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UCHWAŁA NR XXVII/140/2 017

RAi]y Gnnr`ry WoTCIECHOwlcE
z dnia 24 stycznia 2017 roku.

w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Wojciechowice na lata 2016 -2020

Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art. 7 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia s marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn.) Rada Gminy w Wojciechowicach uchwała,
co następuje:
§1

Przyjmuje się i wdraźa do realizacji „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wojciechowice"

0

stanowiący załącznik do niniej szej uchwały.

§2

Wykonanie .uchwały powierza się Wój towi Gminy Woj ciechowice.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do uchwały NR XXVII/140/2017

Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 24 sWcznia 2017 roku

Obowiązek sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz wdrożenia zadań wskazanych

w Planie wynika z postanowień Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu,
Protokołu z Kioto z 1997 r. oraz pakietu klimatyczno-energetycznego, który został przyjęty przez Komisję

Euopejską w grudniu 2008 roku.
Opracowanie
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Programu

sierpnia

sektora

2011r.

publicznego

maja 2016r. o efektywności

energetycznej (Dz. U. 2016 poz. 831 z późn. zm.).

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji

rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego zadaniem jest podniesienie efektywności
energetycznej,

zwiększenie

poziomu

wykorzystania

odnawialnych

źródeł

energii.

Czynności

te w konsekwencji mają słuzyć wszystkim mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz
zmniej szenie kosztów energii.

Przyjęcie w/w dokumentu przez Radę Gminy Wojciechowice

pozwoli na ubieganie się o środki

zewnętrzne na realizację zadań zapisanych w Planie, w szczególności środków w ramach Programu

+0

Operacyjnego lnfi-astruktura i

Środowisko 2014-2020, fimduszy przewidzianych w Regionalnym

Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu LIFE na lata
2014-2020, środków Narodowego Funduszu. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków

Wojewódzkiego

Funduszu

Ochrony

Środowiska

i

Gospodarki

Wodnej

w

Kielcach.

Zgodrie z art.18 ust.1 ustawy z dnia s marca 1990 roku o samorządzie gmimym (t.j. Dz. U. 2016r.
poz. 446 z późn. zm.) organem właściwym do przyjęcia i uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

dla Gminy Woj ciechowice jest Rada Gminy Woj ciechowice.

Maj ąc na uwadze powyższe podj ęcie niniej szej uchwały j est zasadne.
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Prace mad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wojciechowice prowadzone były przy
ścisłej współpracy z pracownikami Urzędu Gminy Wojciechowice i jednostek organizacyjnych
Gminy Woj ciechowice oraz uwzglę dniaj ą wszystkie wyniki konsultacji sp ołe cznych.
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lstóry przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w paldecie ldimatyczno-energetycznym
do roku 2o2o tj.: i'edukcji emisji gazów ciei]lamianych, zwiększenia udziału energii

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, co zostanie
zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej obiektów i budynków
zlokalizowanych na terenie Gminy Wojciechowice, a także do poprawy jakości powietrza na
terenie gminy, poprzez redukcję zanieczyszczeń powietrza w zaluesie zmniejszenia ilości

zanieczyszczeń pyłowych.

Celein głównym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wojciechowice jest: Pop7.#wfl

jakości środowiska m±uralnego Giriny Wojciechowice dzięki działaL]riom na rzecz redukcji
z7/Źycł.fl

ćJ7iergz.z.

orczz

ćz7ł#.s/.ź

zGr!z.eczyszczejź,

poprzez

realizację

poniższych

celów

strategicznych:

0

-

Cdsłrategiczityml:

RediLkcja emisji C02 w roku 2020 wyniesie 1144,83 ton,

Plan Gospodarld Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Wojciechowice - jest dokumentem,
czyli 4,63%o w stosumkii do roku bazowego.

1

Cel stm±egicznytir2:

Rediikcja ziLżycia energii do 2020 r. i(iyriesie 1186,79 NIwh,
czyzi l,48%o w stosLm]cłL do roku bazowego.

1
1

Cel strałegiczmy itr 3..
Cel strategiczny nr 4:

Wżrost wykorz.ystmiia odna:wialnych źródeł energii w ogólnym
bilmsie G]irimy o 1,09% w rolcu 2020, do poziomu 11,79% .
RediLkcja zmieczyszczeń powie±rza w zak].esie redukcji eiirisji

PM10 dla Gm[imy Wojciec]łowice na poziomie ltony (1,91%
w stosunku do roku bazowego) oraz 1 kg dla B(a)P (3,80%
w stosunku do rokiL bazowego).

Do osiągnięcia założeń celu głównego i celów strategicznych przyczyni się realizacja celów
szczegółowych oraz przypisanych do nich działań (zadań -inwestycyjnych i "mięlddch") :

0

-Celszczegółowynm

Poprc[waef t]ctywnościwykorzystcmiaenergiL

i cel szczegółowy nr 2:

Wykorzystc[rie potencjału odnciwiahych źródeł energii.

-Cel szczegółowy nr3:

Rozwój i modeTrizaqa systemu komuni]cacji.

l cel szczegółowy nr 4:

Edukcu=ja ekologiczna i rozwój pT'zestrzenipublicznej.

Realizacja celów i zadań zaplanowanych w PGN spowoduje redukcję

emisji gazów

cieplamianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcję

zużycia energii finalnej, a talże redukcję zanieczyszczeń do powietrza w zakresie zmniejszenia
ilości zanieczyszczeń pyłowych oraz przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego
i jakości życia mieszlańców Gminy Wojciechowice.

Wszystlde działania (zadania) wskazane w dokumencie pi'zedstawiono w podziale na -krótko
i -średnioterminowe, podmiot realizujący oraz źródła finansowania.

Plan Gos odarki Niskoe

na lata 2016-2020

Działania planowane do .realizacji przez Samorzą=d Gminy Wojciechowice zostały ujęte

hamonogramie realizacji działań PGN (tabela 57), wi)isane w Wieloletnią Prognozę Finansową

oraz wynikają wprost z realizacji działań zaplanowanych w ww. harmonogramie oraz zadań
nałożonych na prezydentów miast, burmistrzów i wójtów z terenu województwa
świętoluzysldego w ramach realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa
świętolffzysldego: część 8 - strefa świętola.zyska ze względu na przekroc:zenia pyłu PMio

i benz o (a)pirenu.

W dol"mencie skoncentrowano się na działaniach (zadaniach) niskoemisyjnych i efekqrwnie
wykorzystujących zasoby, w qm na poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu OZE,
czyli wszystldch działaniach mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do

powietrza w t]m pyłów oraz emisji dwutlenh węgla.
Działania wyodrębniono w wyniku analizy uwarunkowań prawnych ria i)oziomie UE,
luajowym, wojewódzkim i lokalnym oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych i bazowej
inwentaryzacji. Wyniki inwentaryzaLcji przedstawiono w odniesieniu do roh bazowego,
lftórym jest 2on r.
NaLjważniejszymi wskaźnikami produktu i i'ezultatu zaldadanymi, by osiągnąć realizację
celu głównego Planu Gospodai'ki Niskoemisyjnej dla Gminy Wojciechoitice, j.: Porrczzt74z

jakości środowiska na.fi[rtinego Gmiitiy Wojciediowice dzięki dzi.ałairicm na rzecz reftiikcji
zjfźycź# erterg].ź o7.flz e7#źs7.ł. z"iz.ćzczyszcze7ź są wskaźnild przyj ęte w p oniższych zestawieniach.

Zr/ódLo.. O|]rcMorucJiiie rułasiie

Ponadto należy uwzględnia.ć w procesie monitoringu i ewaluacji poniższe wskaźnild:

Plan Go
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na lata 2016-2020

Źródzo: Opracowarie własne

Przedmiotowe opracowanie zostało przyjęte uchwałą Nr ...... / .... /2oi6 Rady Gminy
Wojciechoirice z dnia ................... 2oi6 r. w sprawie zatwierdzenia i przy).ęcia do

wdi'ażania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wojciechowice". Pi'oces
przyjęcia dolmmentu poprzedzała procedura oceny oddziaływania na środowisko.

Plan Gos odarki Niskoe

Plan

Gospodarld

Niskoemisyjnej

dla

na lata 2016-2020

Gminy Wojciechowice

jest

iiiiiiiiiiiiiiiilli

dolmmentem

strategicznym, obejmującym swoim zala.esem teren całej Gminy Wojciechowice, zawierającym
konlqetne postanawiania Samorządu Gminy Wojciechowice w dążeiriu do zwiększenia
efektymości energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, jak również
redukcji emisji gazów cieplarnianych, dzięld czemu możliwe będzie uzyskanie korzyści
ekonomicznych, społecznych, a talże w głównej mierze środowiskowych.

Obowiązek sporządzenia Planu gospodarld niskoemisyjnej oraz wdrożenia zadań wslazanych
w Planie wynika z postanowień Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian
ldimatu, Protokołu z Kioto z igg7 r. oraz paldetu klimatyczno-energetycznego, który został
przyjęty pi'zez Komisję Europejską w grudniu 2oos rolm.
Opracowanie i realizacja Planu Gospodarld Niskoemisyjnej dla Gminy Wojciechowice jest
wpisana w ldimatyczną oraz energetyczną politykę Polsld i związana jest z Założeniami
Narodowego Programu Rozwoju Gospodarld Niskoemisyjnej przyjętego przez Radę Ministrów
i6 sierpnia 2on r. Dokument pozwoli również na spełnienie obowiązków nałożonych na

jednostki seldora publicznego w zaluesie efektywności energetycznej, wynikające z Ustawy
z dnia i5 kwietnia 2on r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2ou nr g4 poz. 55i z późn. zm.).

Plan Gospodarld Niskoemisyjnej będzie lduczowyin dokumentem, który pozwoli na skuteczne
ubieganie się o przyznanie środków finansowych z budżetu Unii Europejsldej wnowej
perspektywie finansowej na lata 2oi4-2o2o.

Celem naLdrzędnym niniejszego opracowania jest: Poprc"7a jakoścź środowi.ska riafitralnego

Gminy Wojciechowice do 2o2o roku (w granicach administracyjTTych
Wojciechowice, a ta:kże wzrost jego jakości na szczeblu ponadlokaliTym).

Gminy

Dokument ma za zadnie ukierunkowanie polityld zrównoważonego zarządzenia energią na
rzecz p oprawy bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego Gminy Woj ciechowice.
Cel nadrzędny PGN zostanie osiągnięty poprzez realizację celów głównych, strategicznych

i operacyjnych - bezpośrednio powiązanych z wytycznymi przedstawionymi w paldecie
ldimatyczno-energetycznym, przyjęt)m w grudniu 2oos r. przez Parlament Euroi)ejsld. Polska,
jako kraj członkowsld UE zobowiązała się osiągnąć następujące cele szczegółowe, tj.:

I zmniejszenie emisji gazów ciei)1amianych o 2o% w 2o2o r. w stosunku do iggo r.,
I zwiększenie efektywności enei'getycznej w roku 2o2o o i5%,
I zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) do 2o% w 2o2o r.
W ramach prac nad dokumentem została sporządzona szczegółowa inwentaryzacja
infi'astruktury energetycznej oraz zużycia paliw w poszczególnych sektorach gospodarczych
Gminywojciechowice

u`
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Energia najczęściej jest uzysldwana z konwencjonalnych źródeł, których eksploatacja wiąże się

z emisją do atmosfery dużych ilości dwutlenh węgla. Gaz ten stanowi podstawowy substrat
procesu fotosyntezy zachodzącego w żywych roślinach. Nie stanowi on zagrożenia dla życia
i zdrowia człowieka i)od warunldem, że nie nastąpi naruszenie równowagi biologicznej,

spowodowanej nadmierną jego emisją do atmosfery. Sukcesywnie jednak, na slmtek
nieprzestrzegania. zasad zrównoważonego rozwoju, stężenie dwutlenku węgla w atmosferze
wzrasta. Szczególnie groźna sytuacja ma miejsce w miesiącach grzewczych, gdzie jego stężenie
w i)owietrzu osiąga wartość nawet ldlkuluotnie wyższą niż stanowi norma. Tym samym

0

rekomendacja działań przedstawionych w dokumencie zostanie ulderunkowana przede
wszystkim na osiągnięcie realizacji Celów sti'ategicznych Planu tj.: Celu i. Redukcja emisji
C02 w rolm 2o2o w stosunku do roh bazowego 2ou o 4,63°/o, Celu 2. Redukcja energii w rc>ku
2o2o w stosunku do roku bazowego 2oii o i,48°/o, Cel 3. Wzrost wykorzystania odnawialnych
źródeł energii w ogólnym bilansie Gminy w roh docelowym 2o2o o i,og°/o w stosunku
do roh bazowego 2ou i Celu 4. Redukcja zanieczyszczeń powietrza w zalff esie redukcji emisji
PMio dla Gminy Wojciechowice o i,9i% w stosunku do roku bazowego oraz dla B(a)P
o 3,8o% w stosunku do roku bazowego).

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wojciechowice" jest narzędziem wspomagającyin
realizację wytycznych przedstawionych w niżej wymienionych dokumentach planistycznych,

strategicznych i prawnych. Wdrożenie dokumentów na poziomie UE, kraju i regionu jest
możliwe dzięld realizacji celów Planu Gospodai'ld Niskoemisyjnej dla Gminy Wojciechowice.

Polityka klimatyczna UE
Ramowa Konwencja laimatyczna UNFCCC stanoi^ri podstawę prac nad śriatową redukcją
emisji gazów cieplamianych. Pierwsze szczegółowe uzgodnienia międzynai'odowej polityld
ldimatycznej są wynildem trzeciej konferencji stron (COP3) w igg7 r. w lGoto. Na mocy
postanowień Protokołu z Kioto kraje zdecydowane na jego ratyfikację zobowiązały się do
redukcji emisji gazów cieplamianych średnio o 5,2% do 2oi2 r., natomiast w rolm 2oo6 Komisja

Europejska zctbowiązała się do ograniczenia zużycia energii o 2o% w stosunku do prognozy na
rok 2o2o.

Niniejszy dokument wpisuje się w wypełnienie zobowiązań Polski, wynikających
z obowiązujących regulacji Unii Europejsldej, ze szczególnym naciskiem na przyjęty w grudniu
2oos r. paldet klimatyczno-energetyczny „3x2o". Celem szczegółowym palrietu jest
wprowadzenie szeroko zakrojonych działań na rzecz osiągnięcia:
I zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (EGC) o 2o% w 2o2o r. w stosunku do iggor.

przez każdy kraj członkowski,
I zwiększenia efektyi^mości energetycznej w roku 2o2o o 2o%,
I zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) do 2o% w 2o2or.

Zgodnie z ogłoszonym Dziennildem Urzędowyin UE i4o z dnia 5 czerwca 2oog r. w sldad

paldetu wchodzą 4 podstawowe akty prawne:
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i. Dyrektywa Parlamentu Europejsldego i Rady 2oog/28/WE z dria 23 kwietnia 2oog r.
w sprawie promowaria stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca
i w następstwie uchylająca dyrektywy 2ooi/77/WE oraz 2oo3/3o/WE (dyrektywa OZE),

2. Dyrektywa Parlamentu Europejsldego i Rady 2oog/2g/WE z diiia 23 kwietnia 2oog r.
zmieniająca dyrektywę 2oo3/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzeniaL wspólnotowego

systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (dyrektywa EU ETS),

3. Dyrektywa Pariainentu Europejskiego i Rady 2oog/3i/WE z dnia 23 kwietnia 2oog r.
w sprawie geologicznego sldadowania dwutlenlm węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady
85/337/EWG, Eui'atom, dyi'ektywy Parlamentu Europejsldego i Rady 2ooo/6o/WE,
2.ooi/8o/WE, 2.oo413;5/WFj, 2oo6|n/WF., 2oos||/WE -i Tozpoizą!dzĘ:rie (WF:) rrr wor3/2.oo6
(dyrekywa CCS),

4. Decyzja Parlamentu Europejsldego i Rady m 2oog/4o6/WE z dnia 23 kwietnia 2oog r.
w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowslde, zmierzających do zmniejszenia
emisji gazów cieplarnianych w celu rea]izacji do roku 2o2o zobowiązań Wspólnoty
dotyczących redukcji emisji gazów cieplamianych (decyzj a non-ETS).

Wdrożenie paldetu klimatycznego w UE wsparte jest szeregiem dyrektyw, na mocy których
zostały zainicjowane postawy proekologiczne we wszystldch energochłonnych sektorach

gospodarld poszczególnych k'ajów. Do głównych aktów prawnych w qm zakresie należą:

• Dyrektywa 2oio/3/UE w si)rawie charakterystyki energetycznej budynków,
• Dyi'ektywa 2oo5/32/WE o i)rojektowaniu urządzeń powszechnie zużywających energię,
• Dyrektywa EC/2oo4/8 o promocji wysokosprawnej kogeneracji,
• Dyrektywa 2oi2/27/UE w sprawie efektymości energetycznej.

krajowy
Polityka Energetyczna Polsld do 2o3o r.
Dol"ment przyjęty przez Radę Ministrów w dniu io listopada 2oog r. jako podstawowe
lderunld poliqrki energetycznej kraju rekomenduje działania i)rzyczyniające się do
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń poprzez:

•
i
•
I

wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,
dywersyfikację stmktuiy i^rytwarzania energii eleld:rycznej,
rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,
rozwój konlmrencyjnych rynków paliw i energii,

I

ograniczenie oddziaływania energetyld na środowisko.

Założenia Naro dowego Prograinu Rozwoju Gosp o darld Nisko emisyjnej
Zostały one przyjęte przez Radę Ministrów w dniu i6 sierpnia 2ou r. Jako główny cel
dokumentu zarekomendowano Rozu;o'/. gospodar/(ź 7ii.s/(o€".sy7.n€/. prz)/ zczpe\Ą;nierii.u
zrówrłoważo7iego roziłro7.u /(ra/-u. Osiągnięcie powyższego celu będzie wymagało olueślenia:

i
1

obszarów redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych substancji,
prioiytetów, działań i oczekiwanych z nimi efektów,
instrumentów wsparcia, które w konsekwencji przyczynią się zarówno do zmniejszenia

i

emisji, jak i gruntowej modemizacji i)olskiej gospodarld,
ścieżek redukcji emisji whoryzoncie czasowym do 2o5o r.
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punków pośrednich w realizacji programu, pozwalających na mierzenia postępu.

Cel Szczegółowy NPRGN będzie możliwy do osiągnięcia poprzez realizację następujących
celów szcz egółowych:

i.

Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii.

2.

Poprawa efektywności energetycznej.

3.

Poprawa efekqrwności gospodarowania surowcami i materiałami.
4. Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych.

5.
6.

Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gosi)odarowania odpadami.
Promocja nowych wzorców konsumpcji.

Polityka klimatyczna Polski. Strategia i€dukcji emisji gazów cieplai'nianych w Polsce
do roku 2o2o
Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 4 listopada 2oo3 r. wprowadza zapisy, które
przyczynią się do spełnienia celu głównego, jakim jest: „W±ączenie się Polsld do wysiłków
społeczności międzynarodowej na rzecz ochrony ldimatu globalnego poprzez wdrażanie zasad
zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w zakresie poprawy wykorzystania energii, zwiększania
zasobów leśnych i glebowych luaju, racjonalizacji wykorzystania surowców i produlstów
przemysłu oraz racjona]izacji zagospodarowania odpadów, w sposób zapewniający osiągnięcie
maksymalnych, długoteminowych korzyści gosi) odarczych, sp ołecznych i p olitycznych".

Cele i działania średniooluesowe zarekomendowane w dolmmencie objęły dalszą integrację

polityld ldimatycznej z polityką gospodarczą i społeczną. Natomiast cele i ldemnld działań
długookresowe (na lata 2oi3-2o2o i następne) wdrażają kolejne wytyczne dla redukcji
wskaźników emisyjnych zaprezentowanych w Kioto (po rolm 2oi2). Wypełnienie zobowiązań
powinno zostać osiągnięte poprzez realizację działań bazowych oraz dodatko.wych
w następujących sektorach: energetyka, przemysł, transi)ort, rolnictwo, leśnictwo, odpady oraz
sektor użyteczności publicznej, usług i gospodarstw domowych.

KrajowyplanDziałaniawzakresieenergiizeźródełodnawialnych
Dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 7 grudnia 2oio r. a g grudnia 2oio r., jako
odpowiedź na zobowiązania kraju wynikającego z 4 Dyi'ektyw Parlamentu Euroi)ejsldego
i Rady 2oog/28/WE z dnia 23 lrietnia 2oog r. w sprawie promowania stosowania energii ze
źródeł odnawialnych. Ustalono w nim kajowy cel na 2o2o rok oraz przewidywany kurs
dotyczący wykorzystania enei'gii ze źródeł odnawialnych w stosunlm do źródeł tradycyjnych:

i
I

i)rzewidywane skorygowane całkowite zużycie energiiw 2o2o r -69 2oo ktoe.
produkcja łączna energii z ozE w roku 2o2o -i5,5%,

•

przeiridywana wielkość energii ze źródeł odnawialnych odpowiadająca celowi na 2o2o r
-io 38o,5 ktoe

i

produkcjaciepłaz ozE -i7,o5%,

1

produkcja energii eleldrycznej z ozE -ig,i3%,

Polityka EkologicznaL Państwa na lata 2oog-2oi2 z pei.spektywą do roku 2oi6
Dolmment jest aktualizacją polityld ekologicznej na lata 2oo7-2oio. Jako główny cel polityld
ekologicznej państwa obrano zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego luaju i tworzenie
p odstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospo darczego.
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Realizacja celu musi zostać wsparta m.in. uwzględnieniem zasad ochrony środowiska

w strategiach sektorowych poprzez przygotowywanie projektów dokumentów strategicznych
wszystkich sektorów gospodarld zgodnie z obowiązującym w t]m zakresie prawem i kontrolą
p oddawaną poprzez o ceny o ddziaływania na śro dowisko.

Ustawa o Efektywności Energetycznej
Ustawa z dnia i5 kwietnia 2oii r. o efektyimości energetycznej (Dz. U. 2on nr 94 poz. 55i
z

późn.

zm.)

jest aktem prawnym bezpośrednio zobowiązującym jednostld sektora

publicznego do działań w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej, a Ęm samym
zmniejszania emisji C02. Dokument obliguje władze lokalne do spełnienia zawartego w nim
następują:cego zapisu: „Jednostka sektora publicznego, realizując swoje zadania, stosuje co
najmniej dwa środld poprawy efektywności energetycznej". Jako narzędzia te ustawa wymienia:

i)

umowę, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego
p oprawie efektywności energetycznej ,

2) nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim
zużyciein energii oraz nisldmi kosztami elGploatacji,
3) wymianę eltiploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urzą:dzenie, instalację
lub i)ojazd, o których mowa w pkt. 2, albo ich modemizacja,
4) nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo

przebudowa lub. remont użytkowanych budynków, w t}m realizacja przedsięwzięcia
terinomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 2i listopada 2oos r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. i459, z 2oog r. Nr i57, Poz. i24i oraz
z 2oio r. Nr 76, POZ. 493)>

5) sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 2i listó-pada 2oos r.
owspieraniu
termomodemizacji
i
remontów
eksploatowanych
budynków
w rozumieniu ustawy z dnia 71ipca igg4 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2oio r. Nr 243,
i)oz. i623 oraz z 2on r. Nr 32, poz. i59 i Nr 45, poz. 235), o powierzchni użytkowej
powyżej 5oo m2, których jednostkaL sektora publicznego jest właścicielem.

Ponadto Ustawa zapewnia talże pełne wdi'ożenie dyrektyw euroi)ejsldch w zaluesie
efektywności energetycznej, w qm zwłaszcza zapisów Dyrelqrv\ry 2oo6/32/WE w sprawie
efd{qrwności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych.

Strategia B ezpieczeństwo Energetyczne i Śro dowisko perspektywa do 2o2o r.
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEiś), przyjęta uchwałą nr 58 Rady

Ministrów z dnia i5 1rietnia 2oi4 i'. (Dz. U. RP 2oi4, poz. 469) obejmuje dwa istotne obszary:
energetykę i śi'odowisko, wskazując m.in. 1duczowe reformy i niezbędne działania, kóre

powinny zostać i]odjęte w perspektywie do 2o2o roku. Strategia tworzy rodzaj pomostu
pomiędzy środowiskiem i energetyką, stanowiąc jednocześnie impuls do bardziej efektywnego
i racjonalnego prowadzenia. polityld w obu obszarach, tak aby wykorzystać efekt synergii
i zapewnić spójność podejmowanych działań. Celem strategii jest ułatwianie „zielonego"
(sprzyjającego

śi'odoi^risku)

wzrostu

gospodarczego

w

Polsce

i]oprzez

zapewnienie

bezpieczeństwa energetycznego i dostępu do nowoczesnych, innowacyjnych technologii, a także
wyeliminowanie barier administracyjnych utrudniaj ących „zielony" wzrost.

na lata 2016~2020
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Celem głównym Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Srodowisko jest zapewnienie wysoldej
jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz
stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego selstora energetycznego,

zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efekty`^mą
gospodarkę.

Spójne z celami Planu są przede wszystldm następujące cele szczegółowe zapisane w BEiś oraz

przypisane im kierunld interwencji:
Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurency).nego zaopatrzenia
w energię:
2.i. Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii;
2.2. Poprawa efektywności energetycznej;

2. 6. Wzrost znaczenia rozproszonych odnawialnych źródeł energii;
2.7. Rozwój energetyki na obszarach podmiejsldch i wiejsldch;
Cel 3. Poprawa stanu śi'odowiska:

3.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w t]m wykorzystanie ich na cele
energetyczne

3.3. Ochrona powietrza, w qm ograniczenie oddziaływania energetyki;
3.4. Wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych
i śro dowiskowych;

3.5.
Promowanie
zachowań
ekologicznych
do powstawania. zielonych miej sc pracy.

oraz

tworzenie

warunków

Ustawa o odnawialnych źródłach energii
Ustawa z dnia 2o lutego 2oi5 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2oi5 poz. 478) określa

zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie i^qrR^rarz.ania: energii elektrycznej

z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego - w instalacjach odnawialnego źródła

energii, biopłynów. Ponadto Ustawa olueśla mechanizmy i instrumenty wspierające
wytwarzanie: energii elekrycznej z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego, ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii.
W Ustawie określono również zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej

wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii, zasady
realizacji krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych oraz warunld

i tryb certyfikowania instalatorów miluoinstalacji, małych instalacji i instalacji odnawialnego
źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej ciei)lnej nie większej niż 6oo kw oraz
akredytowania. organizatorów szkoleń.

Hziari regionalny
Strategia Rozwoju Woj ewó dztwa Śiriętokrzyskiego do 2 o2 o
Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa. Śiriętokrzyskiego do i'oku 2o2o, uchwalona
i61ipca. 2oi3 r. przez Sejmik Województwa Świętokrzysldego jest najważniejszym dokumentem

programowyin, który określa wizję rozwoju oraz cele i lderunld rozwoju województwa
świętokrzysldego.

Nadrzędną ideę działań podejmowanych w regionie w perspektywie 2o2o roku można zawrzeć
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w poniżej sformułowanej misji Sfrc[fegi-z. Wo/.ewódznĄ/c[ Św[.ęfo/a'z)łs/cz.ego do ro7tu 2o2o:

Misj a Strategii :

„Pragmatyczne dążenie do najpełniejszego i innowacyjnego wykoi'zystania przewag
i szans, odwrócenia niekorzystnych tendencji demogi'aficznych oraz podiiiesienia
jakości życia mieszkańców przy jednoczesnej dbałości o stan środowiska".
Realizacja misji Sfrczfeg[.i. nie ogranicza się - co należy wyraźnie podkreślić - tylko do

prer08atyw
samorządu województwa świętolqzysldego. W kontekście wdrażania St7'crfegz.z. należy mówić
zarówno o bezpośrednim oddziaływaniu władz regionu, jaki i ich wpływie i)ośrednim

Samorząd jest zatem inicja_torern, jak i koordynatorem realizacji Sfrafć.gi.ł.. Warto zauważyć, iż

władze regionalne starają się powiększyć swoje oddziaływanie na procesy rozwojowe m.in.

poprzez kontrakty terytorialne, gdzie można pozysldwać finansowanie rządowe oi'az promując

partnerstwo publiczno - prywatne (umożliwiające finansowanie prywatne w sferze usług
publicznych), aL talże partnerstwo publiczno -publiczne umów i)artnersldch między JST.
Konkretyzacja powyższej misji Sfrafegi.]. będzie się odbywała na drodze realizacji następujących
sz eściu celów strategicznych :

Cel strategiczny l.

Koncentracja na poprawie infrastrukturyregionalnej.

Cel strategiczny2.

Koncentracja

na

kluczowych

gałęziach i branżach

dla

rozwoju

Cel strategiczny 3.

gospodarczego regionu.
Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej
gospodarki.

Cel strategiczny4.

Koncentracja na zwiększeniu roli ośrodków miejskich w stymulowaniu
rozwoju gospodarczego regionu.

Cel strategiczny 5.

Koncentracja na rozwoju obszarówwiejskich.

Cel strategiczny 6.

Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju regionu.

Program Ochrony Środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata 2oi5-2o2o
z uwzględnieniem perspektyi^ry do roku 2o25
Program

ochrony

środowiska

dla

województwa

świętoluzysldego

na

lata

2oi5-2o2o

z perspekywą do roku 2o25 został uchwalony 5 lutego 2oi6 r. (uchwała Nr X/29o/i6).
W swych założeniach dokument będzie realizował główne cele i lderunki wyznaczone przez
lduczowe dohmenty strategiczne w zala'esie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom
ldimatycznyin, tj. Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa
do 2o2o r." oraz Strategicznego Planu Adaptacji dla sekorów i obszarów wrażliwych na zmiany
ldimatu do roku 2o2o z perspektywą do roku 2o3o.
Zgodnie z założeniami ustawowymi obok strategii rozwoju i dokumentów programowych,
Program stanowi narzędzie prowadzenia polityld środowiskowej w województwie. Wdrożenie
Programu i)owinno przyczynić się na poziomie regionahym do realizacji idei zrównoważonego
rozwoju. Proponowane w Programie cele i działania będą przybliżać województwo do stania

się regionein efektywnie wykorzystującym swoje zasoby oraz obniżającyin zużycie
energii, przy jednoczesnej poprawie warunków środowiskowych, sprzyjających zdrowiu
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Program będzie

realizował

lderunld wyznaczone

w dolmmentach strategicznych na poziomie woj ewództwa.
Strategia zaldada aby dokumenty horyzontalne szczebla regionalnego uwzględniały jej zapisy

i wytyczne. ]ej założenia odnoszą się przede wszystldm do racjonalnego wykoi'zystania
zasobów i zapei^mienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, przy jednoczesnym
obniżeniu emisji zanieczyszczeń do środowiska. Strategia wskazuje również prioiyteqr
w dziedzinie środowiskowej i zrównoważonego rozwoju w konteldcie obszarów interwencji
perspektywy finansowej 2oi4-2o2o. Na poziomie regionalnyin programy ochrony środoi^riska

powinny implementować założenia Strategii BEiś w działaniach podejmowanych na skalę
lokalną i regionalną. Istotne jest więc skoordynowanie zaplanowanych w Programie działań

przez administracj ę rządową, samorządową oraz przedsiębiorców i mieszkańców regionu.
Głównym celem
w województwie

stworzenia Programu jest dążenie do poprawy stanu środowiska
oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko źródeł
zanieczyszczeń, ochrc)na i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie jego
zasobami. Dokument jest zgodny z dolmmentami strategicznymi na poziomie wojewódzkim
orazluajowym.

Do

głównych

problemów

środowiskowych

należy

zaliczyć:

nieodpowiednią

jakość

powietrza, niewystarczający stopień zbierania i należytego oczyszczania ścieków
komunalnych, dużą wrażliwość regionu na zjawish powodziowe oraz podtopienia,
nieuporządkowanie gospodarld odi)adami, w zakresie ochrony i)rzyrody brak wymaganych

prawem planów ochrony bądź zadań ochronnych dla obszarów chi'onionych, zakwaszenie gleb
oraz ponadnomatywny poziom hałasu na terenach miejsldch.
Na podstawie rocznej oceny jakości i)owietrza w województwie świętokzyskim w 2oi4 r.,

wykonanej przez WIOŚ w lGelcach, stwierdzono przelffoczenia noi'm zanieczyszczeń

powietrza takich jak: pył zawieszony PMio, pył zawieszony PM2,5 i benzo(a)pii'en.
Przyczyną wystąpienia przekroczeń nom jakości powietrzaL jest przede wszystldm tzw. niska

emisja pochodząca z indywidualnego ogrzewania budynków, a w mniejszym .stoi)niu

0

transport samo chodowy oraz emisj a przemysłowa.
Uwzględniając

powyższe

analizy,

stan

środowiska,

główne

problemy

środowiskowe,

obowiązujące i planowane zmiany przepisów prawa polsldego i wspólnotowego, programy
i strategie rzą=dowe, regionalne i lokalne koncepcje oraz dokumenty planistyczne, określono

w Programie cele długoterminowe do rolm 2o25 oraz luótkoterminowe do roh 2o2o dla
każdego z wyznaczonych komponentów środowiskowych. Poniżej pi'zedstawiono cele
długoterminowe:
ZA;S0BX

P;RZ:XR!ODJNI!C:ZE

(ZP)

-

Ochrona

różnorodności

biologicznej,

krctjobrazowej

i geologicznej woj ewództwa
ZAS0BY

WODNE

I

GOSPODARKA

WODNA

(ZW)

-

Proivadze7cz.e

zróTł;77oTłJczzo7zego

gospodarowcH'iia wodami wnożliwiaj ącego osiągi'iięcie i utrzymanie dobrego sta:nu wód

PowmTRZE ATMOSFERYCZNE q?A) - Poprftw jc4os'cj. powz.efrz# w wo/.ewo'dzfwł.c
świętoki.zyskim
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) - Wzros/ w)J4orzj7sf#J!/.o ć?Jzć!rgr.J. z odJiawJ.#JJ!j;c/Ż
źró deł energii

Kl.EMA:I AK:HSTYCZNY CKA:) -Poprcnva lclimatu ahistycznego w województwie świętokrzyskim
POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (PE\0 - Uź7.zy#7czJZJ.e c7oD;c%czc}5ro+t7ego sfa77!/ Órcrft/ zĆ7g7.oźe75

i)onadnorma:tywiTym i)roirie:nicrwcmiem elektromagi'ietycznym

GOSPODABKA ODPADA^H (GO| - Gospodai.owanie odpadairi zgodnie z hierarchią sposobów
postępowania z odpadaini, invzględ]ric{j ąc zrównow azciny rozwój w oj ewództwa
PC):`NAŻNE A;JWARE PRZE:MYSLOTJ\lTi q?AP) - Zimiejszenie zagrożenia oraz minimalizacja

skutków w i)rzyi)adkii wystąpienia cnvarii

ZA:SOBX GBOLOGT:CZNE (ZG) -Zrównoważona gospodarka zas obami naturalnymi
LA;SX a.) -Racj onalne użytkciwanie zasobów leśnych

GLEBX (GL) - Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem ariftopogericznym, erozją oraz
niekorzystnymi zmianaiiri klimatu.

ProgTam ochrony powietrza (POP) dla województwa świętokrzyskiego: Część 8 strefa

świętokrzyskazewzględunaprzelaoczeniai)yłuPMioibenzo(a)pirenu
Program przyjęto w dniu i4 1istopada 2ou r. Uchwałą nr XIII/234/n Sejmiku WojewództMu
Świętoluzysldego. W Programie stwierdzono ponadnormatywne poziomy pyłu zawieszonego
PMio i benzo(a)pirenu w powietrzu.
Poniżej przedstawiono odpowiednio dopuszczalne poziomy pyłu zawieszonego PMio
i docelowe B(a)P, obowiązujące na podstawie rozporządzenia Ministra Śi'odowiska z dnia

3 marca. 2oos roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzuL
Tabela i. Wartości kryterialne do klasyfilacji stref dla terenu kraju, ze względu na ochronę zdrowia - 2oio
rok2

0 zakwalifikowaniu streĘr świętokrzysldej do ldasy C ze względu na niedotrzymanie

standardu stężeń pyłu zawieszonego PMio i kyterium ochrona zdrowia, zadecydowały
wynild pomiarów na stacji w miejscowości Busko-Zdrój, gdzie wartości dopuszczalne
t Dz. U. z 2oos T. Nr 47, poz. 28i
2 0cem poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyffl(acji stref województwa świętokrzyskiego za 2oio rok, WIOŚ Kielce 2oii
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obowiązujące dla stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PMio, w 2oio rolm, zostały

przekroczone w 59 dniach. Zakwalifikowanie strefir do si)orządzenia Programu ochrony
powietrza dla strefir potwierdziły wynild uzyskane na stacji w Ożarowie, gdzie wystąpiło
4g pi'zek.oczeń dobowych na 35 dozwolonych w roku. Na stanowiskach pomiarowych,
z kórych wynild zadecydowały o ustanowieniu ldasy C dla strefir, pomiary pyłu zawieszonego

PMio prowadzone były manualną metodą wagową.
0 zakwalifikowaniu strefir świętokrzysldej do ldasy C, ze względu na niedotrzymanie

standardu stężeń B(a)P w pyle zawieszonym PMio, zadecydowały wyniki pomiarów
na stacji w Busku-Zdrój, gdzie stężenie średnioroczne B(a)P w pyle PMio wyniosło 3,5ng/m3

i znacznie przekroczyło poziom docelowy.
Na żadnej ze stacji zlokalizowanych w strefie świętokrzysldej w rolm bazowym (2oio) nie
odnotowano przelffoczenia stężenia średnioro cznego pyłu zawieszonego PMio.

Najwyższe wartości na wszystldch stacjach występowały iiodczas niskich temperatur
powietrza, co bezpośrednio pokrywa się z sezonem grzewczym. Średnia wart:ość stężeń
z sezonu grzewczego jest io - 35°/o wyższa od średniej z ok.esu letniego.

Na stacji w miejscowości Busko-Zdrój i Nowiny w 2oio roku został przekroczony próg

alarmowy wynoszący 2oo

Lig/m3,

najwyższe

odnotowane

stężenia

dobowe wynosiły

odpowiednio: 2i8,2 Lig/m3 i 225,5 Lig/m3. Częstość przekraczania dopuszczalnego stężenia

24-godz. odnotowano na trzech stacjach: Busko-Zdrój, Ożarów i Nowiny. Przekroczenia
wartości 35 dni nie odnotowano na pozostałych staLcjach, należy jednak podki'eślić, że na stacji

w miejscowości Małogoszcz, ilość dni z przekroczeniem stężeń 24-godzinnych wyniosła 34

i była bliska częstości przelffoczenia poziomu doi)uszczalnego w roh kalendarzowyin.

W roku 2oio ponad trzyluotnie został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu,
stężenie średnioroczne wyniosło 3,5 ng/m3, przy poziomie docelowyin wynoszącym w ciągu

roh i ng/m3.
poDSTAwowE KIERUNla 1 zAKREs DzmŁAŃ NIEZBĘDNycH Do pRzywRÓcENIA
POZIOMÓW SUBSTANCTI W POWIETRZU DO POZI0MÓW DOPUSZCZALNYCH
W strefie świętohzysldej konieczna jest redukcja emisji pyłu zawieszonego PMio oraz
benzo(a)pirenu w celu dotrzymania wielkości dopuszczalnych oraz docelowych w powietrzu.

W analizach dla roku prognozy 2o2o, zamodelowano działania związane z redukcją emisji
powierzchniowej. Ograniczenie emisji ze źródeł powierzchniowych może być osiągnięte dzięlri
zmniejszeniu zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodemizację, podłączenie do sieci

cieplnej, wymianę dotychczasowych kotłów węglowych o nisldej sprawności na nowoczesne
kotły węglowe (paliwo: węgiel, orzech, groszek), retortowe oraz ekologiczne (paliwo-bryldety)

lub wymianę dotychczasowych kotłów węglowych na kotły gazowe lub olejowe oraz
ogrzewanie elektryczne, w obszarze przeluoczeń. W qm celu konieczna jest:
1

zmiana sposobu ogrzewania (tzn. zamiana paliwa stałego na paliwa cielde lub gazowe),
wykonanie przyłączy sieci gazowej do poszczególnych budynków,

-

modemizacja i)ieców węglowych w mieszkaniach i domkaLch jednorodzinnych,

-

rozbudowa sieci gazowej,
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i

wykonanie przyłączy sieci cieplnej do poszczególnych budynków,

i

rozbudowa sieci cieplnej,

i

wymiana kotłów węglowych o nisldej sprawności na nowoczesne, niskoemisyjne.

Zmiana nośnika ciei]ła, dzięld wykorzystywaniu paliw powodujących dużo mniejszą emisję
pyłu, prowadzi do redukcji stężeń pyłu za obszarze, gdzie zlokalizowane są źródła „nisldej
emisjill. Wymiana kotłów węglowych na nowoczesne, niskoemisyjne kotły węglowe opalane

groszldem, orzechem czy bryldetami umożliwia redukcję stężenia pyłu PMio poprzez redukcję
emisji pyłu (ok. 8o°/o), dzięki i)oprawie sprawności i parametrów procesu spalania.
Zaproponowane działania zmniejszające emisję powierzchniową prowadzą do redukcji
zarówno pyhi PMio jak i innycli zanieczyszczeń, np. benzo(a)pirenu czy prekursorów pyłu
zawieszonego PMio, tj. tlenków azotu, tlenków siarki.
W Programie ochrony powietrza określone zostały zadaniaL podstawowe oraz zadania

dodatkowe, do realizacji w celu poprawy jakości powietrza. Wymagane, przyldadowe ilości

obiektów budowlanych, dla jaldej należy zastosować proponowane działanie nai)rawcze
podano w postaci ilości lokali i powierzchni użytkowej lokali. Lokal oznacza tu mieszkanie

w budynh wielorodzinnym, budynek jednorodzinny, budynek użyteczności publicznej oraz
inne budynld wyposażone w indywidualne źi'ódła ciepła zaliczane do tzw. „nisldej emisji||.
Działania napi'awcze nie ograniczają= się jedynie do redukcji „nisldej emisji|| w domach

jednorodzinnych. Efekt redukcji emisji można osiągną=ć również poi)rzez likwidację lub
modemizację kotłowni węglowych o nisldej sprawności w budynkach użyteczności publicznej

lub innych obieldach komunalnych.
Poza działaniami ograniczają:qymi emisję powierzchniową, konieczne są działania związane ze

zmniejszeniem uciążliwości transportu samochodowego na terenie miast i qm samyin
ograniczeniem emisji pyłu zawieszonego PMio. Działania te częściowo są już w trakcie
planowania lub projektowania, a częściowo wynikają z innych dokumentów i planów
strategicznych i będą realizowane niezależnie od Programu ochrony powietrza, ale z uwagi na
ich znacząqr wpływ na poprawę jakości powietrza w strefie, zostały ujęte w harmonogramie
rzeczowo-finansowym i w modelowaniu. Jednym z działań prowadzących do zmniejszenia
emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym analizowanych zanieczyszczeń: pyłu zawieszonego
PMio oraz benzo(aL)pirenu) jest ograniczenie zużycia energii oraz zwiększenie udziału

odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie produkcji energii poszczególnych ginin streĘr
świętokrzysldej. Działania tego rodzaju z jednej strony zaspokajają potrzebę ograniczenia

ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, z drugiej są zgodne z wymogami
stawianymi Polsce przez Komisję Europejską związanymi ze zwiększeniem wykorzystania
o dnawialnych źró deł energii.

