w kontrolowanym okresie nie przejawiała 
wystarczającej aktywności w podejmowaniu działań mających na celu ograniczenie 
zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi (PM10 i PM2,5)3 oraz bezno(a)pirenem 
(BaP)4. Uzyskane efekty ekologiczne w wyniku zrealizowanych zadań byłe znikome i nie 
przyczyniły się do istotnego obniżenia poziomu emisji zanieczyszczeń. Tymczasem w latach 
2014-2016, jakość powietrza na obszarze Gminy znacząco odbiegała od wymaganych 
standardów i poziomów, których dotrzymanie ogranicza negatywny wpływ zanieczyszczeń 
powietrza na zdrowie ludzkie. 

Gmina przyjęła dokumenty programowe, w których poruszono problematykę jakości 
powietrza. Należały do nich gminny program ochrony środowiska oraz plan gospodarki 
niskoemisyjnej. W przypadku tego pierwszego dokumentu zakresy (kierunki) działań były 
spójne z zapisami – przyjętego przez Sejmik Województwa Małopolskiego – Programu 
ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Gmina nie opracowała w terminie 
określonym w Programie ochrony powietrza dokumentów umożliwiających udzielanie 
mieszkańcom i innym jednostkom dofinansowania na wymianę niskosprawnych pieców 
i kotłów wykorzystujących paliwa stałe na inne niskoemisyjne źródła ciepła (było to 
wymagane już w 2011 r.). Zasad udzielania i rozliczania dotacji na powyższe zadania nie 
określono ani w planie gospodarki niskoemisyjnej, ani w formie odrębnej uchwały Rady 

                                                      
1  Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2017 r. 
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  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.  

4  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. 
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Miejskiej. Tym samym nie zapewniono odpowiednich warunków umożliwiających podjęcie 
najważniejszego i najskuteczniejszego działania naprawczego, przewidzianego 
w Programie ochrony powietrza, ukierunkowanego na ograniczenie emisji powierzchniowej, 
która jest dominującą przyczyną niedostatecznej jakości powietrza na obszarze Gminy. 

W kontrolowanym okresie Gmina w niewielkim zakresie i w zbyt wolnym tempie realizowała 
zadania określone w Programie ochrony powietrza. W okresie objętym kontrolą na działania 
sprzyjające ograniczeniu emisji powierzchniowej i liniowej wydatkowano łącznie 
6 326,6 tys. zł5, w tym 4 612,6 tys. zł z budżetu Gminy6. NIK zwraca uwagę, że nie 
prowadzono działań polegających na likwidacji źródeł spalania paliw stałych o mocy do 
1 MWt w sektorze komunalno-bytowym oraz sektorze usług i handlu oraz w małych 
i średnich przedsiębiorstwach7. Gmina ograniczyła się do działań związanych 
z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej, nie zawsze połączoną z wymianą 
źródła ciepła na paliwo stałe. Procesy termomodernizacyjne mają na celu przede wszystkim 
poprawę efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie zużycia energii. Dlatego też – 
w świetle postanowień Programu ochrony powietrza – stanowią one działanie uzupełniające 
wobec głównego działania naprawczego, którym jest eliminacja starych niskosprawnych 
urządzeń grzewczych w ramach realizowanego przez gminy systemu dotacji do wymiany 
źródeł ogrzewania. Przyjęcie takiej hierarchii działań naprawczych jest ściśle związane z ich 
efektywnością ekonomiczną i możliwością uzyskania jak najwyższych efektów 
ekologicznych w postaci redukcji wielkości emisji. NIK zawracała uwagę na ten aspekt 
w opublikowanej w styczniu 2017 r. informacji o wynikach kontroli eliminacji niskiej emisji8. 
Ponadto w latach 2014-2015 Gmina nie prowadziła kontroli pod kątem spalania odpadów 
w gospodarstwach domowych, a skala tych działań w 2016 r. oraz I półroczu 2017 r. była 
bardzo niewielka (odpowiednio 4 i 5 kontroli)9. Wskutek powyższych okoliczności, 
na przestrzeni trzech lat (2014-2016) z dziesięcioletniego okresu założonego w Programie 
ochrony powietrza, Gmina osiągnęła redukcję wielkości emisji zaledwie na poziomie 0,25% 
założonej wartości docelowej dla PM10 oraz 0,22% dla PM2,5

10. Oznacza to, że przy 
dotychczasowym tempie realizacji działań naprawczych (tj. takim jak w kontrolowanym 
okresie), osiągnięcie wymaganej jakości powietrza na obszarze Gminy nie będzie możliwe 
w dającej się realnie zaplanować perspektywie czasowej (zajmie to ponad 1000 lat). 

Według danych pochodzących ze stacji pomiarowej zlokalizowanej na terenie Gminy 
(obsługiwanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie) 
w kontrolowanym okresie nie były dotrzymywane standardy jakości powietrza dotyczące 
PM10. Stężenia średnioroczne tej substancji kształtowały się na poziomie od 98% do 110% 
poziomu dopuszczalnego, a liczba dni z przekroczeniami stężeń dobowych na poziomie 
od 211% do 289% poziomu dopuszczalnego. W przypadku BaP stężenia średnioroczne 
mieściły się w przedziale od 750% do 900% wartości normatywnej. 

                                                      
5  Włącznie ze środkami w ramach projektu LIFE. 
6  W sumie łącznych wydatków 3 130,0 tys. zł stanowiły wydatki na ograniczenie emisji powierzchniowej 

(w tym 1 518,1 tys. zł pokryte ze środków własnych Gminy), a 2 710,9 tys. zł dotyczyło zadań sprzyjających redukcji 
emisji liniowej (w tym 2 591,0 tys. zł wydatkowane ze środków własnych).  

7  W Programie ochrony powietrza z 2013 r. ustalono szacunkowy zakres rzeczowy tego działania dla okresu 2013-2015 
wskazujący na potrzebę likwidacji źródeł spalania paliw stałych w 666 lokalach, a łączny wskaźnik do 2023 r. określono 
na poziomie 2 995 lokali. Wartość szacunkowa wyznaczona została na podstawie wymaganego efektu ekologicznego 
ograniczenia emisji, średniego zapotrzebowania budynków na ciepło i średniej powierzchni lokali, dlatego też faktyczne 
potrzeby w tym zakresie mogą różnić się od poziomu szacunkowego.  

8  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. 

9  W Programie ochrony powietrza z 2013 r. ustalono szacunkowy zakres rzeczowy tego działania wskazujący na potrzebę 
przeprowadzenia – w zależności od możliwości organizacyjnych – od kilkudziesięciu do 500 kontroli gospodarstw 
domowych w ciągu roku, w zakresie spalania odpadów oraz pozostałości roślinnych z ogrodów działkowych. 
W Programie ochrony powietrza z 2017 r. wskaźnik ten dla lat 2017-2019 określono na 3% zabudowy mieszkaniowej, 
a dla okresu 2020-2023 na poziomie 5% tej zabudowy. Biorąc pod uwagę liczbę budynków mieszkalnych w Gminie 
wg stanu na koniec 2016 r. (4.293) daje to odpowiednio 129 kontroli rocznie do przeprowadzenia w latach 2017-2019 
oraz 215 kontroli rocznie w latach kolejnych. 

10  W Programie ochrony powietrza z 2013 r. określono wymagany efekt ekologiczny działań naprawczych w zakresie 
ograniczenia emisji powierzchniowej w postaci redukcji emisji w roku docelowym (2023 r.) o 110,52 Mg/rok dla PM10, 
109,85 Mg/rok dla PM2,5. W Programie ochrony powietrza z 2017 r. wskaźniki te zmniejszono do poziomu 51,00 Mg/rok 
dla PM10 i PM2,5. Tymczasem w latach 2014-2016 Gmina osiągnęła następujące efekty ekologiczne: 0,13 Mg/rok dla PM10 
oraz 0,11 Mg/rok dla PM2,5.   

https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/16/065/LKA/
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Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim: 

 niezrealizowania założeń określonych w Programie ochrony powietrza w zakresie 
likwidacji źródeł spalania paliw stałych w sektorze komunalno-bytowym, niewykonywania 
termomodernizacji budynków innych niż komunalne oraz nieosiągnięcia założonych 
efektów ekologicznych wymaganych do poprawy jakości powietrza, 

 niewystarczającego tempa realizacji zadań z zakresu inwentaryzacji źródeł emisji 
położonych na terenie Gminy, 

 nieprzeprowadzania przez Gminę kontroli w zakresie spalania odpadów 
w gospodarstwach domowych w latach 2014-2015 oraz niewielkiej skali tych działań 
w 2016 r. i I półroczu 2017 r., co stanowiło naruszenie postanowień art. 379 ust. 1 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska11 oraz świadczyło 
o niewypełnieniu wymogów wskazanych w Programie ochrony powietrza, 

 nieopracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe, co stanowiło naruszenie wymogów art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne12,  

 nierzetelnego sporządzenia sprawozdań z realizacji Programu ochrony powietrza. 

Do pozytywnych aspektów działalności Gminy w kontrolowanym zakresie można zaliczyć 
przystąpienie w 2016 r. do projektu realizowanego przez Samorząd Województwa 
Małopolskiego dotyczącego wdrażania Programu ochrony powietrza. W ramach tego 
projektu w Gminie został zatrudniony tzw. ekodoradca, którego rolą jest wsparcie zarówno 
władz gminy, a także obywateli w wypełnianiu zadań wskazanych w Programie ochrony 
powietrza. Od momentu włączenia się w ww. projekt zauważalny był wzrost zaangażowania 
Gminy w realizację zadań na rzecz poprawy jakości powietrza, obejmujący 
przeprowadzenie w latach 2016-2017 kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie 
problematyki ochrony powietrza oraz pozyskanie w 2017 r. środków w wysokości prawie 
3 mln zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020, z przeznaczeniem na wymianę 280 nieefektywnych kotłów na paliwo stałe. 
Działania te stwarzają szansę na nieznaczną poprawę dotychczasowego tempa wykonania 
zadań na rzecz poprawy jakości powietrza. NIK zwraca jednak uwagę, że realizacja tego 
projektu rozpocznie się faktycznie od 2018 r. i dopiero wtedy odnotować będzie można 
pierwsze efekty ekologiczne (w postaci redukcji emisji ze źródeł powierzchniowych), a do 
rozpoczęcia realizacji tego przedsięwzięcia – zgodnie z obowiązującymi przepisami – 
wymagane będzie uprzednie podjęcie uchwały przez Radę Miejską w sprawie zasad 
udzielania i rozliczania dotacji na te zadania. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Dokumenty programowe 

Do najistotniejszych dokumentów programowych, które w kontrolowanym okresie 
wyznaczały w Gminie zadania niezbędne do realizacji w celu poprawy jakości powietrza 
należały: 
 Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego z 2013 r.13 (POP z 2013 r.) 

oraz aktualizacja tego Programu z 2017 r.14 (POP z 2017 r.), z perspektywą na lata 
2013-2023, 

 Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Tuchów na lata 2015-202015 (PGN),  
 Gminny program ochrony środowiska Gminy Tuchów na lata 2013-2016 z perspektywą 

na lata 2017-202016 (GPOŚ). 
Gmina nie uchwaliła odrębnego dokumentu pn. Program ograniczenia niskiej emisji 
(PONE). Burmistrz wyjaśnił, że w Gminie nie opracowano PONE, ponieważ zgodnie 

                                                      
11  Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm. 
12  Dz.U. 2017 r. poz. 220 ze zm. 
13  Przyjęty uchwałą 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. 

