
TARNÓW
ogranicza emisję 

wrzesień 2017 r. 



Pierwsze działania proekologiczne 

Miasto wraz z MPEC-em w ciągu 20 lat doprowadziło do: 

 likwidacji 4 kotłowni osiedlowych i podłączenia 

odbiorców do 1 centralnej ciepłowni „Piaskówka” 

 likwidacji 46 lokalnych kotłowni węglowych 

 proekologicznej modernizacji ciepłowni „Piaskówka” 

 rozwoju sieci ciepłowniczej 

 podłączeniu do sieci ok. 1 000 budynków, 26 000 lokali 

(blisko 80 000 mieszkańców korzysta z ciepła miejskiego)  



Porównanie ilości spalanego węgla na przestrzeni 

ostatnich 20 lat przez MPEC S.A w Tarnowie

W ciągu 20 lat MPEC S.A. w Tarnowie zmniejszyło ilość spalanego węgla o 

ponad połowę



Zmniejszenie ilości spalanego węgla, 

wzrost ogrzewanej powierzchni 

W ciągu 20 lat MPEC S.A. w Tarnowie blisko dwukrotnie zwiększyło powierzchnię 

objętą dostawą ciepła 



Ograniczanie niskiej emisji 

Działania przyczyniające się do ograniczania niskiej emisji 
podejmowane w Tarnowie: 

 Podłączanie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej 
(MPEC) lub sieci gazowej /priorytety/ 

 Termomodernizacja budynków 

 Dofinansowywanie mieszkańcom zmiany sposobu ogrzewania 

 Dotacje do OZE 

 Przebudowa i modernizacja dróg, autostrada A4 

 Współpraca  ze spółką gazowniczą 

 Rozwój ścieżek rowerowych (jest 65 km, przybędzie 90 km)



Ograniczanie niskiej emisji 

 Monitoring jakości powietrza, informowanie mieszkańców

 Kontrole Straży Miejskiej, UMT  

 LIFE - Ekodoradca pomaga w ograniczaniu niskiej emisji 

 Porozumienie  Prezydentów Małopolski 

 Porozumienie Burmistrzów 

 Plan gospodarki niskoemisyjnej z bazą danych o źródłach emisji 

 Program ograniczania niskiej emisji w Tarnowie 

 RPO WM 4.4.2 „Obniżenie poziomu niskiej emisji” (8 mln zł)

 Edukacja, uświadamianie, („Tarnowscy pogromcy SMOgA”)



Likwidacja palenisk węglowych 

W latach 2005 - 2017 ubyło w Tarnowie 

około 750 pieców kaflowych oraz 

ponad 150 węglowych pieców c.o. 

Bariera finansowa utrudnia działania

mieszkańców



Termomodernizacja budynków 

Gmina Miasta Tarnowa dążąc do poprawy efektywności energetycznej

sukcesywnie poddaje termomodernizacji kolejne budynki użyteczności

publicznej.

Dotychczas termomodernizację wykonano w 67 budynkach.

 - łączny koszt: 62 702 515,28 zł 

 - uzyskane dofinansowanie: 28 704 625,14 zł 

 - efekt redukcji CO2 10 483,83 Mg CO2/rok



Termomodernizacja budynków 

 ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu

 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

 modernizacja instalacji CO 

 kolektory słoneczne 

 pompy ciepła 

Przedszkole publiczne Nr 5 Kiedyś

Dzisiaj



W chwili obecnej prowadzone są prace na kolejnych

10 budynkach w ramach dwóch projektów dofinansowanych ze

środków mechanizmów finansowych EOG.

W kolejnych latach priorytetem jest zakończenie planu

termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

w Tarnowie, jako kontynuacja działań podejmowanych do tej pory

przez Gminę Miasta Tarnowa.

Termomodernizacja budynków 



OZE – ogniwa fotowoltaiczne

„Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej w Tarnowie – etap II” – RPO

Budynek Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4

Koszt inwestycji - około  1.160.000,00 zł

Zamontowano 44 moduły fotowoltaiczne

o łącznej mocy 11,44 kWp

Ogniwa fotowoltaiczne zainstalowano

także na budynkach SOSW przy

ul. Romanowicza oraz Poradni

Wychowawczo – Zawodowej przy

ul. Szujskiego



Poligon energooszczędności 

W tarnowskim Zespole Szkół Budowlanych 

powstało laboratorium do nauki i praktycznej 

realizacji technologii budownictwa wysoko 

energooszczędnego (tzw. pasywnego)

Umożliwia prowadzenie prac naukowo-

badawczych oraz zajęć  edukacyjnych 

z zakresu technologii wysoko 

energooszczędnych i pasywnych



Poligon energooszczędności 

Poligon energooszczędności to rezultat     

współpracy miasta z Politechniką Krakowską. 

Wartość inwestycji to prawie 2,3 mln zł.

Dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego to 85% tej kwoty. 

Resztę dołożyło miasto

Poligon to badanie m.in. : 

 zużycia nośników energii, temperatury, wilgotności, komfortu cieplnego 

przy zastosowaniu różnych technologii i instalacji,

 ogrzewania, wentylacji i chłodzenia oraz systemów sterowania oświetleniem, 

 zysków ciepła od promieniowania słonecznego przez przegrody 

przeźroczyste do pomieszczeń



Projekt LIFE 

Tarnów przystąpił do koordynowanego przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Małopolskiego projektu 

LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla 

województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej 

atmosferze”. Angażuje on łącznie 62 partnerów, a 

jego celem jest przyspieszenie wdrażania działań 

służących poprawie jakości powietrza, które zostały 

zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza 

dla województwa małopolskiego. 

Wartość projektu to około 17 mln euro (70 mln zł), z 

czego dofinansowanie unijne wynosi 42 mln zł. Projekt 

jest realizowany w okresie od października 2015 r. do 

końca 2023 r. 



Jakość powietrza w Tarnowie 

Stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz częstość przekroczeń dobowego 

poziomu dopuszczalnego PM10 w Tarnowie w 2015 r. (wg WIOŚ)



Jakość powietrza w Małopolsce

Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu na stanowiskach 

pomiarowych w województwie małopolskim w 2016 roku (wg WIOŚ)



Jakość powietrza – porównanie 



Jakość powietrza – porównanie 

Na podstawie danych z dnia 27 września 2017 roku. 



Kontakt

Urząd Miasta Tarnowa

ul. Mickiewicza 2

33-100 Tarnów

+14 68 82 400

 umt@umt.tarnow.pl

 www.tarnow.pl 