Zadania wójtów gmin stref3r świętokrzysldej w ramach realizacji Programu ochrony
powietrza to:

i.
2.

Modemizacja ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności publicznej.
Modernizacja ogrzewania węglowego poprzez systemy dofinansowania wymiany

kotłów w budynkach należących do osób fizycznych na terenach gmin i miast nie
objętych wyinogiem realizacji Programu ograniczania nisldej emisji.

u
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Prowadzenie działań ograniczających emisję wtómą pyłu, poprzez regulame
utrzymanie czystości nawierzchni (czyszczenie metodą moluą przy odpowiednich
warunkach pogodowych), szczególnie na obszarach przeluoczeń oraz i)rzy wyjazdach

z budów.

4.

Kontrola gospodarstw domowych w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów.

5.

Budowa sieci ścieżek rowerowych.

6.

Działania promocyjne i edukacyjne (ulotld, imprezy, akcje szkolne, audycje).

7.

Uwzględnianie w waninkach specyfikacji zamówień publicznych wymogów ochrony
powietrza, np. zakiip pojazdów o nisldej emisji, usługi transportowe z wykorzystaniem
ekologicznie czystych pojazdów, wykorzystanie źródeł energeqrcznego spalania
o nisldej emisji, paliwa o nisldej emisji dla źródeł stabrch i mobilnych, ograniczenie

pylenia p odczas prac budowlanych.
8. Uwzględnianie w nowotworzonych lub aktualizowanych planach zagospodarowania
przestrzennego wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników
niepowodujących nadmiernej „nisldej emisjill PMio oraz projektowanie linii zabudowy
uwzględniając zapewnienie „przewietrzaniall miast ze szczególnym uwzględnieniem
terenów o gęstej zabudowie oraz zwiększenie i]owierzchni terenów zielonych
(nasadzanie drzew i krzewów) .

Ę'Poziomlokalny
Stra±egia Rozwoju Gminy Wiojciechowice na lata 2oi5-2o22
Strategia Rozwoju Gminy Wojciechowice na lata 2oi5-2o22 to wieloletni plan działania,
określająqr strategiczne cele rozwoju Gminy Wojciechowice i zawierający takie kierunki oraz
działania (projekty inwestycyjne i społeczne), ld:óre są niezbędne do realizacji przyjętych

założeń strategicznych.

Strategia Rozwoju Gminy Wojciechowice na lata 2oi5-2o22 definiuje również lderunki

procesów przemian przestrzennych, inftastrukturalnych, gospodarczych, społecznych i środowiskowych na terenie Gminy Wojciechowice przyczyniające sie do poi)rawy jakości źycia

mieszkańców,

stanu

środowiska

naturalnego

i

kulturowego,

przywi.ócenia

ładu

przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego (stworzenie mechanizmu zachęt do rozwoju
rolnictwa, przedsiębiorczości i inwestowania na terenie Gminy Wojciechowice), a talże

odbudowy i rozwoju więzi społecznych.
Celem opracowania i wdrażania strategii jest wzrost gospodarczy i społeczny Gminy
Wojciechowice.

Może być

on

osiągnięty przez rozwijanie nowych form działalności

gospodarczej, rozwój inffastruktury technicznej i społecznej, z uwzględnieniem zagadnień
ochrony stanu środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczospołecznego, zwiększenie potencjału tuTystycznego i kulturalnego.

Cele Planu Gospodarld Niskoemisyjnej dla Gminy Wojciechowice są spójne z poniżej

zaprezentowanymi celami strategicznymi i operacyjn]mi oraz kierunkami działań
Strategii Rozwoju Gminy Wojciechowice na lata 2oi5-2o22:
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Schemat i. Cele strategiczne i operacyjne Strategii Rozwoju Gminy Wojciechowice na lata 2oi5-2o22
związane z g ospodarką niskoemisyjną

zceżró°d:ł:ad::T.:yaf#ększaJriewykorzystmiaenffgfi

bcu€y°n°kpó:aoęggo3#Łrłmnfs#:E#=mffgetyHnej
dę:iłoricę:eęramłE!snzykańc6Ó.wopr:g:::*:echn?a!:9e°Tr°ośeę
kologicznego stylu życia.

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Wojciechcrwice na lata 2oi5-2o22

Tabela 2. Cele operacyjne i kierunki działań Strategii Rozwoju Griny Wojciechowice na lata 2oi5-2o22
związane z g ospodaTką niskoemisyjną
-----

MI.1g-'JEŻJ'

Kemnek działaria
I

instalacja/montaż systemów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach
użyteczności publicznej ,

2. Zwiększarie wykorzystairia
energii ze źróde±
odnawialnych.1

I

montaż instalacji prosumenckich,

I

budowa lamp hybrydowych,

1

wspieranie

działań

zmierzających

do

zwiększenia

wykorzystania

odnawialnych źródeł

3. Poprawa efćktywności

energetycziiej budynków oraz
gospodarka riskoemisyjna.

I
I

termomodemizacja budynków użyteczności publicznej,

I

wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne (LED),

I

modemizacj a systemów grzewczych,

I

montaż pomp ciepła,

I

transp ort niskoemisyjny,

1

tworzenie infi'astrulmiy rowerowej (budowa ścieżek rowerowych),

1

wdrażanie planu gospodarld niskoemisyjnej.

1

wdrożenie kampanii promocyj nej oraz działań zmierzaj ących do podnoszenia

1

wdrożenie w placówkach oświatowych zaj ęć z proekologicznych zachowań,

1

edukacj a prozdrowotna,

2.6. Podnoszenie świadomości

ekologicznej rieszkańcóworazLpowszechnianieproekologicznegostylużycia.

energii promocj a wykorzystania altematywnych źródeł energii.

świadomości ekologicznej mieszkańców,

I

promocja zdrowego, ekologicznego stylu życia,

Program OchTony Środowislca dla Powiatu Opatowskiego, 2oo3 r.
Długofalowyin zadaniem „Programu ochrony środowiska dla powiatu opatowsldego" jest
uzyskanie stałej i zauważalnej poprawy jakości wszystldch komponentów środowiska

przyrodniczego. Wiąże się to z koniecznością nałożenia obowiązków na administrację
powiatową i podmioty korzystające z zasobów środowiska, jak też wykonania wszystldch,
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przyjętych w nim zadań. Niepełna lub fiagmentaryczna realizacja programu może bowiem
sprawić, że założone w nim cele nie zostaną osiągnięte, a nawet inoże nastąpić pogorszenie
stanu środowiska.

Niezwylde istotna jest, zatem konsekwentna i całościowa realizacja. programu, której służyć

winien zastos owany monitoring wdrażania tego dokumentu.
Za główny cel w dziedzinie ochrony przyrody poi^riatu opatowsldego został uznany cel

w brzmieniu : Zachowanie dziedzictwa biologicznego p owiatu opatowskiego.

D o długofalowych dzialań pi'iorytetowych wspieraj ących realizacj ę celu głównego należą

związanych z p olityką nisko emisyjną przypisano i) oniższe działania:
1

podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu,

i

odpowiednie elGponowanie i zagospodarowanie istniejących walorów przyi'odniczych

•
i

i kulturowych bez uszczerbh dla środowiska
wyznaczenie i oznakowanie szlaków turystyld pieszej (w tym ścieżek dydaktycznych)
rozbudowa infi.astruhiry technicznej i turysqrcznej służącej ochronie przyrody na

styh z turystyką.
Celem głównym w obszarze ochrony powietrza został cel w poniższym brzmieniu: Zachowanźe

dobrej jakośti porwi_efrza atmosftryczneg o na obszarze całego powic[fu.

Cele Planu Gospodarld Niskoeinisyjnej dla Gminy Wojciechowice, w szczególności

spójne są następująqmi działalni priorytetowymi Programu Ochrony Środowiska dla
P owiatu Opatowsldego :
1

kontynuacja zamiany systemu ogrzewania węglowego na ogrzewanie przyjazne
środowisku (gaz ziemny, olej opałowy i in.),

O

-

dalsza likwidacja i wymiana wyeksploatowanych kotłów węglowych,

•

temorenowacja budynków, zwłaszcza użyteczności i)ublicznej,

I
-

budowa obwodnic dla opatowa i ożarowa,
poprawa stanu nawierzchni dróg,

` Ęsptra::rs::ieteE:o.li:::crzanTCŁc:ra:rpz:::aeĘa f,ora=d.i`c:jŁrz:dmi:cń7us:c:enĘ"jp.on:;:a,bcch?
-

systematyczne wdrażanie nowoczesnych, przyjaznych środowisku technologii,

•

rozpoczęcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych,

•

wzrost poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Progrc[m Ochrony Środowiska dlci Gminy Wojciechowice - Aktualizacja na lata 2oog-

20n
Cele Planu Gosi)odai'ld Niskoemisyjnej dla Gminy Wojciechowice spójne są
następująqmi celami średniookresowimi i kierunkami działań Programu OchTony
ŚrodowiskadlaGminywojciechowice:
Cel średnio oki'esowy:

Zwiększenie wykorzystania o dnawialnych źró deł energii na terenie gminy.
lGeruiiki działań:

na lata 2016-2020

i

propagowanie i edukacja ekologiczna mieszkańców gininy w zakresie zagadnień

1

dotyczących odnawialnych źródeł energii,
zwiększenie wykorzystania biomasy wykorzystywanej do produkcji energii eleldrycznej
i ciepła,

•

wsparcie finansowe budowy nowych instalacji ozE.

Cel średnio okesowy:

Spelnienie wymagań prawiiych w zakresie jakości powietrza, standardów emisyjnych
z instalacji, wymaganych przepisami prawnymi.

IGerunki działań:
•

wspieranie działań inwestycyjnych w zakresie ochrony powietrza realizowanych przez

•

po dmioty gosp odarcze,
wspieranie działań na rzecz ograniczenia nisldej emisji ze źródeł komunalnych,
w tym likwidaLcja źródeł nisldej emisji, szczególnie w miejscach przewidzianych do

rozwoju turystyki,
•

rozbudowa sieci gazowej,

•

eliminowanie

•
I

termomo dernizacj e w budynkach po dlegaj ących Gminie,
zwiększenie wykorzystania paliw altematywnych w tym biopaliw,
polepszenie stanu technicznego pojazdów z uwzględnieniem stosowania katalizatorów

i

i benzyn b ezołowiowych,
zmiana wyel§ploatowanych,

•
1
1

wysokoemisyjnych

paliw

na

rzecz

nieefektywnych

paliw

kotłów

gazowych,

węglowych

olejowych,

na

kotły

energo oszczędne i nisko emisyjne w budynkach po dlegaj ących Gminie,
poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych,
wspieranie systemu monitoringu jakości powietrza,
edukacja ekologicznaL społeczeństwa w zalaiesie potrzeb i możliwości ochrony

i)owietrza w qm oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii.

Plan Zag ospodarowania Przestrzennego
Gmina Woj ciechowice nie p osiada Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Regulacje zawarte w ww. dokumentach strategicznych i planistycznych mają na celu
stworzenie optymahych warunków do realizacji planowej polityld inwestycyjnej,
związaliej z ochroną środowiska oraz wyznaczeiiie lderunków i.ozwoju Gminy
zi\riązanychzszerokopojętąpolitykąniskoemisyjną.

Plan Gos odarki
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W celu zachowania spójności oraz zdefiniowania globalnych efektów opracowania - PGN dla

Gminy Wojciechowice opracowano w oparciu o poradnik „]ak oi)i'acować plan działań na rzecz
zrównoważonej energii (SEAP)". W myśl ww. opracowania PGN zawiei'a podstawowe elementy

spójne z poniższym schematem.
Schemat 2. Ścieżka i)rzygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Woj ciechowice

Zródło: PTacowaiiie właJ}ie

W

tej

części

opracowania

przeanalizowano

sytuację

społeczno-

gospodarczą gminy wpływającą bezpośrednio na bilans energeqrczny,
a qm samym na wielkość, emisji zanieczyszczeń powietrza. Analiza dynamizmu w latach
ubiegłych i)ozwoliła poznać charakterystykę obszaru oraz przćprowadzić i]iognozę tych zj awisk
na lata kolejne, aż do roku 2o2o. W ramach tego etapu przeprowadzono również analizę

infiastrul"ry energetycznej oraz globalne zużycie energii w gminie.
W ramach Planu przeprowadzono szczegółową inwentaryzację zużycia
energii fmalnej w i)odmiotach odpowiedzialnych za emisję dwutlenku
węgla do atmosfery lnwentaryzacją objęto emisyjność wynikającą z finkcjonowania
budownict"n komunalnego, nie komunalnego wraz z urządzeniami wykorzystującymi energię,
mieszkalnictwo, transport oraz lokalną produkcję energii elektrycznej, chłodu oraz ciepła. Za
właściwe możliwe do zinwentaryzowania lata charakterystyld ekologicznej gminy przyjęto rok
2oii oraz 2015.

Wdalszej

części

opracowania

wskazano

prioTytety

i

kierunki

niezbędnych działań infiastrulairalnych i edukacyjnych sprzyj aj ących
wyi)ełnianiu proekologicznych dyrektyw unijnych. Rekomendacja zmian została poprzedzona
szczegółowym wyv\riadem z zarządcami energochłonnych placówek, wykorzystaniu wiedzy
praktycznej na temat najefektywniejszych sposobów modernizacyjnych oraz uzasadnienie
technic:zno-finansowe. Etap ten został przeprowadzony na podstawie opracowania „Ocena

potencjału i`edukcji C02 w Polsce do roku 2o3o", w którym zaprezentowano blisko i24
potencjalnych metod redukcji. Propozycje konkretnych punktów modemizacji dotyczą przede
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wszystldm ośrodków odznaczają=crych się ponadprzeciętnym zużyciem energii

o najwyższym

potencjale spodziewanych efektów ekologicznych oraz ulderunkowania działań na rzecz
produkcji energii cieplnej i elekrycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł enei'gii.
W PGN zawai'to szereg narzędzi zapewniających bezpieczeństwo
realizacji jego postanowień. Wdrożeniu strategii nisko-emisyjnej
sprzyjać b ędą :

-

z uwagi na brak możliwości zaplanowania przez władze gminy wszystkich konkretnych
działań i budżetów na olues 5 1at, przedstawiono zakres działań operacyjnych
obejmującry najbliższe 2-3 Iata oraz perspektywę do roku 2o2o,
część inwestycji, zaplanowanych w PGN, należy do technologii nowych i innowacyjnych,

przewyższających almialne regulacje prawa budowlanego czy ogólne trendy społeczne.
Osiągnięcie celów PGN wiążę się zatem z poniesieniem i^ryższych naldadów
inwestycyjnych. Projekt przedstawia możliwe źródła pozyskania fiinduszy ze źródeł

zewnętrznych zarówno kraj owych jak i międzynarodowych,
podnoszenie kwalifikacji i wiedzy pracowników Urzędu Gminy z zakresu racjonalnego
zarządzania energią.

PGN przedstawia również
narzędzia kontrolne wzakresie
monitoringu uzyskanych efektów środowiskowych w perspektywie
roku 2o2o. Realizacja poszczególnych działań w opracowaniu będzie stale aktualizowana,

natomiast utworzona baza danych stanie się narzędziem do monitoringu założonych
wslaźników. Zdefiniowanie po dstawowych wskaźników realizacji dokumentu stanowi kluczowy
elementsukcesywnegowdrażaniagospodarkiniskoemisyjnejwGminieWojciechowice.

Opracowanie dotyczy całego obszaru Gminy Wojciechowice i zawiera konicretne

i) ostanowienia Samorządu Gminy w dążeniu do osiągnięcia założonych celów.

Plan Gos odmJd Niskoe
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Wojciechoi^rice

należy

do

województwa

świętokzysldego i wchodzi w sldad powiatu opatowsldego. Usytuowana jest w południowowschodniej części województwa świętolqzyskiego. Oddalona jest od Opatowa o około n lmi
i od Kielc o około 74 kin, dlatego też i)ozostaje w obszarze bezi)ośrednich wi]ływów obu miast

(społecznych, ekonomicznych, rekreacyjnych i infrastrulmiralnych).
Od i stycznia iggg rolffl gmina i^ńejska Wojciechowice weszła w sldad województwa
świętokrzysldego oraz powiatu opatowsldego.
Gmina zajmuje powierzchnię 8 646 ha (86 km2) i jest gminą, któi'a zalicza się do grupy gmin

małych (i)owierzchnia gminy stanoiri o,7% ogólnej powierzchni województwa i g,4%
powierzchni p owiatu opatowskiego).
Gmina Wojciechowice liczy 422i mieszkańców, a gęstość zaludnienia wynosi 49 osób

na i km2.

Teren gminy sąsiaduje z następującymi gminami:
•

od i)Ółnocnego wschodu z gminą ożarów, (powiat opatowsld),

•
i
•
i

od południowego wschodu z gminą wilczyce, (powiat sandomiersld),
od południa z gminą Lipnik, (powiat opatowsld),
od południowego zachodu z gminą opatów, (powiat opatowski),
od północnego zachodu z gminą ćmielów, (powiat ostrowiecld).

W skład gminy wchodzi 2o sołectw. Należą do nich: Bidziny, Drygulec, Gierczyce, jasice,

Kaliszany, Koszyce, Kunice, Lisów, Łopata, Ługi, Łukawka, Mierzanowice, Mikułowice,
Orłowiny, Sadłowice, Smugi, Stodoły -Wieś, Stodoły -Kol`onie, Wlonice, Wojciechowice.

Położenie Gminy Wojciechowice w sąsiedzti^rie stolicy powiatu opatowsldego iniasta
Opatów oraz w niedalekiej odległości od miasta i gminy Ożarów i miasta Osti'owiec
Świętokrzyski może stanowić w kolejnych latach problemem związany ze wzrostem

poziomu stężeń zanieczyszczeń powietrza Gminy (ziriązkami benzenu, dwutlenku
azotu, dwutlenku siar]d, ołowiu, tlenku węgla, ozonu, pyłu zawieszonego PM 2,5, PMio,
arsenu, kadmu, niklu i benzo/ct/pirenów), poprzez napływ zanieczyszczeń z terenów
miejskich bardziej zanieczyszczonych źródłami niskiej emisji (punktowej) i emisji
komunikacyjnej (linowej ).
Realizacja wszystkich celów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Wojciechowice wychodzi naprzeciw opisanym w t)m rozdziale zjawiskom i aspektom
w wymiarze geograficznym i środowiskowym.

Plan G os odarkiNiskoemis
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Map a i. Położenźe geograf iczne Gminy Woj ciechowice
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Położenie geograficzne, ukształtowanie p owierzchni
W ujęciu fizyczno-geograficznym wg J. Kondracldego (igg8) teren Gminy Wojciechowice

położony jest w obrębie: mala.oregionu - Wyżyna lGelecka oraz dwóch mezoregionów
będących jego częściami - wyżyny Sandomierskiej (342.36) i Przedgórza lłżecldego. Rzędne

terenu wahają się od i75 do 235 m n.i).m. Różnice wysokości względnych dochodzą do 3o m.
Wyżynę Sandomierską, o wysokościach do 3oo m n.p.m. ogranicza od wschodu krawędź doliny
Wisły. Stanc)wi ona jednocześnie granicę wielkiego makroregionu Kotliny Sandomierskiej.
Gmina Wojciechowice zajmuje głównie wschodnią część lessowej Wj7żyny Sandomierskiej.

Rozcięta jest ona systemami dolinnymi rzeczki Przepaści oraz jej dopływami taldch jak: ciek od

Bidzin, ciek od Gierczyc oraz pocięt)m licznymi rowami odwadniającymi oraz licznyini
wąwozami. Zbocza dolin są niewysolde (do 2o - 3o m), ale strome - spadld dochodzą
miejscami nawet do 3o%, z tego powodu występują tutaj silne procesy erozyjne. Oceniając
charaker rzeźby na terenie Gminy Wojciechowice naLleży stwierdzić, że przeważająca część

obszaru gminy to tereny o spadkach mieszczące się w przedziale 5 - i2%.

Cechy śro dowiska przyro dniczego
Geologia
Wyżyna Sandomierska jest geologicznym przedłużeniem Gór Świętoluzysldch, zbudowanych
z paleozoicznych skał (kambr, dewon), w qm gómokambryjsldch kwarcytów. W części
wschodniej Wyżyny, na skały paleozoiczne nałożone są osady morslde transgresji mioceńsldej.
Kambryjslde podłoże ujawnia się na północny wschód od Sandomiei'za (gmina Dwikozy),
Gdzie skarpę doliny Wisły tworzą wzniesienia (do '6o ri ) zbudowahe z kambryjskich łupków
ilastych z wldadkami kwarcytów, tzw. „Góry Pieprzowe". Utwory malmu (górnej jury)
to głównie wapienie luzemieniste i rafowe zalegające na głębokości od 3o do go m. Utwory
kredowe są mocno zróżnicowane litologicznie, zalicza się do nich piasld kwarcowo-

glaukonitowe, mai'gliste piasld glaukonitowe i piaskowce, a także opold, margle, wapienie
i ziemia krzemionkowa. Utwory trzeciorzędowe są również bardzo zróżnicowane. Na terenie
Gminy stwierdzono m.in. piasld kwarcowe, piasld glaukonitowe, żwiry, pospółld, iły, mułld
ilaste, mułowce i wapienie litottamniowe.
Płaską powierzchnię Wj7żyny Sandomierskiej budują czwartorzędowe utwory, głównie lessy
oi'az gliny morenowe.
Na ukształt:owanie regionu w późnym plejstocenie wpłynęły procesy osadzania się grubej
warstwy lessu, który przykrył istniejące wcześniej formy rzeźby. Były to różnego wieku, często
bardzo stare, kambryjskie wzniesienia, ostańce i doliny rzeczne. Grubość warsti^ry lessowej jest
zróżnicowana, wynosi średnio od ldlku do 2o i więcej metrów. W holocenie równina lessowa

uległa erozji wodnej, przy czyin powstała gęsta sieć głęboldch (do s m) wąwozów lessowych

urozmaicających powierzchnię wyżyny. W południowo-zachodniej części Wjrżyny znajdują się
nieregularne pagórld wydrii o wysokości do 5 m.

Cała powierzchnia Wyżyny Sandomiersldej zajmuję powierzchnię ok. i i4o km2 i obniża się od
niespełna 3oo do iso m n.p.m. Pi'zez Gminę przebiega jej północna. granica, którą tworzy
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dolina Kamiennej i stok pokrywy lessowej pomiędzy Ćmielowem a Zawichostem. Urodzajne
gleby wytworzone na podłożu lessowym sprawiają, że jest to region rolniczy; prawie w całości
pozbawionykompleksówleśnych.

Północne obrzeża Gminy i)ołożone są w mezoregionie Podgórze lłżeclde. Mezoregion ten
obejmuje część starego dna doliny Kamiennej i w dolnym jej biegu pokrytego piaskami

akumulacji wodnolodowcowej i lokalnie czai)ą piasków flu^rialnych oraz wychodnie skał
położone na północ od niej, 1dóre tworzą= niewysolde wzniesienia o rozciągłości z północnego-

zacho du na p ohidniowy-wschód.

Warunki hydrologiczne

Wodypodziemne
Północne krańce Gminy leżą nad Głównym Zbiornildem Wód Podziemnych GZWP 42o
Ostrowiec - Wierzbica. Wody podziemne tego zbiornika występują w utwoi'ach jurajsldch,
na ldlku poziomach, w spękanych piaskowcach, mułowcach, przedzielonych nieprzepuszczalnymi przewarstwieniami łupkowo - ilastymi.

Utwory dewońslde, zbudowane z wapieni muszlowych, cechują się bardzo dużą
wodonośnością. W utworach triasu, zbudowanych z i)strych piaskowców występuje ldlka
poziomów wodonośnych o napięqm zwierciadle wody. Przewarstwienia iłowe rozdzielają
i)oszczególne poziomy. Piętro malmu, w zależności od skrasowienia górotworu i uszczelnienia
mają bardzo zróżnicowaną wodonośność.

Wody GZWP 42o na terenie Gminy są szczególnie narażone na zanieczyszczenia (ONO),
z powodu braku lub bardzo słabej ochrony wierzchnich warstw ziemi. Na terenie Gminy
zasoby wodne tego zbiomika nie są eksploatowane.
W środkowo-zachodniej część Gminy znajduje się Użyteczny Zbiomik Wód Podziemnych

(UZWP) , z trzema zróżnicowanymi rej onami hydrogeologicznymi. :
1

rejon I - obejmuje utwory dewonu, permu, i jury dolnej i środkowej, odznaczaL się

i

bardzo
niską i niską zasobnością wód,

i

rejon ll -obejmuje utworyjury gómej i środkowej, odznacza się średnimi zasobami,

i

rejon 111 - obejmuje wapienie muszlowe utworów triasu o bardzo wysoldej zasobności
wód podziemnych. Rejon ten występuje w miejscowości Gierczyce, gdzie znajduje się

uj ęcie gminne.

Wodyi)owierzchniowe
Gmina Wojciechowice leży w lewobrzeżnym dorzeczu Wisły, w obrębie trzech zlewni 11 rzędu:
od południa - w zlewni Opatówld, od wschodu ~ w zlewni kanału Ożarów - Wisła,
a od centrum i północnego zachodu w zlewni Kamiennej, z jej dopływem rzeczką Przepaść.
Granice wododziałów przebiegają wzdłuż linii kolejowej Ost:rowiec-Sandomierz, między
zlewnią Kamiennej, a zlewnią kanału Ożarów -Wisła. Na południu od miejscowości Balbinów,
przez Kolonię Lisów do miejscowości Łopata oraz między Kolonią Wlonice a wsią Kunice

przebiega wododział między Kamienna a Opatówką.
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Wojciechowice mają bardzo zi'óżnicowaną siec rzeczną, ale żaden ciek, jak i rzeczka Przepaść

nie mają większego znaczenia dla gospodarld wodnej gminy. Cielri wodne przycźyniły się do
bardzo znacznego ukształtowania rzeźby terenu i urozmaicenia krajobrazu. Znaczniejsza sieć
cieków występuje w środkowej części grniny: ciek od Nowej Wsi, ciek od Gierczyc, zwany też

Wojciechówką, ciek od Podgrochocic i ciek od Podłukawld, tworzą główny nurt Przepaści.
Sieć rzeczna Gminy jest wzbogacana siecią rowów melioracyjnych. Powierzchnia
zmeliorowanych gruntów wynosi ok. 695,9 ha, a długość rowów melioracyjnych 37,8 kin.

Na terenie Gminy brak jest znaczących zbiorników wodnych. Niewielkie zbiornild wodne
występują: w Podgajczu (sołectwo Drygulec), Jasicach (zbiomild stabilizacyjne oczyszczalni
ścieków), oraz małe oczka wodne śródpolne w sołectwach: l{unice, Gierczyce, Bidziny, Łopata.

Tedyny zbiornik retencyjny znajduje się w Bidzinach.

Klimat
laimat gininy, podobnie jak całej Polsld, jest przejściowy,

kontynentalno - moi'ski,

kształtowany na przemian przez masy powietrza napływające znad Oceanu Atlantyckiego
lub wschodniej Europy i Azji.
Na klimat okolic Gminy Wojciechowice decydujący wpływ wywiera położenie
w umiarkowanych szerokościach geograficznych Europy. Talde usytuowanie decyduje o kącie
padania promieni słonecznych, długość dnia i nocy, a w rezultacie bilansie promieniowania
słonecznego. Dla tego regionu charakterystyczna jest równoleżnikowa cyrkulacja mas

powietrza

po]arno-morskiego

ze wschodu.

Obszar Gminy,

z

zachodu

nad

powietrzem

polamo-konqmentalnym

stanowiący wschodnią część lessowej i^ryżyny Kielecko-

Sandomierskiej, jest obszarem ciepłym. Świadczą o t}m zarówno średnie roczne temperatury

powietrza wynoszące od +8,2 °C do +g,3 °C, jak też temperatury najcieplejszego miesiąca od
+2o,i °C do +2i,o °C i najchłodniejszego miesiąca od -5,4°C do -6,i°C. Długość olffesu bez
przymrozków wynosi tu średnio i7o dni, a liczba dni mroźnych od 46 do 5i. Ilość dni
z burzami - średnio 25 w roku. 0lues wegetacyjny obejmujący dni o temperaturze średniej

dobowej powyżej 5°C wynosi średnio 2i6 dni, tj. podobnie jak w Kotlinie Sandomierskiej.

0

Średnie sumy opadów mieszczą się w granicach 55o - 65o mm, (w latach 2ooi-2oo2
odpowiednio 679 mm i 489 mm), z przewagą opadów w półroczu letnim (maksimum przypada
na lipiec, a minimum na luty). Przeważają słabe i łagodne wiatry (o - 5 m/s ), głównie
z kierunku zachodniego (około 5o% wiatrów corocznych.
Urozmaicona rzeźba wyżyny ma wi)ływ na kształtowanie się ldimatu lokalnego, tj. warunków

panujących na przykład w głęboko wciętych dolinach lessowych lub na zróżnicowanie
w naLgrzewaniu powierzchni stoków. Amplituda temperatur miesięq7 zimowych i letnich
na niektórych zbocza.ch mogą sięgać nawet 6o - 7o°C. Częst]m zjawisldem jest inwersja
termiczna, polegająca na znacznym obniżeniu temperatur w dolinach i wąwozach oraz
zróżnicowanie termiczne i wilgotnościowe zboczy południowych, które są ciepłe i suche oraz
przeciwległych - chłodnych i wilgotnych. Obszar Gminy charakteryzuje niedobór wód
powierzchniowych i lokalnie zaznaczają się tu procesy stepowienia.
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Gleby
Gleby Gminy Wojciechowice mają wysolq ldasę. Tworzą je prawie w całości (93%) 1essy

głębolde i średnie Wyżyny Sandomiersko-Opatowsldej, w tym:
i czamoziemy zdegradowane o miąższości i)oziomu próchniczego co najmniej 35 cm,
•

I i 11 ldasy bonitacyjnej,
gleby brunatne właściwe o róśnej grubości warstwy próchniczej, ldasy ll, IIla i lva,

•

czamoziemywłaściwe, wytworzone na lessach, ldasy l.

Płaskodenne i nieckowate doliny lessowe wypełniają często gleby deluwialne - czamoziemy
nabyte i gleby brunatne deluwialne, powstałe ze spływających ze zboczy cząstek gleb,
wzbogaconych glebami organicznymi, typu murszowego, mułowo-torfowego, glejowego, i mad
pyłowych.
Taka struktura i jakość gleb sprairia, że na terenie Gminy ziemie wykorzystywane są glównie
jako grunty orne ( 73%), a w dolinach rzecznych jako łąld i pastwiska ( 5,3 °/o).
W ldasach I-H jest 6i,5 % gruntów, w ldasie 111 -24,6 %, w ldasach V i Vl jest zaledwie 3,o °/o
z ogólnej powierzchni Gminy. Gleby o najniższej bonitacji prawie w całości leżą w sołectwach

północnych - Drygulec, Smugi, Ługi, a więc nad GZWP 42o, lub nad strefą zasilania tego
zbiornika.
Komplel§ leśny „Uroczysko Lisów" ma gleby o wysokiej bonitacji, natomiast lasy północne leżą
na gruntach słabych ( V i Vl ldasa) .

Pomnikiprzyrody
Na obszarze giriny Wojciechowice znajduje się 19 obiektów objętych ochroną w formie
pomnikówprzyrodyożywionej.
Tabela 3. Wykaz pomnik6w przyrody na terenie Gminy Wojciechowice
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Zródfo.. Opracowanie własne. Sporządzono iia_ podstawie danych z Urzędu Gminy Woj ciechowice

Obszary Natma 2000
0becnie na tei'enie Gminy Wojciechowice nie ma zatwierdzonych Obszarów Natura 2ooo ani
nie planuje się ich utworzenia.
Mapa 2. Położenie obszarów chronionych na terenie Gminy Wojciechowice

Źródło:http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy

na hta 2016-2020
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Gmina Wojciechowice zajmuje powierzchnię 861an2, w 2oi4 r. zamieszldwało ją 422i
mieszkańców (4 377 mieszkańców w 2oio r.), a gęstość zaludnienia wynosi 49 osób/lm2.

Na terenie Gminy Wojciechowice przeważają kobiety (2 ii4), ldóre w 2oi4 roh stanowiły
5o,i% ogółu mieszkającej ludności (mężczyźni 2 io7 , tj.: 49,9%). Jest to tendencja

ogólnopolska, gdyż jak wyiiika z danych statystycznych dominującą liczebnie płcią są kobiety

(5i, 6 sp ołeczeństwa).
Analiza liczby ludności na przestrzeni lat 2oo3-2oi4 obrazuje niewielką tendencję zniżkową.

Najwyższy wzrost liczby mieszkańców miał miejsce w 2oo3 rolm, gdzie liczba mieszkańców

była wyższa o 349 osób w porównaniu do roku 2oi4.
W:ykres i. Ijiczba ludności f tktycznie zamiesz:1całej w Gminie Woj ciechowice

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Źródło: GUS, 2oi5

Saldo migracji cechuje się dużą zmiennością. W 2012 saldo migracji wykazywało wartość

ujemną (-13osób), w 2014 roku saldo migraji wewnętrznej Gminy Wojciechowice (krajowej)
również wykazywało wartość dodatnią

(10 osób). Największą wa].tość ujemną salda

migracji zaobserwowano w roku 2007, gdzie wynosiła om -54 osoby.

Od 2003 roku niekorzystnie przedstawia się sytuacja dotycząca przyrostu naturalnego
ldóry na koniec 2oi4 miał wartość ujemną (-39), i również ten rok cechował się najwięlszym

ujemnym przyTostem naturalnym. Czynnild te w duż]m stopniu wpływają na zahamowanie
rozwoju demograficznego Gminy. Współczynnik feminizacji, czyli liczba kobiet przypadająca
na ioo mężczyzn w ostatnich dziesięciu latach ulegała nieznacznym wahaniom.

Wśród mieszkańców Gminy Wojciechowice najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku
i)rodukcyjnym (6i,6% w całej populacji), znacznie mniejsza grupa (2i,o% w całej populacji)
to mieszkańqr wieku poprodukcyjnym. Najmniejszą grupę stanowią osoby w wieh
przedprodukcyjnym, które stanowią i7,4% ludności.

Plan Go
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Wykres 2. Udział ludności wg ekonoricznych grup wieku w % ludności ogółem

|wwieku przedprodukcyjnym

Hwwieku produkcyjnym

lwwieku poprc]dukcyjnym

Źródlo: GUS, 2oi5

Prognoza zmian liczby ludności według GUS zaldada systematyczny spadek liczby ludności

zarówno na poziomie województwa jak i powiatu, spowodowany głównie zmniejszeniem się

ilości osób zamieszkujących obszary wiejslde. Zi'ówiioważony rozwój Gminy Wojciechoirice

oparqr na innowacyjnej gospodarce niskoemisyjnej, która jest bardziej konkurencyjna,
także w wymiarze gospodai'czyin, inoże przynajmniej w części ograniczyć niekorzystne
zj awiska demograficzne w woj ewó dztwie, powiecie i Gminie Woj ciechowice.
Tabela 4. Prognoza zmian liczby ludności na obszarze wiejskim dla województwa świętokrzyskiego
i powiatu opatowskiego

Źródło: GUS, 2oi5

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2oi4 roh na terenie Gminy
Wojciechowice zlokalizowanych było i 4o7 mieszkań o łącznej i)owierzchni użytkowej
ii3 ii6 m2. Liczba mieszlań na przełomie lat 2oo4-2oii4 ulegała wahaniom i zmalała o blisko
3,3%, natomiast powierzchnia użytkowa wzrosła o zaledwie o,2%. Najwięcej nowych mieszkań

powstało w 2oi2 i.olm (4 mieszkania), najmniej natomiast w 2oio (-56 mieszkań).

mnEHEEEHHHn

Tabela 5. Charakterystyka zasobów rieszkalnych Gminy Wojciechowice

Źródło: GUS, 2oi5

dla Gnrii

Plan Gos odarkiNiskoemis

Wskaźnik

poitierzchni

mieszkalnej

przypadającej

na

na lata 2016-2020

jednego

mieszkańca

Gminy

Wojciechowice wyniósł wroku 2o4 -26,8 in2 i wzrósł w odniesieniu do 2oo3 Toku o 2,2
m2/osobę. Średnia powierzchnia użytkowa przeciętnego mieszkania w 2oi4 r. wyniosła so,4

m2 i wzrosła w odniesieniu do 2oo3 roh o 3 m2.
Wykres 3. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań w m2

|nalosobe

|1mieszkania

Źródło :GUS, 2oi5

Na terenie Gminy i)rzeważa zabudowa zagrodowa oraz zabudowa posiadająca charalder
miejsld z pi'zewagą budownictwa indywidualnego o jednej lub dwóch kondygnacjach
mieszkalnych. Strulmra wiekowa mieszkań Gminy Wojciechowice odznacza się wysoldm
udziałem mieszkań powstałych w latach ig45 -i970.

Technologia stosowana w t]m okresie nie zapewnia należytej efektywności
wykorzystania energii cieplnej. Dzięki działaniom związanym z tennomodernizacją
budynków użyteczności publicznej oraz budynków prywatnych oraz wdi'ażaniu
rozwiązań i technologii opartych na OZE planowanych w PGN i)otrzeby grzewcze tych
budyiików i inieszkań b ędą sukcesywnie p oprawiane.
Tabela 6. Struktui.a wiekowa mieszkań

-1330,0

54 968,0

14476,OJ
_

Źródło: GUS, 2oi5
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W 2oi3 roku w Gminie Wojciechowice powstało ogółem 2 296,i6 t odpadów zmieszanych.
W analizowanym okresie tj. 1atach 2oio-2oi4 ilość odpadów ulegała wahaniom.
Wykres 4. ność zmieszanych odpadów koi"naliTych zebra"ych w latach 2oio-2oi4 [t]

ZTódło: Opracowanie własne na podstcwie daTrych GUS

Według danych GUS w 2oq roku na jednego mieszkańca Wojciechowice przypadło ogółem
7o kg i^rytworzonych odpadów, a ilość odpadów z gospodarstw domowych przypadająca na

jednego mieszkańca wynosiła 6i,o kg.
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Tabela 7. Średria ilość odpad_ów przypadająca na jednego mieszkańca Gminy [kg]
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Zródło: Opracciwanie własne na podstawie dcinych GUS

Na koniec 2oi4 roku w gminie fiinkcjonowało 2n podmiotów gospodarczych, z czego 2o4
to podmioty prywatne. Najliczniejszą grupą, według ldasyfikacji PKD, byli przedsiębiorcy
z branży handlu hurtowego i detalicznego (sekcja G), rolnictwa, 1eśnictwa, łowiectwa i
rybactwa (sekcja A), transportu i gospodarki magazynowej (sekcja H) oraz pozostała działalność

usługowa i gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe
produkujące

wyroby

i

świadczące

usługi

na

własne

potrzeby

[sekcja

SiT).

Żadne

przedsiębiorstwo zostalo sklasyfikowane do sekcji D - i^rytwarzaiiie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze.
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Wykres 5. Podmioty gospodaTcze wg ]clasyfikacji PKD 2oo7
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Źródło: GUS, 2oą

Biorąc pod uwagę strukturę wielkościową przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze Gminy
Wojciechowice wyi'óżniamy (GUS, 2oi4) :
• 2c)3 miluo-przedsiębiorstwa (o-9 pracowników),
• 7 małych przedsiębiorstw (io-49 pracowników),
• i średnie przedsiębiorstwa (5o-249 pracowników).

Z przedstawionych danych wynika, że 96,2% pośród zarejestrowanych podmiotów stanowią
mikro-przedsiębiorstwa. Przemysł, jako dział gospodarki w Wojciechowice nie zajmuje
znaczącej p ozycji.
Brak jest na omawianym terenie znaczącej liczby średnich i dużych przedsiębiorstw.
Większość firm zarejestrowanych w Gminie ma charakter rodzinny i zatrudnia
do g pracowników, jednak tworzą one miejsca pracy dla niewielldej liczby ogółu
zatrudnionych.
Tabela 8. Wykaz znaczących pomiotów gospodarczych w Gminźe Wojciechowice
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Wykres 6. Podmioty gospodarcze według klas wielkości
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I 50-249

Źródlo: Opracowarie własTT_e na. podstawie dartych GUS

W porównaniu do 2oo7 roku, liczba i)odmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy
wzrosła o 3 podmioty. Największą gmpę stanowi sektor prywatny - 96,7%, z czego większość
to osoby prywatne prowadzące działalność gospodarczą - 69%. Liczba osób prowadzących
własną działalność gospodarczą w okresie ostatnich pięciu lat ulega wahaniom.
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Tabela 9. Podrioty w GTn:inie Wojciechciwice wedtug sektorów własnościciwych
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Źródło: GZówTiy Urząd Statystyczny

Rosnąca liczba podiniotów gospodai'czych na przestrzeni ostatnich ldlku lat pokazuje,
że z jednej strony ten sektor będzie mial coraz większe znaczenie w najbliższych
latach, zarówno w udziale emisji gazów cieplariiianych, i)yłów, zapotrzebowania na
energię elektryczną, jak i'óimież w realizacji projektów związanych z gosi)odarką
niskoemisyjną.
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Zaopatrzenie w wodę
Wszystkie sołectwa położone na obszarze Gminy Wojciechoi^ńce zaopatrywane są w wodę

z istniejących systemów wodociągowych. Korzystają głównie z wodociągu grupowego
„Gierczyce" z wyjątldem miejscowości Wlonice, zaopatrywanej w wodę z wodociągu

grupowego „Śmiłów", eksploatowanego na terenie sąsiedniej gminy Ożarów.

W Gminie istnieją 2 zbiomiki retencyjne:
• zbiornik Jasice zlokalizowany na „cieku od Bidzin", w pobliżu oczyszczalni ścieków
i

]asicach, pow. o,9 ha
zbiornik Bidziny zlokalizowany na „cieku od Bidzin", w pobliżu oczyszczalni ścieków
wJasicach, pow. i ha.

0

Wodociąg grupowy „Gierczyce" zasilany jest z ujęcia wody i)odziemnej zlokalizowanego
w miejscowości Gierczyce. Ujęcie to stanowi zespół dwóch studni wierconych, z których woda

pomi)ami głębinowymi tioczona jest do wieżowego zbiomika wyrównawczego o pojemności
V = 5oo m3. Ze zbiornika systemem przesyłowej i rozdzielczej sieci wodociągowej o łącznej
długości i541mi woda doprowadzana jest do wszystldch przyłączonych miejscowości.
Obecnie z ujęcia wody w Gierczycach czerpana jest woda w ilościach około 5oo m3/dobę.