14  Przyjęta uchwałą nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. 
15  Przyjęty uchwałą nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 września 2015 r., zmieniony uchwałami 

nr XXVII/162/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. i XXXV/232/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. 
16  Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Tuchowie nr XXVIII/214/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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z zapisami POP z 2013 r. PONE powinien być również zgodny lub być elementem planu 
gospodarki niskoemisyjnej, jeżeli taki dokument będzie w gminie przygotowywany. W POP 
z 2017 r. wprost zapisano, że Gmina powinna posiadać PONE lub odpowiednie zapisy 
wskazujące na działania związane z ograniczeniem emisji z sektora mieszkalnictwa, usług 
i handlu oraz małych i średnich przedsiębiorstw w PGN. W związku z powyższym Gmina 
przyjęła PGN zawierający elementy PONE (na str.: 143, 152-155 dokumentu PGN). 
Burmistrz wyjaśnił dodatkowo, że po kontroli w 2017 r. Małopolski Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska w decyzji17 pierwszej instancji początkowo brak uchwalenia PONE 
potraktował jako nieprawidłowość, ale Gmina m.in. w tej sprawie odwołała się do Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska, który w decyzji drugiej instancji18 ostatecznie, w tej sprawie 
przyznał Gminie rację.   

(dowód: akta kontroli str. 38-106, 156-157, 177-184, 340-341)  

Podstawowym celem POP z 2013 r. była realizacja działań naprawczych dążących do 
osiągnięcia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza. W dokumencie tym 
określono następujące działania naprawcze (obowiązki) dla Gminy: 
 realizacja gminnych programów ograniczania niskiej emisji (PONE) – eliminacja 

niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe (pkt. 3.1.1.2.), 
 rozbudowa sieci gazowych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników 

(pkt. 3.1.1.4.), 
 wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych 

ogrzewania niskoemisyjnego (pkt. 3.1.1.5.), 
 termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego 

w budownictwie mieszkaniowym (pkt. 3.1.1.6.), 
 termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego 

w obiektach użyteczności publicznej (pkt. 3.1.1.7.), 
 wyeliminowanie spalania odpadów oraz ograniczenie spalania pozostałości roślinnych 

na powierzchni ziemi (pkt. 3.1.1.8.). 
Burmistrz wyjaśnił, że cele wskazane w POP dla Gminy Tuchów wiążą się z olbrzymimi 
nakładami finansowymi dla budżetu Gminy oraz jej mieszkańców. Aby w całości 
zrealizować wszystkie cele wskazane w POP, Gmina musiałaby wydać około 50 mln zł, 
podczas gdy średnie roczne wydatki inwestycyjne Gminy wynoszą około 4 mln. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 39-77, 156-157)  

Podstawowym celem PGN dla Gminy było wywiązanie się z ustaleń zawartych w pakiecie 
klimatyczno-energetycznym do 2020 r. poprzez: 
 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, 
 zwiększenie ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 
 podniesienie efektywności energetycznej a co za tym idzie redukcję zużycia energii 

finalnej. 
W ww. dokumencie na lata 2015-202019 określono szacowaną redukcję zużycia energii 
(o 30 878 GJ, tj. 2,72%), szacowaną redukcję CO2 (o 8 837,31 Mg, tj. 11,92%) oraz 
zaplanowano zwiększenie łącznej produkcji energii z OZE (o 10 152 GJ, tj. 0,89%). 
Dokument przewidywał m.in. termomodernizację budynków użyteczności publicznej 
(3 budynki z wymianą źródeł ciepła, szacowane koszty: 2 888,5 tys. zł, str. 136), montaż 
instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej (12 instalacji, szacowane koszty: 
1 200,0 tys. zł, str. 148), montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych (ok. 300 
instalacji, szacowane koszty: 9 600 tys. zł, str. 152-153) oraz dofinansowanie do wymiany 
źródeł ciepła i termomodernizacji dla mieszkańców (wymiana ok. 300 źródeł ciepła, 
szacowane koszty: 3 450,0 tys. zł, str. 154). W dokumencie tym nie określono procedury 
przydzielania dotacji oraz partycypacji w kosztach mieszkańców Gminy w przypadku zdań 
związanych z wymianą źródeł ciepła, a także nie wskazano parametrów redukcji emisji 
pyłów zwieszonych, BaP lub innych substancji  wyniku realizacji tych zadań. Zawarto 
natomiast informacje o wynikach inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie gminy, 
na podstawie losowo wybranej próby mieszkańców. Burmistrz wyjaśnił, że nie było 
możliwości określenia w PGN ani procedury wymiany kotłów, ani partycypacji mieszkańców 

                                                      
17  Decyzja z dnia 9 maja 2017 r. znak TI.7062.10.217.2016.2017.TC. 
18  Decyzja z dnia 29 listopada 2017 r. DIiO-420/374/2017/mw. 
19  W latach wcześniejszych w Gminie nie było dokumentu określającego omawiane wskaźniki. 
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w kosztach, gdyż nie znane były jeszcze szczegółowe warunki uzyskania dofinansowania 
z Regionalnego Programu Operacyjnego, z którego Gmina planowała pozyskać środki. 
Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM) złożono 
8 lutego 2017 r. a umowę o dofinansowanie podpisano 27 grudnia 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 81-82, 94,98-103, 185-290, 340-341) 

W ramach jednego z działań określonych w PGN (pkt. 9.2.6, str. 146-147) przewidziano 
także przygotowanie i aktualizację dokumentów planistycznych niezbędnych dla realizacji 
polityki energetycznej, w tym projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwo gazowe. Do czasu zakończenia kontroli NIK Gmina nie opracowała ww. 
dokumentu. 

(dowód: akta kontroli str. 22, 92-93, 156-157) 

W zakresie ochrony powietrza, GPOŚ podzielił cele na krótkookresowe (na lata 2013-2016) 
oraz cele długookresowe (na lata 2017-2020). Do celów krótkookresowych zaliczono: 
a) działania nieinwestycyjne, tj.: 

 wspieranie rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu powietrza oraz metod 
pomiarowych stężeń zanieczyszczeń, 

 współudział przy opracowywaniu programów ochrony powietrza według 
sklasyfikowanych stref i wskazań ustawowych. 

b) działania inwestycyjnie, tj.: 
 wspieranie modernizacji układów technologicznych w zakładach przemysłowych 

oraz obiektach energetyki w zakresie ochrony powietrza, 
 promowanie spalania węgla lepszej jakości lub wymianę nośnika energii na 

bardziej ekologiczny, 
 instalacja urządzeń zatrzymujących zanieczyszczenia lub poprawa sprawności 

obecnie funkcjonujących urządzeń ochrony powietrza, 
 termorenowacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, 
 poprawa warunków ruchu drogowego polegająca na zwiększeniu płynności 

i przepustowości sieci drogowej. 

Do celów długookresowych zaliczono: 
a) działania nieinwestycyjne, tj.: 

 opracowanie planu likwidacji niskiej emisji, 
 promowanie proekologicznych środków zbiorowego transportu, 
 tworzenie warunków dla intensyfikacji ruchu rowerowego - wyznaczanie układ 

ścieżek rowerowych, 
 wspieranie zakładów do wprowadzania systemów zarządzania środowiskiem 

(ISO 14000), 
 upowszechnianie wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, 
 upowszechnianie stosowania paliw ekologicznych w kotłowniach i indywidualnych 

systemach grzewczych, 
 przestrzeganie zasad kwalifikacji pojazdów do ruchu drogowego. 

b) działania inwestycyjne, tj.: 
 współudział w utworzeniu systemu monitoringu powietrza w pełni dostosowanego 

do wymagań Unii Europejskiej, 
 wspieranie modernizacji instalacji technologicznych w zakładach przemysłowych 

oraz obiektach energetyki w zakresie ochrony powietrza, 
 wspieranie wdrażania w zakładach przemysłowych najlepszych dostępnych technik 

(BAT), 
 likwidacja lub modernizacja starych lokalnych kotłowni - zmiana nośnika energii na 

bardziej ekologiczny, 
 termorenowacja budynków użyteczności publicznej oraz likwidacja ogrzewania 

węglowego, 
 poprawa warunków ruchu drogowego polegająca na zwiększeniu płynności 

i przepustowości sieci drogowej, 
 przygotowanie wieloletniego programu modernizacji dróg gminnych (poprawa 

standardów technicznych dróg). 
Określone w GPOŚ zakresy (kierunki) działań były spójne z zapisami POP. 

(dowód: akta kontroli str. 104-108)  
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W POP z 2013 r. określono następujące wymagane dla Gminy efekty ekologiczne 
ograniczenia emisji (wskaźnik rezultatu): 

a) w latach 2013-2015: PM10 – 24,56 Mg/rok; PM2,5 – 24,41 Mg/rok; BaP – 0,014 Mg/rok, 
b) łącznie do 2023 r.: PM10 – 110,52 Mg/rok; PM2,5 – 109,85 Mg/rok; BaP – 0,060 Mg/rok. 

W POP z 2017 r. wskaźniki te ustalono na poziomie: 
a) w latach 2017-2019: PM10 – 23,00 Mg/rok; PM2,5 – 23,00 Mg/rok; BaP – 0,011 Mg/rok, 
b) w latach 2020-2023: PM10 – 28,00 Mg/rok; PM2,5 – 28,00 Mg/rok; BaP – 0,014 Mg/rok. 

Łączne efekty ekologiczne określone dla Gminy w POP z 2017 r. wynoszą w roku 
docelowym Programu: PM10 – 51,00 Mg/rok; PM2,5 – 51,00 Mg/rok; BaP – 0,025 Mg/rok. 
W pozostałych dokumentach programowych nie określono wielkości ww. parametrów. 

 (dowód: akta kontroli str. 43, 56, 81-101)  
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  
1. Gmina nie opracowała w terminie określonym w Programie ochrony powietrza dla 

województwa małopolskiego dokumentów umożliwiających udzielanie mieszkańcom 
i innym jednostkom dofinansowania na wymianę niskosprawnych pieców i kotłów 
wykorzystujących paliwa stałe na inne niskoemisyjne źródła ciepła. Tym samym nie 
zostały zapewnione odpowiednie warunki do realizacji działań polegających na likwidacji 
źródeł spalania paliw stałych o mocy do 1 MWt w sektorze komunalno-bytowym oraz 
sektorze usług i handlu oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach. Było to niezgodnie 
z postanowieniami określonymi w pkt 3.1.1.2. POP z 2013 r. (str. 47), które stanowią, 
że głównym działaniem naprawczym dla Małopolski wyróżniającym się dużym efektem 
ekologicznym oraz efektywnością ekonomiczną realizacji jest eliminacja starych 
niskosprawnych urządzeń grzewczych w ramach realizowanego przez gminy systemu 
dotacji do wymiany źródeł ogrzewania. 