Ujmowana woda jest bardzo dobrej jakości i nie wymaga uzdatniania. Przewidziano jedynie
awaryjną dezynfekcję wody za pomocą chloratora C-52.

Gmina Wojciechowice jest prawie całkowicie objęta grupowym systemem zaopatrzenia w
wodę (95%). Obecnie wszystlde wsie gminy posiadają systemy centralnego zaopatrzenia
w wodę. Długość sieci wodociągowej (stan na grudzień 2oi4) wyniosła i55,o km i prowadzi do

niej i 234 Przyłączeń.
Tabela io. Charakterystyka inf tastruktuTy wodociąg owej

Źródlo: GUS,2oi5

Analizując dane z tabeli wynika, że od 2oo6 r. w Gminie Wojciechowice długość sieci

wodociągowej ulegała wzrostowi o i,3 km, a liczba przyłączy w latach 2oo6-2oi4 roku wrosła
o is szt. Wzrosła również ilość wody dostarczanej do gospodarstw domowych o 28,3 dam3 tj.
25%. Istniejące źródła wody w pełni pokrywają zapotrzebowanie mieszkańców.
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W porównaniu z roldem 2oo61iczba mieszkańców korzystających z sieci zmalała o 235 osób.

[2.7.2.

Gospodarka ściekowa

W wynilm prowadzonej budowy sieci kanalizacyjnej w latach 2oo5-2oi4 długość sieci

zwiększyła się o 23 km. Planuje się dalsze inwestycje w budowę kolektora głównego i sieć
dystrybucyjną dla kolejnych miejscowości Gminy Woj ciechowice.
W 2oĘ r. sieć mierzyła 25,8 km oraz liczyła 233 przyłączy o rocznym odprowadzeniu ścieków

w gospodarstwach domowych na poziomie 4o dam3.
Tab ela ii. Charakterystyka inf i`astruktury kanalizacyjnej

Źródło: GUS, 2oi5

Ścieki bytowo gospodarcze ze skanalizowanej części Gminy odi]rowadzane są do oczyszczalni
ściekówwmiejscowościJasice.

Oczyszczalnia ścieków w ]asicach zlokalizowana jest na lewym brzegu „cielm od Bidzin" jest

oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną, której ciąg technologiczny tworzą następujące
obiekty
i uTządzenia: pomi)ownia główna, komora rozprężna, komora krat, piaskownik wirowy; reaktor
biologiczny, osadnik wtómy, pompownia recyrhlacyjna, pompownia odcieków i ścieków
dowożonych, zagęszczacz osadu i staw stabilizacyjny.
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Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest „ciek od Bidzin".

Gmina Wojciechowice posiada pozwolenie wodno-prawne na zrzut oczyszczonych ścieków
do tego cieku w ilościach:
•

Qśr.dob.=498m3/dobę

i

Qmax.dob. = 655 m3/dobę.

Lokalizacja oczyszczalni i jej przepustowość umożliwiają dalszą rozbudowę istniejącego

systemu kanalizacyjnego. Z uwagi na słabo rozwinięty system kanalizacji sanitamej, do
gromadzenia ścieków bytowo-gospodarczych powszechnie stosowane są na terenie gminy
bezodpływowe zbiorniki ścieków, oluesowo opróżniane. Zawartość zbiorników wywożona jest
do istniejącej oczyszczalni ścieków lub na polaL i łąki. Brak jest udokumentowanych ocen
dotyczących stanu technicznego tych zbiomików i si)osobu ich użytkowania. Obiekty te
niewłaściwie użytkowane stanowią zagrożenie dla środowiska, a przede wszystldm dla
czystości wód po dziemnyc'h.

o
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Ścield przemysłowe i/\7ystępują w OSM „Bidziny" oraz „Kambud". Zaldady te wytwarzają

niewiellde ilości ścieków i mają aktualne pozwolenia wodno-prawne. Na obszarze Gminy nie

występują większe poi^rierzchnie
oczyszczania wód opadowych.

utwardzone

wymagające

zainstalowania

systemów

.7.3. Sieć gazowa
Teren Gminy Wojciechowice przecina magistralny gazociąg wysoldego ciśnienia 35o mm CN

4o, relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętohzyslri. Gazociąg ten, poprzez stację redukcyjnopomiarową gazu I-go stopnia zlokalizowano w miejscowości Bidziny, jest źródłem zasilania
systemu gazowniczego realizowanego na terenie Gminy. Przepustowość stacji wynosząca

5oo Nm/h pokrywa potrzeby odbiorców z terenu Gminy i stwarza techniczne możliwości
rozbudowy. Ze stacji redukcyjno-pomiarowej, systemem przesyłowych i rozdzielczych

0

gazociągów średniego ciśnienia, gaz doprowadzany jest do odbiorców w przyłączonych
miejscowościach. Ogólna długość gazociągów na obszarze gminy wynosi ii2.688 m, w tym

przewody stalowe 7.54i m i przewody z PE - io4.i47 m.
Z sieci gazowej w Gminie Wojciechowice, korzysta 27% mieszkańców gminy (dane z GUS
za 2oi3 rok). Od roku 2oo6 długość czynnej sieci ogółem, uległa zmianie i w 2oi3 r. wyniosła

i28 32i m. Wzrosła między innymi liczba przyłączy o ni sztuk, jak również liczba odbiorców
gazu o dodad{owe 38 gospodarstw.
Tah ela i2. Charakterystyka inf i`astruktury gazciwniczej

±]EEEEEEEEEE
0

Źródłci: GUS, 2oi5

Sieć drogową w Gminie Wojciechowice tworzą: 2 drogi krajowe, i droga wojewódzka, 7 dróg

powiatowych oi.az 6i dróg gminnych.
Całkowita długosć dróg gminnych wynosi 83,5g4 km, a wskaźnik dróg powiatowych
zlokalizowanycli na terenie gminy Wynosi 45,9451m.
Poniższe tabele szczegółowo i)rzedstawiają stan dróg na terenie gminy.
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Tabe:li]L 13. D ane dotiyczące przebiegu dróg giiriimych przez teren Giirirry Wti ciechotwice
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Tabela14.Danedotycząceprzebiegud:rógpowiatcrwychprzezterenGitri]tyWojciechowice

Źródło: Opracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z Urzędu Gminy wojciechowice
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Tabela 15. D młe dot\yczące przebiegu drogi wojewódzkiej przez teren Giiriny Woj ciec]łcrwice
J

Ostrowiec Świę[okrzyski ~ Ćmielów -Ożarów -Zawichost
ŹródłcH 0pracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z Urzędu Gminy Wojciechowice

Tabela 16. Dane dotyczące przebiegu drogi krajowej przez teren Gminy Wojciechowice

ii ii

`lmTm flTmmmm

Źródło: O pracowanie własne. Sporządzono na podstawie danych z Urzędu Gminy Woj ciechowice

Obszar gminy charakteryzuje się relatymie wysoldm udziałem rowerów w ruchu kołowym.
Rower jest znaczącym środldem realizacji podróży obligatoryjnych ifahltatywnych
w okresie wiosna - 1ato - jesień. Stosunkowo niewiele występuje rowerowych ruchów
rela'eacyjnych.

Sy§ tem ciepłovmiczy
Na terenie Gminy Wojciechowice nie istnieje centralny system ciei)łowniczy. Źródła ciepła dla

sektora publicznego i mieszkańców indywidualnych są różne. Budynld użytecznoś ci publicznej

posiadają kotłownie zasilane głownie gazem ziemnym. Indywidualni mieszkańcy gminy oraz
podmioty gospodarcze zaopatmją się w ciepło za sprawą kotłowni gazowych, węglowych lub
opalanych drewnem.

System gazowy
Infi.astruktura za opatrz enia
Teren Gminy Wojciechoi^rice przecina magistralny gazociąg wysokiego ciśnienia 35o mm CN

4o, relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętoluzysld. Gazociąg ten, poi)rzez stację redukcyjnopomiai'ową gazu I-go stopnia zlokalizowano w miejscowości Bidziny, jest źródłem zasilania
systemu gazowniczego realizowanego na terenie Gminy. Przepustowość stacji wynosząca

5oo Nm/h pok]ywa potrzeby odbiorców z terenu Gminy i stwarza techniczne możliwości
rozbudowy. Ze stacji redukcyjno-pomiarowej, systemem przesyłowych i rozdzielczych
gazociągów średniego ciśnienia, gaz doprowadzany jest do odbiorców w przyłączonych
miejscowościach.

Zużycie gazu
Łączne roczne zużycie gazu w 2on r. wyniosło 238,3 tys. m3 , zaś 2oi4 rolm Wyniosło i78,i tys.

m3. Ilość zużywanego gazu w latach 2oog-2oi3 ulegała wahaniom. Najmniejsze zużycie
zanotowa]io w 2oi4 roku (i78,i tys. m3), natomiast naji^riększe w 2on (238,3 tys. m3).
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Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań ulegało znacznym wahaniom. Najmniejsze zużycie
zanotowano w 2oog roku (85,3 tys. m3), natomiast najwięcej gazu zużyto na cele grzewcze
w Gminie Wojciechowice w 2oii roku (i28,o tys. m3) .
Tabela i7. Liczba odbiorców i zużycie gazu

Zródło: GUS, 2oi5

2.9.3.

0

System elektroenergetyczny

Dostawca i operator
Pi'zez obszar Gminy Wojciechowice przebiegają następujące linie wysoldego napięcia (no kv)
będące na majątlm i w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów:
•

Gorzyce -Ożarów Miasto (na terenie gminy: dł. ok. 7,5 km),

-

Sandomierz -Ostrowiec (na terenie gminy: dł. ok. g,o km),

i

Ożarów Miasto -Ostrowiec (na terenie gminy: dł. ok. n,i lm:i),

Sieć elektroenergetyczna
Obszar Gminy Wojciechowice jest zasilany z następującycli stacji elektroenergetycznych
(GPZ):

I
i

0

stacja no/i5 kv (GPZ) Opatów (dwa transformatoryiio/SN o mocy 2n6 MVA),
stacja no/i5 kv (GPZ) Ożarów (dwa transformatory no/SN o mocy 2n6 MVA),

Powyższe stacje posiadają znaczne rezerwy mocy.

Długość sieci elekroenergetycznej na terenie Gminy Wojciechowice (bez linii SN i iiN

będących na majątku odbiorców) :
i
i

linie sN -84,2 km (wtym napowietrzne: 7g,o km, kablowe -5,2 km),
linie nN -i25,91mi (w tym napowietrzne: i25,2 km, kablowe -o,7 km).

Linie elektroenergetyczne posiadają rezerwy mocy umożliwiające zasilanie istniejących
i przyszłych odbiorców na terenie Gminy Wojciechowice.
Stan techniczny sieci SN jest na ogół dobry. Uldad sieci SN gwarantuje wysold poziom
niezawodności

zasilania

odbiorców

na

terenie

Gminy

Wojciechowice.

Miejscowość

Wojciechowice, jak i'ównież tereny wiejslde za zasilane promieniowo, jako linie odgałęźne od

linii magistralnych SN. Linie magistralne SN zasilające teren Gminy Wojciechowice,
wyi)rowadzone z GPZ Opatów i GPZ Ożarów, wykonane są ka.blami o przektoju i2o mm2 oraz

przewodami o przekroju 7o mm2. Linie odgałęźne SN są wykonane przeważnie i)rzewodami
AFL o przeluoju 35 mm2. W najbliższych latach planuje się dalszą budowę powiązań pomiędzy
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dla Gmń

na lata 2016-2020

magistralami SN oraz przebudowę linii napowietrznych SN na linie izolowane w systemie PAS
lub linie kaLblowe.

Sieć nisldego napięcia zasilająca odbiorców na terenie Gminy Wojciechowice jest w więk5zości

wykonana liniami napowietrznymi (trzony główne przewodami AL o przeluoju 5o-7o mm2,
odgałęzienia przewodami AL o przelffoju 25-35 mm2). Nieliczne linie kablowe nN są wykonane
kablami YAKY o przekrojach 35 mm2 i i2o mm2. Jedynie około 35% linii napowietrznych
nisldego napięcia na terenie Gminy jest wykonana przewodami izolowanymi Asxsn 35-7o mm2
z i)rzyłączami Asxsn i6 mm2. W najbliższych latach przei^riduje się sukcesywną przebudowę
linii napowietrznych nN na linie z przewodami izolowanymi Asxsn bądź na linie kablowe

YA]".
Na terenie Gminy Wojciechowice znajduje się 58 stacji transformatorowych SN/nN (w tym:
słui)owe - 56 szt., wnętrzowe - 2 szt.) będących na majątku PGE Dystrybucja S.A. Oddział
Rzeszów.

Ponadto na przedmiotowym obszarze znajdują się stacje ti'ansf. SN/nN będące na majątku
odbiorców.

Stacje transformatorowe SN/nN są w dobrym stanie technicznym. Zlokalizowane na terenie
gminy stacje transf. typu STS-2o/ioo będą w najbliższych latach sukcesywnie wymieniane na
nowe stacje typu STSKu-2o/25o bądź na stacje wnętrzowe.

Odbiorcy i zużycie energii elektrycznej
Tabela 18. I.iczba odbicrrców i wie[]cość zużycia energii ekktrycmej w Gnriny Wojciechotwice w latach 2011-

20H

W 2oi5 r. liczbaL odbiorców energii elektrycznej wyniosła łącznie i 6o8 i zmiiiejszyła się

w stosunku do roku 2oii o 33 odbiorców (2,oi%).
W rolm 2oi5 zużycie energii elektrycznej wyniosło łącznie 8 8i3 o24 kwh/rok i zmniejszyło

się w stosunku do roku 2oii o 39o i2o kwh/rok (4,24%),

0
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Zakfes inwentaryzacji

W metodologii wyboru jednostek generujących C02 w Gminie Wojciechowice zastosowano
podejście terytorialne, w którym granica inwentaTyzacji jest ściśle powiązana z granicą

administracyjną. W ramach niniejszego Planu utworzono bazę danych na podstawie infomacji
dotyczących charakterystyld energetycznej :
•

budynków, wyposażenia/urządzeń komunalnych np. oczyszczalnie ścieków, ujęcia

•

wody, pi'zep ompownie,
budynków, wyposażenia/urządzeń niekomunalnych, np. budynki i urządzenia sektora
usługowego, przemysłowego, niebędące własnością organu loka]nego i nie podlegające

-

jego zarządzaniu (np. biura iirywatnych firm, banld, MŚP, ijlacówki komercyjne
i handlu detalicznego, szpitale itd., niekomunalne oświetlenie),
spółdzielni/wspólnot mieszkaniowych,

•

transportu, w tym: tabor gminny oraz transport prywatny,

i

oświetleniaulic,

i

loka]nej produkcji energii (głównie ozE).

Celem bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) jest wyliczenie ilości C02 wyemitowanego wslutek

zużycia

energii

na tei'enie

Gminy Wojciechowice

w roku bazowym.

BEl

pozwala

zidentyfikować główne antropogeniczne źi'ódła emisji C02 oraz odpowiednio zaplanować
i uszeregować pod względem ważności środki jej

redukcji.

BEl stanowi instrument

umożliwiająqr władzom lokalnym pomiar efek[ów zrealizowanych działań związanych
z ochroną ldimatu.
Do przygotowania inwentaryzacji wykorzystano jako podstawę wytyczne Porozumienia
Między Burmistrzami „How to fill ln the Sustainable Energy Action Plan template?". Wytyczne
dają również możliwość określania emisji wynikającej tylko i wyłącznie z finalnego zużycia
energii in situ jak iw sposób bardziej pełny, poprzez zastosowanie oceny cyldu życia
pi'oduktów i ushig (tzw. LCA - Life Cycle Assessment). Podejście standardowe jest bardziej

precyzyjne w wyznaczaniu wielkości emisji (mniejszy szacunkowy błąd) natomiast podejście
LCA, pomimo swojej większej niedoldadności daje pełniejszy obraz wielkości emisji, który

uwzględnia również częściowe emisje wynikające z procesu wytwarzania i transportu
(dostawy) danego produktu usługi. Z tego też powodu w podejściu LCA enei'gia elektryczna

pochodząca z odnawialnych źródeł energii nie jest traktowana jako bezemisyjne źródło energii.

Rok bazowy - Jako rok bazowy wytyczne wskazują iggo rok. Dla potrzeb olueślenia celu
redukcji i zaplanowania działań konieczne jest opracowanie inwentaryzacji dla jak najbardziej
aktualnego rolm. Dla Gminy Wojciechowice inwentaryzacja prowadzona była dla roh 2on

ponieważ dla tego oki'esu istniała możliwość pozyskania danych dla wszystkich

inwentaryzowanych s ektorów.
Zakres inwentaryzacji - inwentaryzacją objęta została emisja C02 wynikająca ze zużycia
energii finalnej na terenie Gminy Wojciechowice. Popi'zez zużycie energii finalnej rozumie się
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(na

potrzeby

gospodarczo-bytowe,

transportowe

i przemysłowe), energii elektrycznej, energii ze źródeł odnawialnych. Z inwentaryzacji
wyłączony jest przemysł (także duże źródła spalania) objęqr wspólnotowyin systemem handlu

uprawnieniami do emisji C02.

Zasięg terytorialny inweiitaTyzacji - w celu sporządzenia inwentaryzacji należy wyznaczyć
jej granice, czyli olueślić, które źródła emisji włączyć do inwentaryzacji. Definicja granic
inwentaryzacji będzie miała wpływ na jej końcowy efek, ponieważ olffeśli, które źródła emisji

będą w niej zawarte, a które z niej wyłączone. Dla samorządu lokalnego gmin wyznaczono
dwie granice:
i granica organizacy).na - obejmuje wszellde działania będące w zasięgu bezpośredniej
kontroli samorządu lokalnego. Tam gdzie kończy się granica organizacyjna samorządu
(selstor publiczny) zaczyna się granica społeczeństwa (sekor prywatny). W przypadkach,
gdy

aktywności

obu

sektorów

pokrywają

się

ze

sobą,

należy

przyjąć

zasadę

proporcjonalności emisji zależnej od udziałów danego sektora w strukurze własnościowej
danego p o dmiotu,
i granica geopolityczna - zawiera fizyczny obszar lub region, będący we władaniu

samorządu lokalnego.
Dodatkowo istotne są:
i ramy czasowe - gmina biorąca udział w projekcie powinna sama wyznaczyć ramy
czasowe

inwentaryza.cji tak,

aby

dostosować

je

do

lokalnych uwarunkowań.

Inwentaryzacja powinna zawierać co najmniej rok bazowy; w stosunku do którego
odniesiony będzie cel redukcji emisji.

Granica organizacyjna- analiza aktywności samorządu. Analiza emisji związana
z akywnością= samorządu lokalnego obejmuje emisje powstałe na skutek użytkowania
wszystldch środków trwałych oraz mediów. Wszystlde emisje powstałe na skutek działalności
samorządu lokalnego są uwzględniane, bez względu na to gdzie powstały. W niekórych
przypadlqch, w szczególności w kwestiach zużycia energii, emisja często występuje poza

granicami geopolitycznymi samorządu lokalnego. Fizyczna lokalizacja źródła powstawania
emisji, w więlffizości przyi)adków, nie jest istotna przy podejmowaniu decyzji, które emisje
uwzględnić w analizie.

Granica geopolityczna- analiza aktywności społeczeństwa. Analiza emisji zi^riązana
z akq7wnością społeczeństwa zawiera emisje związane z działalnością powstałą w granicach
geopolitycznych samorządu lokalnego. Władze lokalne mają wpływ na akq7wność
społeczeństwa poprzez m.in. ustalaLnie prawa lokalnego, programy edukacyjne czy

propagowanie wzorów zachowań społecznych. Mimo, że niektóre samorządy lokalne mogą
mieć ograniczony wpływ na poziom emisji z poszczególnych działań, należy podjąć starania
dokonania precyzyjnej analizy wszystkich działań, k[óre skutkują emisją C02 w celu uzyskania
kompletnej wiedzy o emisjach z terenu Gminy Wojciechowice.
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Metodologia obliczeń

Na potrzeby oszacowania wielkości gazów cieplarnianych z i)aliw energetycznych w Planie

Gospodarld Niskoemisyjnej dla Gminy Wojciechowice przyjęto wskaźnild prezentowane przez
IG.ajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Wartości tych wskaźników oparte są

na.

domyślnych

wskaźnikach

emisji

dwutlenku

węgla

podawanych

w

wytycznych

lntergovernmental Panel on Climate Change.
W obliczeniach emisji wykorzystano zasadę:
EGHG = C x EF

gdzie:
EGHG - oznacza wielkość emisji C02 [Mg]

C -oznacza zużycie enei'gii (elektrycznej, ciepła, paliwa) Iub inne parametry aktywności
EF ~ oznacza wskaźnik emisji (C02 lub inne gazy cieplarniane)

Do obliczeń emisji wynikającej z eksploatacji enei'gii elektiycznej wykorzystano referencyjny
wskaźnik emisyjności dwutlenku węgla dla produkcji energii elektrycznej podEmy przez Kic+jorwy

Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, tj. ,83i5 t/Mwh.

Wskaźnild pozostałych nośników energii wykorzystywanych w niniejszym opracowaniu
prz edstawia i)oniższa tab ela.
Tabda ig. Wartość opałowa oraz wskaźnik emisji podstawowych paliw energetycznych

Rodzaipmw

\+Ał5ffiTl-....L.i.C0zHg/TJ]

\.',a E#ffitl - - , . I 11C02[ę/Mwh}

Ropanaftowa

73 300

0,264.

Benzyna sihrikowa

69 300

0,249

01e]. napędowy

74100

0Ź67

Cięźki ole]. oi)ałowy

77 400

0,279

I,PG

63 100

0,227

Ciężka benzyna

73 300

0,264

Węgielkoksująg
Węgid karienny
Wriel bmnatny

94 600

0,341

96500

0,345

101 000

0,364

Paliwo brykietowane

97 500

0,351

Koks z koksowni oraz koks z węgla brumtnego

107 000

0,385

Koks gazoriczy

107 000

0,385

Gaz z tlenowych pieców stalowniczych

182 000

0,655

Gaz ziemny

56 100

0,20196

Odpady komuna]ne (z wyłącżeniem biomasy)

91 700

0.33

Odpadyprzemysłowe

143 000

0,515

01ej odpadow

73 300

0,264

ŹTódło: IPCC

Do celów opracowania inwentaryzacji zostały pi'zyjęte również założenia:

Plan Gos odarki
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i

gmina jest i będzie iinporterem netto enei'gii elekrycznej, w związku z czym zostanie

i

przyjęty wskaźnik emisji średni dla Polsld, dla energii elektrycznej sieciowej,
dla obliczenia emisji z transportu przy}ęte zostaną oszacowane średnie natężenia ruchu

na drogach przebiegająęych przez gminę, uwzględniając przyjęqr rodzaj pojazdów
(osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy itd.) oraz rodzaj

stosowanego paliwa

(benzyna, diesel, LPG); przy obliczaniu emisji z transportu zostanie uwzględniona
również długość dróg i średni przebieg pojazdów na terenie gminy wg anldet,
i kontynuaLcję trendów gospodarczych zgodnie z prognozą PKB do roku 2o24,
•

zostało założone, że wielkości zużycia paliw i energii będą zgodnie z i)rognozą zawartą

1

w Polityce Energetycznej Polsld do roh 2o3o,
zostaną kontynuowane obecne trendy demograficzne,

i

natężenia ruchu zgodnie z metodologią prognoz natężenia ruchu GDDKiA do 2o24 roku
wzrośnie.

Analiż a wyników inwentaryżacji

Wyniki inwentaryzacji służą do wyznaczenia linii bazowej i olueślenia spodziewanego trendu

„podstawowego". Trend podstawowy oznacza sytuację, w k[órej nie będą prowadzone
dodatkowe (inne niż dotychczasowe) działania w zaluesie redukcji emisji C02. Trend
podstawowy powinien być wyznaczony dla poszczególnych rodzajów źródeł tak, aby było
możliwe rozróżnienie trendów przeciwstawnych, np. :

i trend wzrastający - emisja C02

z komunikacji indywidualnej

- w związh

z dynamicznym przyrostem ilości pojazdów

• ti'end opadający ~ emisjaL C02 z kotłowni lokalnych ~ w zi^riązku z zastosowaniem nowych
technologii (kotły, sieci i)reizolowane).

i3.2.3.

Pozy§kanie danych

Podczas inwentaryzacji wykorzystane zostały metodologie niezbędne dla uzyskania najlepszej
jakości danych:

L

Metodologia „bottom-up" polega na zbieraniu danych u źródła. Każda jednostka

podlegająca inwentaryzacji podaje dane, któi'e później agreguje się w taki sposób, aby
dane były rei)rezentatywne dla większej populacji lub obszaru. Metodologia ta zwiększa

prawdopodobieństwo popełnienia błędu przy analizie i

obróbce danych

oraz

niei)ewność, czy cała docelowa populacja została ujęta w zestawieniu.

•

Metodologia „top-down" pc)lega na pozyskaniu zagregowanych danych dla więlszej
jednostld obszaru lub populacji. Jakość danych jest wtedy generalnie lepsza, i)onieważ
jest mała ilość źródeł danych. Jeżeli zagregowane dane nie są reprezentatywne dla
danego obszaru lub populacji, należy tak je i)rzekształcić, aby jak najwiemiej

obrazowały zaistniałą sytuację. Głównym defektem tej metody jest mała rozdzielczość
danych, która może ukryć trendy, mogące pojawić się przy więl§zej rozdzielczości.

na lata 2016-2020
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Scherr+zL± 3. Metody pozyskaria danych inweniaryzacyj iTych

Zródło.. oł]racowaiiie u)łcuiie

Do wyznaczenia emisji źródeł gminnych wykorzystano min.:
L

lnformacje pozyskane z Urzędu Gminy, któi'e określone zostało na podstawie przede

i

wszystldm inwentaryzacji faktur za energię elektiyczną jak również nośniki paliw
ciepła we wszystkich jednostkach organizacyjnych jak również oświetlenia ulic,
lnformacje pozyskane z Urzędu Gminy, obejmujące charakterystykę techniczną

zinwentaryzowanych obiekt:ów pod kątem mocy zainstalowanych źródeł wytwórczych
i

jak również rekomendowanych inwestycji energooszczędnych,
W arkuszu kallmlacyjnym obliczono odpowiednie wskaźnild dla poszczególnych
i'odzajów środków transportu, średniej ilości przejechanych ldlometrów w ciągu rolm

i

wg anldetyzacji mieszkańców. Dodatkowo wyliczono emisję C02 z tranzytu
uwzględniając średnie natężenie ruchu wg Generalnego Pomiaru Ruchu w 2oio oraz
2oi5 na odcinkach dróg krajowych i wojewódzldch na terenie Gminy Wojciechowice.
Ponadto pozyskano informacje od wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorstw
energetycznych PGE Obrót S.A., PGE Dystrybucja S.A., Polsldego Gómictwa Naftowego
i Gazownictwa S.A., Głównego Urzędu Statystycznego.

PGN zaldada przede wszystkim olffeślenie wielkości bazowej emisji C02 w jednostkach

użyteczności i)ublicznej. Są to podmioty zarządzane przez władze gminy, zatem to właśnie

Gmina Wojciechowice podejmie odpowiednie luold w celu zmniejszenia poziomu emisji.

Plan

Gospodarld

Niskoemisyjnej

dla

Gminy

Wojciechowice

definiuje

następujących

lnteresariuszy:
1 Urząd Gminy wojciechowice:
- Referat organizacyjny i Obsługi Rady Gminy,
- Referat Finansowy,
- Referat Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa,
- Referat Gospodarki Komunalnej.

-]ednostki podległe Gminie:
- Instytucje kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Wojciechowicach, Gminny
Ośrodek Kultury w Wojciechowicach, Wiejsld laub Kultury we Wlonicach, Wiejsld
laub Kultury w Mikułowicach, Wiejski Klub Kultury i Strażnica OSP
w Mierzanowicach,

Plan Gos odarki
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Oświata: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bidzinach,

Publiczne

Gimnazjum

w Bidzinach, Szkoła Podstawa w Wojciechowicach, Szkoła Podstawowa w Gierczycach,
Szkoła Po dstawowa w Stodołach,
-Pomoc Si)ołeczna: Ośrodek Pomoqr Społecznej.

- Ochrona Zdrowia: Niepubliczny Zaldad Opield Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia

wwojciechowicach,
-Bezpieczeństwo: Strażnice Ochotniczych Straży Pożarnych.

i Podmioty zewiiętrzne:
- Lokalni przedsiębiorq7; m.in.: Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Tadeusz FIRMANTY
"REHSIP" Regeneracja Elementów Hydraulild Siłowej i Pneumatyld, PUII "SKAR",
P.H.U. "ZBIGHAL", P.H.U. "ZBIGHAL", "HENRIX" Henryk Kriatek, "CARTIL S.C.",

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe GES Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe "Metanol" Sp. z o.o., 01uęgowa Spółdzielnia Mleczarska,
"Kama" Piekarnia Krystyna Tenderenda, „Omya" Sp. z o.o. Oddział ]asice, MEGAWITA-

Maciej Małldewicz,
- Mieszkańcy gminy, zarządcy obiektów wieloro dzimych, S ołtysi,
- Operatorzy energetyczni: PGE Dystrubucja S.A., Polslde Sieci Elektroenergetyczne
S.A., GAZ-SYSTEM S.A., Polslde Sieci Gazowe Sp. z o.o., PGNiG Obrót Detaliczny
SI). Z o.o.

Sektor działahoś ci publiczflej
Seld:or

obejmuje

budynld

użyteczności

publicznej

o

lącznej

powierzchni

użytkowej

ok. i4 4o3,2o m2, któiych zarządzanie znajduje się w głównej mierze w kompetencjach
samorządu Gminy Wojciechowice. System grzewczy tych obiektów jest oparty przede
wszystldm na indywidualnych kotłach gazowych oraz niewielkiej części budynków - na
kotłach węglowych/piecach kaflowych wspartych podgrzewaczami
elektrycznymi.
Przygotowanie ciepłej wody odbywa się za pomocą instalacji elelstrycznych, indywidualnych
podgrzewaczy wody oraz bojlerów elektrycznych.

Na potrzeby fiinkcjonowania całego seld:ora w rolm bazowym 2on zużyto łącznie i 433,o4
Mwh energii. Głównym nośnildem energii wykorzystywanym w t]m sektorze był gaz ziemny
i 294,39 Mwh (go,32%), energia elektryczna 72,75 T\M/h (5,o8%) oraz biomasa 5g,68 Mwh
(4,16%).

Wykres 7. Zużycie energii w sektorze Użyteczności publicznej w rolcu 2oii [Mwh]

Źródło: Urząd GmiTTy, ankietyzacja
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W roku 2oi5, zużycie energii finalnej w sektorze użyteczności publicznej w stosunh do roku

bazowego zmalało o n,49%. Na potrzeby fiinkcjonowania całego sektora w roku 2oi5 zużyto
łącznie bowiem i 268,42 Mwh energii. Głównym nośnildem energii wykorzystywanym w t]m
sektoi'ze był gaz ziemny i i35,4i Mwh (89,5i%) oraz energia elektryczna gi,4i Mwh (7,2i%).
Wykres 8. Zużycie energii w sektorze Użyteczności publicznej w roku 2oi5 [Mwh]
a biomsa

Działalność omawianego sektora wiązała się z wyemitowaniem do środowiska w rolni

bazowym 324,o2 tc02. Bilans ten tworzy głównie wykorzystanie gazu ziemnego 26i,4o tc02
(8o,67%), energii elektiycznej 6o,5o tc02 (i8,67%) oraz węgla kamiennego 2,i2 tc02 (o,65%) .
Wykres 9. Erisja dwuilenku węgla w sektorze Użyteczności publicznej w rolai 2on [t]
q wężidkriaay

Źródło : Urząd Gminy, anldetyzacja

W rolm 2oi5, emisja dwutlenku węgla z tytułu wykorzystania nośników energii w stosunku do
roku bazowego zmalała o 5,76%. Łączna emisja w sektorze wyniosła bowiem 3o5,37 tc02.
Bilans ten tworzyło wykorzystanie gazu ziemnego 229,32 tc02 (75,io%) oi'az energii
elektrycznej 76,o5 tc02 (24,9o°/o).

Plan Gos odarkiNiskoemis

dla Gmri

na lata 2016-2020

Wykres io. Erisja dwutlenkuwęglaw sektorze Użyteczności publicznej w rolcu 2oi5 [t]

f) -eĘŁ
dćktFczm
76,05

24'900/o

Źródło : Urząd GmiTTy, ankietyzacja

Tabelc. 2o. Zużycie energii oraz eirisja C02 w sektorze Użyteczności publicznej w roku bazowym 2oii
L

Zmfpnnfl

Enetgia

Zużycie adekwatne donośnikaiiednostki

Zuźycie |Mvm/rok]
Udziałnośnikawzużyciusektorowym

Całkowita emżsi-a [tC02/fok|

Udział w ogólnym bilan§ieemisjisektora

Węgiel

4i? y-^ 1 a , , , , ,

I r= !. ' .'` vJ ' "

72,75 h,fm

1,00 t

33,00 m3

1294,39

6,22

59,68

1 433,04

90,32%

0,430/o

4,160/o

100'000/o

117137 m3

72,75
5'080/o

: ' 1 , 1 , . " L-

60,50

261,40

18,670/o

80,670/o

'

n/d

2,12

n/d

0,fJffJ/o

324,02
100'00O/o

Źródło: UTzqd Gminy, ankietyzacja

Tabel_a 2i. Zużycie energii oraz emisja C02w se]ctorze Użyteczności publicznej w rolcu 2oi5

zmie-a
Zuźycie adekwatne donośnikaijedno§tki

Zuźycie P"/rok]
Udziałnośnikawztiźyciu§ektoroCałkowita emisja [tC02/fok]
Udział w ogólnym bilansie,emis7.isektota
ZJódło:Urr*cudG#iiiy,aiikey2!ciSa

m , t ~ ,4 r=-q!.'LV~A , 14

(

91,41 bm
91,41

Gazziemnv
102 749 ni3

!

1135,41

Biomasa
23,00

41,60

1 268,4230

3,280/o

100,00%

7,21%

89,51%

76,05

229$2

n/d

305,3700

75,10%

n/d

100'00O/o

24'900/o

fiaTiff2ff6T2Ó2T2ffł
Tabela 22. Zużycie energti oraz emisja C02w poszczególnych obiektach Użyteczności publicznej w 2oii r.

1,

^1

' ,

1

\m-tpmlv,,vm
!

1,

u,(*"("r^v,,

''

,,\

789

1908/1970 r.

876

1970/1975 r,

2516

1999 r.

kociol gazowy o mocy 40 kw(Zak].Mazowieckie1995r.)

„

[ml

P,,ftvhJ

ln,+t

BudynkiUrzędi[Griny

węgie,

^'r vv,qp'L-mR',l g

u,,\'J]:t , l\.ł,

[m3J

18,77

12591

0,00

0,00

4'88

0

0,00

0'00

16,36

22280

0,00

1,27

23312

12,20

16790

3,60

F\4Wh]

W§l«*ź(lik

«,
[t]

P"l/mq

[tc02/m2l

157,91

43,71

0,200

0,055

4,88

4,06

0,006

0,005

0,00

262,55

63,32

0,104

0,025

0,00

0,00

258,87

53,08

0.252

0,052

0.00

0,00

197,73

47,61

0,247

0,060

9362

0,00

0,00

107,06

23,88

0,099

0,022

0,06

15859

0,00

0,00

175,31

35,44

0,113

0,023

0,14

0

0,00

0,00

0,14

0,12

0,000

0,000

0,84

35

0,00

0,00

1,22

0,78

0,001

0,001

5,68

0,21

0,051

0,002

11,11

0'22

0,042

0,001

0,0(,

0,047

0,001

BudynekbiiirowyZwflrsztatem,WiaLanr 1iwritanf2

PubHcme GimflazjumwBidzimch
Szkola PodstawowawBidz:nąch
Szkola Podst`łwawWoiciecliowicach

Szkola PodstpwowawGierczvcach

Szkola l'odstąwowawStodolach

Szkola w Sadlowicnd
Grimy Oś[odek Kulhny\vWoic!echowicąch
Wlejski KJub KultugweWloD;cach

Wiejskl fflub Kulmrywffluowicach

1028

1973/2006 r.

800

2008 r.

1078

1987 r.

1554

1970/1999 i.

790

1965 r,

ogrzcwrie elektvczne
kociol gazowy o mocy 420 kw (VOLF2000r.)
kocio! gażowy o mocy 240 kw (Zakl.Mazowieckie1995r.)

kociol gazowy o mocy 60 kwOrlESSMANN2008r.)

k°tLy8&Ńęzeo:tiĘ?ch?c'%9g:y(ZakL.
kotly gazowe c) mocy 120 i 60 kw(FEROLLI2010i.)

nieogrzewanypustostin
kocic)l gazowy o mocy 40 kw(Zakl.Mazowieckic1995łr.)

1363

1970 r.

112

1970 r.

kociol/piec/koza (zasihne drewnem)

0,25

0

0,00

3,00

263

1933/1970 r.

kociol/piec/koza (zasilane drewnem)

0,26

0

0,00

6.00

157

1998/1968 r.

kociol/piec/koza (za§ilane drewnem)

0,11

0

0,00

4,00

7,34

47,20

2011 r.

mgrzewnica elektryczm.

1,21

12591

0,00

0,00

140,35

29,11

2,974

0,617

157

1970 r.

kociol/piec/koza (zasilane drewnem)

0,05

0

0,00

3,00

5.48

0,04

0,035

0,000

482

1960/1970 r.

1,76

0

1.00

5,00

17,02

3,58

0,035

0,007

513

1968 r.

q24

0

0,00

7,00

12,90

0,20

0,025

0'000

0,16

0

0,00

4,00

7,3(,

0,13

0,024

0,000

0,86

0

0'00

0,00

0,86

0'72

0,002

0,001

Wiejski Klub KulturyiStrażirimoSPwhficrżanowicach

SwietlicąwiejskawOrlowinąch

SwiemmwiejskawKaEszamch

świcdica wicish oraz StrzażricaOSPwGei.czycach

Swicth'ca wie7ska orąz St"żnicflOSPwDrvgdcu

ŚwiedjcqwiejskąjSmżricaOSPwhsowie

Swiedica wiejska i Su:ażnicfl OSPwBidzimcli

kociol/piec/koza (zasilane drewnem iwęg]em)

kocio[/piec/koza (zasihne drewnem)
kociol/piec/koza (zasilane drewnem iwęglemwiokubazowym2011,gazemw2015f.\

310

1952 r.

552

1973 r.

ogrzewmie elektrycżtie

na ]ata 2016-2020

PmeLEljfyjpB

NiLzwu obićkm

] ,. ' '`vl

Rokł',ldow

_

_____

_

_

t

,''

S}.sicm ogrzc"iiia

Prvh]

Straż"ca OSP w Lopacie

coa'

!u ,J u , ,

[mT

[riri]

[t]

_

Swie"ca wiejska i Strażnica OSPwStodolach-Wsi

E'\1i§in

`

ele`ktryczi`e?

[m2]
__ _

Zuźycic

\,

z`lź\-Cit! t!nefl2ii

E, 4 ,\

'

467

1970 r.

kociol gazowy

6,99

737

0,00

0,00

165

1980 rł

ogrzewric elcktrycme

0,05

0

0,00

58

2014 r.

ogrzcwanic clektryczne

0,02

0

326

1980 r.

2,67

3580

m]

[t]

W.skn'żnik

Wskaźllft

-".-''-"

emiBji

F\"/mą

[tc02/mq

15,13

7,45

0,032

0,016

0.00

0,05

0,04

0,000

0,000

0,00

1,00

1,83

0,02

0'032

0,000

0,00

0,00

10,21

0'130

0,031

J3udynck Żaplccza Sportowcgo -StadjonSportowyw`jcęlsieęh_owicflch

()środck Zdrowift wWoiciechowicach

kocioł gazowy o mocy 60 kw (Zakl.Mazowicckic1995r,)

42'23

Zródło : Urząd GmiTTy, ankietyzacj a

Tabela 23. Zużycie energii oraz emisja C02 w poszczegóhych obiektach Użyteczności publicznej w 2oi5 r.

Naźm ol)ick`u

-.,i ,,L\"

J3i`dynki Urżędu Criy

PubEcznc Gimm7+jumwBidżimch

Szkola PodstcLwowa w Bidzimch
Szkola Podstawa

w Woicicchow;cąch
S./ko}a.Podstawo\m

w Ge`.c7!vcach

i

§y§ tem ogJzewarin

Szko]a Podstawow.i \+' Stodt>lach
Szko]a w Sadlowicach

Gn"my Ośrodck Kulmry
w Woic].echowicach
Wiejgki lqub Kti]ttu)iweWonicach

Wiciski Klub KulttigwNfikulowicach

Ra

Pr\m]

789

1908/1970 r.

876

1970/1975 r.

2516

1999 r.

1028

1973/2()06 r.

800

2008 r.

kociol gażowy o mocy 40 kw (Zakl. Mażowicddc1995r.)

-

[riB]

[in3]

18,77

8858

0,00

ogrzewa"e e]ektryczne

4,88

0

0,00

kociol gazowy o mogr 420 kw' (VOLF 2000 r.)

16,36

29811

0,00

1.27

9861

12,20

kociol gazowy o mocy 60 kw (VIESSMANN 2008

1987 r.

kotly gazowc o rnocy 2x 40kw (Zakl. Mą%owieckie

1970/1999 r.

790

1965 r,

1363

1970 r.

kotly gazowc o mocy 120 i 60 kw FEROLLI 2010r.)
nieogi.Zewmypusto§Lm

kociol gazowy o mocy 40 kw (Znkl. Ma%owieclde
1995 r.)

`,Yhs|{.nź|^ifn

c02

tr'd,„ńn.,,
cnl,.ę,l

1

Pr'"J

\+\+

120,77

p-/m2]

[tc02/frź]

0,153

0,049

4,41

0,006

0,005

349,42

83,16

0,139

0,033

0,00

110,24

-3,fJil

0,t07

0,022

12020

0,00

145,32

37,21

0,182

0,047

7398

0,00

86'22

20'23

0,080

0,019

0,06

12179

0,00

143,01

34,19

0'092

0,022

0,14

0

0,00

11.1

0,12

0,000

0,000

0,84

9485

0,OC)

105,80

21,99

0,078

0,016

5'30

kociol gaj7.owy Ó mocy 240 kw (Zakl. Mażowieckie1995L-.)

1995 r.)

1554

1?ri. .`

38,79

1.)

1078

e
t,

[m2]

Budynek biurowy z warsztateniwiatanr1iwiatam2

zu

Z,,życic

EJ,``

.