NIK nie podziela przy tym argumentacji przedstawionej w toku kontroli, w której 
wskazano, że nie opracowano odrębnego dokumentu pn. PONE, ponieważ Gmina 
w dniu 30 września 2015 r. przyjęła PGN zawierający elementy PONE. Zdaniem NIK 
przedstawione wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie ponieważ: 

 W pierwszej kolejności należy zauważyć, że Gmina nie wykonała postanowień 
Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego z 2011 r.20 
(POP z 2011 r.), który jest aktem prawa miejscowego. Obligował on Gminę 
do przygotowania PONE i stworzenia systemu organizacyjnego w celu jego realizacji 
(Tabela 11-6, str. 56) już w 2011 r. W tamtym czasie nie były jeszcze opracowywane 
PGN, a PONE było podstawowym dokumentem określającym zakres i zasady 
realizacji zadań dotyczących likwidacji i wymiany kotłów na paliwa stałe oraz 
prowadzenie działań termomodernizacyjnych. Zatem gdyby Gmina prawidłowo 
realizowała postanowienia Programu ochrony powietrza powinna była opracować 
PONE do końca 2011 r.; 

 Następnie podkreślenia wymaga fakt, że POP z 2013 r. wymagał przyjęcia 
dokumentu programowego dla działań polegających na likwidacji niskosprawnych 
kotłów na paliwa stałe oraz określenia zasad dofinansowania tych działań w 2013 r. 
(pkt 3.1.1.2., str. 48, 50, 53), a Gmina opracowała PGN prawie dwa lata później, 
tj. 30 września 2015 r.; 

 Stosownie do wymogów POP z 2013 r. (pkt 3.1.1.2., str. 47 i 48) PONE lub PGN 
(jeżeli przyjąć, że PONE może stanowić element PGN) powinien określać zasady 
i priorytety wymiany i zakupu nowych urządzeń grzewczych. Tymczasem 
w opracowanym przez Gminę PGN nie określono zasad przyznawania 
dofinansowania na ww. cel. Równocześnie Rada Miejska w Tuchomie nie podjęła 
odrębnej uchwały dotyczącej zasad udzielania i rozliczania dotacji na zadania 
z zakresu likwidacji i wymiany kotłów na paliwa stałe, co jest wymagane na 
podstawie art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska. Tym samym Gmina 

                                                      
20  Na podstawie uchwały Nr XXXIX/612/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. został przyjęty 

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Program ten, na mocy uchwały Nr VI/70/11 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2011 r., został uzupełniany m.in. o strefę dąbrowsko-tarnowską (obecnie 
wchodzi ona w skład strefy małopolskiej), na terenie której położone było także miasto Tuchów. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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w kontrolowanym okresie nie mogła udzielać dotacji na dofinansowanie zadań 
z zakresu wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe;  

 Uwagę należy zwrócić również na fakt, że zgodnie z zapisami POP z 2013 r. 
(pkt 3.1.1.2., str. 47) prawidłowo przygotowany PONE lub PGN powinien być zgodny 
z gminnymi założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię 
elektryczną, tymczasem Gmina w ogóle nie opracowała ww. założeń. 

 (dowód: akta kontroli str. 22, 37, 52-59, 81, 100, 156-157, 340-342, 379-383) 

2. Gmina nie opracowała projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe, co było niezgodnie z wymogami art. 19 ust. 1 ustawy 
Prawo energetyczne.  

Burmistrz wyjaśnił, że nie są znane mu powody nieopracowania ww. dokumentu. 
Burmistrz objął stanowisko w 2014 r. i po powzięciu informacji o braku stosownego 
dokumentu polecił zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na zlecenie 
opracowania stosownego dokumentu firmie zewnętrznej. W III kwartale 2017 r. środki 
zostały zabezpieczone i aktualnie prowadzone jest postępowanie wyłaniające 
wykonawcę. 

(dowód: akta kontroli str. 22, 156-157) 

2. Informacje do planowania działaniach naprawczych  

Jedynym źródłem informacji o jakości powietrza w Gminie była stacja monitoringu jakości 
powietrza Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie (WIOŚ). Stacja 
zlokalizowana była w centrum Tuchowa, przy ul. Chopina 10. Burmistrz wyjaśnił, że dane ze 
stacji monitoringu jakości powietrza WIOŚ są dostępne w Internecie i na bieżąco 
analizowane przez pracowników Urzędu Miejskiego. Stacja nie jest automatyczna, wyniki 
pomiaru znane są z ponad miesięcznym opóźnieniem.  

(dowód: akta kontroli str. 109-110, 156-157, 175-176, 344-346) 

W 2014 r. przeprowadzono ankiety na próbie 119 gospodarstw domowych. Na podstawie 
ankiet ustalono, że 65,76% gospodarstw domowych wykorzystywało węgiel jako źródło 
energii cieplnej, 15,50% gaz, 14,25% drewno, 1,15% OZE, 1,45% ciepło sieciowe i 1,89% 
energię elektryczną. Od 2016 r. prowadzone są badania ankietowe w trybie ciągłym. Do 
dnia kontroli wpłynęło 474 ankiety. Jej wyników jeszcze nie opracowano. Badania ankietowe 
przeprowadzili pracownicy Urzędu Gminy w związku z czym nie poniesiono, żadnych 
dodatkowych kosztów związanych z inwentaryzacją źródeł emisji zanieczyszczeń. 

Burmistrz wyjaśnił, że Gmina nie jest dużą aglomeracją, ale gminą z dużymi obszarami 
wiejskimi, z niewielkim natężeniem ruchu samochodowego. Podobnie na terenie gminy nie 
ma zlokalizowanych dużych zakładów przemysłowych. Dlatego też nie były zbierane 
informacje na temat wpływu ruchu samochodowego i zakładów przemysłowych na 
środowisko. Brak tych informacji nie miał też większego wpływu na planowanie działań 
mających poprawić jakość powietrza, gdyż jest ono zanieczyszczone przez instalacje 
grzewcze gospodarstw domowych, co objawia się tym, że problemy z jakością powietrza 
występują wyłącznie w sezonie grzewczym. Ponadto Burmistrz wyjaśnił, że nie jest znana 
dokładna liczba źródeł ogrzewania wykorzystujących paliwa stałe oraz ilość budynków 
mieszkalnych wymagających termomodernizacji. Znany jest jedynie szacunek na podstawie 
dotychczas przeprowadzonych ankiet. Gmina może określić szacunkowy koszt działań 
związanych z wymianą kotłów na paliwa stałe i termomodernizację mnożąc szacunkową 
liczbę kotłów do wymiany i budynków do termomodernizacji przez szacunkowy koszt 
wymiany jednego kotła i termomodernizacji przykładowego budynku. 

(dowód: akta kontroli str. 23-24, 156-157, 340-341) 

Zgodnie z zapisami w POP z 2013 r., aby osiągnąć poziomy redukcji zanieczyszczeń w nim 
określone należało wymienić szacunkowo 666 źródeł ciepła w latach 2013-2015, a łącznie 
działaniami takimi do 2023 r. należało objąć 2 995 lokali (koszty tych działań w całym 
okresie realizacji Programu oszacowano na 43,7 mln zł). Równocześnie w Programie tym 
przewidziano szacunkowy zakres rzeczowy dla działań związanych z termomodernizacją 
budynków mieszkalnych na poziomie 33 lokali w latach 2013-2015 oraz 150 lokali łącznie 

Opis stanu 
faktycznego 
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do 2023 r. Równocześnie według danych przedstawionych przez Gminę liczba wszystkich 
budynków mieszkalnych na jej terenie wyniosła na koniec 2016 r. 4 293.  

W opracowanym przez Gminę PGN przewidziano dofinansowanie dla mieszkańców do 
wymiany ok. 300 źródeł ciepła i termomodernizacji (7% wszystkich lokali mieszkalnych).  

W POP z 2017 r. określono poziomy redukcji wskaźników zanieczyszczeń (efekty 
ekologiczne) bez wskazywania szacunkowego zakresu rzeczowego. 

(dowód: akta kontroli str. 44, 46, 48, 58, 100) 

Burmistrz wyjaśnił, że w POP z 2017 r. nie ma oszacowanych, w podziale na poszczególne 
gminy, kosztów realizacji zadań naprawczych zmierzających do ograniczenia niskiej emisji. 
Gmina również we własnym zakresie nie szacowała takich kosztów, ze względu na brak 
wiarygodnych danych niezbędnych do obliczeń. Dopiero w momencie opracowania 
dokumentacji konkursowej dotyczącej wymiany kotłów takie dane pojawiły się i możliwe były 
stosowne wyliczenia. Całkowity koszty wymiany 280 kotłów i instalacji CO oszacowano na 
2 961 tys. zł (wkład RPO 98,4%, wkład własny Gminy 1,6%), co zostało wpisane do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchów. Ilość kotłów do wymiany oszacowano 
w następujący sposób: spośród wszystkich złożonych ankiet obliczono ile budynków 
potencjalnie spełniało warunki przyznania pomocy (tj. było ocieplone). Kolejnym kryterium 
były możliwości finansowe Gminy oraz dostępne środki w ramach konkursu RPO. Ilość 280 
kotłów dawała realne szanse na uzyskanie dofinansowania we wnioskowanym zakresie, 
gdyż w skali małopolski złożono wnioski na większą kwotę niż była dostępna w ramach 
naboru. Szacując koszty wymiany jednego kotła, przyjęto maksymalną kwotę dostępną na 
ten cel, określoną w ramach regulaminu naboru, a następnie przemnożono ją przez liczbę 
planowanych do wymiany kotłów. Burmistrz podkreślił również, że nie można ocenić 
że Gmina niewiele robiła w zakresie ochrony powietrza. W okresie objętym kontrolą, 
tj. 8 lutego 2017 r. do UMWM złożono dwa wnioski o przyznanie środków na 
dofinansowanie do wymiany kotów (27 grudnia 2017 r. podpisano dwie umowy z UMWM). 
W dniu 31 marca 2017 r. Gmina podejmowała również próbę uzyskania środków 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) na 
ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację i wymianę starych pieców węglowych na nowe 
kondensacyjne piece gazowe. Wniosek został pozytywnie oceniony, jednak z uwagi na 
ograniczone środki finansowe WFOŚiGW nie został zakwalifikowany do przyznania 
pomocy. W maju 2017 r. Gmina ponownie zwróciła się do WFOŚiGW o ponowne 
rozpatrzenie wniosku złożonego 31 marca 2017 r. Również i tym razem z uwagi na brak 
środków wniosek został odrzucony. Burmistrz wyjaśnił, że w latach wcześniejszych nie 
podejmowano prób pozyskania środków na ograniczenie niskiej emisji z WFOŚiGW. 
W ramach RPO pierwsze środki na ograniczenie niskiej emisji pojawiły się w 2017 r. 
i Gmina pozyskała z sukcesem te środki. 

(dowód: akta kontroli str. 160-170, 175-176, 291-310, 311-329, 340-341) 

W dniu 31 marca 2017 r. Gmina złożyła do WFOŚiGW wniosek na wymianę 26 kotłów na 
łączna kwotę 252 tys. zł. Wniosek został pozytywnie oceniony, jednak z uwagi na 
ograniczone środki finansowe WFOŚiGW nie został zakwalifikowany do przyznania 
pomocy. Ponadto 8 lutego 2017 r. Gmina złożyła dwa wnioski do UMWM o udzielenie 
dofinansowania na wymianę 280 kotłów i instalacji CO na kwotę 2 961 tys. zł. Umowę 
o dofinansowanie podpisano 27 grudnia 2017 r., a realizacja projektu, zgodnie ze złożonym 
wnioskiem miała rozpocząć się 1 lipca 2017 r. i będzie trwać do 30 czerwca 2020 r. 