3,(,0

'

112

1970 r.

kociol/piec;/kozą (zasilmc drcwmm)

0,25

0

2,00

3,91

0,24

0,035

0.002

263

1933/1970 r.

kociol/piec/kozą (zasi]ane drcwnem)

0,26

0

5,00

9,30

0'22

0,035

0,001

157

19P8/1968 r.

kociol/picc/koza (zasilane di.cwnem)

0,11

0

3,00

5,54

0'09

0,035

0,001

Wijski Klub Kultury i Sti.aźnicaOSPwhfierzmow.icach
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Funkcjonowanie sektora Obiektów użyteczności publicznej wiązało się z wygenerowaniem

w roku bazowym 2oii około o,o5g76 kg związków benzo(a)pirenu, natomiast w roku 2oi5
wartość ta zmalała do poziomu o,o3744 kg.

Funkcjonowanie sektora Obiektów użyteczności publicznej wiązało się z wygenerowaniem w
rolm bazowym 2on około o,i8487t pyłu PMio, natomiast w rolm 2oi5 wartość ta zmalała do
poziomu o,i2335 t PMio.
Tabela 24. Emisja benzo(a)pirenu oraz PMio w roku 2oii oraz 2oi5

Zmtema

2011 r.

2015 *-

B enzo (a)piien [kg]

0,05976

0,03744

Pył PM10 [t]

0,18487

0,12335

Źródło: Urzqd Gminy, anldetyzacja

Sektof komunalny (wod-kan)
Działalność sektora komunalnego wiązała się w głównej mierze z zużyciem energii elektrycznej
na potrzeby energochłonnych urządzeń oraz marginalnie paliw wykorzystywanych do

ogrzewania obielstów administracyjno-użytkowych. Funkcje zapewnienia społeczności Gminy
Wojciechowice pozyskania i dostarczenia wody oraz oczyszczania ścieków komunalnych spełnia

szereg energochłomej infi'astruktury, do której należy zaliczyć m.in.: ujęcia wody, hydrofornie,
przepomi)ownie ścieków, oczyszczalnia. W rolm 2oii sektor ten zużył 227,93 Mwh energii
elektrycznej, co w konsekwencji wiązało się z emisją i89,53 t C02. W rolm 2oi5, zużycie energii
finalnej w stosunku do i'oku bazowego wzrosło o 27,66%, natomiast emisja dwutlenku węgla w
analogicznym okresie wzrosła o 27,67%.
Tabela 25. Zużycie energii oraz emisja tc02 na poszczególTtych obiektach sek±ora Komunalnego

EnetpizL

a , „

lł=',l,Tł-^,„

1 q [, e ,.` „. . M./20m]

A,,,-[„

Energia

Eneiria
ld ł,,'ł-^,r{Mwh/2015]|tc02/2011]

a fl !, , , 'J W^ ' HC02/2015]

Oczyszczalnia ściekówTasienice

110,90

140,63

92,21

116,93

Ilydrofomia Gierczyce

111,40

140,31 |

92,63

116,67

Pmepompovmia ścieków Wojciechovrice

0,07

0,07

0,06

0,06

Przepompownia ścieków mkułowice

0,02

0,02

0,02

0,02

Zakład Komunalny - Bidziny ( baza)

4,98

5,30

4,14

4,41

Prżepompomia ścieków Dq7gulec

0,06

0,16

Przepompowmia ścieków Drygulec

0,49

0,49

0,41

Przepompoi`nia ścieków Dryg(ilec

0,01

0,01

o,ol !

0,98

0,00

Pmepompovmia ścieków Mikułovrice

0,00

,
[

0,05 1

Przepompomia ścieków Wojciechowice PZ-1

0,00

0,43

0,00 (

Przepompovmia ścieków Wojciechowice P5

0,00

0,41

0,00

Dvgulec P1

0,00

0,46 1

Drygulec P2

0,00

0,42

Gierczyce

0,00

Razem?
Źródło: Urząd GmiTty, ankietyzacja

2:2:J ,SQ`

t

1,31

290'99

o,oo !

0,00
!

o,oo

189,53

0,13

0,41
o,01
0,81

0,36

0,34
of8

0,35
1,09

241,97
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Osady ściekowe powstające w Oczyszczalni Ścieków w Jasienicach zagospodarowane są na
poletkach osadowych. Z uwagi na niewielkie ilości osadów ściekowych, nieadekwatne do
zastosowania nowoczesnych technologii nie planuje się wykorzystywania ich do produkcji

biogazu (zbyt wysoki naldad do możliwych efektów ekonomicznych i środowiskowych).

Funkcjonowanie sektora Komunalnego (wod-kan) nie generowało związków benzo(a)pirenu
oraz pyłów PMio.

Sektor Hadlu i Usług
Sektor obejmuje podmioty realizujące działalność handlową bądź usługową które na etapie

anldetyzacji udzieliło informacji na temat charakterystyki swoich obieldów oraz zużycia
nośników energii. Do głównych podmiotów włączonych w niniejszy sektor zaliczyć należy m.in. :
Spółdzielnia Szkółek Rolniczych, Tadeusz FIRMANTY "REHSIP" Regeneracja Elementów

Hydraulild Siłowej i Pneumatyki, PUH "SKAR", "HENRIX" Henryk Kwiatek czy Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowe "Metanol" Sp. z o.o. Łączna pow. użytkowa zinwentaryzowanych
obiektów wyniosła około 3 785 m2. Ponadto anldetyzacja podmiotów została doi)recyzowana

danymi pozyskanymi od lokalnych operatorów energetycznych oraz informacje zawarte w GUS.

System grzewczy tych obiektów jest oparty w głównej mierze na indywidualnych kotłach
gazowych oraz niewielldej części budynków - na kotłach węglowych/piecach kaflowych
wspartych podgrzewaczami elektrycznymi. Przygotowanie ciepłej wody odbywa się za pomocą
instalacji elektrycznych, indywidualnych po dgrzewaczy wo dy oraz boj lerów elektrycznych.

Na potrzeby funkcjonowania całego sektora w rolm bazowym 2oii zużyto łącznie 4 8i5,i5 Mwh
energii. Głównym nośnildem energii wykorzystywanym w t]m sektorze był gaz ziemny 3 364,8o
Mwh (69,88%), energia elekryczna i 283,o2 Mwh (26,65%) oraz marginalnie węgiel kamienny,
olej opałowy oi'az biomasa.
Wykres ii. Zużycie energii w sektorze Handel i Usługi w roku 2oii [Mwh]

Zródło: Urząd GmiiTy, ankietyzacja_

W rolm 2oi5, zużycie energii finalnej w sekt:orze handlu i u-sług w stosunl" do roh bazowego
zmalało o io,oo°/o. Na potrzeby flinkcjonowania całego sektora w rolm 2oi5 zużyto łącznie
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bowiem 4 333,6o Mwh energii. Głównym nośnildem energii wykorzystywanym w t)m sekorze
był gaz ziemny 3364,8o Mwh (77,64%), energia elektryczna soi,47 Mwh (i8,4g%) oraz
marginalnie olej opałowy i węgiel kamienny.

Wykres i2. Zużycie energii w sektorze Hand_el i Usługi w roku 2oi5 [Mwh]

Źródło : Urząd Gminy, ankietyzacja

Działalność omawianego sek[ora wiązała się z wyemitowaniem do środowiska w roku bazowym
i 786,47 tc02. Bilans ten tworzy głównie wykorzystanie energii eleldrycznej i o66,83 tc02
(59,72%), gazu Ziemnego 67g,55 tc02 (38,o4%) oraz oleju opałowego i węgla kamiemego.
TĄ/:ykres i3. Enrisja dwutlenku węgla w sektorze Handel i Usługi w roku 2on [t]

Źródło : Urząd Gminy, anldetyzacja

W roku 2oi5, emisja dwutlenku węgla z tytułu wykorzystania nośników energii w stosunku do
roku bazowego zmalała o 22,4i%. Łączna emisja w seldorze wyniosła bowiem i386,o6 tc02.
Bilans ten tworzyło wykorzystanie gazu ziemnego 67g,55 tc02 (49,o3%), energii elekrycznej
666,42 tc02 (48,o8%) oraz oleju opałowego i węgla kamiennego.
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Wykres n. Emisja dwutlenku węgla w selctorze Hamdel i Ustugiw roku 2oi5 [t]

Źródło : Urząd GmiTry, ankietyzacja

Tabela 26. Zużycie energii oraz emisja C02 w sektorze Handel i Usługi w roku bazowym 2on
HllllllllllllllK

..11-..'"

Zużycie adekwamedonośnikaijednostki

Zuźycie Pvffl/iokJ

I H `.' LV -` , r,

1 283,02hm

Ore,,',„Ę,1\','

Gaz zie-v

\ ,r-.

Bfomasa
:

4,5 m3

304 506 m3
E

1283,02

3364,80

2/fJ,fffJ/rJ

69,88%

, -,1

13,00 t

23,00 t

80,88

41,60

4. 815,15

0,860/o

100,000/o

44,85

Udział nośnikawzużyciusektoiowm

| Całkowita emi§ja[tC02/rok]

1 066,83

0,930/o

1'680/o

12,51

27,58

n/d

1 786,47

0,700/o

1,54%

n/d

100,00%

679,55 [

Udziałwogóhymbilansieemi§jisektofa
Fff)72:°/o

38,04%

Źródło: Urząd Gminy, ankietyzada

Tabela 27. Zużycie energii oraz emisja C02 w sektorze Handel i Usługi w roku 2oi5
PllllllllllllllIE

,'][i'l',„

a f= ={ , ł', ~^ , ł,,

Gaz zżemn`'

O]ej

Wę8iel

i ,,l'®r:l-

ftazem

Zuźycie adekwatnedonośnjkaiiednostki
801,47 Mwh

Zuźycie P4Wh/iok]

304 506 m3

4,5 m3

13,00 t

23'00 t

4485

80,88

41,60

4 333,60

0,96%

100,00%

801,47

3 364,80

18,49%

77 ,f )4;r'/o

1,030/o

666,42

679,55

12,51

27,58

n/d

1 386,06

0,90%

1,990/o

n/d

100'00O/o

Udziałnośnjkawzużyciusektotowym

Całkowita emisjartC02/rok]

1'870/o

Udział w ogóhymbilansie.emisjisektora
48'08O/o

Zródto: TJrą!ą!d G7miiy, a}tl€iQi«aga

49'03O/o

dla Gmin
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Funkcjonowanie seJstora Handlu i usług wiązało się z wygenerowaniem w roku bazowym c)raz
2oi5 około o,u767kg związków benzo(a)pirenu. Funkcjonowanie sektora Handlu i usług wiązało
się z wygenerowaniem w roku bazowym 2oii oraz 2oi5 około o,23849 t PMio.
Tabela 28. Emisja benzo(a)pirenu oraz PMio w roku 2oii oraz 2oi5 w sektorze Handlu i usług

[

u'j,l=

zmi-na

u'I

]

Benzo (a)piren Hg]

0,11767

0,11767

PM 10 [t]

0,23849

0,23849

Ziódło: Urr!g!d G7Miiy, aiikiieyT!ala

3.3.4.

Sektor pfzemysłu

Sektor obejmuje podmioty których główna działalność jest związaną z PKD B, C, D i E, które na

etapie anldetyzacji udzieliły informacji na temat charak[erystyki swoich obiektów oraz zużycia
energii elektrycznej oraz nośników ciepła. Do głównych podmiotów włączonych w niniejszy
seldor zaliczyć należy m.in.: Olaęgowa Spółdzielnia Mleczarska, "Kama" Piekarnia Krystyna
Tenderenda,"Omya" Sp. z o.o. Oddział Jasice czy MEGAWITA- Maciej Małldewicz. Łączna pow.
użytkowa zinwentaryzowanych obielftów wyniosła około 2 i3o m2. Ponadto anldetyzacja

podmiotów została doprecyzowana danymi
energetycznych oraz informacje zawarte w GUS.

pozyskanymi

od

lokalnych

operatorów

System grzewczy tych obiektów jest oparqr w głównej mierze na indywidualnych kotłach
gazowych oraz niewielldej części budynków - na kotłach węglowych/piecach kaflowych
wspartych i)odgrzewaczami elektiycznymi. Przygotowanie ciepłej wody odbywa się za pomocą
instalacji elektrycznych, indywidualnych p odgrz ewaczy wody oraz bojlerów elektrycznych.

Na potrzeby fimkcjonowania całego sektora w roku bazowyiii 2oii zużyto łącznie 8 559,9o Mwh
energii. Głównym nośnikiem energii wykorzystywanym w qm sektorze była energia elektryczna
5 o32,oo Mwh (58,79%), gaz Ziemny i 972,35 Mwh (23,o4%) oraz węgiel kamienny i 555,55
Mwh (i8,i7%).
Wykres i5. Zużycie energii w sektorze Przemysł w roku 2oii [Mwh]

0
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W roku 2015, zużycie energii finalnej w sektotze Przemysł w stosunlm do rolm bażowego nie uległo
zmianle.

Wykres i6. Zużycie energii w sektorze Przemysł w roku 2oi5 [Mwh]

Źródło : Urząd Gminy, ankietyzacja

Działalność omawianego sektora wiązała się z wyemitowaniem do środowish w roku bazowym

5 ii2,89 tc02. Bflans ten tworzy głównie wykorzystanie energii elektrycznej 4 i84,H tc02
(8i,83%), węgla kamiennego 53o,44 tc02 (io,37%) oraz gazu ziemnego 398,34 tc02 (7,79%).
TĄl:ykres i7. Emisja dwutlenku węgla w sektorze Przemysł w roku 2on [t]

Źródzo: Urząd Griny, c(nkie tyzacjcL

W roku 2oi5 r. emisja dwutlenku węgla z tytułu wykorzystania nośników energii w stosunku do
rol" bazowego nie uległa zmianie

Plan Go
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odarki

Wylcres i8. Eirisja dwii:±1enku węglaw sek±orze Przemysł w roku 2oi5 [t]

Źródło.. Urząd Gminy, ankźetyzaęja

Tabela 29. Zużycie energii oraz emisja C02 w sektorze Przemysł w rolcu bazowym 2oii

zmient,a
Zużycie adekwatne do
nośnika i jednostki

Zużycie PMwh/tok]
Udział nośnika w zużyciu
§ektorowym
Całkowita emisja
Tt C02/rok]
Udział w ogólnym bflansie
emisji sektota

Ener8ia

Gaz zjemnv

Wę8iel
'«r 1',t

5 032,00

\M

5 032'00

178 493 m3

250,00

1 972,35

1 555,55 i

8559,90

58,790/o

23,04O/o

18,170,
o1

10o,ooo/o

4 184,11

398,34

530,44{

5112,89

7'790/o

10,37%ol

1oo,oo%

81,830/o

ŹTódło: Urząd Gminy, ankietyzacja

Tabela 3o. Zużycie energii oraz emisja C02 w sektorze Przemyst w roku bazowym 2oi5

-.-__1--_
elel
.
Zużycie adekwatne do
nośnika i iednostki

5 032,00

\lM

Zużycie [Mwh/rok]

5 032,00

Udział nośnika w zużyciu
sektoiowym

58,79%

Całkowita erisja
rt C02/Iok]
Udział w ogólnym bilansie
emisji sektota

\.',ffi

C.

!

178 493 m3
1972,35 i

23,04%

., al,t

250,00
1555,55 i

100'000/o

18'170/o
'i

4184,11

39834

530,44

81,83%

7,79O/o

10,370/ol

8 559,9o

5112,89

1oo'ooo/o

Źródło : Urząd Gminy, anldetyzacja

Funkcjonowanie sektora Przemysł wiązało się z wygenerowaniern w roku bazowym 2on oraz
2oi5 około i,5iigg kg związków benzo(a)pirenu. Funkcjonowanie sektora Przemysł wiązało się
z wygenerowaniem w rolm bazowym 2ou oraz 2oi5 około o,2ig7i t PMio, natomiast w roku 2oi5
wartość ta wzrosła do poziomu 2,i279g t PMio.

u,

Plan Gos odarkiNiskoemis
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Tabela 3i. Erisja benzo(a)pirenu oraz PMio w roku bazowym 2oii oraz 2oi5 w sektorze Przemysł

Zm-enna

20łl f.

IŁ[ ' ] b B

B enżo (a)piren [kg]

1,51199

1,51199

PM 10 [t]

2,12799

2,12799

Zródło:Urrń:qdGmi}y,aiihwg7!doa

Budynki mje szkalne
Zgodnie z przeprowadzoną: anldetyzacja w seld:orze mieszkalnym, w niniejszym opracowaniu
wyodrębniono szczegółową inwentaryzację energetyczno-środowiskową obiektów wielorodzinnych oraz j ednoro dzinnych.

Wspólnoty/sp ółdzielnie/gmiiine lokale mieszkaniowe
W celu określenia emisji C02 w obrębie budownictwa wielorodzinnego gminy wykorzystano

0

badanie anldetowe dotyczące zużycia energii (eleldiycznej oraz cieplnej) oraz dane dotyczące
charakterystyki technicznej tych budynków. Anldetyzacją objęto w sumie 6 budynków
mieszkalnych (w qm komunalne) w których zlokalizowanych jest 67 mieszkania o łącznej
pow. użytkowej około 3 ou m2.

Na potrzeby fiinkcjonowania inwentaryzowanych wielorodzinnych budyrików mieszkalnych
w 2oii r. zużyto łącznie 923,6o Mwh energii finalnej, głównie w postaci miału węglowego,
w dalszej kolejności węgla kamiennego oraz energii elektrycznej. W roku 2oi5, zużycie energii

finalnej przez obiekĘr wielorodzinne w stosunku do i'oku bazowego zmalało o 6,65%,

do i]oziomu 862,is Mwh.
Funkcjonowanie obiektów wielorodzinnych i^riązała się z wyemitowaniem do środowiska w roku
bazowym 3og,52 tc02. W roku 2oi5, emisja dwutlenh węgla przez obiekty wielorodzinne
w stosunh do roku bazowego zmalała o 6,i3%, do Poziomu 29o,54 tc02.

Ankietyzacjabudownictwajednorodzinnegoiwielorodzimego
W ramach opracowania sporządzono szczegółowy bilans zużycia energii w obiektach
jednorodzinnych. Obliczenia w t}m zakresie zostały oparte na następującej ścieżce metodologicznej.

i. Do analiz przyjęto łączną powierzchnię mieszkań w gminie w rolm 2on tj. n2 952 m2, oraz
W roku 2oi5 - ii3 ii6 m2.

2. Przei)rowadzono analizę 3i5 anldet pod kątem deldarowanego zużycia energii w podziale na
nośnild w przeliczeniu na m2 pow. obiektu mieszkalnego.

3. Na podstawie powyższego obliczono zapotrzebowanie na energię wszystkich obiektów
mieszkalnych w gminie z uwzględnieniem struktury zasilania.
4. Zai)otrzebowanie na energię stanowiło podstawę do obliczeń emisji wynikającej z ogrzewania
obiektów mieszkalnych. Uzupełnienie analizy stanowiły natomiast informacje na temat
zużycia enei'gii elek[rycznej udostępnione przez lokalnego operatora dystrybucji energii.

Szczegółowy opis aridetyzacji obiektów mieszkalnych przedstawiono w Załączniku nT i
do opracowania.
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S ektor mieszkalny razem
Na potrzeby fimkcjonowania całego sektora w rol" bazowym 2on zużyto łącznie 3i o25,74 Mwh
energii. Głównyin nośnildem energii wykorzystywanym w qm sektorze.był węgiel kamienny
i6 7o4,66 Mwli (53,84%), biomasa 8462,38 Mwh (27,28%), gazu ziemnego 2 633,2i Mwh
(8,49%) oraz marginalnie energii elektrycznej, oleju opałowego czy miału węglowego.
Wylcres ig. Zużycie energii w se]ctorze Mieszkahym w roku 2oii [Mwh]

Źródlo: Urząd Gminy, anldetyzacja

W roh 2oi5, zużycie energii finalnej w sektorze Mieszkalnym w stosunlm do roh bazowego
zmalało o 2,79%. Na potrzeby fimkcjonowania całego seldora w roku 2oi5 zużyto łącznie
bowiem 3o i6i,35 Mwh energii. Głównym nośnildem energii wykorzystywanym w tym sektorze
był węgiel kamienny i6 624,27 Mwh (55,i2%), biomasa 8 42i,63 Mwh (27,g2%), energia
elektryczna 2 4i4,i6 Mwh (8,oo%) oraz marginalnie gazu ziemnego, oleju opałowego czy miału
węglowego.
Wykres 2o. Zużycie energii w sektorze Mieszkalnym w roku 2oi5 [Mwh]

Zródto:Urz€qdGminy,aiikieg~<ćaęia

Działalność omawianego sektora wiązała się z wyeinitowaniem dci środoi^riska w rokii bazowyin

8 5o8,92 tc02. Bilans ten tworźy głównie wykorzystanie węgla kariiennego 5 6g6,29 tc02
(66,94%), energii elektrycznej 2 oo3,27 tc02 (23,54°/o) oraz marginalnie gazu zimnego czy miahi
węglowego.
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Wykres 2i. Emisja dwu±1enku węgla w sektorze Mieszkalnym w rolcu 2on [t]

Źródło : Urząd GmiTTy, anlaetyzacja

W roh 2oi5, emisja dwutlenh węgla z tytułu wykorzystania nośników energii w stosunku do
roku bazowego zmalała o 2,26°/o. Łączna emisja w sektorze wyniosła bowiem 8 3i6,65 tc02.
Bilans ten tworzyło wykorzystanie węgla kamiennego 5 668,88 tc02 (68,i6%), energii
elektrycznej 2 oo7,37 tc02 (24,i4%) oraz marginalnie pozostabrch nośników energii.

Wylcres 22. Emisja dwutlenku węgla w sektorze Mieszkalnymw roku 2oi5 [t]

aeri
dćktpc22007.38

f] 8źLZ Ziemr
383,40
4,61%

E olej opalowy
3.60

0,040/o

8 jriał węaowy
253,39
3,05%
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Tahela 32. Zużycie energii oraz emisja C02 w sektorze Mieszkahym w roku bazciwym 2oii
],1,1,,,

ń'',-,,'q

1 q :1 , ,TZ „^ '

.,

\ ,rm.

1,/ i7rE

zź:=y

;

1,,,1

,L=

.

1J,

Zużycie adekwatnedonośnika

2 409,21

hm

i ''ednostE

ZuźyciePm/rok]

238 300,00

1,30 m3

m3

2 40921

2633,21}

7.77%

8,49%

12,95i

4 679,66

120,00 t

2 684,68 t

803,33

16 704,66

8 462f8

31 025,74

53,84%

TJ2;ffo/o

100,00%

m3

Udziałnośnikawzuźyciusektoro_

Całkowita emi§ja[tC02/rok]

rLFJyf'/o

0,040/o

2 003,27

531,81 t

23,54%

6,250/o

3,61

273,94

5 696.29

n/d

8 508,92

3J22O/o

66'940/o

n/d

100,00O/o

Udziałwogólnymbilansieemisii§ektora
0'04a/o

Źródło: Urząd Gminy, anlaetyzacja

Tabela 33. Zużycie energii oraz emisja C02w sektorze Mieszkalnym w roku 2oi5
],

Zmjenna;

\''

,

Ko]e!4lel,.

iJ'1.'.u,

;',

I n ,, 1 * `

Zuźycieadelwatne
2 414 16

t\rm

do nośnikaijednostld

ZużycieP"/rok]

tT"

zż=ny-

",JT

4 657,12ni3

171

800,00m3

12,89 m3

111,00 t

1 898,39

12,89

743,08

2414,16

1,38

hm

2 671 76

t
16624,27

8 421,63

.-

i

1,381

153 61

GJ

42,Ó7

2,88 nM

2,88
30161,35

Udziałnośnikawzuźyciusektoro8,000/o

6'290/o

0,040/o

2,46%

55,12%

=_ .\ ' `= ` `

0'000/.

0,14%

0,01%

100,00%

n/d

n/d

n/d

8316,65

0.00%

0'000/o

Całkovritaemisja[tC02/rok]
2 007,38

383,40

3,60

253,39

5 668,88

n/d

24'140/o

4,61%

0,04%

3,05%

68,16%

0,00%

Udziałwogóhymbilansieemi§i sćktora
0,000/o

100'000/o

ŹTódlo: Urząd GmiTry, ankietyzacja

Funkcjonowanie sek[ora Mieszkalnego wiązało się z wygenerowaniem w roku bazowym 2oii24,63437 kg benzo(a)pirenu, natomiast w rolm 2oi5- 24,46ioo kg. Fuiikcjonowanie selstora
Mieszkalnego wiązało się z wygenerowaniem w roku bazowym 2ou około 48,632ii t PMio,
natomiast w roku 2oi5 wartość ta zmalała do poziomu 48,3ig56 t PMio.
Tabela 34. Emisja benzo(a)pirenu oraz PMio w roku bazowym 2oii oraz 2oi5 w sektorze Mieszkalnym
„11,„,"

W'lłl

TTo=_'_rr

Benżo(a)piren Ęcg]

24,63437

24,46100

PM 10 [t]

48,63211

48,31956

Źródło.. Urząd Gminy, ankietyzacj a

3.3.6.

Ośirietlenie ulic

Zadania własne Gminy w zalffesie sektc)ra oświetlenie ulic wynikają z art. is ust. i Ustawy Prawo
energetyczne, zgodnie z którym Gmina zobligowana została do zaopatrzenia w energię
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elektryczną, planowania oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie
Gminy oraz finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych. Zainstalowana moc
w istniejącycli m terenie Gminy punktach oświetlenia ulicznego, w rolm 2on wiązała się
z wykorzystaniem i78,27 Mwh energii elektrycznej, co w konsekwencji wygenerowało około

i48,23 tc02. W roku 2oi5, zużycie energii elektrycznej w sektorze Oświetlenie ulic, w stosunku

do roku bazowego wzrosło o 2,65%. Na i)otrzeby fimkcjonowania seldora w roh 2oi5 zużyto
łą:cznie bowiem i83,oo Mwh energii eleldrycznej -i52,i7 tc02.

Gospodarka odpadari

Na terenie Gminy Wojciechowice nie ma sldadowiska odpadów. W ok. 8o°/o gospodarstw

domowych odpady biodegradowalne wykorzystuje się w indywidualnych kompostownikach,
gdzie zanieczyszczone odpady ulegają stabilizacji biologicznej w procesie kompostowania.
W latach 2oi6-2o2o Gmina Wojciechowice nie planuje działań inwestycyjnych związanych z

gospodarlq niskoemisyjną w obszarze gospodarld odi)adami z uwagi na niewielką ilość odpadów
biodegradowanych nie objętych kompostowaniem. Stąd też ten obszar nie był brany pod uwagę
w bilansie energetyczno-ekologicznym Gminy.

P.3.8.

Transport

Obliczenia emisji z tytułu wykorzystania paliw transportowych na obszai'ze Gminy
Wojciechowice oparto na inwentaryzacji zużycia benzyny, oleju napędowego, LPG oraz CNG
w obrębie floty pojazdów taboru gminnego oraz prywatnego transpoi'tu lokalnego oraz tranzytu.

Tabor gminny/p oj azdy realizuj ące zadania własne gminy
W sekcji tej wskazano gminne pojazdy służbowe oraz pojazdy Ochotniczych Straży Pożamych.
W rolm bazowym 2oii jednostld te wykorzystały łącznie benzynę, olej napędowy oraz gaz LPG
o wartości energetycznej 224,37Mwh, natomiast w roku 2oi5 zużycie zmalało o i6,o5%
do poziomu i88,36 Mwh.
Wykres 23. Zużycie energii w paliw przez pojazdy girinne w roku 2oii [Mwh]

Źródło: Urząd Gminy, anldetyzacja
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Wykres 24. Zużycie energii w paltw przez pojazdy gminne w roku 2oi5 [Mwh]

Źródło: Urząd Gmt:ny, ankietyzaęja

W rolm bazowyin 2ou jednostki realizujące zadania własne gminy wykorzystały paliwa
transportowe, które wykazały emisyjności dwutlenku węgla na i)oziomie około 5g,56 t,
natomiast w roku 2oi5 zużycie emisja zmalała do poziomu 5o,38 t.
Wykres 25. Emisja d:wu±lenlc:u węgla przez pojazdy gminne w roku 2oii [t]

Źródło: Urząd Griny, c[nkieFyzaęj a

Wykres 26. Emisja d.wu±1enku węgla przez i)ojazdy grinne w roku 2oi5 [t]

Źródło: Urzqd GTniny, anldetyzacja
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Tabel_a 35. Zużycie energii oraz emisja C02 generowana przez pojazdy realizujące zadania własne gminy
w rolcu bazovwm 2oii
•.u,u
•-,,-,-', , nłm®]11Hy_
7hk,dzc
02 [t]G
N2uzwa po)-mt
Razc
pbzu
Pb
0
poTaoz`5u Fzbu 0
Autosan

2003

0

10784

0

0,00

109,08

109,08

0,00

29,12

0,00

29,12

LDVCONOY

1998

622

0

0

5,70

0,00

0,00

5,70

1,42

0,00

0,00

1,42

LDV CONVOY

1998

0

0

830

0,00

0,00

5,65

5,65

0,00

0,00

1,28

1,28

Citroen Berlingo

2004

0

0

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

VV Trmsporter
NewHonmd

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

0

0
0
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1176

11,90

0,00

11,90

0,00

3,18

0,00
0,00

0,00

1988

l'.W
0,00

0,00

Ursus-C-360

0
0

PRONAR

2013

0

4939

0

0'00

49,96

0,00

49,96

0,00

13,34

0,00

VVTimsporter

1993

0

1515

0

0,00

15,32

0,00

15,32

0,00

4,09

0.00

4,09

1998

0

2457

0

0,00

24,85

0,00

24,85

0,00

6,63

0,00

6'63

KoparkoJŁadowari

0'00

3,18

13J34

L" 635riA

1965

0

60

0

0,00

0,61

0,00

0,61

0,00

0,16

0,00

0,16

Mercedes Benz

1969

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otoo

0,00

0,00

1968

61

0

0

0,56

0,00

0,00

0,56

0,14

0.00

0,00

0,14

1976

71

0

0

0,65

0,00

0,00

0,65

0,16

0,00

0,00

0,16

1984

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0'02

0,00

0'02

FS-Lubh Żiik A-15
Żuk A 1518GLM-8
FS-Lublin Żuk A-151C

ŻukA075

1994

Razem

0

9

0

0,00

754

20940

830

6,91

0'09
211,81

0'00
5,65

0,09

ż24'ą7

-

1'72

• `- __ _ 1,28

L,1 56I,51Ę

;:±9_,_E6

ŹTódło: Urząd Gnriny, anldetyzacja

Tabela 36. Zużycie energii oraz emisja C02 generowana przez pojazdy realizujące zadania własne gminy
w roku bazowym 2oi5
llHy^`,„ ud ...Autosan

^'-,,]11 0

:łil ,2003

zycle p00,00

uI11u 0

\',„0' 0

02 [tl1,,_0,00
!«,AJ0,00

u,0

: 0,00

',0,00

00,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LDVcoiwoY

1998

0

LDV CONOY

1998

0

Citioen Bedingo

2004

0

\ VV T-port`ei

2000

0

2014
1988

2013

- New Holland
t

Usus-C-36ó=

PRONAR
W Tiansporter
Kopako-Ładowaria

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

861

0

0'00

8,71

0,00

8,71

0,00

2,33

0,00

2,33

1598

0

0,00

16,16

0,00

16,16

0,00

4,31

0,00

4,31

0

7182

0

0,00

72,65

0'00

72,65

0,00

19,40

0,00

19,40

0

1576

0

0,00

15'94

0,00

15,94

0,00

4,26

0,00

4,26

0
0

1502

0

0,00

15,19

0,00

15,19

0,00

4,06

0.00

4,06

1995

791

0

0,00

8,00

0.00

2,14

0.00

2,14

1998

0

4219

0

0,00

42,68

0.00

0,00

8,00

42,68

0,00
1

0,00

11,40

11,40

NLiN 635HA

1965

0

354

0

0,00

3,58

0,00

3,58

0,00

0,96

0,00

0,96

hlercedcs Beflz

1969

0

447

0

0,00

4,52

0,00

4,52

0,00

121

0,00

1,21

1968

42

0

0

0,38

0,00

0,00

0,38

0,10

0,00

0,00

0,10

1976

30

0

0

0,27

0,00

0,00

0,27

0,07

0,00

0,00

0,07

1984

30

0

0

0,27

0,00

0,00

0,27

0,07

0,00

0,00

0,07

1994

0

0

0

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0'00

0'00

0,00

102

18530

0

0,93

187'43

0.00

0'23

50'04

0'00

50,28

FS-I.ublifl Żuk A-15

żuk A 151BGLM-8
FS-I.ublin Żuk A-151C

ŻukA075

Razem

Źródło: Urząd GmiT[y, ankietyzaę)a
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Transportprywatny
W obliczeniach przeprowadzonych przy opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
zdefiniowano poziom emisji C02 wynikającej z transportu prywatnego. W obliczeniach
wykorzystano dane doqrczące natężenia ruchu pojazdów pozyskane na podstawie badań
modelowycli w oparciu o:

•

Dla dróg ki'ajowych m 74 oraz nr 79 wykorzystano Generalny Pomiar Ruchu (GPR
2oio oraz GPR 2oi5) przeprowadzony na drogach krajowych przez Generalną Dyrekcję
Di'óg IGajowych i Autosti'ad. Badanie obejmowało i'ejestrację pojazdów silnikowych

korzystające z dróg publicznych: motocry]de, samochody osobowe, 1eldde samochody
ciężarowe (dostaLwcze) samochody ciężarowe bez przyczep, samochody ciężarowe

z przyczepami, autobusy. Należy zauważyć znaczny wzrost natężenia pojazdów
na drogach lffajowych w latach 2oio-2oi5, szczególnie w zakresie pojazdów ciężarowych
z przyczei)ą oraz lelddch samochodów ciężarowych (szczególnie zauważalne na drodze

lmjowej nr 79). Odnotowano również stosunkowo niewiellri spadek liczby pojazdów

poruszających się na drogach luajowych w obrębie gminy Wojciechowice w zakresie
pojazdów typu autobusy.
Tabela 37. Średni dobowy ruch w pum:ktach poriarciwych na drodze krajowej nr 74 oraz 7g w 2oii oraz 2oi5 r.
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Mctpa 3. SredrLi dobowy ruch pojazdów sHnikowych na drogach krajowych nr 74 oraz 79 w roku 2oio

Źródło: GDDKiA

Mapa4. Średni dobowy ruch pojazdów silrikowych na drogach krajowych nr 74 oraz 79 w roku 2oi5

•

Dla drogi wojewódzkiej nr 755 wykorzystano Generalny pomiar Ruchu (GPR 2oio oraz
GPR 2oi5) przeprowadzony na dTogach wojewódzkich przez Generalną Dyrekcję Dróg

Krajowych

i Autostrad.

Badanie

obejmowało

rejestrację

pojazdów

silnikowych

korzystające z dróg publicznych: motocylde, samochody osobowe, leklde samochody
ciężarowe (dostawcze) samochody ciężarowe bez przyczep, samochody ciężarowe
z przyczepami, autobusy. Należy zauważyć wzrost natężenia pojazdów na drodze
wojewódzldej w latach 2oii-2oi5, szczególnie w zalffesie pojazdów samochodów
osobowych, mikrobusów. Jednocześnie odnotowano również niei^rielld spadek liczby
pojazdów poruszających się na drodze wojewódzldej w obi'ębie gminy Wojciechowice
w zakresie pojazdów typu autobusy czy samochody ciężarowe bez przyczepy.
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Tabela 38. Średri dol)owy ruch w punktach pomiarowych na drodze wojewódzkiej nr 755 w 2on oraz 2oi5 r`
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Mapa 5. Średni dobcMiy ruch pojazdów silnikowych na drodze wojewódzkiej nr 755 w roku 2oii

Źródło: GDDM
Mapa 6. Średni dobowy ruch pojazdów s{1nikowych na drodze wojewódzlaej nr 755 w roku 2oi5

Źiódło: GDDM
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Wykorzystano szczegółowy wykaz dróg w poszczególnych kategoriach zarządzania,

w qm odcinld traktowane jako tranz}ft o znacznym nasileniu pojazdów
koinunikacyjnych oraz lokalne drogi wiejslde ze zdecydowanie śladową strukturą
użytkowania. Uldad komunikacyjny Gminy Wojciechowice opiera się na drogach
krajowych, wojewódzldej, drogach powiatowych i gminnych wiążących obszar
z terenami sąsiednich miast i gmin.
•

Ponadto pozyskano szczegółowe informacje dotyczące ilości pojazdów zarejestrowanych

na obszarze Gminy Wojciechowice. Wg danych pozyskanych z Centralnej Ewidencji
Pojazdów

i

ltierowców liczba

pojazdów

zarejestrowanych

na

obszarze

gminy

Wojciechowice na koniec 2on r. wynosiła 3 54i, natomiast do rolm 2oi5 wzrosła o ii,3o%.
Bilans ten

w i'oku bazowym obejmował: 2 59i samochody osobowe (73,i7%),

43isamochody ciężarowe (i2,i7°/o) oraz 456 motocylde 254 (4,57°/o).
Wykres 27. S±rukturcL pojazdów zarejestrowaTtych na obszarze Gmin_y Wojciechowice wg stariu na 2oii rok

t

Źródło: Ceiitral}ia Eu]ideiija PojaĘ!dów i Kierowcóu)

W:ykres 28. Struktura pojazdów zarejestrowanych na obszarze GmirLy Wojciechowice wg stanu na 2oi5 rok
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Łączne zużycie paliw transportowych na obszarze Gminy Wojciechowice za rok 2on (bazowy)
wyniosło 33 oo6,43 Mwh, z czego 52,o4% zostało spożytkowane w postaci oleju napędowego,
37,57% jako benzyna oraz io,2o% jako LPG.
Wykres 29. Bilans energetyczny wykorzystania paliw w sektorze transportu w roku 2on [Mwh]

Źródło: Oi)racowarie własne na podstawie daTtych GmiTTy oraz GDDKiA

W roh 2oi5, zużycie energii finalnej w sektorze Transport w stosunku do roh bazowego
wzrosło o i7,o7%. Na poti'zeby fiinkcjonowania całego sektora w roh 2oi5 zużyto łą:cznie
bowiem 38 64i,44 Mwh energii. G±ównym nośnildem energii wykorzystywanym w t]m sektoi'ze
był olej napędowy; w dalszej kolejności benzyna oraz LPG.
Wyla.es 3o. Bilans energetyczny wykcirzystania paliw w sektorze transportu w roku 2oi5 [Mwh]

Źródło : Oi)racowcmie własne na podstawie daTTych Gminy oraz GDDKiA
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Tabela 4i. Bilans energ etyczrty wykorzystania paliw w sektorze transportu

'lffflT7i BZ7ffl i rA . t r, . -"`.-p,11,'-Transi]oft t}rvwatiLv
!ffl_
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rNml
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DTwhl
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0,93
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8sZ

N"
1

5,65

0,00
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PfwhJ
12392,81

13662'71

Qlej

napędowy

rhffil
16 963,31

20 856,89

Rźuel

8az

CNG

bmży-

Pr\"J

Drwh

+Nril

3 365,39

3 933,00

60,55

0,48

olej

napędov
v rN"}1

12 399,72

13 663,64

17180,77

21044,32

8aż

CNG

Pfwh]

Pn%J

3 365,39

3 933.00

Rflzem

60,55

33 006,43

0,48

38 641,44

Zr:ód;bo.. Oiyraconiaiiie u/łcu}ie iia Podstcm)ie daiych Gmiiy oraĘGDDKiA

Łączna emisja dwutlenh węgla z tytułu wykorzystania paliw transportowych na obszai'ze
Gminy Wojciechowice za rok 2oii (bazowy) wyniosło 8 45o,76 tc02, z czego 52,28% stanowiła
emisja z tytułu wykorzystania oleju napędowego, w dalszej kolejności benzyny ( 37,57%) oraz
LPG (2o,3o%).

Wyla.es 3i. Bilans emisji C02 z tytułu wykorzystania paliw w sektorze transportu w roku 2oii [Mwh]

EnG

Zr6dło.. Oprtzcowaiiie włcu}ie }ia Pod5tawie daiycb Gmiiy orLisćGI)DKZA

W roh 2015, erisja dwutlenku węgla w sektorze Transport w stosunku do roku bazowego wzrosła o
17,31°/o. Łączna erisja dwudenku węgla w roku 2015 wyniosła 9 913,96 tc02. Głć>wnym nośnikiem

tworząqym bflans sektora pozostaje olej napędowy (54,28%), w dalszej kolejflości benżyna ofaz l,PG

Wykres 32.13ilans emisji C02 z tytułu wykorzystaria paliw w sektorze transportu w roku 2oi5 [Mwh]

Żi6dio.. OpracowaTrie własne na podstc[wie daTTych Gminy oraz GDDKiA
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Tabela 42. Bilans emisji C02 z tytułu wykorzystania paliw w sektorze transportu
ĘEFEEEjElmnti.-.*,,5-kLJ,,.,
JIUJl

benzy[tc02]

inlpi#::2`lw

[t832 '1

-r,..11, ,

ben2y-

oleimpędowyrtc02'
[ffi02]

CNG
[tc02]

8az

[tc02J

:v--'.

±lJl``.",'`.

ber"

oljmpędowVrtc021
gaz

prm] i

[tc02]

1

cNG

[tco2J

Rłzm

2011

1,72

56,55

1,28

3 085,81

4 529,21

763,95

12,24

3 087,53

4 587,04

763,95

12,24

8 45ą76

2015

0.23

50,04

0,00

3 402,01

5 568,79

892,79

0,10

3 402,24

5 618,83

892,79

0,10

9 913,96

Źródłci : OpTacciwarie własne na podstawie daTTych Gminy oT'az GDDKiA

Funkcjonowanie sektora Transport wiązało się z wygenerowaniem w roku bazowyin 2oii-o,oi25i
kg benzo(a)pirenu, natomiast w roku 2oi5- o,o2o72 kg. Funkcjonowanie sektora Transportu
wiązało się z wygenerowaniem w roh bazowym 2ou około i,3oii2 t PMio, natomiast w roku 2oi5
wartość ta wzrosła do poziomu i,6goi2 t PMio.
Tabela 43. Emisja benzo(a)pire" oraz PMio w rc)ku bazowym 2oii oraz 2oi5 w sektorze Transport

;

ztrie-a

2011r-

!

1 ' 1 1=

Benzo (a)prien [Ę]

0,01251

0'02072

PM 10 [t]

0,02072

1,69012

ŹTódło: Urząd Gminy, ankietyzaęja

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gmirie
Wykorzystanie energii z OZE na obszarze Gminy Wojciechowice w roh bazowyin 2on opierało
się na wykorzystaniu biomasy w indywidualnych kotłowniach grzewczych. Zgodnie
z przeprowadzoną inwentaryzacją na terenie Gminy Wojciechoi^rice w rolm 2oi5 stwierdzono
i)onadto wystęi)owanie ldlhdziesięciu małych instalacji do produkcji ciepła w oparciu
o kolektory s±oneczne oraz instalacje fotowc)ltaiczne wykorzystywane do produkcji enei'gii
elektrycznej. Są to przede wszystkim instalacje w obiektach prywatnych - głównie domach

jednorodzinnych, a ich moc waha się w granicach i,5-3,5 kw.
Podczas inwentaryzacji na terenie Gminy Wojciechowice stwierdzono pracę pomp ciepła typu

powietrze -wo da wykorzystywanych na potrz eby przygotowania ciepłej wo dy użytkowej .
Udział zużycia OZE w2on r. w Gminie w odniesieniu do całkowitego zużycia enei'gii
oszacowano na ok. io,7o% (około 8 563,66 Mwh), natomiast wskaźnik ten w roh 2oi5
oscylował w granicach io,25% (około 8 55i,76 Mwh).

Plan Gos odarki Niskoe

3.4.1.

na lata 2016-2020

Bilans zużycia energii na obszarze gminy wojciechowice

Łączne zużycie energii w rolm bazowym 2oii w Gminie Wojciechowice wyniosło
so o4o,7o Mwh. Bilans ten w głównej mierze tworzy wykorzystanie enei'gii w sektorze
transportu (42,23%), mieszkalnym (38,76%) oraz przemysłu (io]69%). Sektory najsilniej
uzależnione decyzyjnie od władz samorządowych, a więc z najwyższym potencjałem
redukcyjnym: budynki użyteczności publicznej, urządzenia komunalne oraz oświetlenie ulic,
wykorzystały łącznie i 839,24 Mwh (2,3o%). Udział wykorzystania odnawialnych źródeł
w ogó]nym bilansie Gminy oszacowano na poziomie io,7o°/o. Wskaźnik zbiorczy bilansu

ogólnego przeliczony przez liczbę mieszkańców wyniósł w roku bazowym i8485
kwh/mieszlańca. W roh 2oi5, zużycie energii finalnej w Gminie Wojciechowice w stosunl" do
roku bazowego wzrosło o 4,25°/o, do poziomu 83 438,76 Mwh.
Tabela 44. Bizans energetyczny Gminy Wojciechowice w poszczególnych sektorach gospodarczych w rolcu
2oii oraz 2015
2oJ Ir.

4DzyriŁeF]C'8U
Użyteczność publiczna

Komunahy

lri

5r1= ,. . , ,mn,,),-

1 433,04-

1,79%

227,93

0,28O/o

-.J;201
z`'z[
lBJmic[głl
1

Ir]

M=łl,,

\.m,,L1,-

268,47

1,52%

291,00

0,35%
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Handel i usługi

4 815,15

Ptzemysł

8 559,90

Miesżkalny
0 świetlenie uliczne

1

31 025,75
178,27

Transport razem

33 800,66

Gria Razem

80 040'70

d]a Gmjn
6,02o/o H

10,69%
38,76% |

na lata 2016-2020
4 333,60

8 559,90

30161,35! ,

0,22%

183,00

42,23°/o |

38 641,44

100,00%

83 438,76

5,19%

10,26%
36,15%

0,22%
46,31%

100'00%

Źródlo : Opracowarie własne na podstawie cmkietyzacji

Wykres 33. Bilans energetyczny Gmiiiy Wojciechow.Lce w poszczegól:nych sek±orach gospodaTczych w roku

2oll [Mwh]

Zródło: Oprcicowaiiie iułcune na PodStawu tinkieyĘ!aji

Wykres 34. Bilans energetyczny Griny Wojciechowice w poszczególTTych seldorach gospodarczych w roku

20i5 [Mwh]

Zródło: Opracowaiiię ru lcuiie iia PodStawie aińie97!acji

dla Gnh
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Ogólny bilans zużycia. enei'gii w ro]m bazowyHi 2on w Gminie Wojciechowice tworzy
w głównej mierze wykorzystanie węgla kamiennego (23,33%) oraz oleju napędowego (22,44°/o),
w dalszej kolejności benzyny oraz gazu ziemnego i energii elektrycznej.
Tabel:a 45. Bilans zużycia energii w Gminie Wojciechowice z podziałem na nośniki w roku żofl i 2oi5
'1,1Iri
Ll ,

,

=

,,

,

--\m„,,,

W'Jl)

lr,- ' ' ,`,-m"..`'

zycie eiierg]FMvml]

energia elektpczna

9 203,19

11,50%

8 813,09

10,56%

gaz Ziemny

9 264,75

11,580/o

8 370,95

10,030/o

57,80

0,fJno/o

57,74

0,07%

803,33

1,000/o

74.3,08

0,89%

18 347,31

22;Sff®/o

18 260'70

8 563,66

10,700/o

8 504,83

10'190/o

pompy ciepła

0,00

0,00 %

1,38

0'0020/o

słonecżna ciepha

0,00

0'00 0/o

42,67

0,05O/o

fotowoltaika

0,00

0,00 %

2,88

0,001%

benzyna

12 631,91

15,78%

13 663,64

16,380/o

olej napędowy

1:J Ćrl3,3n

22,08%

21 044,32

2:122ł/o

3 434,83

4,290/o

3 933,00

4,710/o

60,55

0,080/o

0,48

0,001%

80 040,70

100'00%

83 438,76

100,00%

olej opałow

miałwęglow
węgiel kamiemy
bfomasa

LPG

CNG
Razem

21,89%

Źródło:OpracciwaniewłasneTiapcidsta\rieankietyzacji

Wykres 35. B{1ans zużycia energii w Gminie Wojciechowice w podziale na nośniki w roku 2oii i 2oi5 [Mwh]
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57'St'

803,33 183+7,31 8 563,66
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Ojoo

0'00
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60,55

57,74

74ą08

1'38

+l,bń

2'88
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0,48

18 260,70 8 504'83

Źródło : Oi)racowanie własne na podstawie ankietyzacji
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Bilans zbiorczy emisji dwutlenki węgla na obszafze Gminy Wojciechowice
Łączna emisja C02 w roh bazowym 2ou w Gminie Wojciechowice wyniosła 24 725,9i tc02.
Na bilans składa się emisja z tytułu wykorzystania energii w sektorze transportu (35,oi%),
mieszkalnym (34,4i°/o) oraz przemysłu (2o,68%). Sektory najsilniej uzależnione decyzyjnie od
władz samorządowych, a więc z najwyższym potencjałem redukcyjnyiii: budynki użyteczności
publicznej, uTządzenia komunalne oraz ośi^ńetlenie ulic wygenerowały łącznie 66i,78 tc02
(2,68°/o). Wskaźnik zbiorczy bilansu ogólnego przeliczony przez liczbę mieszkańców wyniósł

w roku bazowyin 5 7io kg/mieszkańca. W roh 2oi5, emisja dwutlenh węgla w Gminie
Wojciechowice w stosunku do roku bazowego wzrosła o 2,84%, do poziomu 25 429,o6 t.
Tabela

46.

Bilans

emisji

dwutlenlcu węgla w

poszczególnych

sektorach

gospodarczych

GTrir[y

Wojciechowice w T`oku 2oii i 2oi5
__
sektor

20]02[t]r

Z/ ' I bOZ[t]

)ri

k :.[,

]nFrEt.Lri!.,,ł« `.m"''Ll'

"m„.,.'-

Uźytecznośćpublicma

324,02

1J1% l

305f7

1,20%

Kom-ahy

189,53

0,77%

241,97

0'950/o

Handel i ushgi

1 786,47

Przemysł

5112,89

Mieszkaliiy

8 508,92

O świetlenie uliczne

Transport razem

Gmina Razem

1 386,06

5,45%

2JfJ>f;ffwo

5112,89

20,11%

34,41% 1

8 316,65

32,71O/o

152,16

0,600/o

9 913,96 i

38,99°/o

7'23% '

148,23

0,ffffJ/o

8 655,85

35,01%

24 725,91

100'00%

25 429,06

Źródło: Oiiracciwanie własne na podstawie ankieFyzacji

Wyla`es 36. Bilans emisji dwutlen:ku węgla w poszc2:ególnych sektorach w roku 2oii [tc02]

ŹTódło : Opracowcmie własne na podstawie ankietyzacji

100'00%
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Wykres 37. Bilans emisji dwutlenku węgla w poszczególnych sektorach w rolai 2oi5 [tc02]

Źródło : Oprac:owarie własne na podstc[wie ankietyzacji

Ogólny bilans emisji dwutlenku węgla w roh bazowym 2oii w Gminie Wojciechowice
generowane jest w głównej mierze w związlm z wykorzystaniem energii elektrycznej (3o,95%)
oi'az węgla kamiennego (25,53o°/o), w dalszej kolejności oleju napędowego oraz gazu ziemnego

i benzyny.

Tabela 47. Bilans erisji dwutlenku węgla w Gmiri_e Wojciechowice z podżialem na nośn{]ci w roku 2oii i
20J5
'11-łri
11,
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, ," \.mn-'

'®ti

. .

griFm . , .\`Im„,,N,

0

energia elekttyczna

7 652,47

30,95%

7 328,08

28,82%

gaz ziemny

1 871,10

7 ,5r/0/o

1 690,61

6,ffffwo

olej opałow

16'12

0,070/o

16,11

0,06%

riłwęglowy

273,94

1,110/o

253,39

1,000/o

węgiel kamiemy

6 256,43

25'300/o

6 226,90

24,49%

benzyna

3 145,34

12,72O/o

3 402,24

13,38%

olej napędow

4 718,56

19,08%

5 618,83

22,10%

779,71

3,15O/o

892,79

12,24

0'05O/c[

0,10

LPG

CNG
Razem

24 725,79

Źródło : Oiiracowanie własne na podstawie anlaetyzacji

100,00%

25 429,06

3'51O/o

0,0004%
100'00%
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W:ykres 38. Bilans emisji dwutlenlcu węglaw Gminie Wojciechowice w podziale na nośTtiki w roku 2ofl i 2oi5

/f/

Źródlo:OpracowarLiewłasnenai]odstc[wieaTikietyzacji
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Tabela 48. Zbiorczy l)źlans zużycia energii tożsamy z fbrmatem zaprezentowanym w Poradniku SEAP
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0,00
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0,00

0,0
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0,00
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. Bilans zbiorczy emisji benzo(a)pirenu oraz pyłu PM10 na
obszafze Gminy Wojciechowrice
Łączna emisja benzo(a)pii'enu w roku bazowyin 2on w Gminie Wojciechowice wyniosła 26,3363i
kg. W głównej mierze, bilans ten tworzyło wykorzystanie nośników energii w sektorze

mieszlalnym (93,54°/o) oraz marginalnie w pozostałych seld:orach gospodarczych. W roku 2oi5,

emisja benzo(a)pirenu

w Gminie Wojciechoirice w stosunku do roh bazowego zmalała o

o,7i%, do i)oziomu 26,i4882 kg.
Tabela 5o. Bilans emisji benzo(a)pirenu w poszczególiTych sektorach gospodarczych Griny Wojciechowice
w rolcu 2oii i 2015
20;®L=E
_

1

)ri

'

m:.[,

`,m,,Lll-

2•,N:@'LĘE]

:{J®

n

N-t4l,m,,,~,

Uźyteczność publiczna

0,05976

0,23%

0,03744

0,14O/o

Handel i usługi

0,11767

0,45%

0,11767

0,45%

Przemysł

1,51199

5,74O/o

1,51199

5,78O/o

24,63437

93,54%

24,46100

93,55%

0,01251

0,05%

0,02072

0,08%

26,33631

100,00%

26,14882

100,00%

Mieszkriy
Transport fazem

Gria Razem

Żródło: Opracowarie własne na podstawie anldetyzacji

Wykres 39.

Bilans

emisji benzo(a)pirenu w

Gmini_e Wojciechowice w

gospodarczych w rolcu 2oii [kg]

0

Źródło: Opraccrwanie własne na pcidstawie ankietyzacji

poszczególnych selctorach

dla Gmin

Plan Gos odarkiNiskoemjs

na lata 2016-2020

Wykres 4o. Bilans emisji benzo(a)pirenu w GTririe Wojciechowice w poszczególnych sektorach
gospodarczych w roku 2oi5 [kg]

Źródło : Opracciwanie własne na podstawie ankietyzaęji

Łączna emisja pyłu PMo w roku bazowym 2on w Gminie Wojciechowice wyniosła 52,48457 t.
W głównej mierze, bilans ten tworzyło wykorzystanie nośników energii w sektorze mieszkalnym
(92,io%) oraz marginalnie w pozostałych sektoi.ach gospodarczych. W roku 2oi5, emisja pyhi
PMio w Gminie Wojciechowice w stosunku do roku bazowego wzi'osła o o,o7%, do poziomu
52,49951 t.

Tabela 5i. B{1ans emisji pyłów PMio w poszczególnych se]ctorach gospodarczych Gminy Wojciechowice
w roku 2oii i 2oi5
201'''ti

201'''E
`

!{1,

ri

lr,"t "Ht,

jLm,.], " .mn,1L1,

\.m,,,1).

Uźytecżność publiczna

0,18487

0,35O/o

0,12335

0,23%

Handel i u§ługi

0,23849

0'450/o

0,23849

0,45%

Przemysł

2,12799

4,050/o

2,12799

4,05%

Mieszkahy
Tran§portrazem

Gmina Razem

48,63211

c/2,fJffo/o

48,31956

92,04%

1,30112

2,48%

1,69012

32:2fJ/o

52,49951

100,00%

52,48457

ŹTódło:Oi]racowciTiiewłasnenaiiodstc[wieankietyzacji

100.00%
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Wykres 4i. Bilans emisji pyłów PMio w GmiiTie Wojciechciwice w poszczególTTych sektorach gospodarczych

w roku 2oii [t]

E T-spoft
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EI Handeli Usługi

0238+9
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ŹTódto: Opracowairie własne na podstawie ankietyzacji

Wykres 42. BHans emisji pyłów PMio w Gminie Wojciechowice w poszczególrtych sektorach gospodarczych
w roku 2oi5 [t]

0
Żródło: Opracowarie własne na podstawie ankietyzacji

Przeprowadzona analiza społeczno-gospodarcza, energeqrczna oraz ekologiczna pozwoliła na

identyfikację obszarów problemowych w granicach Gminy Wojciechowice. Obszary te zostały
poddane szczegółowej inwentaryzacji, a zaplanowane do realizacji w dolmmencie działania
niwelują słabe strony i zagrożenia. Do obszarów problemowych zaliczono przede wszystldm:

posiadają się w dalszym ciągu nieefektywne źródłami
ciepła, wyeksploatowaną stolarką oldenną i drzwiowej oraz wykazują niewystarczające pokrycie
materiałem termoizolacyjnym przegród budowlanych. Stwarza to konieczność dostarczania
w sezonie grzewczym w wybranych placówkach zwiększonej ilość paliw, które w konsekwencji
wpływają negatywnie na stan środowiska naturalnego obszaru. Sytuacja ta pizekłada się w

Plan Gos odarki Niskoe

na lata 2016-2020

sposób bezpośredni na naldady eksploatacyjne tych obieldów obciążając budżet zarządcyGminy. Symację energetyczną obiektów często pogłębia fiinkcjonowanie energochłonnego
oświetlenia wnętrzowego opartego na awaryjnych oprawach rtęciowych oraz nieefektywny
sprzęt elektroniczny. Należy również zauważyć stosunkowo nieznaczne wykorzystanie
Odnawialnych Źródeł Energii w sektorze, ldóry powinien być wzorem i narzędziem do edukacji
społeczeństwa
w dziedzinie gospo darld nisko emisyjnej .

wymaga znacznych naldadów
energetycznych. Warto podlueślić, że potrzeby te systematycznie rosną ze względu na spadek
efektywności urządzeń taldch jak przepompownie, hydrofornie czy pompy ujęć wód. Budowa
nowych odcinków sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej w sposób bezpośredni wiąże się

z uruchomieniem kolejnych energochłonnych urządzeń. Natomiast infrastruktura oświetlenia
ulic wykazuje znaczne wyelsploatowanie, przewymiarowanie zainstalowanej mocy oraz pracę
nieefektywnych energetycznie i ekonomicznie opraw rtęciowo-sodowej.
wykazuje

znaczne zużycie energii a co za t]m idzie wysoką emisję dwutlenlm węgla. Należy on do
obszarów o najmniejszym wijływie władz samorządowych. Przekłada się to na trudności w
poprawie wskaźników energetyczno-środowiskowych. Idea zrównoważonego rozwoju, która
winna zostać wdi'ażana we wszystldch aspektach działalności gospodarczej jest zastępowana

pralqrkami wynikająqmi z konkurencyjności rynlm. Lokalni przedsiębiorqr wybierają
naj częściej wariant tańszy konlffetnych rozwiązań. W p óźniejszym okresie el§ploatacji prowadzi
to do zwiększenia nakładu energii i wzrostu emisji dwutlenlm węgla. Na etapie inwentaryzacji
stwierdzono nie tylko istnienie energochłonnych obielaów ale talże przestarzały park
maszynowy chralstei'yzuj ący się niską efektywnością energetyczną.
jest obszarem generującym znaczne zapotrzebowanie na energię
oraz emisyjność, ma on jednak także największy potencjał do wprowadzenia zmian. Na
podstawie anldetyzacji stwierdzono, że głównym źródłem ciepła obiektów mieszkalnych są
kotłownie węglowe. Biorąc pod uwagę zadeldarowany przez mieszkańców rok budowy obiektów
jak również ilości zużytych paliw, źródła te są wysoce nieefektywne. Do bralm efektywności

przyczynia się wiek i zły stan obiektów budowlanych, w kórych brak jest ocieplenia przegród
budowlanych. Stolarka oldenna i drzwiowa większości budynków jest znacznie
wyeksploatowana. Sytuację pogłębia niska świadomość mieszkańców w kwestiach ochi'ony
śro dowiska i zagrożenia. ekologicznego.

Z]ł]i77inFTmĘmq Grim znajduje się w ol]szaTze oddziaĘrwania konLinikacyjnego
głównych szlaków tranzytowych regionu. Natężenie ruchu przeldada się na pogarszający się stan
infrastruktury dróg lokalnych, w qm powiatowych i gminnych. Infrastruktura drogowa na
obszarze gminy pomimo licznych projektów inwestycyjnych charakteryzuje się m.in.
zubożeniem nawierzchni. Stwarza to realne zagrożenie w ruchu drogowym jak również zaburza
jego płynność. Test to szczególnie odczuwalne naL głównych arteriach gminy. Sukcesywny napływ

pojazdów używanych z rynków zagranicznych oraz przestarzały tabor gminny pogłębia zjawisko
wzrostu emisji dwudenku węgla z tytułu wykorzystania paliw transportowych.
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W prognozie zmian zachodzących w obrębie zużycia energii oraz w konsekwencji również
zmienną emisji zanieczyszczeń powietrza, należy uwzględnić uwarunkowania wewnętrzne

(społeczno-gospodarcze) obszaru oraz nacisk uwarunkowań zewnętrznych - głównie systemu
legislacyjnego.

Planując działania do roku 2o2o, koniecznyin było określenie wpłyi^ni czynników na końcowe
zużycie energii i wielkość emisji z obszaru Gminy w roku 2o2o. Scenariusz tych zmian należy

uznać za Wariant Bezinwestycyjny (o), a więc bez jaldchkoli^ńek działań napi'awczych
dotyczących realizacji projektów w zakresie poprawy efelq7wności energetycznej czy
wykorzystania OZE na obszarze Gminy.
W scenariuszu t]m założono:
'l'ffl[dNiLTHi*xlifi[.]w:][yj`7JiiyJii[i}ii-NliTT]fl]]4rjii(i

W prognozie zmian zapotrzebowania na nośnild energetyczne uwzględniono częściową

temomodernizację obiektów z
energii.

ograniczonym wykorzystaniem odnawialnych źródeł

Działania racjonalizujące wykorzystania energii w budynkach użyteczności

publicznej przyjęto na poziomie śi'ednim, wynoszącym i°/o zużycia energii na cele
ogrzewania obiektów. Inwestycje w tej grupie odbiorców będą wynikały z racjonalnej

programowej polityki energetycznej prowadzonej przez Urząd Gminy nawet pomimo braku
pozyskania na te cele fiinduszy zewnętrznych. W prognozie założono ponadto zmniejszenie
zapotrzebowania na energię elektryczną tych obiektów o i% wynikającą zastosowania
energooszczędnych urządzeń i źródeł światła.

Prognoza zakłada sukcesywny rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, wzrost liczby

przyłączy do odbiorców mieszkalnych i gospodarczych, co w konsekwencji si)owoduje
zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną o 8%. Rozwój infi.astruktury na
poszczególnych odcinkach sieci kanalizacyjnej spowoduje konieczność modemizacji oraz
umchomienie zwiększonej mocy instalacji oczyszczalni ścieków. Ponadto istniejące

urządzenia będą podlegać stałej eksploatacji, tak więc ich efektywność będzie sukcesywnie
spadała.

W selstorze ushig, handlu, mniejszych przedsiębioi'stw produkcyjnych i rzemiosła przyjęto
pojawienie się nowych podmiotów gospodarczych, podobnie jak w latach 2oog-2oi4. Fakt
ten wiązać się będzie ze zwięl§zonym zai)otrzebowaniem na energię cieplną oraz
eleld:ryczną. Skala niekorzystnego zjawiska zostanie nieznacznie zminimalizowana poprzez
działania racjonalizujące zużycie energii. W założeniu t}m nastąpi wzrost zapotrzebowania

na energię i)aliw do ogrzewania obiektów na poziomie i,88% oraz energii elektrycznej
w sekt:orze o i,ooO/o.
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Prognoza zaldada utrzymanie dotychczasowego poziomu zai)otrzebowania na energię
elektryczną na potrzeby oświetlenia ulic. Zaldada się sukcesywny rozwój infrastrulmiry
o nowe obwody oświetleniowe na odcinkach dróg i ulic, w których tego typu inwestycje są
wymagane dla bezpieczeństwa drogowego mieszkańców. Ewentualny wzrost zużycia
w sektorze zniweluje fakt sukcesywnej wymiany wyeksploatowanych i energochłonnych
uszko dzonych opraw oświetleniowych na energo oszczędne.

Emisja dwutlenku węgla z sektora transportu na obszarze Gminy jest w głównej mierze
uzależniona od i'ozwoju wskaźnika w kraju. W związku z t]m do prognozy wykorzystano
założenia Polityki Energetycznej Polslri do 2o3o i'oku. Przyjęte założenia pozwalają
oszacować i,oo % wzrost zużycia paliw transportowych.

Założono rozwój budownictwa zgodnie z lderunkami zagospodarowania przestrzennego
oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.
Wskaźnik do oszacowania wzrostu zapotrzebowania na ogi'zewanie obiektów mieszkalnych
przyjęto na poziomie, jak średnia z ]at 2oog-2oi4. Założono iż nowopowstałe budynld
mieszkalne charakteryzować się będą zmniejszonym zapotrzebowaniem na energię

w przeliczeniu na m2, jak również te istniejące poddawane zostaną sukcesywnym
termomodernizacjom. Natomiast do obliczeń wzrostu zapotrzebowania na energię
elektiyczną wykorzystano prognozę liczebności mieszkańców Gminy oraz średnie
zapotrzebowanie na energię elektryczną w kwh/mieszkańca dla Powiatu.
Przy założeniach przedstawionych powyżej oszacowano, iż w przypadku braku realizacji

inwestycji związanych z PGN nastąpi wzrost emisji dwutlenku węgla w Gminie
Wojciechowice o i,oo% czyli 246,85 C02. Zaldada się najwyższy wzrost emisji C02 w sektorze
transpoi'tu (86,56 t C02), mieszkalnym (85,og t C02) oi'az przemysłu (5i,i3 t C02).
Tabela 52. Wyriki prognozy wielkości enrisji C02
m:.[,1

M , , I LI M ,\gJ 1 ] I 11«®

[ , a , „ , , 1 1 L=Y,, ' n 1 ,[oku2020[tC02|

BudynE UP

324,02

320,78

Kom-alny

189,53

204,69

Handel + Usługi

1 786,47

1 797,14

Przemysł

5112,89

5 164,02

Mieszkalny

8 508,92

8 594,01

148,23

149,71

8 655,85

8 742,41

24

24

Oświetlerie uliczne

Transport razem
Gnrina Razem

Dynanri
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Wzrost emi§fi dwutlenku węgla w Gminie
Wojciechowic.e o 1,00 °/o
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Zaldadany wzrost emisji dwutlenku węgla jest spowodowany rosnącym zapotrzebowaniem na
energię użytkową. Najwyższa zależność poiniędzy tymi zjawiskami zachodzi w sektorach,
w lstórych użytkowane są paliwa o najwyższym wskaźniku emisji C02 w przeliczeniu na i Mwh
wyprodukowanej energii, czyli dla energii elekrycznej oraz węgla kamiennego.
Przy założeniach przedstawionych w poniższym zestawieniu oszacowano, iż w przyi)adlm braku

realizacji inwesqrcji związanych z PGN nastąpi wzrost zużycia energii w Gminie
Wojciechowice o o,94% czyli 752,39 Mwh. Zaldada się najwyższy wzrost zużycia w sektorze
transport (338,oi Mwh) oraz mieszkalnym (3io,26 Mwh) .
Tabela 53. Wyniki prognozy wielkości emisji
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m-1.,'

BudynJd UP

1 433,04

1 418,71

227,93

246,16

Handel + Usługi

4 815,15

4 827,98

PEemysł

8 559,90

8 645,50

31 025,75

31 336,01

178,27

180,05

33 800,66

34138,67

80 040'70

80 793'08

Kom-ahy

0
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Mie§zkahy
O śrietlerie uliczne

Transport razem
Gmina Razem

Dynamika
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Gmina Wojciechowice przyjmując niniejszy dolmment, zobowiązuje się do podejmowania
wszelldch działań zmierzających do poprawy jakości i)owietrza na jej obszarze,
a w szczególności do:

•

Redukcji emisji gazów cieplamianych.

•

Redukcji zużycia energii poprzez podniesienie poziomu efektywności energetycznej.

•

Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

•

Redukcji zanieczyszczeń pyłów pMio i benzo(a)pirenu (B(a)P) do powietrza.

Powyższe zobowiązania Gmina Wojciechowice będzie musiała dotrzymać nie tylko do 2o2o r.,
ale i w dalszej perspektywie czasowej. Realizacja założeń luótko-i długoterminowych będzie

możliwa dzięld i)odejmowaniu konluetnych działań ukierunkowanych na poprawę jakości
powietrza.
Cele w Planie Gospodai'ki Niskoemisyjnej dla Gminy Wojciechowice na lata. 2oi6-2o2o

wyznaczone zostały w oparciu o koncepcję SMART, według której powinny być one
sprecyzowane, mierzalne, osiągalne, realistyczne i ograniczone czasowo.
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Woj ciechowice j est:
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na lataL 2016-2020

Realizacja Planu stanowi Scenariusz i. Cel główiiy projektu jest wspierany w realizacji
poprzez zasadnicze cele strategiczne. Wspierają one rói^mież cele paldetu klimatycznego,
jaldmi są zmniejszenie zużycia energii o 2o% w stosunh do rolm iggo (bądź innego możliwego
do zdefiniowania) oi'az zwiększenie do 2o% udziału energii odnawialnej w ogólnyin zużyciu
energii. Sprowadzając powyższe wartości do realnych uwarunkowań Gminy, zarówno pod kątem
technicznym, jak i finansowyin, zdefiniowano cele strategiczne :
Cel strategiczny m 1: Zakładana redukcja emisji C02 do folni 2020 wyniesie około 1144,83/rok,
czyli 4,63% w stosmlm do foku bazowego popEez m.in:
-przeptowadzenie temomodemizacji i montaź instalacji OZE,
-poprawę §tam technicznego dróg na terenie gminy,
-wymianę oświetlenia w obiektach i oświetleniu ulic na enefgooszczędne.
Tabela 54. Za]cladany poziom redukcji emisji C02 w Gmirrie Wojciechc)wice
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='arr

BudynE UP
Komunahy
Hmdel + Usługi
Przemysł
Mieszkahy

324'02
189,53

1786,47 i

0śwńedemie uliczne

Trm§port iazem
Gmina Razem:

Dynamika

{

309,02

-11,76

180,75

-23,94

1703,75

-93,39

5112,89

4 876,16

287,86

8 508,92

8 114,95 i

148,23

141,37

432,21
-8,34

8 655,85 (

8 255,08

287,33

24725,91!

23581,08

Spadek emisji dwutlenku węglawGminieWojciechowiceo4,63%
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W:ykres 43. Zakładany poziom redukcji emisji C02 w Gminie Wojciechowice
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strategiczny m 2: Zakładana [edukcja zuźycia energii do 2020 r. wynie§ie 1186,79 Mwh, czyli
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1,48% w stosunku do roku bazowego popfzez m.in.:
- dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i termomodemizacji (§ektof prywatny),
- edukację mieszkańców w zakresie gospo datld niskoemisyjnej,
- modemizację oświetlenia ulicznego,
-kompleksowe termomo demizacje w budynkach użyteczności publicznej.
Tab ela 55. ZakładaTTy poziom redukcji zużycia energii w Gminie Wojciechowice

zuźyc;e energj:
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Budynld UP

1433,04

-21,25

1411,79

2:2:J ,$3

224,55

-3,38

Handel + Usługi

4 815,15

4 743,75

-71,40

Przemysł

8 559,90

8 432,98

-126,92

31 025,75
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178,27

175,63

-2,64

33 800,66

33 299,49

-501,17
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1

-460,03

-1 186,79

78 853,91

#3,dd=ciaop:t:eob:# na enffgę w Gmime

S

Źródło:OpracowcLniewłasne

Wykres 44. Zakładany poziom redukcji zużycia energii w Gminie Wojciechowice
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Cel strategiczny m 3: Nastąpi wzrost wykorzystania OZE w ogóhym bilansie Gminy o 1,09%
oku 2020, do poziomu U,79% poprzez m.in.:

wzfost liczby go§podarstw domowych korzystających z instalacji OZE,
dofinan§owanie do wymiany źródeł ciepła i temomodetnizacji,
montaż instalacji fotowoltaicznych w s ektorze przedsiębiorstw.
Tabela 56. ZakładaTty poziom zużycia energii OZE w Gmini_e Wojciechowice
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Wykres 45. Zakładany poziom zużycia energii OZE w Gminie Wojciechowice
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lel stfategiczny m 4: Planowane działania zmierzają do poprawy ].akości porietrza
E a obszatach, na których odnotowano przekroczenia i.akości poziomów dopuszczalnych stęźeń w
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stanu technicznego dróg na terenie gminy.
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Cel główny Planu Gospodarld Niskoemisyjnej dla Gminy Wojciechowice jest realizowany
poprzez 4 zasadnicze cele szczegółowe, których realizaLcja jest uzależniona od wdrożenia

Ph Gos
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w strulmirach gminnych prop onowanych dzialań inwestycyjnych oraz miękkich.

CELE SZCZEGÓŁOWE
Cel nr 1
Poprawa
efekqrwności

wykorzystania

enerst

Cel ff 3
Rozwój i
modemiżacja

Cel n± 2

Wykorzystarie
potencjału
odnawiahych źródel
ene±gii obszam

systemu komunikacji
trmsportowej

Cel nl 4
Edukacja

ekolodczna
i rozwój
ziównoważonej
PEestrzeni
publicznej

Odpowiedzialność

za bilans

emisji

dwutlenku

węgla spoczywa w głównej mierze na
niewłaściwym wykorzystaniu paliw energetycznych, w t]m energii elektrycznej i nośników
ciepła. Ponadto sytuacja ta generuje znaczne koszty eksploatacyjne obiektów i instalacji, które są
potęgowane awariami oi'az rosnącymi cenami nośników. Na obszarze Gminy znajdują się
bud]mki mieszkalne, gospodarcze oraz użyteczności publicznej o zróżnicowanej strukturze
wiekowej, a co za qm idzie technologią budowania. Rozwój budownictwa energooszczędnego

winien zostać uwzględniony nie tylko w obiektach nowopowstałych, ale i.ównież istniejących
przeznaczonych do termomodemizacji. W realizacji celu skupiono się również na samej
produkcji energii, a więc na budowie lub modemizacji źródeł ciepła. wraz z systemem
dystrybucji.

W ramach celu szczegółowego nr 2 przewidziano szereg działań ukierunkowanych na wsparcie
w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii zarówno pi'zez pilotażowe działania inwestycyjne
na poszczególnych obiektach, jak również znaczące inwestycje dla szerszej grui)y interesariuszy.
Ukierunkowanie niniejszego Planu na zwięlaszenie mocy instalacji słonecznych, geotermalnych,
wiatrowych czy energetycznego wykorzystania biomasy stanowi potencjalne źródło redukcji
emisji dwutlenlm węgla i pozostałych gazów cieplarnianych. Aktualny okres programowania
środków UE, jak również stabilizacja cen instalacji typu OZE pozwoli wdrożyć planowane
inwestycje z zachowaniem nie tylko ekologicznego, ale talże ekonomicznego uzasadnienia.

Cel szczegółowv nr 3: Rozwój i modemizacja komunikacji
Cel ten będzie i'ealizować ideę zrównoważonego transportu poprzez działania inwestycyjne
związane z budową oi'az modemizacją dróg, ścieżek rowerowych czy ciągów pieszych.

Usprawnienie problemowych odcinków komunikacy].nych poprawi komunikacyjność obszaru,
co w konsekwencji wygeneruje znaczne oszczędności zużycia paliw transportowych oraz
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zredukuje emisję dwutlenku węgla, kt:óra zgodnie z prognozą ulegnie znacznemu zwiększeniu.
Zaldadany cel zostanie również wsparty inwestycjami w zakup niskoemisyjnych pojazdów

służbowych, których praca wiąże się z ustawowymi obowiązkami Gminy z tytułu m.in.
utrzymania czystości.

Cel szczegółowy nr 4: Edukacja ekologiczna i rozwój pfzestfzeni publiczriej
Cel zaldada wdrożenie działań „miękkich" ulderunkowanych na podniesienie świadomości
ekologicznej i koinpetencji mieszkańców, przedsiębiorców, pracowników administracji czy

samych wykonawców.
Działania ujęte w tyin celu angażują społeczeństwo w ramach
kształtowania odpowiednich postaw proekologicznych, co pozwoli zaowocować w nowe decyzje

inwestycyjne związane z wykorzystywaniem energii i paliw, również w zakresie odnawialnych
źródeł energii. Promocja idei gospodarld niskoemisyjnej, pomimo niewielldch kosztów
naldadowych, p ozwala wygenerować stosunkowo wysolde efekty energetyczne.

Poszczególne cele będą realizowane poprzez riastępujące działania inwestycyjne oraz miękkie
zdefiniowane w kilku po dstawowyćh cechach:

i.
•

Rodzdi działania:
Inwestycrie - zakłada montaż/budowę, za]a+p urządzeń i infi.astruktury, której

0

fiinkęjonowanie zapewni spodziewane eftkqr energetyczno-ekologiczne. Cechą działań
inwestycyjnydi jest zazwyczaj znaczny nakład środków finansowych, Id:óry w trakcie
eksploatacji sukces]mmie się bilansuje i zmierza ku kolejnym oszczędnościom.

•

Nieinwestyc}jne - zakłada wsparcie celów operacriych zadaniami szkoleniowymi
indywidualnych projektów proekologicznych, organizaęją wizyt studyjnych oraz
zajęciarni edukacmymi dla uczniów. Projekty tego typu wyróżniają się relaty"mie
niskimi nakładami finansowymi.

2. Perspektywa czasowa:
• Krótkoteminowe - jednoterminowe projelqr inwestyqrine (np. budowa odcinka

•

kanalizaji) bądź zainieszczone w krótkiej perspektywie czasowej (do 3 lat) projelqr
ciągłe obejmujące coroczne szkolenia czy też aktualizacje dotaęji OZE
Dhigoterminowe - projekty realizowane w perspektywie do 2o2o r., z systemem
corc>cznych aktualizaęji

(np.

projekty szkoleniowe)

bądź wykraczające zakresem

i możliwościami finansowania powyżej okresu 3 lat i wychodzące poza ramy czasowe
opracowania.

3. Odpowiedzialność realizacłjna:
• Wpływ samorządu - obejmuje zadania, których odpowiedzialność Tealizacyjna jest

uzależniona pośrednio lub bezpośrednio od Urzędu Gminy. Sytuacja ta i^pł]mie na
decyzyjność władz, na zakres projektu oraz ukierunkuje ićh i)race na m.in. pozyskiwanie

•

środków zewnętrznych na ich wdrożenie
Pozostałe jednostki gospodarcze, mieszkańcy Gminy - obęjmują zadania, których
realizaLq-a nie jest uzależniona od Urzędu Gminy, jednakże ich realizaqję samorząd

powinien wspierać merytorycznie oraz finansowo. Zaplanowane inwestyęje
najistotniejszyćh energochłonnych sektorów (mieszkalnego i gospodarczego) zostaną
w zdecydowanej większości realizowane wyłącznie w przypadku korzystnego
dofinansovmnia.
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na lata 2016-2020

Plan Gos odarki Niskoe

4. Zdefiniowany poziom en.ergetyczno-śi'odowiskowy:
• Redukęja dwudenku węgla - szacowany, wyrażony w t C02 eftkt ekologiczny realizacji
działania wpływającry na ogólny bilans emisji w Gminie oraz stopień realizaęji celu
strategicznego.

•

Produkcja energii odnawialnęj - szacowany, wyrażony w Mwh eftkt energetyczny
realizacji działań związanyćh z wzrostem i)rodukcji energii elektrycznej i cieplnej

•

w instalacjach ozE.
Wskaźnik eftktymości

energetycznęj

-

szacowany,

iĄryrażony w Mwh

eftkt

energetyczny.

5. Zakładane kosztv:
Przedstawiono

szacunkowe

koszqr

wdrożenia

działań,

które

powinny

zostać

doprec'yzowane na etapie przygotowania dokumemaęji projektowej oraz procedury
zamówieńpublicznych(oiledotyczysektorapublicznego).ZałożonecenyopartezostałyJ
na badaniu r)mku czołowych producentów i firm i^r}d{onawczych.
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Działanie nr i

|ednostka
odpowiedzialna

Promo cj a budoimictwa nisko emisyjnego poprzez termomo demizacj ę
obiektów użyteczno ści publicznej
Gmina Woj ciechowice, Zarządcy
Rodzaj dział ania
obiektów

inwestycyjne

Plan Gos odarki Niskoemi

dla Gmin

R`edukcja zużycia

na lata 2016-2020

Redukcja erisji

enerśii [Mwh]

[t C02]

Wzrastwkorzy'stania

śzacoi}kriT,

OŻE [Mwh]

inwestycyjny [zł]

1 15o ooo Zł

W ramaLch Działania przewidziano realizację projektów inwestycyjnych na obiektach
użyteczności publicznej wykazujących najwyższy jednostkowy wskaźnik zapotrzebowaniu na
energię w przeliczeniu na i m2 powierzchni użytkowej. Tym samych ich modernizaLcja
wygeneruje najkorzystniejsze wskaźnild ograniczenia emisji związków szko dliwych, wymiemym
efektem inwestycji będzie również zmniej szenie kosztów eksploatacyjnych tych obiektów.

Na obiektach tych przewidziano inwestycje związane z poprawą efektywności wykorzystania
energii, a qm samym redukcji emisji dwutlenku węgla poprzez m.in.:
- Ocieplenie ścian zewnęti'znych
- Ocieplenie stroijodachów i dachów

- Wymiana stolarld oldennej i drzwiowej
- Montaż instalacji zmniejszających zużycie wody i energii użytkowej
- Mo dernizacja instalacji oświetleniowej

- Modemizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej

poprzez

zastosowanie

odnawialnych źródeł energii
- Wdrożenie systemów zarządzania energią w obiektach,
- inne przedsięwzięcia zapewniaj ące wygenerowanie oszczędności w zużyciu energii.

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie ponadto na promocję idei zrównoważonego gospodarowania
energią wśród s ołeczności

Zadanie 1.1 Teiómbdemizacja obiektów Ześpółti Sz'kółPublicznych
Zasadniczy element inwestycji stanowić będzie m.in. :
- docieplenie ścian zewnętrznych (o łącznej pow. około i5i5 m2, w tym około 76o m2 w obiekcie

Szkoły Podstawowej oraz 755 m2 w Gimnazjum) oraz modernizacja stropu i połaci dachu,
- wymiana stolarki okiennej,

-wymiana stolarki drzwiowej ,
- modemizacja źródeł ciepła,
- dopuszcza się wdrożenie systemów żarządzania w obiekcie.

Zadanie obejmuje ponadto uzyskanie niezbędnych pozwoleń, roboty budowlane oraz nadzór
inwestorski nad i)rzedsięwzięciem. Realizacja przedsięwzięcia wi)łynie na promocję idei
zrównoważonego gospodarowania energią. W celu podniesienie wskaźnfl{ów jakościowych

Projelmi rekomenduje się rozszerzenie jego zaluesu inwestycyjnego.
realiżaji
Redukcja zużycia energii: 96,ig Mwh
Wzrost wykorzystania OZE: o,oo Mwh
Redukcja emisji C02: ig,43 t

Szacowany koszt inwestycyjny: 3oo ooo zł
Perspekt}rwa czasowa: 2oi7-2019
0dp c)wiedzialność realizacyjna: Gmina
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dla Gmin

na lata 2016-2020

W ramach zadania przewidziano komplek5owe prace przygotowawcze i budowlane
ulderunkowane na poprawę efektywności energetycznej obiektu budynku wietlicy Wiejskiej
i strażnic'y OSP w Bidzinach. Projeld w fazie koncepcyjnej wyinaga przygotowania dolmmentacji
technicznej uwzględniającej wszellde przyłącza mediów, jak i infrastrukturę użytkową obiektów.
Na t]m etapie i)i'ac należy położyć szczególny nacisk na wdrożenie w dohmentację projektową
aspektów budownictwa energooszczędnego, w t]m m.in. stosowanie materiałów o najwyższym
jakościowo współczynniku przenikalności cieplnej. Zasadniczy element inwesqrcji stanowić
będzie m.in.:
- docieplenie ścian zewnętrznych (o łącznej pow. około 386 m2) oraz modemizacja stropu

i połaci dachu,
- wymiana stolarld oldennej,
- wymiana stolarld drzwiowej,
- modemizacja źródeł ciepła,

- dopuszcza się wdrożenie systemów zarządzania w obiekcie.

Zadanie obejmuje ponadto uzyskanie niezbędnych pozwoleń, roboty budowlane oraz nadzór
inwestorsld nad przedsięwzięciem. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na promocję idei
zrównoważonego gospodarowania energią. W celu podniesienie wskaźników jakościowych
Projektu rekomenduje się rozszerzenie jego zakresu inwestycyjnego.

Redukcja zużycia energii: i4,79 Mwh

Szacowany koszt inwestycyjny: i5o ooo zł

Wzrost wykorzystania OZE: o,oo Mwh
Redukcja emisji C02: i2,3ot

Perspektywa czasowa : 2oi7-20i9

0dpowiedzialnoś ć realizacyjna : Gmina. Woj ciechowice

W ramach zadania przewidziano kompleksowe prace przygotowawcze i budowlaLne ukierunkowane na
poprawę
efektywności
energetycznej
obiekm
budynku
Świetlicy
Wiej sldej
i strażnicy OSP w Wojciechowicach. Projek w fazie koncepcyjnej wymaga .przygotowairia dohmentacji
technicznej uwzględniającej wszellde przyłączaL mediów, jak i infrastrukturę użytkową obieków. Na qrm
etai)ie
prac
należy
położyć
szczególny
nacisk
na
wdrożenie
w dolmmentację projektową aspektów budownictwa. energooszczędnego, w tym m.in. stosowanie
materiałów o najwyższym jakościowo wspó±czynniku i)rzenikalności cieplnej. Zasadniczy element
inwestycji st:anowić będzie m.in. :
- docieplenie ścian zewiiętrznych (o lącznej pow. około 58o m2) oraz modernizacja stropu

i połaci dachu,
-wymiana stolarld oldennej ,
-wyiniana stolarki drzwiowej ,
-moderrizacja źródel ciepła,
- dopuszcza się wdrożenie systemów zarządzania w obiekcie.