(dowód: akta kontroli str. 235, 291-329) 

W okresie objętym kontrolą Rada Miejska w Tuchowie nie rozpatrywała informacji WIOŚ 
o stanie środowiska w województwie małopolskim. Było to wymagane na 
podstawie postanowień art. 8a ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska21, który stanowi, że informację taką rozpatruje się przynajmniej raz w roku.    

Burmistrz oświadczył, że nie otrzymywał od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska informacji o stanie środowiska na obszarze województwa małopolskiego, 
dlatego też nie przedkładał Radzie Miejskiej ww. informacji na sesjach Rady Miejskiej 

                                                      
21  Dz.U. z 2016 r. poz. 1688 ze zm. 
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w Tuchowie. Zobowiązał się do przedkładania Radzie ww. informacji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. NIK zauważa, że WIOŚ nie ma obowiązku 
przekazywać takiej informacji bezpośrednio każdej gminie, ponieważ jest ona podawana do 
wiadomości publicznej za pośrednictwem strony internetowej tej jednostki22. Równocześnie 
podkreślić należy, że ustawodawca nałożył obowiązek corocznego rozpatrywania tej 
informacji na organy stanowiące gmin. 

(dowód: akta kontroli str. 111, 343) 

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

Gmina w niedostatecznym tempie realizowała zadania z zakresu inwentaryzacji źródeł 
emisji położonych na terenie Gminy. Przeprowadzenie takiej inwentaryzacji było jednym 
z elementów działań mających na celu eliminację niskosprawnych źródeł ogrzewania, 
o którym mowa w POP z 2013 r. (pkt 3.1.1.2., str. 47) oraz POP z 2017 r. (pkt 3.1.1., 
str. 49).  

Zdaniem NIK skuteczne zarządzanie procesem poprawy jakości powietrza na obszarze 
gminy wymaga właściwego rozpoznania potrzeb zwłaszcza związanych z ograniczeniem 
niskiej emisji, w tym ustalenia liczby źródeł ciepła na paliwo stałe, a także liczby budynków 
mieszkalnych niespełniających wymogów energooszczędności (ponieważ jest to warunek 
przyznania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego). Dane te powinny być 
podstawą do ustalenia skali działań i oszacowania ich kosztów, a także rozplanowania tych 
zadań w poszczególnych okresach, uwzględniając realne możliwości do ich wykonania. 
Tymczasem Gmina w 2014 r. przeprowadziła ankiety na próbie obejmującej zaledwie 119 
gospodarstw domowych (2,8% wszystkich budynków mieszkalnych), ustalając na tej 
podstawie rodzaj wykorzystywanego źródła ogrzewania. Ponadto do czasu zakończenia 
kontroli Gmina nie opracowała wyników ankiet pozyskiwanych od 2016 r. w trybie ciągłym. 
NIK zwraca uwagę, że przeprowadzanie ankiet nie jest jedynym sposobem pozyskania 
informacji o źródłach ciepła, gdyż dane takie można pozyskać również w toku 
prowadzonych kontroli w gospodarstwach domowych, czego Gmina w latach 2014-2015 nie 
realizowała w ogóle, od 2016 r. skala tych działań była niewystarczająca. Dodatkowo Gmina 
nie określiła możliwości technicznych i potrzeby rozbudowy oraz modernizacji sieci 
gazowych, chociaż taki obowiązek wynikał z POP z 2013 r. (pkt 3.1.1.4., str. 58), w którym 
określono, że ustalenia takie powinny zostać zawarte m.in. w gminnych założenia do 
planów zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną, których Gmina w ogóle 
nie opracowała. Powyższe spowodowało, że Gmina nie dysponuje danymi pozwalającymi 
na ustalenie skali niezbędnych działań, w tym liczby źródeł ciepła do wymiany oraz liczby 
budynków, w których należy przeprowadzić termomodernizację oraz dokładne oszacowanie 
kosztów takich działań. POP z 2013 r. zawiera szacunkowy zakres rzeczowy tych działań 
i ich szacunkowe koszty (2.995 lokali do likwidacji źródeł spalania do 2023 r. – koszty 
43,7 mln zł oraz 150 budynków mieszkalnych do termomodernizacji do 2023 r.). Dane te 
zostały jednak wyznaczone jako pochodna wymaganego do osiągnięcia efektu 
ekologicznego, a Gmina powinna podjąć działania umożliwiające ich weryfikację i dokładne 
oszacowanie. Bez takich informacji nie jest możliwe rzetelne opracowanie planu działań 
w zakresie likwidacji niskiej emisji, który jest podstawowym działaniem naprawczym 
wskazanym w POP z 2013 r. i POP z 2017 r. 

Zdaniem NIK pozyskanie wiarygodnych i jak najpełniejszych danych o źródłach ciepła na 
terenie Gminy jest szczególnie istotne po wejściu w życie od dnia 1 lipca 2017 r. przepisów 
tzw. uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego23. W celu prawidłowego 
wdrożenia tych przepisów i zapewnienia ich przestrzegania Gmina powinna posiadać nie 
tylko informacje o liczbie źródeł ciepła na paliwo stałe, ale również o ich parametrach. 
Parametry te będą decydować o tym czy spełnione zostały wymogi określone w uchwale 
antysmogowej, a także wyznaczać perspektywę czasową do wymiany kotłów i kominków na 
paliwa stałe, które nie osiągają wyznaczonych w tych przepisach standardów. 

                                                      
22  http://krakow.pios.gov.pl/stan-srodowiska/publikacje/raporty-o-stanie-srodowiska/. 
23  Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. 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). 

Ustalone 
nieprawidłowości 

http://krakow.pios.gov.pl/stan-srodowiska/publikacje/raporty-o-stanie-srodowiska/
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Zaznaczyć także należy, że w wyjaśnieniach złożonych w trakcie kontroli wskazano, 
że Gmina nie szacowała kosztów realizacji działań naprawczych zmierzających do 
ograniczenia niskiej emisji ze względu na brak wiarygodnych danych niezbędnych do 
obliczeń. Natomiast ustalając skalę działań na potrzeby pozyskania środków z RPO 
ograniczono się jedynie do danych uzyskanych na podstawie dotychczas zebranych ankiet 
i uwzględniono dostępne środki na wymianę kotłów, przy czym dokumentacja konkursowa 
dotyczyła możliwości wymiany zaledwie 280 kotłów na paliwo stałe, wobec szacowanych 
w POP z 2013 r. prawie 3 tys. lokali do likwidacji źródeł spalania do 2023 r. Ponadto 
w wyjaśnieniach podano, że nie jest znana dokładna liczba źródeł ogrzewania 
wykorzystujących paliwa stałe oraz liczba budynków mieszkalnych wymagających 
termomodernizacji.  

(dowód: akta kontroli str. 22-24, 38, 44-45, 52-60, 100, 143, 156-157, 175-176,  275-280, 340-341) 

3. Realizacja zadań określonych w POP 

W 2013 r. w ramach ograniczenia emisji podjęto następujące działania: 

 Wymieniono kocioł węglowy na gazowy oraz poddano termomodernizacji budynek 
w Piotrkowicach. Koszt modernizacji wyniósł 57,1 tys. zł. Źródłem finansowania był 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska (NFOŚ) 15,8% i budżet Gminy (84,2%).  

 Utrzymywano drogi gminne w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń 
(regularne mycie, remonty i poprawę stanu nawierzchni). Koszt opisywanych działań 
wyniósł 846,9 tys. zł. Źródłem finansowania był budżet Gminy.  

 Zaprojektowano linię zabudowy uwzględniającą przewietrzania obszarów 
ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie. Koszt opisywanego 
działania wyniósł 18,5 tys. zł. Źródłem finansowania był budżet Gminy 

W sprawozdaniu z realizacji Programu ochrony powietrza za 2013 r. Gmina podała 
następujące efekty ekologiczne: 0,034 Mg/rok dla PM10, 0,034 Mg/rok dla PM2,5 oraz 
0,00002 Mg/rok dla BaP. 

(dowód: akta kontroli str. 112-114, 385-406) 

W 2014 r. w ramach ograniczenia emisji podjęto następujące działania: 

 Wymieniono kocioł gazowy na gazowy nowszej generacji oraz poddano 
termomodernizacji budynek wielofunkcyjny w Dąbrówce Tuchowskiej. Koszt 
modernizacji wyniósł 77,8 tys. zł. Źródłem finansowania był NFOŚ (15,8%) oraz budżet 
Gminy (84,2%). 

 Wymieniono kocioł gazowy na gazowy nowszej generacji oraz poddano 
termomodernizacji budynek w Jodłówce Tuchowskiej. Koszt modernizacji wyniósł 
1 484,7 tys. zł. Źródłem finansowania był NFOŚ (59,05%) i budżet Gminy (40,95%). 

 Wymieniono kocioł gazowy na gazowy nowszej generacji oraz poddano 
termomodernizacji budynek w Siedliskach. Koszt modernizacji wyniósł 378,3 tys. zł. 
Źródłem finansowania był NFOŚ (15,8%) i budżet Gminy (84,2%). 

 Utrzymywano drogi gminne w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń 
(regularne mycie, remonty i poprawę stanu nawierzchni). Koszt opisywanych działań 
wyniósł 922,3 tys. zł. Źródłem finansowania był budżet Gminy (87%) oraz dotacja ze 
Starostwa Powiatowego w Tarnowie (13%).  

 Poprawa warunków przewietrzania miast i ochrona terenów zielonych. Koszt działania 
wyniósł 239,1 tys. zł. Źródłem finansowania był budżet Gminy.  

Pierwotnie, w sprawozdaniu z realizacji Programu ochrony powietrza za 2014 r. Gmina nie 
podała efektu ekologicznego dla termomodernizacji budynków. Burmistrz wyjaśnił, 
że powodem braku wypełnienia sprawozdania za 2014 r. dotyczącego realizacji POP było 
przeoczenie. W przygotowanej korekcie sprawozdania efekt ekologiczny działań 
naprawczych wynosił: 0,0156 Mg/rok dla PM10, 0,0154 Mg/rok dla PM2,5 oraz 0,00001 
Mg/rok dla BaP. 

(dowód: akta kontroli str. 116-117, 385-406) 

  

Opis stanu 
faktycznego 
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W 2015 r. w ramach ograniczenia emisji podjęto następujące działania: 

 Wymieniono kocioł z węglowego na gazowy oraz poddano termomodernizacji jeden 
gminny budynek kulturalno-oświatowy w Tuchowie. Koszt termomodernizacji wyniósł 
115,3 tys. zł. Źródłem finansowania był budżet Gminy (42,85%) oraz Fundusze 
Norweskie (57,15%).  

 Utrzymywano drogi gminne w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń 
(regularne mycie, remonty i poprawę stanu nawierzchni). Koszt opisywanych działań 
wyniósł 323,5 tys. zł tys. zł. Źródłem finansowania był budżet Gminy.  

 Poprawa warunków przewietrzania miast i ochrona terenów zielonych. Koszt działania 
wyniósł 107,2 tys. zł. Źródłem finansowania był budżet Gminy.  

W sprawozdaniu z realizacji Programu ochrony powietrza za 2015 r. Gmina podała 
następujące efekty ekologiczne: 0,045 Mg/rok dla PM10, 0,044 Mg/rok dla PM2,5 oraz 
0,00003 Mg/rok dla BaP.    