Zadanie obejmuje ponadto uzyskanie niezbędnych pozwoleń, roboty budowlane oraz nadzór inwestorsld
nad przedsięwzięciem. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na promocję idei zrówrioważonegc}
gospodarowania energią. W celu i)odniesienie wskaźników jakościowych Projektu rekomenduje się
rozszerzenie j ego zakresu inwestycyjnego.

ii_zaąaĘi
Redukcja zużycia energii: 22,og Mwh
Wzrost wykorzystania OZE: o,oo Mwh
emisji C02: 4,46 t

Szacowany koszt inwestycyjny: 3oo ooo zł
Perspektywa czasowa : 2oi7-2oig
Odpowiedzialność
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na lata 2016-2020

W i'amach zadania przewidziano kompleksowe prace przygotowawcze i budowlane
uldeninkowane na popi'awę efektywności energetycznej obiektu Świćtlicy Wiejsldej i strażniqr
OSP w Gierczycach. Projekt w fazie koncepcyjnej wymaga przygotowania dokumentacji
technicznej uwzględniaj ą=cej wszelkie przyłącza mediów, j ak i inflastrukturę użytkową obiektów.
Na tym etapie prac należy położyć szczególny nacisk na wdrożenie w dokumentację projektową
aspektów budownictwa energooszczędnego, w qm m.in. stosowanie materiałów o najwyższym
jakościowo współczynniku przenikalności cieplnej. Zasadniczy element inwestycji stanowić
będzie m.in.:
- docieplenie ścian zewnętrznych (o łącznej i)ow. około 3oo m2) oraz modernizacja stropu

i połaci dachu,
- wymiana stolarki oldennej,
- wymiana stolarki drzwiowej,

- dopuszcza się wdrożenie systemów zarządzania w obiekcie.

Zadanie obejmuje ponadto uzyskanie niezbędnych pozwoleń, roboqr budowlane oraz nadzór
inwestorski nad przedsięwzięciem. Realizacja. przedsięwzięcia. wpłynie na promocję idei
zrównoważonego gospodarowania energią. W celu podniesienie wskaźników jakościowych
Projemi rekomenduje się i'ozszerzenie jego zakresu inwestycyjnego.
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Szacowany koszt inwestycyjny: ioo ooo zł
Redukcja zużycia energii: i3,69 Mwh
Perspektywa czasowa: 2oi7-2oig
Wzrost wykorzystaria OZE: o,oo Mwh
Odpowiedzialność realizacyjna.: Gmina Wojciechowice

Redukcja emisji C02: 4,67 t
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W ramach zadania przewidziano kompleksowe prace przygotowawcze i budowlane
ulderunkowane na poprawę efdqrwności energetycznej obiektu budynku Świetlicy Wiejsldej i
strażnicy OSP w Lisoi^ńe. Projek w fazie koncepcyjnej wymaga przygotowania dolmmentacji
technicznej uwzględniającej wszellde przyłącza mediów, j ak i iiifi'astrukturę użytkową obiektów.
Na tym etapie prac należy położyć szczególny nacisk na wdrożenie w dokumentację projektową
aspektów budownictwa energoc)szczędnego, w tym m.in. stosowanie materiałów o najwyższym
jakościowo współczynniku przenikalności ciei)lnej. Zasadniczy element inwestycji stanowić
będzie m.in.:
- docieplenie ścian zewnętrznych (o łącznej pow. około 4io m2) oraz modemizacja sti'opu

i połaci dachu,
-wymiana stolarld oldennej,
-wymiana stolarki drzwiowej ,
- dopuszcza się wdrożenie systemów zarządzania w obiekcie.
Zadanie obejmuje i)onadto uzyskanie niezbędnych pozwoleń, roboty budowlane oraz nadzór
inwestoi'sld nad przedsięwzięciem. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na promocję idei
zrównoważonego gospodarowania energią. W celu podniesienie wskaźników jakościowych
Projemi rekomenduje się i'ozszerzenie jego zaluesu inwestycyjnego.
Redukcja zużycia energii: i6,66 Mwh
Wzrost wykorzystania OZE: o,oo Mwh

Szacowany koszt inwestycyjny: i6o ooo zł
Perspektywa czasowa: 2oi7-2oig

Redukcja emisji C02: 5,68 t

O dpowiedzialność realizacyjna : Gmina Woj ciechowice

Zadarie 1.6. Remont i temomodemizacja budynhi Swietlicy Wiejskiej i sttaźnicy OSP
w Łopacie

Plan Gos odarki Nisko

na lata 2016-2020

W ramach zadania przewidziano kompleksowe prace przygotowawcze i budowlane
ulderunkowane na poprawę efektywności energetycznej obiektu budynku Świetlicy Wiejskiej
i strażnicy OSP w Łopacie. Projekt w fazie koncepcyjnej wyinaga przygotowania dolmmentacji
technicznej uwzględniaj ącej wszellde przyłącza mediów, j ak i infi'astrulmirę użytkową obielstów.
Na qm etapie prac należy położyć szczególny nacisk na wdroźenie w dokumentację projektową
asi)ektów budownictwa energooszczędnego, w tym m.in. stosowanie materiałów o najwyższym
jakościowo współczynnih przenikaLlności cieplnej. Zasadniczy element inwestycji stanowić
będzie m.in.:
- docieplenie ścian zewnętrznych (o łącznej pow. około 252 m2) oraz modemizacja stropu

i połaci dachu,
-wymiana stolarki okiennej,
- wymiana stolarld drzwiowej,
- dopuszcza się wdrożenie systemów zarządzania w obiekcie.

Zadanie obejmuje ponadto uzyskanie niezbędnych pozwoleń, roboty budowlane oraz nadzór
inwestorsld nad przedsięwzięciem. Realizacja przedsięwzięcia wi)łynie na promocję idei
zrównoważonego gospodarowania energią. W celu podniesienie wskaźników jakościowych
Projeltii rekomenduje się rozszerzenie jego zakresu inwestycyjnego.

Redukcja zużycia energii: g,57 Mwh
Wzrost wykorzystania OZE: o,oo Mwh
Redukcja emisji C02:

Szacowany koszt inwesFycyjny: 3io ooo zł
Perspektywa. czasowa : 2oi7-2oig
Odpowiedzialność realiza
na: Gmina

W rama.ch zadania przewidziano kompleksowe prace przygotowawcze i budowlane
ulderunkowane na i)oprawę efektywności energetycznej obiemi Szkoły Podstawowej
w Gierczycach. Projekt w fazie koncepcyjnej wymaga przygotowania dolmmentacji technicznej
uwzględniającej wszellde przyłącza mediów, jak i infiastrukturę użytkową obieldów. Na tym
etapie prac należy położyć szczególny nacisk na wdrożenie w dolmmenta.cję projektową
aspektów budowiiictwa energooszczędnego, w qm m.in. stosowanie ma.teriałów o najwyższym
jakościowo współczynniku przenikalności cieplnej. Zasadniczy element inwestycji stanowić
będzie m.in. :
- docieplenie ścian zewnętrznych (o łącznej pow. około 496 m2) oraz modernizacja stropu

i połaci dachu
- wyiniana stolarld oldennej,
- i^7ymiana stolaLrki drzwiowej,

- dopuszcza się wdrożenie systemów zarządzania w obiekcie.

Zadanie obejmuje i)onadto uzyskanie niezbędnych pozwoleń, roboty budowlane oraz nadzór
inwestorsld nad przedsięwzięciem. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na promocję idei
zrównoważonego gospodarowania energią. W celu podniesienie wskaźników jakościowych
Projeldi rekomenduje się rozszerzenie jego zaluesu inwesqrcyjnego.

Redukcja zużycia energii: 34,36 Mwh
Wzrost wykorzystania OZE: o,oo Mwh
emisji Co2: 11,72 t

Szacowany koszt inwestycyjny: i5o ooo zl
Persp ektywa czasowa : 2oi7-2ol9
oi^riedzialność realiza

Gmina

Zadanie 1.8. Remont i temomodemizac].a budynku Świemcy Wiejskiej i strażnicy OSP w
Stodołach

Plan Gos odaLi.ki Niskoemis

dla Gnri

na lata 2016-2020

W ramach zadania i)rzewidziano kompleksowe prace przygotowawcze i budowlane
ulderunkowane na poprawę efektywności energetycznej obie]ai budyiiku Świetliqr Wiejsldej
i strażnicy OSP w Stodołach. Projekt w fazie koncepcyjnej wymaga przygotowania dolmmentacji
technicznej uwzględniającej wszelkie przyłącza mediów, jak i inffastmkturę użytkową obieków.
Na qm etapie prac należy położyć szczególny nacisk na wdrożenie w dokumentację projektową
aspektów budownictwa energooszczędnego, w t)m m.in. stosowanie materiałów o najwyższym
jakościowo współczynniku przenikalności cieplnej. Zasadniczy element inwestycji stanowić
będzie m.in.:
- docieplenie ścian zewnętrznych (o łącznej pow. około 3oo m2) oraz modemizacja stropu

i i)ołaci dachu,
- wymiana stolarki okiennej,
-wymiana stolarld drzwiowej,
- dopuszcza się wdrożenie systemów zarządzania w obiekcie.

Zadanie obejmuje ponadto uzyskanie niezbędnych pozwoleń, roboty budowlane oraz nadzór
inwestorsld nad przedsięwzięciem. Realizacja przedsięwzięcia wi)łynie na promocję idei
zi'Ównoważonego gospodarowania energią. W celu podniesienie wskaźników jakościowych
Projektu rekomenduje się rozszerzenie jego zakresu inwestycyjnego.

Redukcja zużycia energii: i2,62 Mwh
Wzrost wykorzystania OZE: o,oo Mwh
Redukcja emisji C02: 4,3o t

Działanie nr 2

Jednostk
odporiedziria

Szacowany koszt inwestycyjny: ioo ooo zł
Perspektywa czasowa: 2oi7-2oig
O dpowiedzialnoś ć realizacyjna: Gmina Wojciechowice

Modemizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej

Grnina Woj ciechowice, Zarządcy

Redukcja zużycia
energii [Mwh]

Wzrost wkorzystania
OZE [Mwh]

obieków

Rodzaj działania

inwestycyjne

Redukcja einisji

[t C02]
Sza.cowany koszt
inwesqrcy) ny [zł]

8oo ooo zł

Zadanie przewiduje wymianę istniejących opraw i źródeł światła na energooszczędne.
W zadaniu przewidziano wdrożenie technologii LED, ldóre dzięld nawet 6o% zmniejszeriem
zużycia energii, a więc i kosztów eksploatacji charakteryzują się stosunkowo krótkim oluesem
zwrotu inwestycji. Projekqr związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii LED wiążą
się z znacznyini naldadami inwestycyjnymi, biorąc pod uwagę jednak ich znaczny i)otencjał
redukcji dwutlenku węglaL niniejsze opracowanie rekomenduje wymianę opraw oświetleniowych
w budynkach i)ublicznych gminy w qrch technologiach.
Efekt ekologiczny inodemizacji oświetlenia oszacowany został na podstawie różniqr w zużyciu
energii eleldrycznej, miei'zonej zai)otrzebowaniem wynikającyin z zainstalowanej mocy
urządzeń oświedeniowych, w stanie istniejącym przed rozi)oczęciem realizacji projektu i i)o jego
zakończeniu. Wymiana ok. 2 ooo punktów świetlnych przy zaldada.nej przez producentów
redukcji mocy wygeneruje w skali roku tj. ok. 54,85 Mwh oszczędności zużycia energii
elektrycznej, co w konsekwencji i)rzełoży się na ograniczenie emisji 34,oo ton dwutlenku węgla.
Termin realizacji: 2oi6-2o2o

Plan Go

odarkiNiskoe

Wykorzystarie OZE do produkcji energii cieplnej w obiektach użyteczności

Działanie nr 3

publicznej
Gmina Wojciechowice, Zarządqr

]ednostka
odpoMriedzialna

obiektów

Redukcjizużycia
energii,[Mwh]
Wzrostwkorzystania
OZE[Mwh]'

na lata 2016-2020

0,00

Redukcja erigj'i
[t c02]

200'00

-

mwesqrcyjne

Rodzaj działania•-J=..-_.Jl\ -

_--fl/)i,`

68,2o

_^``, L<J..i;i._--

szacowriź-k":`o^śĘ`

ż=JT=L lł±l`

3oo ooo zł

inwe`Styęyjnya[Z

W przedmiotowym Działaniu przewidziano wdrożenie projektów inwestycyjnych na obiek[ach
użyteczności publicznej obejmujące montaż instalacji OZE wykorzystywanych do produkcji
energii cieplnej. Do produkcji energii wykorzystywanej na potrzeby pokrycia zapotrzebowania
na energię do ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej rekomenduje się
wykorzystanie:
-pomp ciepła'
- kolektorów słonecznych,
- kotłów na. biomasę,
- innych źródeł z zastrzeżeniem technicznego i finansowego uzasadnienia (np. kogeneracja) .

Zaldada się docelowe wykorzystanie OZE w obiektach któiych montaż zapewni pok]ycie
częściowego

zapotrzebowania

na

energię,

techniczną=

wykonalność

oraz

ekonomiczne

i ekologiczne uzasadnienie. W ramach Zadanie obejmuje ponadto uzyskanie niezbędnycli
pozwoleń, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski nad przedsięwzięciem. Realizacja
przedsięwzięcia wpłynie na promocję idei zrównoważonego gospodarowania energią wśród
społeczności lokalnej. W celu podniesienie wslaźników jakościowych Projektu rekomenduje się
rozszerzenie j ego zakresu inwestycyjnego.
Termin i'ealizacji: 2oi6-2 o2o

Zadanie 4.1. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół-Publicżnych
nr 1 w Bidzinach

dla Gmin

Plan Gos odaJ`ki Niskoemis

na lata 2016-2020

Zadanie zaldada montaż instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii elektrycznej
na potrzeby ijokrycia częściowego zapotrzebowania na energię budynku Zespohi Szkół
Publicznych nr i w Bidzinach. Działalność obiektu wiąże się ze znacznym zużyciem energii

elek[rycznej na poziomie ok. 2i ooo kwh/rok. Montaż przewidziany w zadaniu instalacji o mocy
n kwp wraz z infrastrukturą towarzyszącą wygeneruje w skali roku około io 45o kwh energii
elektrycznej co w konsekwencji pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla o około 8,49 t.
Moc instalacji zostanie szczegółowo przeanalizowana i może ulec korekcie. Realizacja i zakres
zadania b ędzie uzależniona o d warunków technicznych.
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Redukcja zużycia. energii: o,oo Mwh
Wzrost wykorzystania OZE: io,45 Mwh
Redukcja emisji C02: 8,6g t

Zadanie

4.2.ł '.Montaź

wwojciechovric'a`ch

Szacowany koszt inwestycy)ny: 6o 5oo zł
Perspekqrwa czasowa: 2oi6-2o2o
Odpowiedzialność realizacyjna: Gmina Woj ciechowice

budyn+~..-;SĘĘoły#`_P.od'ę+tż|yęwaj

,

Zadanie zakłada montaż instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii elektrycznej na
potrzeby polqycia częściowego za.potrzebowania na energię budynku Szkoły Podstawowej
w Wojciechoi^ńcach. Działalność obielmi wiąże się ze znacznym zużyciem energii elektrycznej

na poziomie ok. n ooo kwh/rok. Montaż przewidziany w zadaniu instalacji o moqr 6 kwf) wTaz
z infi.astrukturą towarzyszącą wygeneruje w skali roku około 5 7oo kwh energii elektrycznej
co w konsekwencji pozwoli zredukować emisję dwudenku węgla o około 4,63 t. Moc instalacji
zostanie szczegółowo przeanalizowana i może ulec korekcie. Realizacja i zakres zadania będzie
uzależniona od warunków technicznych.
realizacji zadaria :
RedukcjaL zużycia energii: o,oo Mwh

Wzrost wykorzystania OZE: 5,7o Mwh
Redukcja emisji C02: 4,74 t

`Szacowany koszt inwestycyjny: 33 ooo Zł
Persp ektywa czaśowa: 2oi6-2o2o
owiedzialność realizacyjna: Gmina Wojciechowice

i5oasta;'oJwe'j`w

Zadanie zakłada montaż instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii elekrycznej
na i]otrzeby pokrycia częściowego zapotrzebowania na energię budynh Szkoły Podstawowej
w Stodołach. Działalność obielai wiąże się ze znacznyin zużyciem energii elektrycznej
na poziomie ok. i2 ooo kwh/rok. Montaż przewidziany w zadaniu instalacji o mocy 6 kwp wraz
z infi.astrukturą towarzyszącą wygeneruje w skali roh około 5 7oo kwh energii elektrycznej co
w konsekwencji pozwoli zredukować emisję dwutlenh węgla o około 4,63 t. Moc instalacji
zostanie szczegółowo przeanalizowana i inoże ulec korekcie. Realizacja i zakres zadania będzie
uzależniona o d warunków technicznych.
Wskaźnild fealizacji zadania:

Redukcja zużycia energii: o,oo Mwh
Wzrost wykorzystania OZE: 5,7o Mwh
C02: 4,74 t

Szacowany koszt inwestycyjny: 33 ooo Zł
Persp ektywa czasowa: 2oi6-2o2o
owiedzialność realiza

na: Grina

Zadanie 4.4. Montaź instalacji fotowoltaicznej na budynlni Sżkoły Po dstawowej w Gierczycach

Plan Gos odarkiNiskoe

na lata 2016-2020

Zadanie zakłada montaż instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii eleldrycznej
na potrzeby pokrycia częściowego zapotrzebowania na energię bud]mlm Szkoły Podstawowej
w Gierczycach. Działalność obiektu wiąże się ze znacznym zużyciem energii elektrycznej na

poziomie ok. 4 5oo kwh/i'ok. Montaż przewidziany w zadaniu instalacji o mocy 3 kwp wraz
z inftastrukturą towarzyszącą wygeneruje w skaJi rolm około 2 85o kwh energii elekryczn,ej
co w konsekwencji pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla o około 2,3i t. Moc instalacji
zostanie szczegółowo przeanalizowana i może ulec korekcie. Realizacja i zakres zadania będzie
uzależniona o d warunków technicznych.

Redukcja zużycia energii: o,oo Mwh
Wzrost wykorzystania OZE: 2,85 Mwh

Szacowany koszt inwestycyjny: i6 5oo zł
Persp ektywa czasowa: 2oi6-2o2o

emisji C02: 2,37 t

Gmina

owiedzialność realiza

Zą€ą±łe4ł:ĘfęŁq.FąĘ,_f_Ss^tEśł`afl:oLjTPFLEEF=ęŁnjaLb#Łur*ęęęłEłżł
Zadanie zaldada montaż instala.cji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii elektiycznej

na potrzeby pokrycia częściowego zapotrzebowania na energię budynku Urzędu Gminy
w Wojciechowicach. Działalność obielmi wiąże się ze znacznym zużyciem energii elektrycznej
na poziomie ok. 28 ooo kwh/rok. Montaż przei^ridziany w zadaniu instalacji o mocy i5 kwp
wraz z infrastrukturą tc>warzyszącą wygeneruje w skali roku około i4 25o kwh energii
elekrycznej co w konsekwencji pozwoli zredukować emisję dwutlenh węgla o około ii,57 t.
Moc instalacji zostanie szczegółowo przeanalizowana i może ulec koi'ekcie. Realizacja. i zakres
zadania b ędzie uzależniona od warunków technicznych.
Wskaźniki realizacji zadapia:L

Redukcja zużycia energii: o,oo Mwh
Wzrost wykorzystania OZE: i4,25 Mwh
emisji C02: ii,85 t

Szacowany koszt inwesqrcyjny: 82 5oo zł
Persp ektywa czasowa: 2oi6-2o2o
owiedzialność realizacyjna: Gmina Wojciechowice
T*rio]tąiaź-a~ćj_;ł__,ńaL+ż-:.+ĘU+ą5ftĘĘ';fia»Bffa.Ęga
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Zadanie zaldada montaż instalacji fotowoltaicznej służącej do pi'odukcji energii elektrycznej na
potrzeby pokrycia częściowego zapotrzebowania na energię budynku Ośrodka Zdrowia
w Wojciechowicach. Działalność obiektu wiąże się ze znacznym zużyciem energii eleld:rycznej

na poziomie ok. 5 ooo kwh/rok. Montaż przei^ridziany w zadaniu instalacji o mocy 4 kwp wraz
z infrastrukturą towarzyszącą wygeneruje w skali roku około 3 8oo kwh energii elektrycznej
co w konsekwencji pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla o około 3,og t. Moc instalacji
zostanie szczegółowo przeanalizowana i może ulec korekcie. Realizacja i zalues zadania będzie
uzależniona od warunków technicznych.
.Wskaź± rą'*Ł]ćii.`żąągp_ia:..`łc;,_ł: , ` ±,

Redukcja zużycia energii: o,oo Mwh
Wzrost wykorzystania OZE: 3,8o Mwh
Redukcja emisji C02: 3,i6t
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Szacowany koszt inwestycyjny: 22 ooo zł
Perspektywa czasowa : 2oi6-2o2o
Odpowiedzialność realizacyjna: Gmina Woj ciechoi^rice

Plan Gos odaJ.ki Niskoemjs

dla Gmin

na la.ta 2016-2020

Promocja budownictwa energooszczędnego -termomo dernizacja
obiektów mieszkalnych

Działanie m 5

Gmina Woj ciechowice,
Mieszkańcy Gminy

Jednostka odpowiedzialna

Redukcja zużycia energii

225,00

[Mwh]
Wżrost wykorzystania OZE

Ro dzaj działaria

inwestyqjne

Redukq.aemig.i
[t: C02]

Szacowany koszt
inwestycyjny [zł]

[Mwh]

5oo ooo Zł

W ramach działania przewidziano termomodemizację obieków mieszkalnych, zgodnie
z założeniami aktualnych Rozporządzeń dotyczą=cych właściwych współczynników
przenikalności cieplnej przegród czy też zapotrzebowania na energię tych obiektów. Zadanie
obejmuje poprawę efektyi^mości i)oprzez m.in.:
- Podniesienie jakości wsp Ó±czynnila przenikalności cieplnej przegró d ścian z ewnętrznych,
- Wymianę stolarki oldennej i drzwiowej generującej znaczne straty energetyczne obiektu,
- Po dniesienie j akości wsp ółczynnika przenikalności stropu/sti'opodachu,
- Po dniesienie j akości wsi) ółczynnika i)i'zenikalności cieplnej stropu nad nieogrzewaną i)iwricą,
-Usprawnienie wentylacji grawitacyjnej z nawiewnikami.

Na potrzeby niniejszego opracowania założono kompleksową modemizację (powyższe zadania)
obiektów mieszkalnych. Zakładane prace w ramach zadania naleąr szczegółowo przeanalizować
i sporządzić stosowną dokumentację techniczną. W uzasadnionych przypadkach zakres
inwestycji powinien ulec korekcie w celu inaksymalizacji wdrożenia technologii
niskoemisyjnych w Gininie. Zadanie będzie mogło zostać zrealizowane w przypadh uzyskania
dofinansowania przy założeniu, że zarówno °/o, jak i maksymalny koszt dofinansowania inoże
ulec zmianie.
Termin realizacji: 2 oi6-2o2o

Działanie nr 6

Jednostka
odpowiedziaha

Modernizacj a systemów ogrzewania_ oraz przygotowania c.w.u.
Gminawc}jciechowice,

Zarządcy obiektów

Redukcj a zużycia.

Redukcja emisji [t C02]

energii [hm]
Wzrostwykorzystania
OZE [Mwh]

Rodza.j działania

1 o68,17

Szacowany koszt
inwesgcyjny [zł]

inwestycy).ne

4o6'62

5 o35 ooo Zł

Działanie obejmuje modernizację systemu ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej
w obield:ach mieszkalnictwa jednorodzinnego. W działaniu przewidziano wymianę
nieefElq7wnych kotłów węglowych i innych wysoce emisyjnych na rozwiązania energooszczędne
i prośrodowiskowe. Działanie przewiduje ponadto montaż instalacji kolektorów słonecznych
lub altema.tywnie pomp ciepła, służących do produkcji ciepłej wody użytkowej. Lokalizacja

poszczególnych instalacji na obiektach wpłynie na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych
obiektów z tytułu zmniejszenia zapotrzebowania na energię. Wartość dodaną działania stanowić
będzie
edukacja
społeczeństwa
oraz
zwiększenie
zainteresowania
technologiami
proekologicznymi poprzez realne przedstawienie zalet i wad zastosowanej technologii
w Gminie.

Plam Gos odarki Niskoe

na lata 2016-2020

Zadanie 6.1

W ramach zadania przewidziano zmianę systemów produkcji ciepła wykorzystywanych do
ogrzewania obiektów mieszkalnych. Rekomenduje się wymianę kotłów węglowych, w dalszej
kolejności kotłów na pozostałe nośnild energi~i tj. olej opałowy, biomasę czy gaz wykazujących

silne wyeksploatowanie i zaniżoną sprawność. W ramach modernizacji przewidziano zamianę

dotychczasowych systemów na zasilanie w technologii pomp ciepła, kotłów na biomasę, kotłów
olejowych, gazowych i innych wykazujących relatywnie wysold stopień efekywności i redukcji
emisji związków szkodliwych (około ioo szt.). W przypadku szerszego zaintei'esowania
mieszkańców, liczba modemizacji winna zostać maksymalnie zwiększona, a Urząd Gminy
powinien dążyć do i]ozyskania funduszy zewnętrznych na ich realizację.

Realizacja zadania

przyczyni się do uzyskania redukcji emisji PMio na poziomie około o,5 t oraz B(a)P na poziomie
o,5 kg.
Redukcja zużycia energii: i24,26 Mwh
Wzrost wykorzystania OZE: 3u,i4 Mwh
Redukcja emisji C02: i48,47 t

Szacowany koszt inwestycyjny: 525 ooo Zł
Perspekqrwa czasowa : 2oi6-2o2o
Odi) owiedzialność realizacyjna : Gmina

Mieszkań
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Zadanie obejmuje modemizację systemu produkcji ciepłej wody użytkowej w obiektach
mieszkalnictwa. W działaniu przewidziano wsparcie nieefektywnych źródeł c.o. poprzez
zastosowanie rozi^riązań energooszczędnych i prośrodowiskowych.
Działanie przewiduje
montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz altematywnie pomp ciepła, służących do
produkcji ciepłej wody użytkowej. Lokalizacja poszczególnych instalacji na obiektach wpłynie na
zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych obiektów z tytułu zmniejszenia zapotrzebowania na
energię. Wartość dodaną działania stanowić będzie edukacja społeczeństwa oraz zwiększenie
zainteresowania technologiami proekologicznymi poprzez realne przedstawienie zalet i wad
zastosowanej technologii w Gminie.
Przedmiotowe zadanie zaldada montaż około 5oo instalacji kolektorów słonecznych oraz

5o pomp ciepła - z uwzględnieniem zarówno samych kolelstorów/i)omp, jak i zasobnika, pomp
obiegowych, konstrukcji oraz przewodów itp. W przypadku szerszego zainteresowania
mieszkańców, liczba modernizacji winna zostać maksymalnie zwiększona, a Urząd Gminy

powinien dążyć do pozyskania flnduszy zewnętrznych na ich realizację. Realizacja zadania
przyczyni się do uzyskania redukcji emisji PMio na poziomie około i,5 t oraz B(a)P na poziomie
2,o kg.
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Redukcja zużycia enei'gii: o,oo Mwh
Wzrost wykorzystania OZE : 757,o3Mwh
Redukcja emisji C02: 258,i5 t
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Szacowany koszt inwestycyjny: 4 5io ooo zł
Perspektywa czasowa: 2oi8-2o2o
Odpowiedzialność realizacyjna: Gmina

Woj ciechowice Mieszkańcy Gminy
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Działanie ni 7

Montaż instalacji fo towoltaicznych na obiektach mieszkalnych

]ednostkaodpowiedzialna

G mina Woj ciechowice, Meszkańcy Rodzaj działaiiia

.

inwestycy)ne

Strona 112

na lata 2016-2020

Plan Gos odarkiNiskoe

Modernizacja systemu obejmie wymianę istniejących opraw i źródeł światła na energooszczędne
systemy inteligentnego oświetlenia. W zadaniu przewidziaLno wdrożenie technologii LED, które
dzięld nawet 6o°/o zmniejszeniem zużycia energii, a więc i kosztów eksploatacji charakteryzują
się stosunkowo krótldm olffesem zwrotu inwestycji. Źródła te wykazują wysoką efektywność
energetyczną (np. 7oW LED zastępuje i5oW oprawę sodową), wysoką trwałość oświetlenia
(nawet 5o tys. godz. przy 2 tys. dla opraw sodowych) czy też stwarzają dogodne warunld do
stosowania
dynamicznego
systemu
sterowania
oświetleniem.
Projekty
związane
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii wiążą się z znacznymi naldadami inwestycyjnymi,
biorąc pod uwagę jednak ich znaczny potencjał redukcji dwutlenku węgla niniejsze oi)racowanie
rekomenduje modemizację oświetlenia ulic gminy w tych technologiach. Przewidywany efekt
ekologiczny modernizacji oświetlenia oszacowany został na podstawie różnicy w zużyciu energii
elektrycznej, mierzonej zapotrzebowaniem wynikającym z zainstalowanej mocy urządzeń
oświetleniowych, w stanie istniejącym przed rozpoczęciem realizacji projektu i po jego
zakończeniu. Projekt przewiduje wymianę wyeksploatowanych ok. ioo szt. opraw ulicznych na
oprawy LED. Oświetlenie pod]egać będzie modemizacji w zakresie wymiany opi'aw najstarszych
na oprawy LED o mocach zgodnie z audytem energetycznych, wyinianie wysięgników,
zabezpieczeń oraz przewodów zasilających w wysięgnikach na terenie miejscowości gminnych.
Modemizacja ioo szt. punktów świetlnych przy zakładanej przez producentów i'edukcji mocy
wygeneruje w skali roku tj. ok. 45,99 Mwh oszczędności zużycia
energii elektrycznej,
co w konsekwencji przełoży się na ograniczenie emisji ok. 38,24 ton/rok dwutlenku węgla.
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Szacc)wany koszt inwestycyjny: 2oo ooo zł
Perspektywa czasowa : 2oi7-2oig
O dpowiedzialność realizacyjna : Gmina
Wojciechowice

Redukcja zużycia energii: 45,99 Mwh
Wzrost wykorzystania OZE: o,oo Mwh
Redukcja emisji C02: 38,24 t

W ramach zadania przewidziano sukcesywną budowę lamp hybrydowych na obszarach
iriejsldch, gdzie fizyczne podłączenie opraw do sieci energetycznej jest nieopłacalne i trudne do
technicznej i'ealizacji. Instalacje te będą zasilane energią słoneczną jak również energią wiatru,
w porach nocnych i bezwietrznych energia do zasilenia kompatybilnego urządzenia zostanie
pobrana z zamontowanych baterii.
Redukcja zużycia energii: o,oo Mwh
Wzrost wykorzystania OZE: 8,76 Mwh
Redukcja emisji C02: 7,28t

Szacowany koszt inwestycy]ny: igo ooo zł
Perspektywa. czasowa: 2oi7-2oig
Odpowiedzialność realizacyjna : Gmina
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Działanie nr 9
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Redukcj a zużycia

eflerst D"]
Wzrost wykorzystania

OZE PfflJ

.`

Zrćwnoważony rozwój podmiotów działahości gosp odarczej

Lokalni pfzedsiębiorcy
100,00

Rodżaj dżiałania

Redukcj a erisji

inwestycyjne
166,30

[t C02]
100,00

Szacowafly koszt
inwestycyjny [zl]

1 000 000 żł
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Działalność sekora gospodarczego Gminy stanowi znaczne źródło emisji dwutlenku węgla

w ogólnyin bilansie. Należy za_uważyć zatem ogromny potencjał redukcji zanieczyszczeń jald

niesie ze sobą wdrażanie technologii energooszczędnych urządzeń, poprawa efektywności
energetycznej obieków użyd{owych, dywersyfikacja zużycia energii w qm głównie

ukiei'unkowanie na wykorzystanie OZE w działalności operacyjnej zaldadów przemysłowych

oraz handlowo-usługowycli.

W ramach działania prze`ridziano inwestycje zrównoważonego rozwoju w paldecie ld:órych
wyszczególnićnależym.in.:

- modemizację i rozbudowę linii produkcyjnych (w t)m zakup fabrycznie nowych urządzeń
i maszyn wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2oi5 roku) na bardziej efektywne energetycznie,
- głęboką, kompleksową modemizację energetyczną budynków w przedsiębiorstwach w qm
wyinianę

lub

modemizację

źródeł

energii,

mająca

na

celu zwiększenie

efektywności

energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
z ewentualnym uwzględnieniem OZE,
- zastosowaniu technologii efelqrwnych energetycznie w przedsiębiorstwach,
- zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii

pro dukcj i i użytkowania. energii
-inne realizujące politykę gospodarld niskoemisyjnej.

Plam Gos oda]`ki Niskoe

na. lata 2016-2020

W ramach działania rekomenduj e się przystąpienie wszystldch przedsiębiorstw fiinkcj onuj ących
na obszarze Gminy (jak również nowopowstałych), w szczególności należy wyróżnić inwestycje
na obiektach:
• Niepubliczny zaldad opield zdrowotnej ośrodek zdroitia z siedzibą w wojciechowicach
49.
Na
obiekcie
przewidziano
przeprowadzenie
prac
modemizacyjnych
ulderunkowanych na poprawę efektywności energetycznej obiektów oraz produkcję
energii z OZE obejmujące m.in:
- montaż energooszczędnego oświetlenia typu np. LED,
-montaż instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej.
Spółdzielnia Kółek Rolniczych z siedzibą w Stodoły Kolonie 54. Na obiektach

prz edsiębiorstwa
pTzewidziano
prz eprowadzenie
prac
mo dernizacyjnych
ulderunkowanych na poprawę efektywności energetycznej obielstów oraz produkcję
energii z OZE obejmujące m.in:

- i'emont generalny wykończenia i wypo sażenia budynków biurowo-warsztatowych,
- wymiana stolarki oldennej i drzwiowej,
-wymiana połaci dachu wraz z dociepleniem,
- docieplenie ścian zewnętrznych,

- montaż pomp ciepła lub kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania ciepłej

wodyużytkowej,
-montaż energooszczędnego oświetlenia typu np. LED,

-montaż instalacji fotowoltaicznej do i)rodukcji energii elektrycznej.

•

Tadeusz Firmanty „REHSIP" Regeneracja Elementów Hydraulild Siłowej i Pneumatyki
z siedzibą iirzy ul. Polnej 3 w m. Gliniany. Na obiektach przedsiębiorstwa przewidziano

przeprowadzenie prac modernizacyjnych ulderunkowanych na poprawę efektywności
energeqrcznej obiektów oraz i]rodukcję energii z OZE obejmujące m.in:
- montaż energooszczędnego oświedenia typu np. LED,
- docieplenie i)rzegród zewnętrznych oraz wymiana stolarld oldennej i drzwiowej,
-wymiana kotła węglowego na jednostkę zasilaną gazem ziemnym,
- modemizacja instalacji chłodzenia wraz z uldadem odzysku ciepła,
- montaż pompy ciepła typu grunt-woda na cele ogrzewania, przygotowania ciepłej wody
użytkowej oraz cele technologiczne,
-montaż instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej (około 35-4o kwp).

01uęgowa Spółdzielnia Mleczai'ska z siedzibą w m. Bidziny 2g. Na obiektach

przedsiębiorstwa
przewidziano
przeprowadzenie
prac
modemizacyjnych
ulderunkowanych na poprawę efektywności enei'getycznej obieków oraz produkcję
energii z OZE obejmujące m.in:
- remont generalny wykończenia i wyposaż enia budynków.,
-wymiana stolarld oldennej i drzwiowej,
- ocieplanie stropów i stropo.dachów,
- docieplenie ścian zewnętrznych i podłóg,

- montaż pomp ciepła i kolektorów słonecznych,
- montaż energooszczędnego oświetlenia typu np. LED,

-montaż instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej,
-termomo dernizacj a kotłowni parowej
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-mo dernizacja instalacji technologiczno-chłodniczej.

•

Piekarnia „Kama" z siedzibą w m. Jasice 3o. Na obiektach przedsiębiorstwa przewidziano

przeprowadzenie prac modemizacyjnych ulderunkowanych na poprawę efektywności
energetycznej obiektów oraz produkcję energii z OZE.
•

Przedsiębiorstwo Usług Handlowych „SKAR" z siedzibą w m. Jasice 2aL. Na obielstach

przedsiębiorstwa
przewidziano
przeprowadzenie
prac
modernizacyjnych
ulderunkowanych na poprawę efeldywności energetycznej obiektów oraz produkcję
•

energii z OZE.
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ZBIGHAL" z siedzibą w m. Gierczyce 47A.

Na obiektach przedsiębiorstwa przewidziano przeprowadzenie prac modernizacyjnych
ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej obiektów oraz produkcję
•

energii z OZE.
Przedsiębiorstwo „HENRIX" Henryk Ki^riatek z siedzibą w m. Gierczyce 34. Na obiektach

przedsiębiorstwa
przewidziano
przeprowadzenie
prac
modemizacy).nych
ulderunkowanych na poprawę efektywności energetycznej obiektów oraz produkcję
energii z OZE.

•

Przedsiębiorstwo „OMYA" Sp. z o.o. oddział]asice z siedzibą w m. Tasice i. Na obiektach

•

przedsiębiorstwa
przewidziano
i)rzeprowadzenie
prac
modemizacyjnych
ulderunkowanych na poprawę efektywności energetycznej obiektów oraz produkcję
energii z OZE.
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ELMAR" z siedzibą w m. Bidziny gA.

Na obiektach przedsiębiorstwa przewidziano przeprowadzenie prac modemizacyjnych
uldemnkowanych na poprawę efektywności energetycznej obiektów oraz produkcję
•

energii z OZE.
Przedsiębiorstwo

„CARTIL

s.c."

z

siedzibą

w m.

Bidziny 33A.

Na

obidc[adi

przedsiębiorstwa
przewidziano
przeprowadzenie
prac
modernizacyjnych
ulderunkowanych na poprawę efektywności energetycznej obiektów oraz produkcję
•

energii z OZE.
Przedsiębiorstwo „TRANS-BID" z siedzibą w m. Bidziny 2. W ramach przedsiębiorstwa

dopuszcza się zarówno przeprowadzenie prac modemizacyjnych ulderunkowanych na

•

poprawę efektywności energetycznej obielstów czy produkcję energii z OZE oi'az
wymianę floty transportowej.
Gospodarstwo rolne Norbert Głąb z siedzibą w m. Mikułowice 27. Na obiektach

gospo darstwa przewidziano przeprowadzenie prac inodernizacyj nych ukierunkowanych
na poprawę efekywności energetycznej obieldów oraz produkcję energii z OZE.
•

SKUP i SPRZEDAŻ ZBÓŻ I KASZ „EKO-KASZ" z siedzibą w m. Mierzanowice i3.

•

W ramach przedsiębiorstwa dopuszcza się zarówno przeprowadzenie pi'ac
inodemizacyjnych ulderunkowanych na poprawę efekqrwności energetycznej obiektów
czy produkcję energii z OZE oraz wymianę floty transportowej.
Przedsiębiorstwo Smylda Anna z siedzibą w m. Mierzanowice i5. Na obiektach

przedsiębiorstwa
przewidziano
przeprowadzenie
prac
modernizacyjnych
ukierunkowanych na pc)prawę efektywności energetycznej obiektów oraz produkcję
•

energii z OZE.
Przedsiębiorstwo „ZAWADZKI-TRANS" z siedzibą= w m. Oriowiny 2i. W ramach

i)rzedsiębiorstwa dopuszcza się zarówno przeprowadzenie prac modemizacyjnych
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ulderunkowanych na poprawę efektywności energetycznej obiektów czy produkcję
energii z OZE oraz wymianę floty transportowej.
Gospodarstwo rolne Adamczyk Sławomir z siedzibą w m. Mierzanowice 28. Na obiektach

•

gospo darstwa i)rzewidziano przeprowadzenie prac modemizacyjnych ulderunkowanych
na poprawę efekywności energetycznej obiektów oraz produkcję energii z OZE.
Gospodarstwo rolne Artur Budzisz z siedzibą w m. Mierzanowice i7. Na obiektach

•

gospo darstwa pi'zewidziano przeprowadzenie prac modernizacyjnych ulderunkowanych
na poprawę efektywności energetycznej obiektów oraz produkcję energii z OZE.
Firma Handlowa Barszcz Wiesław z siedzibą w m. Wlonice sA. Na obiektach
przedsiębiorstwa
przewidziano
przeprowadzenie
prac
modernizacyjnych
ulderunkowanych na poprawę efektywności energetycznej obiektów oraz produkcję

•

energii z OZE.
Sldep Spożywczo-Przemysłowy

z

siedzibą

w

m.

Koszyce

i5.

Na

obiektach

przedsiębiorstwa
przewidziano
przeprowadzenie
prac
modernizacyjnych
ulderunkowanych na poprawę efektywności energetycznej obiektów oraz produkcję
energii z OZE.

•

Przedsiębiorstwo „ANROL" Anna Gorazd z siedzibą w m. Łopata 33. Na obiektach

przedsiębiorstwa
przewidziano
przeprowadzenie
prac
modernizacyjnych
ulderunkowanych na poprawę efektywności energetycznej obiektów oraz i)rodukcję
energii z OZE.

•

Przedsiębiorstwo Ushig Rolniczych Gorazd Grzegorz

z siedzibą w m. Łopata 33.

Na obiektach przedsiębiorstwa przewidziano przeprowadzenie prac modemizacyjnych
ulderunkowanych na poprawę efektywności energetycznej obiektów oraz produkcję
energii z OZE.

•

Przedsiębiorstwo „ARTUR" Artur Lawęda z siedzibą w m. Łopata. 23. Na obiek[ach

przedsiębiorstwa
przewidziano
przeprowadzenie
prac
modernizacyjnych
ulderunkowanych na poprawę efektywności energetycznej obielstów oraz i)rodukcję
energii z OZE.

•

Przedsiębiorstwo „ROLKA" Jędrzejewsld Sławomir z siedzibą w m. Wojciechoi^ńce 53.

Na obiekt:ach przedsiębiorstwa przewidziano przeprowadzenie i)rac modemizacyjnych
ulderunkowanych na poprawę efektyv\mości energeqrcznej obielstów oraz produkcję
energii z OZE.

•

Przedsiębiorstwo F.H.U.P. ROS-MAR z siedzibą w in. Sadłowice 54. Na obiektach

przedsiębiorstwa
przewidziano
i)rzeprowadzenie
prac
modernizacyjnych
ulderunkowanych na i)oprawę efektywności energetycznej obiektów oraz produkcję
energii z OZE.

•

Przedsiębiorstwo Ama Stępień Usługi Mechaniczne z siedzibą w m. Bidziny iii.

Na obiektach przedsiębiorstwa przewidziano przeprowadzenie prac modernizacyjnych
uldei'unkowanych na poprawę efektywności energetycznej obiektów oraz produkcję
•

eneigii z OZE.
Przedsiębiorstwo P.H.U. GES Si). z .o.o. z siedzibą w m. Bidziny i42. Na obiektach

przedsiębiorstwa
przewidziano
przeprowadzenie
prac
modemizacyjnych
ulderunkowanych na poprawę
efektywności energetycznej
obieldów (in.in.
termomodernizacja budynku biurowego oraz budynlm magazynowego)oraz pi'odukcję
energii z OZE (montaż instalacji PV, wiati'aków, kolektorów słonecznych i innych).
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•

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Metarol" Sp. z o.o. z siedzibą w m. Drygulec

•

36.
Na
obiekach
przedsiębiorstwa
przewidziano
przei)rowadzenie
prac
modemizacyjnych ulderunkowanych na poprawę efekty"mości energetycznej obiektów
oi'az produkcję energii z OZE.
Usługi księgowe Duda Agnieszka z siedzibą w m. Drygulec 77. Na obiektach

•

przedsiębiorstwa
przei^ridziano
przeprowadzenie
prac
modernizacyjnych
ulderunkowanych na poprawę efekqrwności energetycznej obieldów oraz produkcję
energii z OZE.
Przedsiębiorstwo P.P.H.U. „ANGE" Andrzej Ostrowsld z siedzibą w m. Ługi 9.

Na obiektach przedsiębiorstwa przewidziano przeprowadzenie i)rac modernizacyjnych
ulderunkowanych na poprawę efektywności energetycznej obield:ów oraz produkcję
energii z OZE.

•

Gabinet Weterynaryjny z siedzibą w m. Drygulec 74A. Na obiekach przedsiębiorstwa

•

przewidziano przeprowadzenie prac modernizacy).nych ulderunkowanych na poprawę
efektywności energetycznej obiektów oraz produkcję energii z OZE.
Sldep Spożywczo-Przemysłowy Kaczmarczyk Krystyna z siedzibą= w m. Drygulec 55.

•

Na obiektach przedsiębiorstwa przewidziano przeprowadzenie prac modernizacyjnych
ulderunkowanych na poprawę efektywności energetycznej obield:ów oi'az produkcję
energii z OZE.
Przedsiębiorstwo „MEGAWITA" Maciej Małldewicz z siedzibą w m. Drygulec 3.
Na obiektach przedsiębiorstwa przewidziano przeprowadzenie prac modernizacyjnych
ukierunkowanych na poprawę efekqrwriości energetycznej obieldów oraz produkcję
enei'gii z OZE.

W przedstawionych powyżej przedsiębiorstwach, jak i tych ewentualnie nowopowstałych
dopuszcza się wdrożenie wszelldch możliwych działań inwestycyjnych związanych z gospodarką
niskoemisyjną.
Termin realizacji: 2oi6-2o2o

0
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Budowa i modernizacja uldadu komunihcyjnego Gminy

Jednostk
odpowiedzialna

Gmina Wojciechowice

Redukcja zużycia
energii [Mwh]

inwestycyjne

Rodzaj działania
Redukcja emisji `

[t C02]
Szacowany koszt
inwesqJcyjny [zł]

Wzrostwykorzystania
OZE [Mwh]

6lo ooo zł

Pi'ognoza zmian emisji dwutlenku węgla w perspektywie do roku 2o2o wskazuje na pogłębiający
się i znacząc'y udział sektoi'a transi)ortu w bilansie ogólnym Gminy Wojciechowice. Wzmożony
iuch wpłynie na pogłębienie degradacji infi.astruktury drogowej, której modemizacja stanowi

znaczne obciążenie dla budżetu Gminy. W ramach działania przewidziano inwestycje związane
z budową lub modemizacją= dróg i ścieżek rowerowych. Nowopowstałe odcinld szlaków
komunikacyjnych poprawią również i)łynność, przejezdność i bezpieczeństwo i'uchu drogowego

dróg już eltiploatowanych. W ramach zadania przewidziano m.in. :

Zadanie l0.1. Pfzebudowa drogi gminnej flr 004489T Drygulec

t. _ ` _
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Zadanie obejmuje i)oprawę nawierzchni mineralno-bitumicznej drogi gminnej (w obrębie
miejscowości Drygulec) na długości około 743 m.
WslmźnikireaHzacjizadania:

Redukcja zużycia energii: 8,58 Mwh
Wzrost wykorzystania OZE: o,oo Mwh
Redukcja emisji C02: 2,29 t
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Szacowany koszt inwestycyjny: i5o ooo zł
Perspektywa czasowa: 2oi6-2o2o
Odi) owiedzialno ść realizacyjna: Gmina

Wojciechowice
Zadanie 10.2. Prżebudowa drogi gmimej nr 004523T Kunice -GrochQcic`e.-__-y_-,--J:~r 4-`J

.` -`-=-,-k`;`;, .--,! J-` :iś:-Ś-=

Zadanie obejmuje poprawę nawierzchni mineralno-bitumicznej drogi gminnej Kunice Grochocice na długości okolo 2 726 m.

Wskaźniki realizacji zadania :

Redukcja zużycia energii: 3i,46 Mwh
Wzrost wykorzystania OZE: o,oo Mwh

Perspektywa czasowa: 2oi6-2o2o

Redukcja emisji C02: 8,4ot

Odp owiedzialność realizacyj na : Gmina

Szacowany koszt inwestycyjny: 2oo ooo zł

Wojciechowice

Plan Gos odarki Niskoemi

d]a Gmin

na lata 2016-2020

Zadanie 10.5. Przebudowa drogi gmimej m 004516T Stodoły Kolonia -Kosżyce

Zadanie obejmuje poprawę naLwierzchni mineralno-bitumicznej drogi gminnej Stodoły Kolonia Koszyce na długości około 2 557 m.

Wskaźniki realizacj i zadania :

Redukcja zużycia energii: 29,5i Mwh
Wzrost wykorzystania OZE: o,oo Mwh
Redukcja emisji C02: 7,88 t

Szacowany koszt inwestycyjny: 2oo ooo zł
Perspektywa czasowa: 2oi6-2o2o
Odp owiedzialno ść realizacyjna : Gmina

Wojciechowice

Zadanie 10.7. Przebudowa drogi gmimej ńr 004502T Lisów-Gierczyce

Zadanie obejmuje poprawę nawierzchni mineralno-bitumicznej drogi gminnej Lisów-Gierczyce
na długości około 2 258 m.

Wskaźnild realizacji zadania:

Redukcja zużycia energii: 26,o6Mwh
Wzrost wykorzystania OZE: o,oo Mwh
Redukcja emisji C02: 6,96 t

Szacowany koszt inwestycyjny: 2oo ooo zł
PerspekF^ra czasowa: 2oi6-2o2o
Odi) owiedzialnoś ć realizacyj na: Gmina

Wojciechowice

Plan Gos odarki Niskoemis

Działanie iH n

na lata 2016-2020

Edukacja w myśl zrównoważonego rozwoju - działania
informa.cyjno~edukacyjne

Jednostka
odpowiedzialna

Gmina Wojciechowice

Redukcja zużycia

niedefiniowalne

energii [Mwh]

inwestycyjne

Rodzaj działania

Redukcja emisji

niedefiiiiowalne

[t C02]

Wzrost wykorzystania
OZE [Mwh]

niedefiniowalne

Szacowanykoszt

` `

inwesqrcyjny [zł]

2o ooo Zł

W ramach działania przewidziano realizację projek[ów informacyjno-edukacyjnych w zakresie
poprawy efektywności enei'getycznej i OZE, wpływu realizowanych inwestycji na środowisko
naturalne i ludzi, ukazania korzyści ekonomicznych dla mieszkańców i samorządu lokalnego.
Poszczególne projekty edukacyjno-infórmacyjne powinny być dostosowane do wieku, płci i

statusu zawodowego i społecznego danej grupy społecznej, tak aby przehz za nimi idąqr był
przystępny i zrozumiały.

Prowadzona kampania informacyjno-promocyjna służy zmianie zachowań społecznych w
zakresie racjonalnego wykorzystania energii poprzez podniesienie wśród mieszkańców Gminy
świadomości w qm zalqesie.

Działanie nr n

Planowanie przestrzenne

Jednosth
odpowiedzialna
Redukcja zużycia

energii [Mwh]
Wzi'ostwykorzystania
OZE [Mwh]

Działanie

rekomenduje

Gmina woj ciechowice
niedefiniowalne
niedefiniowalne

wdrażanie

Rodzaj działamia

Redukcja emisji

inwestycyjne

niedefiniowalne

[t C02]
Szacowanykoszt

inwestycyjny [zł]

zapisów w miejscowych planach

zagosi)odarowania

przestrzennego, umożliwiających ograniczenie zużycia energii, wzrost wykorzystania OZE a t)m
samyin ograniczenie emisji w Gminie. Za.pisy te dotyczą np. zagospodarowania przestrzeni
publicznej oraz ustalenia zakazu/ograniczenia stosowania paliw stałych, w obrębie
projektowanej zabudowy (w przypadku stosowania indywidualnych systemów grzewczych).
Założony cel wspierać będą zapisy, dzięki którym budynld mogą być budowane według
wysoldch standardów energetycznych, co dodatkowo zmniejszy ich zapotrzebowanie na energię.

Plan Gos odarki Niskoemis

Działanie nr i3

Jednostka
odpowiedzialna
Redukcja zużycia

energii [Mwh]

Wzrostwkorzystania
OZE [Mwh]

dla Gmri

na lata 2016-2020

Realizacja. systemu „zielonych zamówień publicznych"

Gmina Woj ciechowice

niedefiniowalne

riedefiniowalne

Rodzaj działania
Redukcj a emisji

inwesqrcy7ne

niedefiniowalne

[t C02]
Szacowanykoszt
inwestycyj ny [zł]

W ramach Działanie rekomenduje się wdi'ażanie systemu „zielonych zamówień„ publicznych od
oi.oi. 2oi7 r. definiujących politykę, w i'amach ldórej i)odmioty publiczne włączają kryteria i/1ub
wymagania ekologiczne do procesu zakupów i poszuhją rozwiązań ograniczających negatywny
wpływ produlstów/usług na środowisko oraz uwzględniających cały cyld życia produktów, a
poprzez to wpływają na rozwój i ui)owszechnienie technologii środowiskowych.

Na etapie ustalenia procedur udzielania zamówień publicznych w Gminie Wojciechowice
uwzględnić czynniki ekologiczne przy wyborze specyfikacji technicznych oraz kryteriach oceny,
a także ldauzulach umów.
Zielone zamówienia publiczne to inaczej ekologiczne zamówienia, w których instytucje

publiczne uwzględniają asi)ekty środowiskowe w procesie dokonywania. publicznych zahpów.
Są one slmtecznym narzędziem kształtującym zrównoważone wzorce, mogące znacznie
usprawnić silny rozwój usług o zmniejszonym vpływie na środowisko, wprowadzających zielone
technologie oraz nowoczesne rozwiązania, prowadzących do zwiększenia konkurencyjności
przedsiębiorstw.
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:LarJl- o darki Niskoemis
Zadanie 4.3. Montaż instalaćji fotowoltaicznej nabudynkuSzkołyPodstawowejwStodolach

Zadame 4.4. Montaż instalacji fotowoltaicznej nabudynlmSzkołyPodstawowejwGierczycach

Gminawojciechowice,Zarządyobiektów

na lata 2016-2020

inwestycyjne

2ol6-2o2o

4,74

0,C'O

5,rio

33 ooo Zł

inwestycyjne

2ol6-2o2o

2,37

0'00

2,85

16 5oo Zł

inwestycyjne

2ol6-2o2o

n'85

0,00

inwestycy7ne

2ol6-2o2o

3,16

0,00

3,80

22 ooC) Zł

Gmina woj ciechowice,
inwestycyjne
Mieszkańcy Gminy

2ol6-2o2o

76,73

225,00

0,00

5oo ooo zł(

Gminawojciechowice,
inwestycyjne
Mieszkańcy Gminy

2016-2020

4o6,62

124'26

io68,17

5 035 ooo zł

2ol6-2o2o

148'47

124,26

inwestycyjne

2ol6-2o2o

258,15

0'00

757,03

4 51o ooo zł

inwestycy7.ne

2016-2020

123,23

0,00

L48,20

78o ooo zł

Gmina Woj ciechowice

inwestycyjne

2ol7-20I9

45,52

45,99

8,76

39o ooo zł

Gmina Wojciechowice

inwestycyjne

2017-2019

38,24

45'99

0,00

2oo ooo Zł

Gmina Wojciechowice

inwestycyjne

2017-2019

7,28

0,00

8,76

19o ooo Zł

LokaJni
przedsiębiorcv

inwestycyjne

2016-2020

100,00

100,00

1 ooo ooo ZI

Gminawojciechowice

inwestycyjne

2ol6-2o2o

m,26

416,72

0'00

3 6oo ooo zł

Gminawojciechowice

inwestycyjne

2ol6-2o2o

2,29

8,58

0'00

15o ooo Zł

Gmina Woj ciechowice

inwestycyjne

2ol6-202o

8,40

0'00

2oo ooo Zł

Grrina Wojciechowice,Zarządyobiektów

Zadanie 4.5. Montaż insta]acji fotciwoltaicznej na

Gminawojciechowice,
Urzędu Gminy w woiciechowicach Zarządv obiektów
Zadarie 4.6. Montaż instaJacji fotowoltaicznej na Grnina Woj ciechowice,
budvnh Ośrodka Zdrowia w Woi ciechowicach Zai'ządy obiektów
bud

14'25

82 5oo Zł

Promocj a budo`mictwaenergooszczędnego-

Działarie
nr5

termomodernizacjaobiektówmieszl(alnvch

DziałaJiie

Mo dernizacja systemów
ogrzewania oraz przygotowamaC.lv.u.

nr6

Zadanie 6.i. Modemizacja systemów ogrzewania Gmina Woj ciechowice,
obiektów mieszkalnvch Mieszkańcv Gminv
Zadanie 6.2. Przygo[owanie cieplej wo dy uźyŁkowej Gminawojciechowice,
za omocą altematirwn ch sposobów T)ozvskania Mieszkańcy Gminv

Działanienr7
DziałanienT8

Montaż insta]acj ifotowoltaicznych iia obiektachmieszkalnych

Modernizacja oś`tietlenia ulic

Gmina Woj ciechorice,MieszkańcyGminy

inwestycyjne

311'14

525 ooo zł

ZadaniePOP 8.i. Modemizacja ciświe [lenia ulicznegorzezmontażenergooszczędnychoprawoświedeniowvch

Zadarie 8.2. Montaż oświetlenia ulic zwykorzystariemnośnikówOZE

Dzialanie

Zrównoważony rozwój podmiotów

nr9

dzialalności j=osp odarczej

Działanienr10

Budowa i modernizacja układukomunikacyjnefĘoGminy

Zadanie io.i. Pizebudowa drogi grinnej ni`oo448oTDrvgulec
Zadanie io.2. Przebudc)wa drogi gminnej nroo4523TKunice-Grochocice
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31'46
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i`a lata 2016-2020

Plan Gos odarki Niskoe

Obok

realizacji projeldów scharakteryzowanych w tabeli 57 „Harmonogram realizacji

projektów" będzie istniała możliwość realizacji działań w obszarach istotnych dla Gminy
Wojciechowice, przez niezidenĘ7fikowanych dotąd interesariuszy, w tym również np. „projekbr

parasolowe" zgodnych Szczegółowym opisem osi priorytetowych Regionalnego Programu
Operacy).nego Województwa Świętokzysldego dla osi priorytetowej 3. Efektywna i zielona

energia w ramach poniższych działań:

[Działanie 3.i. WytwarzaJiie i dystiybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Typyprojektów:
i) budowa, przebudowa i modemizacja (w qm zalmpie urządzeń) infiastruktury, służącej do
i^qrtwarzania energii elekrycznej i cieplnej, pochodzącej ze wszystldch źródeł odnawialnych
(energia wodna,

wiatru,

słoneczna,

geotermalna,

podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.
2) budowa lub modemizacja jednostek i^rytwarzania

biogazu,

biomasy)

energii

elektiycznej

z

inożliwością

i

ciepła w

wysokosprawnej kogeneracji z OZE. z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/
pTzesyłowej,

3) budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu w
trigeneracji z OZE, mające na ce]u zmniejszenie kosztu i ilości energii pierwotnej niezbędnej
do i^rytworzenia każdej z tych form energii odrębnie z możliwością podłączenia do sieci
dystrybucyjnej / przesyłowej,

4) budowa i montaż instalacji służącej do produkcji biokomponentów i biopaliw (drugiej
i trzeciej generacji).

Działanie
3.2.
Efekqr"mość
wi)rzedsiębiorstwach.
Wsparciem

zostaną=

energetyczna

i

objęte projekty dotyczące poprawy

odnawialne

źródła

efekt]7i^mości

energii

energetycznej

(z

uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw, mające naL celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii
cieplnej, polegające na:

i) modemizacji i rozbudowie linii produkcyjnych (w qm zahp urządzeń, maszyn) na bardziej
efd{tywne energetycznie,
2) głęboldej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w prz edsiębiorstwach,

3) zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,
4)

zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii

pro dukcj i i użytkowania energii.
Wprc)wadzenie systemu zarządzania energią w oparciu o TIK nie może być

odrębnym

projektem, może stanoi^rić jedynie element projeltii.

Wśród ww. projektów wsparcie uzyskają również przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu
surowców wtómych
w procesie produkcyjnym, w wynilm czego podniesiona zost:anie
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efektywność energetyczna i kosztowa przemysłu i usług w regionie.

Działanie 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych
źiió deł energii w sektorz e publicznym i mieszkaniowym
Wsparcie otrzymają projekĘr doqrczące głęboldej modernizacji energetycznej budynków
użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszhlnych wraz z wymianą
wyposażenia tych obiektów na energooszczędne związane m.in. z:
i) ociepleniem obiektu,
2) wymianą olden, drzwi zewnętrznych, oraz oświetlenia na energooszczędne,

3) przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła lub
podłączeniem do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i ldimatyzacji oraz instalacji wodnokanalizacyjnych,

4) instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

5) instalacją systemów chłodzących, w qm również z OZE,
6) instalowaniem urządz eń energo oszcz ędnych naj nowsz ej generacji,

7) wymianą / izolacją pokrycia dachowego,
8) instalacj ą systemów inteligentnego zarządzania energią:,
9) mila.okogeneracją.

Wzmocnieniu efektów realizowanych projektów służyć będą inteligentne systemy zarządzania
energią w oparciu o technologie TIK.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe będzie dofinansowanie inwestycji w kotły

spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, pod warunkiem osiągnięcia znacznie
zwiększonej efektywności energetycznej, jak również w szczególnie pilnych potrzebach,
przyczyniających się do zmniejszenia emisji C02 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do
znacznego zwiększenia oszczędności energii. Niniejsze inwestycje mogą zostać wspai't:e jedynie

w przypadku, gdy koszt podłączenia do sieci ciepłowniczej na danym obszarze przewyższa koszt
inwestycji w niniejsze kotły.

Indywidualne piec e i miki'okogeneracj a :
Rezultatem wsparqrch projektów musi być znaczna redukcja C02 w odniesieniu do istniejących
instalacji (o co najmniej 3o% w przypadku zamiany spalanego paliwa), a urządzenia do
ogrzewania powinny charakteryzować się (obowiązującym od końca 2o2o r.) minimalnym
poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone
w przepisach wykonawczych do dyrekty`^ry 2oog/i25/WE z dnia 2i paździemika 2oog r.
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Powodzenie realizacji PGN zależne będzie od sukcesywnego wdrażania poszczególnych jego

działań. W celu właściwego przygotowania i wdrożenia projektu został opi'acowany szei'eg

narzędzi, który umożliwi spi'awne zarządzanie realizacją zadań, bieżącą kontrolę zgodności

wypracowywanych rozwiązań z założeniami projektu, pozyskanie fhnduszy oraz nadzór nad
terminową realizacj ą zadań.
W dalszej części rozdziału zawarto opis sti'uldir organizacyjnych PGN wraz z opisem zalffesu
ob owiązków i odp owiedzialnoś ci.
Schemat 4. Elementy składowe wdrożenia projektu

Źródło: oi)racowanie własne

Uwarunkowania prawne narzucone pi'zez ustawodawcę naldadają na jednosdd samorządu
terytorialnego odpoi^riedzialność za zrównoważony rozwój ich obszaru. Samorząd Gminy

Wojciechowice będzie nie tylko wykonawcą polityld energetycznej, ale również jej twórcą,

przeldadając politykę lGajową na poziom lokalny. Budynki publiczne oraz energochłonna
inflastrulmira komunalna gminy są jednym z głównych ogniw w bilansie energetycznym
a zatem talże w bilansie emisji zanieczyszczeń powietrza.

Biorąc i)od uwagę powyższe, odpowiedzialność za realizację „Planu Gospodai'Id
Niskoemisyjnej dla Gminywojciechowice" spocznie na Urzędzie Gminy Wojciechowice.
Szerold zakres rzeczowy Planu i zadań inwestycyjnych w nim zawartych uniemożliwia

przekazanie zarządzania jednemu z refei'atów ui'zędu. W pracach wdrożeniowych do]mmentu
będą uczestniczyć pracownicy co najmniej następujących referatów i samodzielnych stanowisk
Pracy:
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Schemat 5. Zarządzanie Planem

Źródło:opracowariewtasne

Wdrażanie zarządzania energetycznego rozpocznie się od wyznaczenia osoby do realizacji

zadań w ramach stanowiska Lider ds. wdraźania Planu. Osoba do pracy na qm stanowisku
zostanie wyznaczom przez Wójta i będzie odpowiedzialna od oi.oi.2oi7 r. za realizację całego
Planu Gospodarld Niskoemisyjnej kierując się ideą zrównoważonego rozwoju, 1stórej częścią jest

dążenie do zapewnienia efekqrwności energetycznej. W zakres obowiązków pracownika wejdą:

i. Nadzór nad merytoTycznym zakresein projektu, koordynacja wszelkich prac
związanych z przygotowaniem oraz wdroż eniein proj ektu.
2. Współpraca z Komitetem ZaTządzającyin, ]ednostkami wspomagającymi oraz jednostkami
zewnętrznymi.

3. Wybór doradców technicznych zgodnie
komp etencjami ewentualnych specj alistów.

z

tematyką

i)1anowanej

inwestycji

oraz

4. Dostosowywanie zarekomendowanych w projekcie działań do ak[ualnie obowiązujących cen,
warunków technicznych i opłacalności inwestycji.
5. Sukcesywne wdi'ażanie oboi^riązujących aktów prawnych, strategii,
i)onadregionalnego z zakresu racj onalnej gospodarld nisko emisyjnej.

planów szczebla
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6. Udział w przygotowaniu bądź aktualizacji planów ochrony środowiska, strategii rozwoju,

planów energetycznych oraz planaLch zagospodarowania przestrzennego. Wprowadzanie
zapisów zgodnych z nhiejszym projektem w rozdziałach i)owiązanych z energetylq oraz
ochroną środoriska.

7. Wprowadzanie własnych koncepcji działań energooszczędnych.
8. Stała aktywność na gruncie ijozyskania finduszy zewnętrznych do realizacji zadań
proekologicznych.

9. Nadzór nad wykonawstwem pod kątem terminowości oraz jakości wywiązania się
z inwestycji przez jednostki zewnętrzne.

io. Zarządzanie bazą danych oraz stroną internetową utworzoną w rainach projektu.
ii. Gromadzenie wszelldej

dokumentacji

związanej

z projektem w Ęm

dolmmentów

poświadczających stan zużycia energii elekrycznej, cieplnej i paliw.
i2. Obsługa biurowa i logistyczna.

i3. I'omoc mieszkańcom oraz przedsiębiorstwom zlokalizowanym na terenie
w pozyskaniu dotacji na poprawę efdctywności energetycznej i instalacje OZE.

gminy

i4. Rozi)owszechnianie „dobrych nawyk" i upowszechnianie wiedzy w dziedzinie użytkowania
energii.

i5. Kontrola zużycia, kosztów energii oraz prognoza ich zmian.
i6. NaLdz ór energetyczny nad obiekt:ami użytecznoś ci publicznej.

i7. Udzielenie eksperddch rad zainteres owanym mieszkańcom gminy.
i8. OrganizaLcja szkoleń dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

ig.Wdrażanieelementówniskoemisyjnychwplanowaniuprzestizennymgminy.
2o. Monitoring osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu.
2i. Opracowanie procedur organizacji współpracy (komunikacji w projekcie, kontroli postępu
prac i weryfikacji efdctów ekologicznych) .

Iauczc)wym zadaniem powierzonym Liderowi będzie uwzględnianie w Specyfikacjach lstotnych
Warunków Zamówienia inwestycji kryterium efektywności energetycznej. Zgodnie z Dyrektywą
unijną 2oo4/i7/WE i 2oo4/i8/WE oi.az ustawą Pi'awo Zamówień Publicznych dopuszcza się
stosowanie kryteriów środowiskowych dla produktów i urządzeń kupowanych przez podmioqr
publiczne. „Zielone zamówienia publiczne" mają: na celu zredukować oddziaływanie na
środowisko wszystldch urządzeń zużywających energię popi'zez poprawę ich efekty"ości
wykorzystania.

Komitet Zarządzający. Celem głównym Komitetu Zarządzającego będzie wsparcie Lidera
we wdrożeniu projektu. W sldad tej komórld wejdą osoby najmocniej związane z tematyką
gospodarld niskoemisyjnej z poszczególnych stanowisk organizacyjnych Urzędu Gminy (Wójt
Gminy Wojciechowice, osoba z Referatu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, osoba z Referatu
GospodarkiKomunalnej).

Osoby na t)m stanowisku będą w pełni współpracować z Liderem ds. Wdrożenia Projektu.
Komunikacj a pomiędzy tymi j ednostkami będzie pTz ebiegać na dwó ch płaszczyznach :

i

Sfałe/.: Wymiana bieżących informacji na temat dziedzin związanych z projekem.
Sukcesywne przedłużanie

zużycia paliw do aktualizacji bazy danych.

planowanie inwestycji i p ozyskiwanie nowych źi'ó deł finansowania,

Wspólne
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Pynamźczrie/... W trakcie zaawansowanych działań inwestycyjnych czy decyzyjnych

w obrębie projeldi. Przygotowywanie dolmmentacji pod zamówienia publiczne czy
dokumenqr strategiczne. Współpraca z doradcami technicznymi.

}ednostki wspomagające. Szerold zalffes przedstawionych w projekcie inwestycji, zaangażuje
w mniejszym stopniu do praqr i'ównież: Referat Finansowy; Referat Organizacyjny i Obsługi
Rady Gminy, Radca Prawny i Jednostld Podległe: Instytucje lmltury, oświatowe, komunalne,
pomocy społecznej, ochrony zdrowia, przy wsparciu radcy prawnego.

Pomoc zarówno dla Lidera jak i Komitetu Zarządzającego będzie adekwatna do aktualnego
zakresu obowiązków tych jednostek. Podstawą współpracy będzie również wyiniana infomacji
„energetycznych" jak i ścisłe wzmożone działanie podczas procesów inwestycyjnych.

Doi'adcy techniczni. Działania przedstawione w projekcie oparte zostały na wysoce
efektywnych i przyjaznych środowisku przedsięwzięcia.ch inwestycyjnych. Technologie
mogą okazać się pionierskie na rynlm lokalnym a nawet krajowyiii. Pi'awidłowa anaJiza
inwestycji już na etapie planowania oraz dobór odpowiednich komponentów instalacji może
wymusić zastosowanie si)ecjalisqrcznej wiedzy w qm zakresie. Realizacja PGN obejmie
zastosowanie wielu rozwiązań naprawczych, z tego też powodu Lider ds. Wdrażania Planu nie
będzie w stanie być ekspertem we wszystldch qrch dziedzinach. Planuje się zatem wsparcie

zewnętrznych

doradców

w

realizacji

PGN,

głównie

na

etapie

planowania

działań

inwestycyjnych. W zależności od i)oruszanej dziedziny wykwalifikowani specjaliści będą

wspierać inwestorów, co w procesie eksploatacji stanowić będzie gwarancję opłacalności

i bezpieczeństwa inwestycji. Ponadto zostaną i)odjęte luold, aby przedsiębiorcy zainteresowani
poprawą eftkĘywności energetycznej swoich zaldadów, Spółld i Jednostki Podległe UG oraz

pozost:'łe placówld usługowo-użytkowe w miarę możliwości mogli również skorzystać z tego
typu pomocy.
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Samorząd lokalny i)osiadającry wystarczające środki finansowe może samodzielnie realizować

projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej. Jednakże władze doświadczają
obecnie ogromnej presji dotyczącej wydatków i ograniczają kapitał, który dana gmina mogłaby

zainwestować, a w szczególności kwoty, które mogłaby pożyczyć. Poważnym problemem jest

i'ównież brak wykwalifikowanej kadiy specjalizującej się w najnowszych dostępnych na rynku
technologiach. Wybór najkorzystniejszych rozwiązań jest podstawą długoterminowych zmian
na rzecz poprawy efektywności energetycznej w gminie, redukcji C02, a co za t)m idzie si)ełnienia unijnych i krajowych wymogów prawnych. Biorąc i]od uwagę powyższe planuje się
zaangażowanie władz i instytucji w pozysldwaniu fiinduszy ze środków zewnętrznych
omówionych w poniższych rozdziałach.

Wojewódzlde Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarld Wodnej
Działalność WFOśiGW slmpia się wokół projeków realizowanych w skali poszczególnych
województw. Dlatego też wielkość środków oraz wybór działań do refindacji jest zróżnicowana

ze względu na dany oddział Funduszu. Proponowane wsparcie dotyczy przede wszystldm
jednostek, które mogą pozyskiwać wsparcie finansowe głównie w postaci preferencyjnych
pożyczek z możliwością częściowego ich umorzenia. Wysokość dofinansowania może wynosić

od 7o do so°/o kosztów kwalifikowanych zadania. Na ogół w ramach ogłaszanych konkursów
wniosld przyjmowane są na bieżąco według almalnej listy dofinansowanych projektów na
p oniższ e działania:

• rozwój energetyld odnawialnej opartej o wykorzystanie w procesie wytwarzania energii

promieniowania słonecznego, wiatru i wo dy, zasobów geoterinalnych oraz biomasy,
skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej,
I modemizacja instalacji stanowiących źródła emisji gazów i pyłów,
I zmiana technologii produkcji na energooszczędne i mniej uciążliwe dla środowiska,
i modemizacja kotłowni opalanych paliwem stał]m na zasilane paliwem bardziej
•

ekologicznym,
• 1ikwidacja lokalnych kotłowni opalanych paliwem stał)m i przylączanie obiektów do
•

miej sldej sieci ciepłowniczej ,
podniesienie efektywności gospodarowania energią m.in. poprzez moderiiizację systemów

przesyłu i dystrybucji energii oraz termomodernizację i termorenowację budynków ze
szczególnym uwzględnieniem obieków użyteczności publicznej.

Wojewódzld Fundusz Ochi'ony Środowiska i Gospodarld Wodnej w Kielcach
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Pożyczld i dotacje pi'zyznawane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i

Gospodarld Wodnej w lGelcach, na cele określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2ooi roh Prawo ochrony środowiska (teltit jedno]ity Dz. U. z 2oi3 r., poz.i232 ze zm.), zgodnie z

obowiązującą w Wojewódzldm Funduszu listą przedsięwzięć priorytetowych określoną w
oparciu o politykę ekologiczną państwa, aktualizację Wspólnej Strategii Działania Narodowego
Funduszu i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarld Wodnej na lata 2oi32oi6 z perspektywą do 2o2o roku, „Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych",
„Strategię rozwoju województwa świętokrzyskiego"

oraz

zgodnie z planem działalności

Wojewódzkiego Funduszu i stosowanymi przez Wojewódzld Fundusz kryteriami wyboru
prz edsięwzięć do dofinansowania.

Jako i)riorytetowe traktuje się te przedsięwzięcia, których realizacja wynika z konieczności

osiągnięcia olueślonych w strategicznych dokumentach celów (ze szczególnym uwzględnieniem
strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowiska) oraz konieczności wypełnienia zoboi^riązań

Polsld wobec Unii Europejsldej, związanych z członkostwem w Unii Europejsldej.

Szczegółowe informacje nt. dostępnych pożyczek i dotacjach zawarte są są w „ZASADACH
UDZIELANLA. I UMARZANIA POżYCZEK ORAZ TRYB I ZASADY UDZIEI,ANIA

I ROZI,ICZANIA DOTACJI ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZIGEG0 FUNDUSZU 0CHRONY
ŚRODOWISIU I GOSPODARKI WODNE} W KIELCACH NA 2oi6 ROK" i będą publikowane
w latch kolejnych (htp://www.wfos.com.pl/WFOS).

PROGRAM DLA OSÓB FIZYCZNYCH „OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO

POWIETRZA POPRZEZ MODERNIZAC]Ę INDYWIDUALNYCII KOTŁOWNI, ZAKUP
I MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW'
Dofinansowaniem obj ęte są następuj ące działania w budynkach mieszkalnych j ednorodzinnych :
1. wymiana pieców/kotiów na nowoczesne o wyższej sprawności, przy czym instalacja kotłów na

paliwa stałe (węgiel, biomasa) co najmniej ldasy 4 i wyższej możliwe jest na terenach, gdzie nie
występują przekroczenia norm jakości powietrza i gdzie nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej
i 8azowej,

11. podłączenia. do sieci ciepłowniczej lub gazowej wraz z likwidacją kotła/pieca,
111. termomodernizacja: ocieplenie ścian budynków, ocieplenie dachów, stropodachów, stropów

nad ostatnią kondygnacją, ocieplenie ścian piwnic, stroi)ów piwnic, wymiana olden, drzwi
zewnętrznych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej
(c.w.u.),
(możliwe
jest
dofinansowanie
częściowe
temomodemizacji),
wynikająca
z opracowania zawierającego opis stanu istniejącego termomodernizowanego obiektu,

możliwych do wykonania działań mających na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących
lub przyszłych warunków technicznych, jakim powinny odpowiada.ć budynld, wi'az
z wyliczeniem oszczędności energii,

IV. zalmp i montaż nowych kolektorów słonecznych, wykorzystywanych na zaspokojenie

potrzeb własnych,
V. zakup i montaż nowych i)omp ciepła, wykorzystywanych na zaspokojenie potrzeb własnych,
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VI. zahp i montaż nowych instalacji fotowoltaicznych, wykorzystywanych na zaspokojenie
potrzeb własnych, z zastrzeżeniem możliwości sprzedaży chwilowych nadwyżek energii
elektrycznej do sieci,

VII. zalmp i montaż nowych instalacji wykorzystującej energię wiatru, wykorzystywanych na
zaspokojenie potrzeb własnych, z zastrzeżeniem możliwości sprzedaży chwilowych nadwyżek
energii elektrycznej do sieci.

Cel programu: Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie, pyłów PM2,5, PMio oraz

innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji, zagrażając'ych zdrowiu i życiu
ludzi oraz negat]7wnie wi)ływających na stan środowiska; - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla

oraz innych gazów cieplarnianych , - wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii; propagowanie odnawialnych źródeł energii; - upowszechnianie nowoczesnych technologii
służących ograniczeniu niskiej emisji oraz idei efelqrwnego wykorzystania energii.
Beneficjenci: Osoby fizyczne.

W przypadku osób prowadzącrych działalność gospodarczą w miejscu i'ealizowanego zadania
(tzn. zgodnie z Rejestrem ewidencji działalności gospodarczej / KRS nie prowadzące działalności

gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 1ii)ca 2oo4 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

j.t„ Dz. U. z 2oi3 r. poz. 672 w danym miejscu o olueślonyin adresie) Wojewódzld Fundusz
będzie udzielał pomocy zgodnie z i)rzepisami o pomocy publicznej. 5.2. Forma dofinansowania
Pomoc finansowa może zostać udzielona w formie i)referencyjnej pożyczld częściowo

umarzalnej 5.3. Intensywność dofinansowania: - dofinansowanie w foi'mie pożyczld do 95 %

kosztu kwalifikowanego. -minimalna kwota pożyczld 3 ooo,oo zł.

Bank Gospodarstwa ldajowego

W celu realizacji projeków inwesq7cyjnych zaprezentowanych w niniejszym opi'acowaniu
samorząd lokalny może skorzystać ze wsparcia Funduszu Termomodemizacyjnego Banku
Gospodarstwa lGajowego. Foimą pomocy jest w qm przyi)adku 2o% premia
termomodernizacyjna na wykorzystany luedyt. Z pomocy mogą skorzystać wszysqr inwestorzy,
bez względu na status prawiiy, a więc np.: osoby prawne (spółdzielnie mieszkaniowe i spółld
praLwa handlowegc)), jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby
fizyczne, w qm właś ciciele doiiiów j ednorodzinnych.

Premia
termomodemizacyjna
przysługuje
w
przypadku
realizacji
przedsięwzięć
termomodernizacyjnych, w skład, w których wchodzi m. in.: zmniejszenie zużycia energii na

potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach, zmniejszenie kosztów
i)ozyskania ciepła dostarczanego do budynków - w wynilm wykonania przyłącza technicznego
do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, zmniejszenie
strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilaLjących je lokalnych
źródłach ciepła oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
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Tako zabezpieczenia zasadności przeprowadzonej inwestycji bank wymaga przeprowadzenia

przez wnioskodawcę audyui energetycznego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku
o przyznanie premii sldadanego wraz z wniosldem kredytowym w banku kredytującym.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarld Wodnej
Cel generalny nowej Strategii NFOśiGW, jaldm jest poprawa stanu środoi^riska i zrównoważone

gosi)odarowanie jego zasobami pi'zez stabilne, skuteczne i efekty"me wspieranie przedsięwzięć i
inicjaĘrw służących środowisku zostanie zrealizowany poprzez wdrożenie czterech priorytetów
środowiskowychtj.:

1

i

ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi,

racjonalne gospodarowanie odi)adami i ochrona poitierzchni ziemi,
ochrona i'óżnorodności biologicznej i fiinkji ekosystemów,
ochrona atmosfery (na.jbardziej spójny z niniejszym projektem).

EH-iH

L_-___,______

Tab ela 58. Możliwości f imansowania irwestycji proekologicznych ze środków Narodciweg ci Funduszu Ochrony Srodc)wiska

iiiLiEiii

Dotacja

- opei'atorzy systemów dys[rybucy).nych

do 5o % miluo i małe przedsiębiorstwa

i przesy!owych energii,
- sprzedawcy energii,

do 4o % średrie przedsiębiorsm/a

-j ednostki samorządu terytoi.ialnego

uczelnie, instytuty badawcze, PAN
-i)odmioqr sektora finansów publicznych, z
wy[ączeniem państwowych j ednostek
budże[owych,
- samoi'ządowe osoby prawne, spÓIld prawa

handlowego
organizacjepozarządowe
- osoby fizyczne
~ deweloperzy

do 3o % duże przedsiębiorstwa do 5o°/o jednostki samorządu terytorialnego

5o% uczelnie, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nją j ednostki organizacyjne;
Dofinansowanie w fori"e dotaqji wynosi

4o% albo 6o% I(osztów wykonaria i weryfikacji dokumen[acji

projektowej , w zależności od klasy energooszczędnoścj projel(towanego budynku,
Dofinamowanie w formle pożyczki udziela §ię na budowę nowych energooszczęd nych budynl(Ów użyteczności pubticmej

oraz zamieszkaria zbiorowego i wynosi :
a) dla klasy A: do i2oo zt na i m2 ,
dla klasy 8 i C: do iooo z{ na i m2

w przypadku domów jednorodzimych.
• EUco 4o kwh/(m2*rok) -3o ooo zt brutto
• EUco i5 Icwh/(m2*rok) -5o ooo z[ brutto
w przypadku lol<Qli mieszkalnych w budynkach wielorodzimych..
• EUco 4o kwh/(m2*i'ok) -u ooo zl brutto;

• EUco i5 kwh/(m2*rok) ~i6 ooc) z[ bmtto.

iiiEii=_iiii

zarejestrowane w Poisce

Dotacj e na częściowe spłaty kapitału kredytów banl(owych Tealizowa]ie za pośrednictwem banku

m i l(roprzedsiębiorstwa, małe i średnj e

w§pólpracę zawartej z NFOśiGW

przedsiębiorstwa

a) io% kai)i tahi kredytu bankowego wyl(orzystanego m sfi nansowanie kosztów kwalifil(owanych przedsięwzięć
obej mujących realizacj ę dzia[ań inwesŁycy] nych w zakresie poprawy efektywności energevcznej,

b) io% kapitahi kredytu bankowego, wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć
obejmujących rea[izacj ę dzia[ań inwesqJcyjnych w zakresie termomodemizacji budynku/ów,
c) i5% kapital u l(redytu banl(owego, wyl(orzystanego na srinansowanie kosztów kwa[ifi kowanych przedsięwzięć
wymienionych w li[. a) Iub b), w przypadl{u, gdy inwestycja zostala poprzedzona audytem energetycznyiTi. Zakres rzeczowy

zrealizowanego przedsięwzięela musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego,

d) dodatkowo do i5% kapitahi kredyu banl{owego na pokrycie ponjes]onych kosztów wdrożenia sy§temu zarządzania
energią (SZE), jedr`ak rie więcej niż ]o ooo zlotych, ).eśli w ramach zrea[izowanego przeclsięwzięcia beneficjent wdroży SZE
wed!ug zasad określonych i)rzez NFOśiGW;

ElmEi
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Niniejszy dolmment rekoinenduje projelqr infrastrukturalne oraz mięldcie bezpośrednio

ukierunkowane na unijną Politykę ldimatyczno-energetyczną znajdującą silne odzi^rierciedlenie
w
założeniach
fiinduszy
Ram
Strategicznych
(EFRR,
EFS,
FS,
EFRROW
i EFMR) w ]atach 2oi4-2o2o. Mocniejszy nacisk w porównaniu do poprzedniego ola'esu
programowania położony jest na przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną. Można to
osiągnąć i)oi)rzez dywersyfikację zarówno źródeł energii (opartych obecnie na węglu) jak
i kierunków dostaw (dominująca rola rynh wschodniego). Wspai'cie finansowe na rozwój
proekologiczny oraz bezpieczeństwo energetyczne samorządów loka]nych jest możliwe z:
11 PROW 2oi4-2o2o - obejmuje swoim zasięgiem obszar całego kraju. Głównym celem tego
Programu jest wzrost konhrencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych.
Poziom pc)mocy finansowej z EFRROW76 na lata 2oi4-2o2o wynosi maksymalnie 63,63%

kosztów kwalifikowanych projektu. W zakres działania wchodzą trzy odTębne poddziałania,
w ramach kórych realizowany j est szereg różnych typów operacji:

1 Poddziałanie:

Inwestycje

związane

z

tworzeniem,

ulepszaniem lub

rozbudową

wszystkich rodzajów małej inftastruktury, w qm inwestycje w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii, obejmuje dwa typy operacji: Gospodarka wodno - ściekowa,

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.
i Poddzialanie: Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i popi'awą stanu

dziedzictwa hlturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejsldego i miejsc
o wysoldej wart:ości przyrodniczej, w t]m dotyczące powiązanych aspela:ów społecznogospodarczych

i

oraz

środków

w

zalaesie

świadomości

środowiskowej.