(dowód: akta kontroli str. 118-120, 385-406) 

W 2016 r. w ramach ograniczenia emisji podjęto następujące działania: 

 Rozbudowa sieci gazowej zapewniająca podłączenie nowych użytkowników (0,96 km 
dla 32 odbiorców). Zadanie realizowane i finansowane przez Polską Spółkę 
Gazownictwa sp. z o.o. 

 Wykonanie przyłącza sieci gazowej do bloku nr 3 przy ul. Reymonta w Tuchowie. 
Koszt przyłączenia 2,6 tys. zł.  Źródłem finansowania był budżet Gminy. 

 Poddano termomodernizacji trzy budynki gminne, tj. przy ul. Jana Pawła II nr 4, 
przy ul. Rynek nr 1 (dodatkowo wymieniono kocioł gazowy na gazowy nowszej 
generacji) oraz przy ul. Ryglickiej nr 90 (dodatkowo wymieniono kocioł węglowy na 
gazowy). Koszt termomodernizacji wyniósł 1 045,0 tys. zł. Źródłem finansowania był 
budżet Gminy (42,85%) oraz Fundusze Norweskie (57,15%).  

 Ustalono strefę płatnego parkowania na terenie Miasta Tuchowa (obejmującą 
2 777 m2), mającą na celu ograniczenie ruchu samochodowego w centrum Tuchowa. 
Na powyższe zadanie nie poniesiono żadnych kosztów i nie oszacowano efektu 
ekologicznego. 

 Ustanowiono strefę zamieszkania w trzech lokalizacjach w Tuchowie (ul. Rynek, 
ul. Warzywna, os. Centrum), mającą na celu obniżenie prędkości poruszających się po 
mieście pojazdów i wynikającą z tego emisję wtórną. Na powyższe zadanie 
nie poniesiono żadnych kosztów i nie oszacowano efektu ekologicznego. 

 Utrzymywano drogi gminne w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń 
(regularne mycie, remonty i poprawę stanu nawierzchni). Koszt opisywanych działań 
wyniósł 1 021,1 tys. zł. Źródłem finansowania był budżet Gminy.   

 Zorganizowano trzy akcje i kampanie informacyjne z zakresu ochrony powietrza. 
Liczba uczestników 10 tys. osób, koszt 2,2 tys. zł. 

 Pielęgnacja terenów zielonych, nowe nasadzenia. Koszt działania 105,8 tys. zł.  

W podsumowaniu realizacji POP z 2016 r., sporządzonym przez UMWM na podstawie 
danych wprowadzonych przez Gminę do dedykowanej aplikacji informatycznej, wskazano 
następujące efekty ekologiczne osiągnięte w 2016 r.: 0 Mg/rok dla PM10, 0 Mg/rok dla PM2,5 
oraz 0 Mg/rok dla BaP. 

(dowód: akta kontroli str. 121-125, 385-406) 

W 2017 r. (do czasu zakończenia kontroli NIK) w ramach ograniczenia emisji podjęto 
następujące działania: 

 Zorganizowano siedem akcji i kampanii informacyjnych z zakresu ochrony powietrza. 
Liczba uczestników 12,8 tys. osób, koszt 6,1 tys. zł. 

 Utrzymywano drogi gminne w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń 
(regularne mycie, remonty i poprawę stanu nawierzchni). Koszt opisywanych działań 
wyniósł 444 tys. zł. Źródłem finansowania był budżet Gminy.   

 Poprawa warunków przewietrzania miast i ochrona terenów zielonych. Koszt działania 
wyniósł 15,8 tys. zł. Źródłem finansowania był budżet Gminy.  
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 Wykonanie przyłącza sieci gazowej w Tuchowie. Koszt przyłączenia 26,3 tys. zł.  
Źródłem finansowania był budżet Gminy. 

 (dowód: akta kontroli str. 385-406) 

W latach 2013-2017 Gmina przeprowadziła termomodernizację połączoną w niektórych 
przypadkach z wymianą źródła ciepła na paliwo stałe w budynkach gminnych. Działaniami 
tymi objęto siedem budynków i wydatkowano na nie 3 158,2 tys. zł, w tym 1 537,4 tys. zł 
z budżetu Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 387) 

Gmina nie posiada informacji na temat ilości budynków (lokali) prywatnych poddanych 
termomodernizacji w latach 2013-2015. Burmistrz wyjaśnił, że w chwili obecnej takich 
informacji nie posiada, jednak prowadzona jest ankietyzacja w trybie ciągłym i takie 
informacje zostaną pozyskane. Ankiety wymagają m.in. podania informacji na temat tego 
czy była zrealizowane termomodernizacja, w jakim zakresie i kiedy. Z całą pewnością 
można stwierdzić, że w latach 2013-2015 mieszkańcy termomodernizowali budynki, jednak 
nie można w chwili obecnej podać dokładnej ich liczby. 

(dowód: akta kontroli str. 330, 340-341) 

W okresie objętym kontrolą Gmina przekazała do UMWM sprawozdania z realizacji POP 
w następujących terminach: 27 marca 2014 r. za 2013 r., 31 marca 2015 r. za 2014 r., 
29 marca 2016 r. za 2015 r. oraz 29 marca 2017 r. za 2016 r. W Sprawozdaniach wykazano 
osiągnięte efekty ekologiczne, z wyjątkiem sprawozdania za 2014 r. (gdzie nie podano 
danych umożliwiających wyliczenie efektu ekologicznego). Od 2016 r. efekt ekologiczny 
w sprawozdaniach z POP wyliczany był za pomocą aplikacji (wcześniej dane obliczane były 
w pliku .xls). 

Według danych zamieszczonych w sprawozdaniach z realizacji POP z 2013 r., 
przekazanych do UMWM, Gmina w latach 2013-2015 osiągnęła redukcję emisji na 
poziomie: 0,09 Mg/rok dla PM10, 0,09 Mg/rok dla PM2,5 oraz 0,00006 Mg/rok dla BaP, 
co stanowiło odpowiednio 0,37%, 0,36% i 0,42% wymaganego przez ten Program efektu 
ekologicznego dla wskazanych substancji (odpowiednio: 24,56 Mg/rok, 24,41 Mg/rok 
i 0,014 Mg/rok). 

Wskaźniki rezultatu były obliczane automatycznie w sprawozdaniach z realizacji POP 
w latach 2013-2015 dla zadań związanych z likwidacją kotła, termomodernizacją, 
zastosowaniem OZE i modernizacją sieci ciepłowniczej (sprawozdania przekazywane do 
UMWM w formacie .xls). W sprawozdaniu z realizacji POP za 2016 danych o efektach 
ekologicznych nie wskazywano bezpośrednio, ale dane te były wprowadzane do aplikacji 
Baza inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce, która umożliwiała wygenerowanie 
raportu o osiągniętych efektach ekologicznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 43, 112-120, 123-128) 

Burmistrz wyjaśnił, że niski poziom realizacji wskaźnika rezultatu w latach 2013-2015 
wynikał z faktu że do 2015 r. działania Gminy skoncentrowały się (począwszy od 2009 r.) 
na termomodernizacji budynków będących własnością gminy oraz na inwestycjach 
drogowych, co nie miało wysokiego przełożenia na poziom wskaźnika rezultatu, 
ale jednocześnie znacząco obciążało budżet Gminy. Od 2009 r. termomodernizacji poddano 
29 obiektów użyteczności publicznej. Od 2017 r. rozpoczęto wdrażanie programu 
pomocowego dla mieszkańców (dofinansowanie do wymiany kotłów) i to działanie powinno 
mieć większy wpływ na wskaźnik rezultatu. Wskaźnik rezultatu wyliczony został przez 
UMWM na podstawie przesłanych mu sprawozdań. Cały czas przekazanie informacji 
o wymianie kotła zależy od dobrej woli mieszkańców Gminy. Nie ma żadnego przymusu 
prawnego, aby mieszkańcy udostępniali Gminie te dane. 

(dowód: akta kontroli str. 156-157) 

W  POP z 2013 r. podano następujące wskaźniki produktu dla Gminy Tuchów: 

 Eliminacja niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe w latach 2013-2015 – 666 szt., 
do 2023 r. 2 995 szt. Poziom realizacji wskaźnika w latach 2013-2015 r. wyniósł 
44 szt24., tj. 6,6%. 

                                                      
24  W efektach tych ujęto 44 kotły wymienione przez mieszkańców z własnych środków. 
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 Rozbudowa sieci gazowych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników w latach 
2013-2015 – 500 podłączeń, do 2023 r. – 2 250 podłączeń. Poziom realizacji 
wskaźnika 0%. 

 Termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego 
w budownictwie mieszkaniowym w latach 2013-2015 – 33 termomodernizacje, 
do 2023 r. – 150 termomodernizacji. Poziom realizacji wskaźnika do 2015 r. wyniósł 
5 termomodernizacji, tj. 15,15%. 

(dowód: akta kontroli str. 54-76, 129, 154-155) 

W POP z 2017 r. wskazano wskaźniki produktu jedynie dla aglomeracji Krakowskiej i miasta 
Tarnów oraz tzw. strefy małopolskiej. Nie wyznaczono wskaźników produktu odrębnie dla 
Gminy Tuchów. 

(dowód: akta kontroli str. 39-51) 

Burmistrz wyjaśnił, że niektóre wskaźniki produktu w POP z 2013 r. nie obrazowały 
rzeczywistości, gdyż np. na podstawie ankiet ustalono że mieszkańcy wymienili 44 kotły, 
a w rzeczywistości liczba ta może być wyższa, gdyż nie wszyscy mieszkańcy Gminy udzielili 
informacji. Ponadto wskaźniki produktu zakładały wybudowanie nowych przyłączy do sieci 
ciepłowniczej a takiej nie ma w Gminie Tuchów. W ocenie Burmistrza, dla Gminy Tuchów 
najważniejszym i jedynym liczącym się wskaźnikiem w ocenie poprawy jakości powietrza 
jest liczba wymienionych kotłów, gdyż to emisja z nich stanowi kluczowy problem. 
Problemem jest jednak zarówno nakłonienie mieszkańców do wymiany kotłów jak również 
pozyskanie od nich rzetelnych informacji na ten temat. 

(dowód: akta kontroli str. 58, 156-157) 

Burmistrz wyjaśnił, że z całą pewnością nie zostaną osiągnięte docelowe wskaźniki 
rezultatu dotyczące poprawy jakości powietrza. Przyczyn tego należy upatrywać w bardzo 
wysokich kosztach przewidzianych do realizacji działań, w przypadku programu wymiany 
kotłów mieszkańcy muszą ponieść wysokie koszty, a Gmina może jedynie partycypować 
w kosztach. Wydatki na wymianę kotła to nie jedyne wydatki z jakimi muszą liczyć się 
mieszkańcy. Po wymianie kotła, koszty ekologicznego paliwa również będą dużo wyższe od 
dotychczas wykorzystywanego paliwa, co ma duży wpływ na decyzję mieszkańców 
o wymianie kotła. 

(dowód: akta kontroli str. 58, 156-157) 

Według danych UMWM Gmina w latach 2014-2016, wskutek zrealizowanych działań 
naprawczych, ograniczyła emisję PM10 i PM2,5 odpowiednio o: 0,13 Mg/rok i  0,11 Mg/rok, co 
stanowiło 0,25% i 0,22% rezultatu docelowego na rok 2023 r. określonego w POP z 2017 r.   

(dowód: akta kontroli str. 378) 

Gmina Tuchów otrzymywała raporty o stopniu zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza po 
zarejestrowaniu się w bazie UMWM, tj. od dnia 27 października 2015 r. Od tego czasu 
Urząd Marszałkowski elektronicznie (mailem) przysłał 61 ogłoszeń o ryzyku przekroczenia 
poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24 godzinnego pyłu PM10 w powietrzu oraz 
związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz BaP dla małopolski północno 
wschodniej. Wszystkie przysłane ogłoszenia (za wyjątkiem jednego) dotyczyły pierwszego 
stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza, zgodnie z zapisami w POP. Jedno 
ogłoszenie z 16 lutego 2017 r. dotyczyło drugiego stopnia zagrożenia. Burmistrz wyjaśnił, 
że nie otrzymywał ogłoszeń od UMWM dotyczących wyższego poziomu zagrożenia 
zanieczyszczeniem powietrza niż pierwszy stopień (za wyjątkiem ogłoszenia z 16 lutego 
2017 r.), w związku z czym nie podejmował żadnych działań krótkoterminowych. POP 
z 2013 r. w przypadku pierwszego stopnia zagrożenia nie wymagał od burmistrza 
podejmowania jakichkolwiek działań. POP z 2017 r. wymagał w przypadku zagrożeń 
drugiego stopnia podjęcia intensywnych kontroli w zakresie przestrzegania zakazu spalania 
odpadów oraz zakazu spalania pozostałości roślinnych, czego Gmina nie zrealizowała 
z powodu przeoczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 331-333, 340-341) 

Do dnia zakończenia kontroli Gmina nie przyjęła uchwały określającej zasady 
dofinansowywania wymiany kotłów w gospodarstwach domowych. Burmistrz wyjaśnił, że 
8 lutego 2017 r. złożono wniosek do UMWM o przyznanie środków na dofinansowanie do 
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wymiany kotłów, a 27 grudnia 2017 r. podpisano umowę z UMWM. Dopiero w podpisanej 
umowie zawarte są postanowienia na mocy których można przyjąć uchwałę określającą 
procedurę przyznania środków na wymianę pieca w gospodarstwie domowym oraz 
partycypację w kosztach. 

 (dowód: akta kontroli str. 89, 98-101, 340-341) 

Pomimo tego, że w PGN były zawarte elementy PONE, to nie realizowano programów 
dofinansowujących wymiany kotłów dla mieszkańców. Realizowano jednak inne zadania 
takie jak termomodernizacja, wymiana kotłów w budynkach gminnych, edukacja 
mieszkańców. 

(dowód: akta kontroli str. 158-159) 

W dniu 11 sierpnia 2016 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadził 
w Gminie kontrolę m.in. wykonywania zadań określonych w POP i planach działań 
krótkoterminowych. W wyniku kontroli ustalono, że Gmina: 

 nie posiadała pełnej inwentaryzacji wszystkich źródeł ciepła na terenie Gminy zarówno 
w indywidualnych gospodarstwach domowych jak i podmiotach prowadzących 
działalność gospodarczą, co było niezgodne z art. 96a ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 
ochrony środowiska oraz POP25, 

 nie uchwaliła w terminie do 31 grudnia 2015 r., zgodnie z obowiązującym POP, PONE, 
co było niezgodne z art. 96a ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz 
POP26, 

 w terminie do 31 grudnia 2015 r. nie występowała o wsparcie finansowe celem 
pozyskania środków na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z POP, co było 
niezgodne z art. 96a ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz POP27, 

 nie osiągnęła zamierzonego efektu ekologicznego (uzyskany efekt w latach 2013 – 
2015 wyliczony przez Gminę wynosił: 20,74 kg PM10, co stanowiło 0,08% zakładanego 
poziomu; wg POP powinien wynieść 24,56 Mg/rok,), co było niezgodne z art. 96a ust. 
1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz POP28. 

(dowód: akta kontroli str. 132-139) 

Burmistrz wyjaśnił, że nie zgodził się z ustaleniami kontroli WIOŚ ponieważ Gmina: 

 posiada bazę inwentaryzacji źródeł ciepła na swoim terenie, jednak nie obejmuje ona 
wszystkich źródeł, gdyż pełne zinwentaryzowanie jest bardzo trudne do wykonania, 
a POP nie określa wprost, że musi to być pełna inwentaryzacja. Należy mieć na 
uwadze, że mieszkańcy po prostu mogą odmówić Gminie udzielenia informacji 
dotyczących inwentaryzowanych źródeł ciepła, 

 nie posiada odrębnego dokumentu PONE, ale uchwaliła PGN zawierające elementy 
PONE, co jest zgodne z zapisem POP z 2013 r. (str. 47) i POP z 2017 r. (str. 49), 

 do tej pory nie realizowała projektu dofinansowania do wymiany kotłów (projekt ten 
realizowany będzie w 2018 r.), ale przeprowadzała inne inwestycje 
termomodernizacyjne w budynkach będących własnością Gminy, 

 nie zrealizowała planów w zakresie ograniczenia emisji PM10, ponieważ założenia te 
były zbyt optymistyczne i nierealistyczne, tj. w POP z 2013 r. założono wymianę 666 
nisko sprawnych kotłów. Gmina skupiła się na termomodernizacji i wyeliminowaniu 
niskosprawnych kotłów w budynkach Gminny (zmodernizowano, w latach 2013-2017, 
siedem budynków i wydano na nie 3 158,2 tys. zł, w tym 1 537,4 tys. zł z budżetu 
Gminy.) W związku z tym Gmina nie posiadała już środków własnych na realizację 
innych działań, oraz na wkład własny niezbędny do ubiegania się o zewnętrzne źródła 
finansowania. 

(dowód: akta kontroli str. 158-159) 

                                                      
25  str. 48 POP z 2013 r., str. 49 POP z 2017 r. 
26  str. 47 POP z 2013 r., str. 49 POP z 2017 r. 
27  str.  48 POP z 2013 r., str.  49 POP z 2017 r. 
28  str.  50 POP z 2013 r.; w POP z 2017 określono wymagany efekt ekologiczny ograniczenia emisji pyłu PM10 na lata  

2017-2019 w wysokości 23 Mg/rok. 
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W latach 2014-2016 stacja monitoringowa WIOŚ zlokalizowana w Tuchowie przy 
ul. Chopina 10 wykazała następujące wartości pomiarowe: 

 dla PM10 odpowiednio: stężenia średnioroczne 41,0; 44,0; 39,0 µg/m3 (poziom 
dopuszczalny 40 µg/m3) oraz liczba dni z przekroczeniami stężeń dobowych 88, 101, 
74 dni (poziom dopuszczalny 35 dni), 

 dla BaP odpowiednio: 7,5; 9,0; 8,1 ng/m3 (poziom docelowy 1 ng/m3). 
 (dowód: akta kontroli str. 141) 

Burmistrz wyjaśnił, że wskaźniki PM10 i BaP w latach 2014-2016 utrzymywały się mniej 
więcej na tym samym poziomie, co jest zrozumiałe, gdyż z jednej strony nie przybyło 
drastycznie nowy źródeł emisji a z drugiej strony nie podjęto jeszcze działań bezpośrednio 
zmierzających do ograniczenia emisji, takich jak np. wymiana kotłów. 

(dowód: akta kontroli str. 158-159) 

W podsumowaniu Burmistrz oświadczył, że nie można ocenić negatywnie działań Gminy 
w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami gdyż działania przewidziane 
w ramach POP nie w pełni zależały od Gminy. I tak w ramach działań naprawczych POP 
przewidywał zdania: 
1. Rozbudowa i modernizację sieci ciepłowniczych zapewniających podłączenie nowych 

użytkowników. Gmina nie miała wpływu na to działanie gdyż na jej terenie nie ma 
zlokalizowanej sieci ciepłowniczej. W niektórych prywatnych i spółdzielczych budynkach 
wielorodzinnych istnieje wspólna kotłownia ogrzewająca cały budynek, nie jest to jednak 
miejska sieć ciepłownicza. 

2. Rozbudowa sieci gazowych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników. Gmina 
nie miała wpływu na to działanie gdyż decyzja o rozbudowie sieci gazowej oraz nowych 
przyłączach należy do Polskiej Spółki Gazownictwa, które jest przedsiębiorstwem 
uzależniającym swoje decyzje jedynie od jej ekonomicznej opłacalności. 

3. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu obniżenia kosztów eksploatacji. 
Gmina nie ma większego wpływu na to działanie, gdyż nawet gdyby chciała to nie ma 
możliwości samodzielnego sfinansowania mieszkańcom instalacji OZE, są to bowiem 
wydatki wielokrotnie przekraczające możliwości finansowe Gminy. To czy OZE zostanie 
wykorzystane, czy nie zależy nie od Gminy, a od działań samorządów wojewódzkich lub 
centralnych organów państwowych, które uruchamiają programy dofinansowania, 
z których następnie może skorzystać Gmina. W okresie 2013-2016 brak było 
atrakcyjnych form dofinansowania instalacji OZE dla mieszkańców, natomiast z chwilą 
pojawienia się możliwości uzyskania dofinansowania na ten cel z RPO, 5 grudnia 
2017 r. złożono do UMWM stosowny wniosek (w załączeniu). 

4. Termomodernizacja budynków oraz wsparcie budownictwa energooszczędnego 
w budownictwie mieszkaniowym. W tym działaniu w POP nie wymagał od Gminy 
wskazania efektu ekologicznego wynikającego z termomodernizacji, a jedynie ilość 
budynków (lokali) poddanych termomodernizacji. Planowano poddać termomodernizacji 
33 budynki (lokale), z czego 5 budynków gminnych poddano termomodernizacji. Nie jest 
natomiast znana liczba termomodernizowanych budynków (lokali) prywatnych, choć 
z całą pewnością można stwierdzić że w latach 2013-2016 takie termomodernizacje 
miały miejsce. Istnieje problem z pozyskiwaniem informacji od mieszkańców, gdyż nie 
ma prawnego obowiązku podawania ich a jedynie dobrowolny, w formie ankiet. Ankiety 
natomiast niechętnie są wypełniane przez mieszkańców, na co Gmina nie ma wpływu. 

5. Eliminacja niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe. Do 2017 r. Gmina nie realizowała 
tego zadania gdyż do tego czasu jedyną możliwością było pozyskanie środków 
z WFOŚiGW. Jednak należy zwrócić uwagę, że środki w WFOŚiGW były ograniczone 
i złożenie wniosku nie gwarantowało otrzymania środków, a po drugie – co było dla 
gminy ważniejsze – poziom dofinansowania wynosił 50%, a w tym czasie wiadomo było, 
że dofinansowanie ze środków RPO będzie na poziomie bliskim 100%. Był to ważny 
argument, który skłonił Gminę do czekania. Na początku 2017 r., jak tylko środki z RPO 
były dostępne, Gmina złożyła stosowne wnioski i otrzymała dofinansowanie. 

6. Wyeliminowanie spalania odpadów oraz ograniczenie spalania pozostałości roślinnych 
na powierzchni ziemi. Powyższe działania miało być realizowane poprzez 
przeprowadzanie od kilkudziesięciu do kilkuset kontroli rocznie, w zależności od 
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możliwości organizacyjnych. Gmina faktycznie rozpoczęła przeprowadzanie kontroli od 
2016 r. Powodem tego były nie tylko ograniczone możliwości organizacyjne (brak straży 
miejskiej lub innych odpowiednich służb) ale i sam system przeprowadzania kontroli był 
problematyczny. Mieszkańcy mogli negować ustalenia kontroli i wówczas jedynym 
sposobem udowodnienia spalania odpadów było wysłanie próbek popiołu z paleniska do 
odpowiedniego laboratorium, a koszt takiego badania wynosił do 1000 zł i nie był 
zwracany przez mieszkańców. To powodowało, że system kontroli był nieefektywny 
i zniechęcał do jego stosowania. Mimo to w listopadzie 2017 r. skierowano pracownika 
na odpowiednie szkolenia, a w 2018 r. zostanie skierowanych kolejnych dwóch 
pracowników na szkolenia w zakresie pobierania  próbek. 

Burmistrz podkreślił, że powyższe wyjaśnienia pokazują, że działania w zakresie ochrony 
powietrza mogą być podjęte przez Gminę jedynie w ramach stworzonych dla niej warunków 
przez samorządy wojewódzkie, centralne organy państwowe i władzę ustawodawczą. 
Nie da się i nie można oceniać działań Gminy w oderwaniu od powyższych warunków 
w jakich Gminie przyszło funkcjonować.  

(dowód: akta kontroli str. 334-339) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  
1. W okresie objętym kontrolą nie były realizowane założenia POP z 2013 r. i POP 

z 2017 r., ponieważ: 

 Gmina nie prowadziła działań polegających na likwidacji źródeł spalania paliw 
stałych o mocy do 1 MWt w sektorze komunalno-bytowym oraz sektorze usług 
i handlu oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach i nie udzielała dotacji na te 
zadania. Było to niezgodnie z wymogami POP z 2013 r. (pkt 3.1.1.2, str. 47-54) oraz 
POP z 2017 r. (pkt 3.1.1., str. 43-50). W POP z 2013 r. ustalono szacunkowy zakres 
rzeczowy tego działania dla okresu 2013-2015 wskazujący na potrzebę likwidacji 
źródeł spalania paliw stałych w 666 lokalach, a łączny wskaźnik do 2023 r. określono 
na poziomie 2.995 lokali.  

 Gmina nie przeprowadzała termomodernizacji budynków i nie podejmowała działań 
w zakresie wspierania budownictwa energooszczędnego w budownictwie 
mieszkaniowym, co było niezgodnie z wymogami POP z 2013 r. (pkt 3.1.1.6,  
str. 66-70), który zakładał wykonanie w latach 2013-2015 termomodernizacji 
w 33 budynkach. Gmina prowadziła procesy termomodernizacyjne wyłącznie 
w obiektach użyteczności publicznej, które w POP z 2013 r. wskazano jako odrębne 
zadanie (pkt. 3.1.1.7., str. 70). 

 Gmina nie osiągnęła założonych w POP z 2013 r. rezultatów działań naprawczych 
(w postaci redukcji emisji) w zakresie ograniczenia emisji powierzchniowej. W POP 
z 2013 r. oszacowano efekty ekologiczne niezbędne do osiągnięcia wymaganej 
jakości powietrza na terenie Gminy (pkt. 3.1.1.2., str. 50). Zgodnie z tymi założeniami 
w latach 2013-2015 Gmina powinna zredukować emisję: PM10 o 24,56 Mg/rok,  
PM2,5 o 24,41 Mg/rok oraz BaP o 0,014 Mg/rok. Tymczasem w okresie tym 
osiągnięto następujące efekty ekologiczne: 0,09 Mg/rok dla PM10 (0,37% wartości 
docelowej), 0,09 Mg/rok dla PM2,5 (0,36%) oraz 0,00006 Mg/rok dla BaP (0,42%). 

NIK zauważa, że stosownie do zapisów art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym29 do zadań własnych gminy należą m.in. sprawy 
z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony zdrowia. Wartości normatywne 
stężeń niektórych substancji w powietrzu (w tym PM10, PM2,5 i BaP) zostały ustanowione 
m.in. w celu ochrony obywateli przed negatywnymi skutkami zanieczyszczenia 
powietrza. Skala i zakres zadań realizowanych w okresie 2014 – I półrocze 2017 r. 
nie pozwalają na stwierdzenie, że Gmina wykazała się wystarczającą aktywnością 
w podejmowaniu działań na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. Podkreślić 
przy tym należy, że Gmina podjęła pierwsze próby pozyskania środków zewnętrznych 
na realizację zadań z zakresu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe 
dopiero w 2017 r., a w latach wcześniejszych nie aplikowała o środki na ten cel. 
Równocześnie z danych przedstawionych przez Gminę wynika, że od 2013 r. 

                                                      
29 Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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przeznaczono z jej budżetu na termomodernizację i wymianę instalacji CO 
w 7 budynkach użyteczności publicznej 1 537,4 tys. zł, przy czym zarówno 
POP z 2013 r., jak i POP z 2017 r. jako główne działanie naprawcze w zakresie 
ograniczenia emisji z sektora komunalno-bytowego, wyróżniające się dużym efektem 
ekologicznym oraz efektywnością ekonomiczną realizacji, wskazano eliminację starych 
niskosprawnych urządzeń grzewczych w ramach realizowanego przez gminy systemu 
wsparcia do wymiany źródeł ogrzewania. 

(dowód: akta kontroli str. 38-77, 112-127-128, 175-176, 347-350, 375-378) 

2. W sprawdzaniu z realizacji Programu ochrony powietrza za 2014 r. Gmina nie podała 
efektu redukcji emisji zanieczyszczeń dla przeprowadzonej termomodernizacji budynku 
kulturalno-oświatowego w Tuchowie. W formularzach sprawozdań za lata 2013-2015 
z realizacji POP, wysyłanych do UMWM, przewidziano pozycje, w których gminy miały 
podać szacowany efekt redukcji emisji zanieczyszczeń dla działań związanych 
z likwidacją kotłów na paliwa stałe, termomodernizacją, zastosowaniem OZE oraz 
modernizacją sieci ciepłowniczej. Burmistrz wyjaśnił, że powodem braku wypełnienia 
sprawozdania za 2014 r. dotyczącego realizacji POP było przeoczenie. 

(dowód: akta kontroli str. 117, 340-341, 347-350) 

3. Sprawozdania z realizacji POP za lata 2014-2016 zostały sporządzone nierzetelnie, 
ponieważ wykazano w nich dane nie odzwierciedlające stanu faktycznego.    

Sprawozdanie z realizacji POP za 2014 r. zawierało dane niezgodne z ewidencją 
księgową, tj. w pozycjach: 

 modernizacja sieci ciepłowniczej, całkowity koszt realizacji wykazano kwotę 
77,7 tys. zł, a powinno być 77,8 tys. zł oraz kwotę uzyskanego dofinansowania 
63,6 tys. zł, a powinno być 12,3 tys. zł, 

 termomodernizacja (dotyczy kotłowni gazowej w Jodłówce Tuchowskiej), całkowity 
koszt realizacji wykazano kwotę 1 428,3 tys. zł, a powinno być 1 484,7 tys. zł oraz 
kwotę uzyskanego dofinansowania 484,7 tys. zł, a powinno być 876,7 tys. zł, 

 termomodernizacja (dotyczy kotłowni gazowej w Siedliskach), całkowity koszt 
realizacji wykazano kwotę 378,2 tys. zł, a powinno być 378,3 tys. zł oraz kwotę 
uzyskanego dofinansowania 39,2 tys. zł, a powinno być 59,7 tys. zł, 

 termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego 
w obiektach użyteczności publicznej, całkowity koszt realizacji wykazano kwotę 
57,1 tys. zł, oraz kwotę uzyskanego dofinansowania 57,1 tys. zł; powyższa pozycja 
nie powinna zostać wykazana w sprawozdaniu (brak potwierdzenia w ewidencji 
księgowej), 

 utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń poprzez 
regularne mycie, remonty i poprawę nawierzchni dróg wykazano kwotę całkowitego 
kosztu realizacji zadania 918,9 tys. zł, a powinno być 922,3 tys. zł oraz kwotę 
uzyskanego dofinansowania 324,6 tys. zł, a powinno być 120 tys. zł, 

 poprawa warunków przewietrzania miast i ochrona terenów zielonych, pierwotnie 
pozycji tej nie wykazano w sprawozdaniu, a należało wykazać całkowite koszty 
realizacji zadania w wysokości 239,1 tys. zł i koszty dofinansowania 0 zł, 

Sprawozdanie z realizacji POP za 2015 r. zawierało dane niezgodne z ewidencją 
księgową, tj. w pozycjach: 

 termomodernizacja budynku kulturalno-oświatowego w Tuchowie wykazano kwotę 
uzyskanego dofinansowania w wysokości 61,1 tys. zł a powinno być 65,9 tys. zł 

 utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń poprzez 
regularne mycie, remonty i poprawę nawierzchni dróg, pierwotnie pozycji tej 
nie wykazano w sprawozdaniu, a należało wykazać całkowite koszty realizacji 
zadania w wysokości 323,5 tys. zł i koszty dofinansowania 0 zł, 

 poprawa warunków przewietrzania miast i ochrona terenów zielonych, pierwotnie 
pozycji tej nie wykazano w sprawozdaniu, a należało wykazać całkowite koszty 
realizacji zadania w wysokości 107,2 tys. zł i koszty dofinansowania 0 zł, 

Sprawozdanie z realizacji POP za 2016 r. zawierało dane niezgodne z ewidencją 
księgową, tj. w pozycjach: 
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 termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego 
w budownictwie mieszkaniowym, całkowity koszt realizacji wykazano kwotę 
1 044,7 tys. zł, a powinno być 1 045 tys. zł oraz kwotę uzyskanego dofinansowania 
121,5 tys. zł, a powinno być 597,2 tys. zł, 

 utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń poprzez 
regularne mycie, remonty i poprawę nawierzchni dróg, całkowity koszt realizacji 
wykazano kwotę 1 019,3 tys. zł, a powinno być 1 021,1 tys. zł, 

(dowód: akta kontroli str. 112-120, 123-125, 369-386) 

Burmistrz Gminy wyjaśnił, że przyczyną wykazania błędnych kwot w sprawozdania 
z POP w latach 2014-2016 był brak jednego, wskazanego pracownika w którego zakres 
obowiązków wchodziłaby tematyka ochrony powietrza. Od października 2016 r. taka 
osobę wyznaczono, tj. wskazano ekodoradcę. 

(dowód: akta kontroli str. 407) 

4. Inne zadania sprzyjające poprawie jakości powietrza 

W 2016 r. Gmina przystąpiła do projektu Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla 
województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze współfinansowanego ze 
środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej. Realizacja 
programu przewidziana jest do 2022 r. Budżet całego projektu wyniósł 79 tys. euro, w tym 
udział własny Gminy 47 tys. euro . Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza 
w Małopolsce poprzez wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa 
małopolskiego. Program realizowany jest poprzez zadania przewidziane w POP. 

(dowód: akta kontroli str. 149-150, 351-353) 

W ramach projektu przeprowadzono kampanię informacyjno-edukacyjną. Koszty 
powyższych działań wyniosły 45,5 tys. zł (40% finansowane ze środków UE), w tym: 
w 2016 r. 11,5 tys. zł a w 2017 r. 34 tys. zł. W 2016 r. w ramach projektu LIFE zrealizowano 
następujące działania informacyjno-edukacyjne: 
 Wydanie 10 000 ulotek edukacyjnych Smog albo zdrowie, które trafiły do wszystkich 

gospodarstw domowych wraz z korespondencją podatkową. 
 Wydanie i dystrybucja 500 broszur informacyjnych na temat zanieczyszczenia 

powietrza. 
 Utworzenie podstrony Ochrona powietrza i Jakość powietrza na oficjalnej stronie 

Tuchowa. 
 W okresie od listopada 2016 r. do czerwca 2017 r. ekodoradca zatrudniony w ramach 

projektu LIFE udzielił mieszkańcom gminy Tuchów 939 porad w biurze, w terenie, 
telefonicznie i pisemnie. Porady dotyczyły wymiany kotłów, termomodernizacji 
budynków, zapisów uchwały antysmogowej i wykorzystania OZE. 

W 2017 r. w ramach projektu LIFE zrealizowano następujące działania informacyjno-
edukacyjne: 
 Organizacja wraz z Powietrze Tuchów konferencji pt. Czyste powietrze. Jak to zrobić? 

w sali widowiskowej Domu Kultury w Tuchowie – 16 lutego 2017 r. 
 Organizacja wydarzeń promocyjnych: pokaz nowoczesnych kotłów, akcja sadzenia 

drzew, audycje radiowe.  
(dowód: akta kontroli str. 19-21, 151-152) 

Burmistrz wyjaśnił, że rezultatem działań edukacyjno-informacyjnych był wzrost 
świadomości mieszkańców na temat ochrony powietrza. 

(dowód: akta kontroli str. 158-159) 

Burmistrz wyjaśnił, że rozważano możliwość zapewnienia dopłat do wyższych cen nośników 
energii po wymianie niskosprawnych kotłów na paliwo stałe na inny rodzaj ogrzewania 
(np. gazowe, olejowe, ciepło sieciowe) jednak poważne ograniczenie dla tego typu działań 
stanowią koszty i możliwości finansowe Gminy. Jest to powód dla którego nie wprowadzono 
takiego programu. 

(dowód: akta kontroli str. 158-159) 

http://www.tuchow.pl/dla-mieszkancow/ochrona-powietrza/
http://www.tuchow.pl/dla-mieszkancow/jakosc-powietrza/


 

20 

Na terenie Gminy nie funkcjonują podmioty gospodarcze wytwarzające lub dostarczające 
ciepło sieciowe. Również w gminach ościennych nie funkcjonują podmioty gospodarcze 
mogące dostarczyć do mieszkańców Gminy Tuchów ciepło sieciowe. 

(dowód: akta kontroli str. 142) 

Kontrole w zakresie prawidłowości stosowania paliw stałych w instalacjach grzewczych 
przeprowadzał podinspektor ds. ochrony środowiska zatrudniony w Referacie Gospodarki 
Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu. W okresie objętym kontrolą do Urzędu Gminy 
nie wpłynęły żadne skargi dotyczące niskiej emisji. 

W latach 2014-2015 w Gminie nie przeprowadzano kontroli w zakresie prawidłowości 
stosowania paliw stałych. W 2016 r. przeprowadzono pięć kontroli i nie stwierdzono 
nieprawidłowości. W I półroczu 2017 r. przeprowadzono cztery kontrole z czego w dwóch 
przypadkach wykazano nieprawidłowości. W obu przypadkach nieprawidłowości te 
dotyczyły składowania w kotłowni pustych opakowań kartonowych. W wyniku działań 
kontrolnych nie nałożono żadnych kar. W toku prowadzonych kontroli nie pobierano próbek 
z palenisk.  

Burmistrz wyjaśnił, że aby pobierać próbki z palenisk należy odpowiednio przeszkolić 
personel (jeden pracownik został przeszkolony w listopadzie 2017 r., a kolejne będą 
przeszkolone w roku następnym) oraz posiadać odpowiednie oprzyrządowanie, które 
również zostanie zakupione w 2018 r. Burmistrz zwrócił również uwagę na duży koszt 
analizy próbek, tj. od 500 do 1000 zł. Ten koszt (poniesiony przez Gminę) można odzyskać 
jedynie na drodze sądowej od ukaranego mieszkańca, co jest działaniem długotrwałym 
i rodzącym wtórne koszty. To zniechęca Gminy do zlecania analiz w laboratoriach. 

 (dowód: akta kontroli str. 143-146, 173-176) 

W 2014 r. Gmina posiadała 14 obiektów użyteczności publicznej, w tym 11 ogrzewanych 
gazem, a 3 energią elektryczną. Według stanu n 30 czerwca 2017 r. Gmina posiadała 
15 obiektów użyteczności publicznej (jeden został przejęty w formie użytkowania 
wieczystego od Skarbu Państwa, ogrzewany paliwem stałym) oraz zmodernizowano 
ogrzewanie jednego posiadanego budynku z ogrzewania elektrycznego na gazowe. 
Wydatki i źródła finansowania związane z termomodernizacją budynków Gminnych opisano 
w pkt 3 wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli str. 147) 

W latach 2014, 2015, 2016 oraz w I półrocze 2017 r. wpływy z tytułu kar i opłat za 
korzystanie ze środowiska wyniosły odpowiednio: 25,5 tys. zł, 32,6 tys. zł, 28 tys. zł, 
20 tys. zł. W tym czasie wydatki ze środków własnych Gminy na ochronę powietrza 
(min. termomodernizacja, wymiana kotłów i działania promocyjno-informacyjne) były 
wielokrotnie wyższe od wpływów z tytułu kar oraz opłat i wyniosły odpowiednio: 
2 033,6 tys. zł, 480,1 tys. zł, 1 579,5 tys. zł i 492,2 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 148, 367) 

Burmistrz wyjaśnił, że wydatki na ochronę środowiska przekraczały wielokrotnie wpływy 
z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska, ponieważ przeprowadzono wiele inwestycji 
termomodernizacyjnych, które były współfinansowane z budżetu Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 158-159) 

W okresie objętym kontrolą Gmina nie pobierała opłaty miejscowej. 
(dowód: akta kontroli str. 153) 

W ramach projektu LIFE Gmina współpracowała z UMWM. W projekcie wzięło udział 
55 Gmin. Burmistrz wyjaśnił, że nie wystąpiły problemy we współpracy z UMWM. 
Rezultatem współpracy był wzrost świadomości mieszkańców dotyczący ochrony powietrza. 
Burmistrz podkreślił, że są planowane do podjęcia inne działania informacyjno-edukacyjne, 
a przede wszystkim realizacja projektu mająca na celu dofinansowanie mieszkańcom 
wymiany kotłów. 

(dowód: akta kontroli str. 158-159) 

Gmina nie otrzymała od Ministerstwa Środowiska zaproszenia do włączenia się 
do partnerstwa na rzecz ochrony poprawy jakości powietrza w Polsce. Burmistrz wyjaśnił, 
że w dniu 25 stycznia 2017 r. Rada Miejska w Tuchowie podjęła uchwałę w sprawie 
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podjęcia działań związanych z poprawą jakości powietrza. Zwrócono się z apelem do władz 
administracji państwowej o podjęcie systemowych działań mających na celu ograniczenie 
emisji oraz wsparcie gmin w wysiłkach na rzecz poprawy jakości powietrza. 

(dowód: akta kontroli str. 171-172, 175-176) 

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

W latach 2014-2015 Gmina nie prowadziła kontroli pod kątem spalania odpadów 
w gospodarstwach domowych, a w 2016 r. oraz I półroczu 2017 r. wykonano odpowiednio 
tylko 4 i 5 kontroli, co było niezgodne z wymogami wskazanymi w POP z 2013 r. 
(pkt. 3.1.1.8., str. 71) oraz w POP z 2017 r. (pkt. 3.1.1., str. 54-55). W POP z 2013 r. 
ustalono szacunkowy zakres rzeczowy tego działania wskazujący na potrzebę 
przeprowadzenia – w zależności od możliwości organizacyjnych – od kilkudziesięciu do 500 
kontroli gospodarstw domowych w ciągu roku, w zakresie spalania odpadów oraz 
pozostałości roślinnych z ogrodów działkowych. W POP z 2017 r. wskaźnik ten dla lat  
2017-2019 określono na 3% zabudowy mieszkaniowej, a dla okresu 2020-2023 na poziomie 
5% tej zabudowy. Biorąc pod uwagę liczbę budynków mieszkalnych w Gminie wg stanu na 
koniec 2016 r. (4 293) daje to odpowiednio 129 kontroli rocznie do przeprowadzenia 
w latach 2017-2019 oraz 215 kontroli rocznie w latach kolejnych. Nieprowadzenie 
powyższych kontroli stanowiło również naruszenie postanowień art. 379 ust. 1 ustawy 
Prawo ochrony środowiska, w których wskazano, że burmistrz sprawuje kontrolę 
przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym 
właściwością tych organów.  

Burmistrz wyjaśnił, że ze względu na rozliczne obowiązki pracowników Urzędu, początkowo 
nie przeprowadzano kontroli prawidłowości stosowania paliw, a później nie przeprowadzano 
kontroli w większej ilości. Począwszy od 2017 r. do tego zadania zostały wyznaczone nowe 
osoby i liczba kontroli zostanie zwiększona. 

NIK zwraca przy tym uwagę, po wejściu w życie przepisów tzw. uchwały antysmogowej dla 
województwa małopolskiego (tj. od 1 lipca 2017 r.), prowadzenie przez Gminę kontroli 
gospodarstw domowych, nie tylko pod kątem spalania odpadów, ale również w zakresie 
jakości stosowanych paliw stałych oraz parametrów kotów wykorzystywanych do ich 
spalania, będzie odgrywało kluczową rolę dla zapewnienia skuteczności wprowadzonych 
rozwiązań prawnych. Tym samym działania te będą stanowiły niezwykle istoty element 
w procesie zmierzającym do poprawy jakość powietrza. 

 (dowód: akta kontroli str. 50-51, 77, 143-146, 158-159, 173-176) 

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 Kontroli30, wnosi o: 

1. Intensyfikację działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji, w szczególność 
w takim zakresie, który umożliwi osiągnięcie w roku docelowym (2023 r.) efektów 
ekologicznych wskazanych w POP z 2017 r. 

2. Zwiększenie liczby kontroli gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania 
przepisów mających wpływ na jakość powietrza, tak aby osiągnąć wskaźniki założone 
w POP z 2017 r. 

3. Przeszkolenie pracowników w zakresie pobierania próbek z palenisk oraz zakupienie 
stosownego oprzyrządowania. 

4. Podjęcie działań zmierzających do zinwentaryzowania źródeł emisji na terenie Gminy 
w większym niż dotychczas zakresie. 

5. Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe, zgodnie z wymogami art. 19 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne. 

6. Przedkładanie Radzie Miejskiej w Tuchowie do rozpatrzenia informacji WIOŚ o stanie 
środowiska na obszarze województwa małopolskiego, stosownie do zapisów art. 8a 
ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. 

                                                      
30 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, zwana dalej ustawą o NIK 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Wnioski pokontrolne 
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7. Złożenie korekt sprawozdań z realizacji POP za lata 2014-2016 oraz rzetelne 
przygotowywanie sprawozdań za lata następne. 

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 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, dnia 1 lutego 2018 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

 
Dyrektor 

Jolanta Stawska Marta Wojnarska 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania wniosków 