W

sldad

i) oddziałania włącz ono Ochi'ona zabytków i budownictwa tradycyjnego.
Poddziałanie: Inwestyc:je w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie i)odstawowych usług
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infi'astruktury
obejmuje trzy typy operacji: Inwestycje w obiekty pełniące fiinkcje lmlturalne,
Kształtowanie przestrzeni publicznej, Inwestycje w targowiska lub obielqr budowlane
przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.

1

Pi'ogramu operacyjnego lnfi.astruktura i środowisko na lata 2oi4-2o2o.

Wramach

PO

IŚ

będzie

inożna

uzyskać

wsparcie

na

realizacjędużych

infrastrukturalnych w zala.esie ochrony środowiska, transportu,
idziedzictwanarod.owego,ochronyzdrowiaorazszkolnictwawyższego.

1

inwestycji

energetyld,

lmltury

Regionalnego programu opei`acyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2oi42020

Szczegółową analizę nowego oluesu programowania ulderunkc>wanego na cele niniej szego Planu
przedstawiają poniższe tabele. Uzasadnienie potrzeby realizacji poszczególnych Osi
Priorytetowych zawarte w tabeli powinno być przeanalizowane z władzami lokalnymi, tak aby
wszystlde zaistniałe problemy w Gminie prawidłowo przyporządkować do konkursów
ogłaszanychwlatach2oi4-2o2o.

TąĘe|a 59. Proekologiczne priorytety inwestycyjne Pro gramu Operacyjneg o lnfi.astruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (Poliś 2014-2020)

Wsparcje na projekty dotyczące budowy oraz modemizacji sieci umożliwiających przylączame jednostek wytwarzania enerrii -z

Prioi.ytet inwesDrcyjny 4.1

Wspieranie wytwarzania i dystrybuq.i energii
ochodzącej ze źródeł odnawialnych.
= ---- =---pii6*=ć=tTn`=;ć=sty=ri`ny-4.ii -- =-=

do FŁajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz sieci dystTybucy).nej o napięciu iio kv (pi'oj ekD7 0peratorów Systemów Dystiybu-cyjnych).

:_1E]

J= -=

ATriai;Lbł` a~eLri-ćELJEz-ń=€-`(p-;żem-y-śiói+`e)-aaż-;c`h--`6-riz

Promowanie efekty`.rności energetycznej
i korzy§tania z odnawialnyćh źródeł energii
w przedsiębiorstwach.
^---^--~`i;-rió-ĘiLći-i-niv-e`śó/a-}jri}`i.i`i`i`---`--````-

Wspierarie efektywności emergetycznej,

inteligentnego zarządzania energią
i wyl{orzystania odnawialnych źródeł

system wsparcia

doradczego

dla

i)rzedsiębiorców (duże pi'zedsiębiorstwa oi`az MSP) w zakresie efektywności energeqrcznej oraz OZE.

Wspaicie w zakresie zastosowania enei.gooszczędnych technologii produkcji, wprowadzanie systemów zaTządzania energią a także budowa

rŁ!±nych instaLacj±:_

TKómpićksow=-riTo-da~riżFcj`:-e-nćrg-e-ty[cżi==EridiLkTói;Ł-ż3rteŁ-6gai-Fu-bHżriej i budyiików mieszkalnych wraz z wyrnianą wyposażenia
obiektów na energooszczędne, w qm również w zalcresie związanym, m,in. z ocieplenjem obiektu, wymianą okjen, drzwi zewnętrznych o-raz
oświetlenia m energooszczędne, przebudową systeinów grzewczych (wraz z wyrianą źródła ciepła oraz podłączeniem do niego lub
modemizacjąprzyłącza).

w infiastrukturze publicznej, w t)m
wbudynkachpublicznych
i w selctorze mieszkanio
Priorytet hwestycyjny 4.lv

Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych
systemów dystrybucji działającydi na nisldch

Wiń;ńo-iri-dż-eńić`-t-:r5T wieiostrefbwyhiiljńEż|żĘILlł;aówTi€=l\€==LŁ+oz[ićżriió`i;}rćh wyposażonych w olueślone, zaawansowane
fiinkq.onalności, w tym dwusti.onną komunjkację z systemami informatycznyri przedsiębiorst"a energetycznego oraz budowanje
jednolitego, ogólnokrajowego systemu gromadzenia i przelqzywania danych. Finansowanie pilotażowych i demonsti.acyjnych i)rogramów

i średrich poziomach napięcia.
zarządzam.apopytem.
-y-,,r`~L`---|,[iafri~ćTri-W-ćrty-C-ńii74-.v----L-`--~-

Promowanie strategii niskoemisyjnych dla
wszystkichrodzajówterytoriów,
w szczególności dla obBzarów iniejsldch, w qm

Prż-Eb-uaó`;a-Eśłni€jĘ-ć}-cTH=JsiEŻLJ-cTefii-óińffiż-;-ri-i-śiĘ\ETCFro-d.tĘ-ć-e-lE-m-źrińi-ejs-z-e-n-i-; s`tr-a~t}-ńa-ńiże`sireriHjŃa-c-j-a--wTEzirw'.ą`dboiri~ćEiĘrĘ-|
z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzlów dwufimkcyjnych (ciepła woda użytkowa), budowa nowydi odcinków sieci
cieplnej wraz z przylączami i \yęz[ami ciepłowniczymi w celu lil(widacji istniejących lokalnycli źródeł ciei)ła opa]anych paliwem statym.
likwidacja indywidualnych i zbiorowych źródel niskiej emisji pod waninkiem podłączeria budynków do sieci ciep+owniczej.

wspieranie zrównoważonej multimodalnej
mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych
mających oddziaływanie łagodzące na zmiany

kJimatu'
Priorytet inwestycyjny 4.VI

Promowanie `t/ykorzystywania wysokospra.``/nej
kogeneracji ciepła i energii elektrycznej
w oparciu o zapotrzebowarie na ciepło
użytl{owe.

Wdrożenietechnologiiwysokosprawnejkogeneraq.iorazprzebudow€-jć-dnc;s-t-kiiijrrii;iiżańi-a-_-ćia`bi-ż.`W~łrir;`d--kf6i-eiiEań-ó-s-t`kiia``żl;`s-t:ĘTą
technologii wysokosprawnej kogeneraq.i oraz przebudowę jednostki wytwarzania
zastąpiorie jednostkami wytwarzania energii w technologii wysokosprawnej kogeneracji.

Budowa przy[ączeń do sieci ciepłowniczej dla jednostek wytwarzających energię elektryczną i ciepła w skojarzeniu, w tym i z OZE.

iG=gs]2LodarkiN:ESIśgęE±S3CiriL±!ą

:e na lata 2016-2020

PrioTytet inwestycyjny 6.IV

Podej mowarie przedsięwzięć mających T]a celu
poprawę stanu jakości środowisla miejskEego,

rewitalizacj ę mjast, rekultywację
i dekontamimqj ę terenów poprzemys]owych,
zmniejszerie zanieczyszczeiria powietrza
i propagowanie działań shiżącydi zmniej szeniu
hałasu.

-``--``--piToijĘaiĘ`T7eTiĘEjirii7`7T-`--`----`
Wspiei'ariemultimodalnegojednolitego
europejsldego obszaru transportu poprzez
inwestycj e w ten-t.

Priorytet inwesqcyjny 7.A oraz 7.8 Wspierarie

multimodalnegci j ednolitego europejsldego
obszani transportu poprzez inwestycje w TENT.

Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez
łączenie węzłów drugorzędnych

i trzecjorzędnych z inflastrukurą TEN-T,
w t)m z węzłami muJtimodalnymi.

rniĘe-

z pozariejską siEEiĘTiEŃL-i|a|r-óĘ
Fri.*iJĘ-śreFdTo~g~oiJ€TT TEN-T dotyczące powiązania
w mia±;ch będ;cych' węzłami'miej'skiri sieci bażow.ej riN-ł62), odciążenia riiast .od ńadiiemegó rLchu arogowego (6bwodnice (
pozamiejskie m drogach krajowych i ekspresowych, drogi krajowe w miastach na prawach powiatu), a także poprawy ich dostępności (trasy
wylotowe na drogach krajowych, odcinki dróg elGpresowych przy miastach) .
Realizacja projektów na ki.ajowej sieci drogowej poza TEN-T, związanych zpolączeniem ośrodków miejskich z siecią TEN-T (drogl
ekspresowe
i drogi krajowe poza TEN-T, pełnjące rolę tras wylotowych), powiązaniem miejsl(iej jnfiastruktury drogowej z pozamiejską siecją TEN-T

(drogi krajowe w mejskich węzłach sieci bazowej65) oraz z odciążeniem miast od nadmiemego ruchu drogowego (obwodnice pozamiejskie,
drogi krajowe w mjastach na prawach powiatu).

Projelcty będą realizowane na drogadi zarządzanych przez Generalną Dyrel{cję Dróg Krajowych i Autostrad, a także przez miasta na prawach

powiatu.

__1_1 _1__

__________________ _____________ ___r_,_____

-----ii?GT6:

Priorytet inwestycyjny 4.V

Promowanie stra(egii riskoemisyjnych dla
wszystldch rodzajów terytoriów,

HkiŃ-iĘSĘeTżffi

Hiiiffi

W obszarze transportu mjejskiego kontynuo\yane będą

8|EEi=i=a-2Óiffiżó

mające na celu zmniejszeni-e zatloczeria mo-tć)łz=ć;jj-ń=śa-Ń--ńi`a;ła-ch,`

poprawę płymośti ruchu iograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne w miastach i na ich obszarach
fi]nkcjonalnych.

w szczególności dla obszarów miej§kich, w t)m

wspieranie zrównowaźonej multimodalnej
mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych
mających oddziaływanie łagodzące na zirLiany

klimatu,

Wsparcie będzie dotyczyło przedsięwzięć wzakre§ie rozwoiu transportu zbiorowego, wynikających z planów gospodarld
nisko emisyjnej miast, służących podniesieniu jego bezpieczeństwa, jakości, atrakcyjności i komfortu.

Przewiduje §ię wdrażanie proj ęktów, które będą zawierać eleinenty redukujące/minimalizujące oddziaływaria hałasu/drgań/zanieczy5zczeń

powietrza oraz elementy pi'omujące zrównoważony rózwój układu urbanistycznego,
Projekty będą realizowane wed[ug najlepszej środowiskowo spośród badanych racjonalnych opcji, ze szczegó]nym uwzględiiiemem
rozwjązania danego problemu komunil@cyjnego przy jak najmniejszym wpbrwie na klimat akustyczny i jakość powietrza (w szczególności

lminimalizaciifmi±ii±±±i_e±zrszLczL±±ri]2griĘząLjłrjEziedukciij5

Wspierane będą inwestycje w tzw. „inteligentną" infrastrukturę w sektorze gazowym i elektroenergeqJcznym

Priorytet inwestycyjny 7.E. Zwiększenie
efektywności energetycznej

i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój
inteligentnych systemów dystrybucji,
gazynowania i przesyłu energii oraz poprzez
egracj ę rozproszonego wytwarzania enei'gii
ze źródeł odnawia]nych

•

budowa i/lub przebudowa §ieri przesyłowych i dystrybucyjnych gazu zjemnego wraz z inflastrukturą wsparcia dla systemu z

wykoizystamem technologii smart,
•
•

budowa i/lub przebudowa sieci pi.zesyłowych i dystrybucy7nych energii elektrycznej z wykorzystariiem technologii smart,
budowa i/[ub przebudowa magazynów gazu ziemnego,

•

przebudowa możliwości regazyfikacji terminala LNG.

Źródło: Opracowanie wtasne na podstawie: „Program Operacyjnego lnf irastruktura i Środowisko na lata 2cn4-2o2oą

3ProgramOperacyjTtylnftastrukturaiŚrodowiskonalata2oi4-2o2o,i6grudnia2oi4r.

na ]ata 2016-2020

Tabeła 6o. Priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2oi4-202o (RP0 WŚ 2oi4~2o2o) związane z gospodarką
iTiskoemisyjną

Opis typów i przykłady przedsięwzięć

iiiiLlffliiiiLiEiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiE+iiiiiiiiiijiE=źiiiiiiLliiiLiiEiiEiiE
]ednostki sainorządu terytorialnego
lub podmioty dzialające w imicniu JST
Przedsiębiorstwa, w tym grupy
producentów rolno-spożywczych,
uczelnie,
związld i stowarzyszenia JST,
p odmioty lecznicze wykonuj ące na
tereniewojewództwa
świętokrzyskiego działalność

`
i

leczniczą finansowaną ze środków
i]ublicznycli,
państwowe jednostki budżetowe,

instytucjekultmy.

Województwo Świętokrzyskie charakteryzuje się dużą różnorodnością środowiśka naturalnego, co stwarza waTunki dla rozwoju w regionie
większości dostępnych !echnologii wytwarzania energii ze źróde[ odiiawialnych. Korzystne warunki dla pozyskania hydroenergii oraz
enei'gii słonecznej występu)`ą riemalże na obszarze calego regionu. Natomiast dla energii wiatrowej są to głównie pólnocna i półno[nowschodnia część województwa w powiatach: konecldm, skarżyskim, Śtarachowickim, ostrowieckim, opatowskim, sandomierskim oraz w
pó]nocno -wschodnjch częściach powiatów ki elecl(iego i staszowskiego.
Rozszerzenie wykorzystania odnawjalnych źi'ódel energii planowane jest w oparciu o realizację inwestycji w obszarze budowy oraz

modernizacji jednostek, któi'e wytwarzają energię zarówno elektryczną jak i ciephą wyl(orzystując, w qm celu m.in. biogaz, biomasę,
energię wiatm oraz wody, enei.gię sloneczną (produkcja energii opartej zarówno na I(olektorach słonecznych jak i na ogniwach
fotowoltaicznych). Dodatkowo przewjduje się także możliwość dofinansowania \\rw. źródeł wraz z ich i)odłączeniem do sieci
dystrybucy)nej/przesyłowej. Województwo Świętokrzyskie dysponuje z jednej strony dobrze rozwiriętą przestrzennie siecią
elektroenergetyczną oraz istniejącyriri rezerwari mocy, z drugiej jednak strony budowane w znacznej większości w latach 6o-7o ubiegłego
wieku sieci, w okresie znacznie mniejszego zapotrzebowaria na energię elektryczną, nie spełniają obecnych potrzeb i wymogów. Ze
względu na zły stan techniczny (wyeksp]oatowanie prawie w 5o%) oraz ogi'anjczoną przepustowość, wymagają znacznych nal(ładów na
odtworzenie i modernizację. Szczególnej uwagi w t)rm zakresie wymagają sieci elel{troenergetyczne na terenach wiejskich. Dofinansowariie
budowy oraz modei.nizaęji sieci elel(troenergetycznej udzielaiie będzie jedynie w przypadku przyłączema do tejże sieci instalacji
\\r}twarzających energie ze źródeł odnawialnych.
Innym rodzajem projektów przewidzianych dó dofinansowairia jesŁ budowa instalacji do produkcji biokomponentów
i biopaliw. Interwencj ę w regioiiie planuje się również skierować na budowę lub moderrizację jednostek wytwarzania energii elektrycznej i
ciepła w wysoldej kogenei.acji z OZE.
W ramach priorytetu wspierane będzle talde wytwarzanie energii w ti.igenei.acji czyli skojarzone technologicznie wytwarzarie energii
cieplnej, elektrycznej oraz clriodu użytkowego, mające na celu zmniejszerie ilości i kosztu enei'gii pierwotnej niezbędnej do wytworzenja
każdej z tych form energij odrębnie.

W i'ezultacie podejmowaiie dzia]ania przyczynią się do
w ogólnej produkcji energii w woj ewództwie świętokrzyskim.

zwiększenia

udziału

energii

produkowanej

z

OZE

Główne typy przedsięwzięć
•

wytwarzanje energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych (energia wodna, wiatru, słoneczna,

•
-

geotemalna, biogazu, biomasy) wraz z podłączeniem do sieci dystTybucyjnej,
budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw,
budowa lub modemizaqi jednostek wytwarzania energii elektryczne)' i ciepła w wysokiej kogeneracji z ozE.

budowa lub modernizrii jednostek yytwarzaria energiijj=!!Ęs±p(c_z.r!ęj2Lfiępła i chłodu w trigeneracji z OZE„
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na lata 2016-2020

Opracowanie własne na podstaw{e : „Regionalnego Programu Operacyj nego Województwa Swiętokrzyskiego na lata 2o#-2o2o
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poszczególnych Óbszarów,
! Wsparcie dla projektów powinny wynikać z zapisów plai`ów gospodarki niskoemisy]ne). dla poszczególnych typów
obszarów i niekwalifikujących się do dofimnsowania w ramach innego Pl np.

•
•
•
•
•

•

modernizaq.a oświet[enia ulicznego (ulic placów, terenów pub[icznyeh)m energooszczędne,
budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej,
wymianaźródelciepła,
mikrokogeneracja,
działariia infomacyjno-promocyjne dotycżące np. oszczędności energii,

kampariepi'omujące:
-budownictwo zeroemisyj ne,

i - inwestycje w zakresie budownictwa pasywnego
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Third Party Financing (TPF)
Jednym z i'ozwiązań jest finansowanie przedsięwzięć energooszczędnych prźez zewnętrzną
(„trzecią") stronę, którą naLjczęściej bywa bank. Realizator w formie kredytu przeprowadza
działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynlm użytkownika. Wykorzystuje

przy t]m rozwiązania zarówno

techniczne jak i organizacyjne,

które powinny być

najefektyi^miejsze na ryrilm, co niesie za sobą pokaźne obciążenie finansowe. Następnie kredyt

ten jest si)łacany na podstawie różnicy w rachunku za energię przed i po wdi'ożeniu
przedsięwzięć. Tyin samym właściciel nie tylko redukuje emisję C02 oraz poprawia efelst
wizualny budynku, ale również robi to ogó]nie rzecz biorą=c nie ponosząc żadnych kosztów

finansowch.
EneTgy Services Company (ESCO)
Zdecydowanie szerszą ofertę rynkową wykazują firiny ESCO. Są= to przedsiębioi'stwa handlowe

proponujące następujące usługi:
i consulting w zak.esie technicznym i technologicznyin,
i wykonawstwo ogólne,
- analiza energetyczna,
1 zarządzanie projektem,
- finansowanie pi'ojelai,
i szkolenia,
1 zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
• pomiar zużycia energii,
i

zrównoważone oszczędności energii,

I

zarządzanie ryzyldem.

Decyzja

o

sfinansowaniu

projektu

zainteresowanego

podmiotu

następuje

jedynie

po

przeprowadzeniu dogłębnej analizy własności, planów i i'ozwiązań efektywnych energetycznie,
zapewniających opłacalność działań. Następnie, podobnie jak w przypadku TPF, koszty
inwestycyjne są rd{ompensowane z uzyskanych oszczędności zużycia energii przez podmioty.
Istnieją cztery podstawowe rodzaje umów dotyczących poprawy efektywności energetycznej, ich

wyb ór p owinien być i) opizedzony szczegółową indywidualną analizą formalno-technicznĘ.

Są to umowy:
• w których ESCO oferuje finansowanie i daje gwarancję oszczędności, co oznacza,

że ESCO ponoszą ryzyko zarówno finansowe jak i dotyczące oszczędności energii,
• w których ESCO bierze na siebie tylko ryzyko dotyczące oszczędności energii,

a za finansowanie odpowiedzialny jest ldient,
i

umowy przewidujące całkowitą cesję oszczędności na ESCO na czas olffeślony

(ang. first out conti'acts), w kórych wszystlde oszczędności z tytułu kosztów enei'gii są
wykorzystywane na spłatę odsetek i amortyzację długu do momentu całkowitej jego
sl,łaty,
• umowy o zarządzanie zużyciem enei'gii, na podstawie których ESCO otrzymuje zapłatę
za świadczenie usługi energetycznej, np. uinowy tzw. „chauffage" dotyczące ogrzewania
lub oświetlenia danej przestrzeni.

U
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Kredyty bankowe -komercyj ne
Wybór tej formy finansowania inwestycji proekologicznych w gminie i)owinien być uzależniony
od atrakcyjności oferty luedytowej banku jak i analizy szybldej stopy zwrotu poniesionych

naldadów. Korzystną w t)m zakresie wydaje się oferta Banku Ochrony Środowiska - „ltiedyty na
realizację

przedsięwzięć

energooszczędnych".

Beneficjentem

może

być

zarówno

przedsiębiorstwo jak i jednostka samorządu terytorialnego. Inwestor może wnioskować o kredyt
na inwestycje i)rowadzące do ograniczenia zużycia energii elektrycznej, takie jak:
i wymiana i/lub modernizacja, rozbudowa, oświetlenia ulicznego,
1 wymiana i/lub modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektów
użyteczności publicznej , prz emysłowych, usługowych iq). ,

• wymiana przemysłowych silników elekrycznych,
i wymiana i/lub modernizacja dźwigów, w t)m dźwigów osobowych w budynkach
mieszkalnych,
i modemizacja technologii na mniej energochłonną,
1 wykorzystanie energooszczędnych wyi'obów i urządzeń w nowych instalacjach,
r

inne przedsięwzięcia służące oszczędności energii elekrycznej.

Leasing
Ciekawym rozwiązaniem dla samorządów z ograniczonym budżetem jest zawarcie umowy
leasingowej na użytkowanie sprzętu podnoszącego efektywność energetyczną jednostld bez jego
zahi)u. Taka forma wspai'cia niesie za sobą pewne ryzyko związane z prawem własności, jednak
główni dostawcy sprzętu czasami zapewniają finansowanie swojego sprzętu (finansowanie pi'zez
dostawcę).

Plam Gos oda].ki Niskoemis

dla Gmin

na lata 2016-2020

Stopień realizacji celu strategicznego oraz celów operac}jnych Planu Gospodarld Niskoemisyjnej

dla Gminy Wojciechowice wymaga stałego monitoringu. Działanie to pozwala usprawniać

proces wdi'ażania Planu i adaptować go do zmieniających się z biegiem czasu warunków,
a talże daje możliwość reakcji na konieczne dla wprowadzania ewentualnych poprawek.
Proces monitoringii Planu Gosi)odarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wojciechowice rozpocznie się

od sukcesywnej aktualizacji danych energeqrcznych oraz innych danych o aldywności
poszczególnych sektorów w ujęciu energetyczno-środowiskowym. Zbieranie danych
i formułowanie ich wyników w sprawozdaniu będzie realizowane przez Lidera ds. wdrażania
Planu. Poza danymi enei'getycznymi znajdą się tam również informacje na temat realizacji
poszczególnych działań.

Wz ór sprawozdania :

Źródło:OpTacciwaTriewzasne

Zebrane dane stanowią podstawę do określenia postępów we wdrażaniu PGN. Zestawienie,

informacji zawartych w sprawozdaniach pozwoli na ocenę postępów realizacji założeń Planu.
Brak widocznych zmian w realizacji projektów i zużyciu paliw będzie odnotowywany
w sprawozdaniu, wskazane będą przyczyny tej sytuacji oraz działania naprawcze, które pozwolą
osiągnąć zaldadane cele.
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Powołany Komitet Zarządzający będzie punldem strategicznym zbierania wszelldch informacji
na temat zużycia energii oraz stopnia realizacji poszczególnych działań przewidzianych
w dokumencie.
Schema± 6. Schemat procesu monitoringu PGN Gminy Wojciechowice

Źródło : Opracowarie własne

Ewaluacja
W ramach ewaluacji przewidziano szereg narzędzi określenia spójności, efekywności, jakości

oraz stopnia realizacji PGN na podstawie zdefiniowanych w niniejszym projekcie kryteriów.

PGN przewiduje sukcesywną sprawozdawczos'c' oraz 2 raporoJ, których zalues zostanie
przeanalizowany w ujęciu globalnym, tematycznym oraz szczegółowyin.

I

Sprawozdawczośc'. Ze względu na prognozowaną dynamikę danych energetycznych

gminy zostanie przynajmniej raz w roku przygotowane sprawozdanie ze stopnia
realizacji Planu oraz jego wpływu na politykę ldimatyczną UE. Przygotowanie
sprawozdań powierza się Liderowi ds. Planu (do 3i stycznia) w latach 2oi6-2o2o.
-Raporfpośrednź 2oi8 -dotyczący aktualnie zrealizowanych projektów w zakresie planu
oraz zaplanowanych przyszbrch kroków i podjętych środków finansowych. Raport będzie
również dotyczyć aktualnie osiągniętego wskaźnika redukcji C02 wraz z analizą

i

graficzną.
Raporf J(ońcouor 2o2o - dotyczący wszysddch zrealizowanych projektów na rzecz
poprawy efekty"ości energetycznej oi.az redukcji C02. 01a.eślenie
niezrealizowanych i problemów jalde pojawiły się w olaiesie wdrażania.

Z

zadań

Monftorhg
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Przygotowanie i'aportów powierza się Lidei'oi^ri ds. wdrażania Planu oraz Komitetowi

Zarządzającemu do końca stycznia 2ois r. oraz stycznia 2o2i r.

Sprawozdania i i'aporty będą opracowywane zarówno meiytorycznie jak i finansowo.

Dla

pizejrzystości

informacji

sprawozdań

i

raportów

będą

one

przygotowywane

na standardowych formularzach aby ułatwić porównanie i analizę trendów. W raportach będą
ujęte rzeczowe, najważniejsze działania podjęte w danych okresie spi'awozdawczym. Dodatkowo
będą zawarte wydatld poniesione w związku z realizacją działań, podsumowanie nai)otkanych
i przewidywanych i)roblemów oraz luótka charakterystyka rozwiązania problemów. Dozwolone
będzie również projektowanie nowych działań, w przypadku, gdy wcześniej zaplanowane
działania nie przyniosą pożądanych rezultatów lub wystąpią nowe okoliczności, talde jak
pojawienie się nowych fiinduszy czy zmiany w stosowanych technologiach. Raporty będą
obejrnować konkretny odcinek czasowy zmian i analizę wobec roku bazowego oraz roku 2o2o.
Schemct± 7. Monitoring i ewaluacja „Planu gospodc[Tki TrisTcoemisyjnej dla Gminy Wojciechowice"

!
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Sprawozdawczość (co najmniei 2 razy w roku)

Analiza potrzeb
i możliwości rcizwoiu

Wdrożenie projektów/Monitoring

Najważniejszym wslaźnildem, jald Gmina Wojciechowice planuje osiągnąć do roku 2o2o będzie

(zgodnie z jednyin z celów głównych dokumentu) stopień redukcji C02 emitowanego do
atmosfery wyrażonej w °/o. Monitoring i ewaluacja projektu nie będzie ograniczać się jednak
jedynie do tego wskaźnika. Złożoność działań i ich różny charakt:er oraz dziedziny, których

dotyczą dają podstawę do analizy efektów pod lqtem wielu wskaźników produktu i rezultatu.
Na potrzeby niniejszego dolmmentu opracowano przyldadowe wshźnild, które będą
wykorzystywane do sporządzania sprawozdań i raportów.
Ewaluacja działań wyiiikających Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wojciechowice
będzie opierała się na dwóch rodzajach ocen:

-

on-going (ocena w trakcie realizacji Planu - w procesie Zarządzanie Końcem Etapu) jest pomocna przy określaniu czy przyjęte cele i podjęte w następstwie działania

zmierzają w dobrym kierunku,

2
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ex-post (ocena po realizacji Planu wprocesie Zamykanie Realizacji Planu) -jest to ocena

długoterminowego wpływu Planu na interesariuszy; jest pomocna przy określeniu czy
efekty wynilde z zastosowania Planu są trwałe.

Bardzo ważną częścią raportu ewaluacyjnego są postawione w nim pytania badawcze

odpowiadające poszczególnym kry[eriom ewa]uacyjnym, które pozwalają na ulderunkowanie
badań na najistotniejsze kwestie.

W raporcie ze względu na 2 rodzaje działań ewaluacyjiiych będą brane pod uwagę następujące
kryteria ewaluacyjne: trafiiość, skuteczność, efektywność (przy ewaluacji on-going)

oraz

shteczność, efektywność, użyteczność, trwałość (przy ewaluacji ex-post).

-

Trafiiość - na podstawie tego kiy[erium będzie odbywać się ocena adekwatności celów

-

w odniesieniu do zmieniających się potrzeb (biorąc pod uwagę dynamiczność zmian,
które mogą= spowodować konieczność modyfikacji celów Planu), pozwoli to ocenić
w jaldm stopniu cele PGN odpowiadają potrzebom i priorytetom.
Skuteczność - kryterium to odnosi się do wszystldch elementów Planu i pozwoli ocenić

-

stopień realizacji zaldadanych celów oraz skuteczność użytych metod. Na jego podstawie
dokona się oceny, np.: czy działania wpisane w PGN prowadzą do osiągnięcia założonych
celów.
Efekywność - kryterium to pozwoli olueślić relacje pomiędzy poniesionymi nakładami

(zasoby finansowe, zasoby ludzkie, czas) awynikami i rezultatami osiągniętymi
z realizacji celów PGN.
-Uźyteczność -kryterium to pozwoli określić, do jaldego stopnia realizacja postawionych

-

w PGN celów odpowiada potrzebom lub wyzwaniom interesariuszy oraz czy wywołuje
ona korzystne zmiany społeczno-gosp odarcz e.
Trwałość - kryterium to pozwoli określić czy zaplanowane pozytywne efekty realizacji
celów PGN będą widoczne po jej zakończeniu, jak długo będą się one utrzymywaLć i)o
zakończeniu realizacji oi`az jak dhigo będą widoczne jego slmdd i kogo będą dotyczyć
uzyskane efekty. Pozwolą one ocenić na ile zmiany wywołane realizacją PGN będą
fakĘrcznie trwałe i widoczne po jej zakończeniu.

0

Adaptacja Planu do zmieniających się uwarunkowań prawnych czy ekonomicznych umożlii^ri
nieustanne ulepszenie i minimalizację zagrożenia osiągnięcia spodziewanych efektów.
Poszczególne działania wiążą się z znacznymi nakładami finansowymi, dlatego bieżąca
obserwacja postępu w realizacji PGN będzie miała na celu również zapewnienie prawidłowego
wydatkowania przyznanych śro dków.
Plan Gospodarld Niskoemisyjnej dla Gminy Wojciechowice został oi]racowany na okres 5 1at
(2016-2020).

W Ęm czasie mogą nastąpić zmiany w warunkach realizac:ji niektórych działań, a talże
w warunkach finansowania. Dlatego też rzeczywista. zdolność Gminy do wdrożenia określonych

działań, jak również dostępne środki finansowe mogą nie odpowiadać przyjętym wPGN
założeniom.

Z różnych przyczyn może okazać się, że niektóre działania należy wdrożyć wcześniej niż

przewidywano lub odłożyć ich realizację w czasie. Narzuca to potrzebę aktualizacji PGN, która
będzie dokonywana w zależności od potrzeb. Każda aktualizacja będzie podyktowana
i będzie bazować na doldadnych danych uzyskanych w wyniku monitoringu i ewaluacji.
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Tabeła 6i. Proponciwane wskaźniki produktu i rezul±atu wymagane do osiąg nięcia celu głównego projektu

Zr!óó:Lo.. Opracowaiiie właJ}ie

Ponadto należy uwzględniać w pfocesie monitoringu i ewaluacji poniższe wskaźniki:

Tabelc. 62. Prciponowane wskaźri]cź uzupełniaj ące produktu i rezultatu

•, ,l, j, , l;
Plan Go

odarki Niskoemis

dla Gmin

na lata 2016-2020

Źródło:Opracowaniewłasne

Pi'ocedui'a wprowadzania zmian w Planie Gospodarki Niskoeinisyjnej dla Gminy
Wojciechowice
lstotnym elementem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest harmonogram rzeczowofinansowy, będący listą zadań riiskoemisyjnych zaplanowanych do realizacji na terenie Gminy
Wojciechowice. W harmonogramie do każdego zadania przypisane są następujące informaje:

.

0

•

obszar działania,

•

Ę7p działania (inwestycyjne/nieinwestycyjne/projektowe),

.
•
•

nazwazadania,
szacowany koszt realizaqi,
podmiot odpowiedzialny za realizaję,

•

terrirealizaęji,

•

zgodność z obowiązującym programem ochrony powietrza,

Ponadto wskazano planowaną do osiągnięcia w wyniku realizacji zadania:
•

roczną oszczędność energii oeśli dovczy),

•

rocznąprodukcję energii z ozE 0eśli dotyczy),

•
•
•

roczne zmniejszenie emisji co2,
roczne zmniejszerie emisji B(a)P,
roczne zmniejszenie emisji pyłów.

W harmonogramie rzeczowo-finansowym mogą znaleźć się również zadania, dla których rrie
obliczono efektów energetycznych i ekologicznych z uwagi na brak możliwości oszacowania
ich wpływu (np. działania edukacyjne, administracyjne).
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Harmonogram ma darakter otwarty, co oznacza, że w miarę potrzeb należy go aktualizować
w trakcie realizaji Planu tak, by w perspektywie kolejnych lat Gmina mogła reagować na
napotkane problemy - w szczegóhości w obszarze ochrony powietrza i efektywności
energetycznej.

Zadania niskoemisyjne do harmonogramu rzeczowo-finansowego może zgłaszać każdy
zainteresowany hteresariusz. Zadania z hai.monogramu usuwać może jedynie jednostka,
która zgłosiła dane zadanie do wpisania do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Przez zadanie
niskoemisyjne rozumie się każde zadanie, które może mieć wpływ na zmianę struktury
wykorzystania paJiw, udział odnawialnych Źródeł energii, zmianę zapotrzebowania na
energię lub zmianę emisji C02, B(a)P lub pyłów na terenie Gminy Wojciećhowice.
Działarria dotyczące zadań (zgłoszenie o wpisaniu/usunięciu) należy zgłaszać do Urzędu

Gminy wykorzystując ,,Formdarz wprowadzania zmian w zadaniach riskoemisyjnych",
(tabela m 63). Fomularze wprowadzania zmian przyjmowane będą w sposób ciągły.
Tednostka zgłaszająca zadanie zobowiązana j est wskazać następujące dane:

•
•

nazwazadaria,
typzadaria,

•

opis zadania;

•

wskazanie zadania już wpisanego do PGN, do którego można zakwalifikować
zgłaszane działanie lub stwierdzenie korieczności utworzenia nowego działania ze
względu na imą specyfikę planowanego zadania.

W przypadku, gdy zachodzi konieczność utworzeria nowego zadania, do powyższyćh
danydi przekazanych przez jednostkę zgłaszającą, niezbędne jest dookreślenie następujących
wartości:

•

szacowany koszt realizaji i źródła finansowania,

•

terrireaJizaęji,

•
•

zgodność z obowiązującym programem ochrony powietrza,
planowany efekt energetyczny: roczna oszczędność energii w Mwh oraz roczna

•

produkqa, energii z OZE w Mwh;
planowany efekt ekologiczny: roczne zmniejszenie emisji C02 w Mgc02, roczne
zmrLiejszenie emisji B(a)P w Mg, roczne zmniejszenie emisji pyłów w Mg.

Wrioski dotyczące zmian zadań w Plarńe Gospodarki Niskoemisyjnej podlegają rozpatrzeniu
przez KoirLitet Zarządzający opisany w rozdziale 5.1 Zarządzanie Planem.
Gdy zaj dzie konieczność utworzenia nowego zadarLia/ usunięcia istniejącego zadania można:

1) wpisać/usunąć to zadanie z Planu Gospodaiki Niskoemisyjnej w trakcie najbliższej
aktualizaji PGN (np. w 2018 roku), jeśli jego rea]jzacja jest/była planowana w następnych
latach,
2) bez zbędnej zwłoki, irie później niż w terminie 30 dni od daĘ7 pozytyiĄmego zaopiniowania
Formularza wprowadzaria zmian w zadariaćh niskoemisy).nych przez Komitet Zarządzaj ący,
zaktualizować Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, jeśli reaJizaja zadania ma być realizowana w
Z
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1atach 2017-2018 oraz ma ono znaczący wpływ na zmianę struktury wykorzystania paliw,
zmianę zapotrzebowania na energię lub zmianę emisji C02.

W przypadku, gdy jednostką zgłaszającą zadanie do PGN jest Girina Wojciechowice,
dzialanie należy wpisać do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z obowiązującą w q7m
zakresie wewnętrzną procedurą.
Należy również pamiętać, że Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, w którym dokonano istotnych
zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym (usunięcie/dodanie zadania, zmiana
terminu i/1ub kosztów realizaęji zadania, zmiana zaplanowanych iedukcji) powinien zostać
poddany:

•

procedurze strategicznej oceny oddziaływaria na środowisko zgodnie z ustawą z dnia
3 paździemika 2008 r. o udostęprianiu informaqi o środowisku i jego ochionie,
udziale społeczeństwa w ochrorrie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
Środowisko (t.j. Dz. U. z 2oi6 r. poz. 353),

•
•

ocerie przez Doradcę Energetycznego wFOśiGW w Kielcach
a także przyjęty uchwałą Rady Gminy wojciechowice.

Powyższe zadania. należą do obowiązków Urzędu Gminy Wojciechowice.

Wprowadzenie do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zmian miej istotnych, np. poprawek
redakcy).nych jest możliwe poprzez odpowiednie zarządzenie Wójta Gminy Wojciechowice.

Tabela 63. Załącznik do ProceduTy wprowadzcmia zmian w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Wojciechowice

Formularz składany jest ce]em:
H dokonania zgłoszenia zadania do pGN

H usunięcia zadania z pGN*
* proszę wypełnić część 1, 2, 4, 5a, 11 oraz 12

lNFORMACJE OGÓLNE 0 ZADANIU
1. PODMIOTODPOWIEDZIALNY ZAREALIZAaĘZADANIA

NA,"A
ADRES

TEL./FAX/EMAIL

OSOBA DO KONTAKTU

2. NAZWA ZADAN IA

3. lYP DZIAŁANIAProszęzaznaczyćwłaściwe

4.

OBSZAR

KTÓREGO

D OIYCZY ZADAM EProszęzaznaczyćwłaściwe

5. CZY DZIAŁANIE MOŻNAZAKWALIFIKOWAĆDC)

H ADMINISTARCYJNE

E INWESTYCYJNE

E NISKONAKŁADOWE

E ŚREDNIONAKŁADOWE

E WYSOKONAKŁADOWE

H OBIEKTY UŻYTECZNOścl

H SEKTOR KOMUNALNY

E OŚWIETLENIE ULIC

E SEKTOR MIESZKALNY

n HANDEL I USŁUGl

E PRZEMYSŁ

H TRANSPORT

E PROJEKTY MIĘKKIE

H INNy (jaki?)

E TAK *

H NIE, PROSIMY 0 UTWORZENIE NOWEGO ZADANIA

H EDUKACYJNE

PUBLICZNEJ

5 a * Proszę określić nr i nazwę

UMIESZCZONEGO WOBOWIĄZUJĄCYMPGN?

zadania w PGN

6. KRÓTKI OPIS ZADANIA

7t SZACOWANY KOSZTREALIZACJIZADANIA

Z
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8. źRÓDŁOFINANSOWANIA

9. TERMIN REALIZACJl

10. ZGODNOŚĆ ZOBOWIĄZUJĄCYMPROGRAMEMOCHRONYPOWIETRZA
HTAK

H NIE

PLANOWANE EFEKTY ENERGETYCZNE REALIZACJI ZADANIA
ROCZNA PRODUKCJA

ROCZNA OSZCZĘDNOŚĆ

ENERGll Z OZE [Mwh]

ENERGII [Mwh]

PLANOWANE EFEKTY EKOLO GICZNE REALIZACJI ZADANIA
ROCZNE ZMNIEJSZENIE EMISJI C02 [Mgc02]

ROCZNE ZMNIEJSZENIE EMISJI B(a)P [Mg]

ROCZNE ZMNIEJSZENIE EMISJI PYŁÓW [Mg]
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Interesariuszami Planu będą: jednostld, grupy lub organizację, na ldóre Plan Gospodarld
Niskoemisyjnej vpłynie w sposób bezpośredni lub pośredni. Jako interesariuszy należy
rozumieć wszystldch mieszkańców Gminy z podziałem na:

i

lnteresariuszy wewnętrznych - komórld organizacyjne Urzędu Gminy, jednostld

-

budżetowe,
Interesariuszy zewnętrznych ~ mieszkańcy Gminy Wojciechowice i jednostki nie

będące j ednostkami gminy.
Zaangażowanie interesariuszy stanowi punkt wyjściowy procesu wspierania zmiany zachowań,
który jest niezbędnyin uzupełnieniem działań przyjętych w Planie gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Wojciechoi^ńce, a talże gwarantein ijowodzenia jego realizacji, zarządzania

0

i monitorowania.

Interesariuszami Planu będą wszystlde strony, które są zainteresowane wdrażaniem Planu,
mają: wpływ na jego realizację, a talże odnoszą korzyści z jego wdrażania. Możemy wśród nich
wymienić:

I

Mieszkańców - Stopień emitowanych przez mieszkańców zanieczyszczeń nie jest
mierzony jedynie stosowanymi paliwami na cele grzewcze, chociaż tzw. niska emisja

(i)ochodząca z lokalnych kotłowni i domowych i)ieców grzewczych opalanych
w szczególności, węglem oraz miałem węglowym) jest szczególnie uciążliwa.
Wykorzystując również inne, pozornie czyste nośnild energii wywiera się negatywny
wpływ na jakość powietrza - wytwarzanie energii elektrycznej of)arte jest w Polsce
w przeważającej mierze na węglu, zatem nawet wybierając ogrzewanie elektryczne,
generujemy emisję związaną z wi7twarzaniem tej energii.

W związlm z powyższyin w qm obszarze do mieszkańców s zostaną skierowane działania z

0
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z drugiej na wytwarzanie energii elektrycznej w si)osób ekologiczny - z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii. Gmina Wojciechowice będzie promowała wśród mieszkańców
zachowania związane z oszczędzaniem energii
(wykorzystując sprzęty elektryczne o

mniejszym zai)otrzebowaniu na energię, obniża się zapotrzebowanie na energię elektryczną
pośrednio doprowadzając do spadlm emisji związanej z wytwarzaniem tej energii).

i

Przedsiębiorców - działalność komercyjna związana jest przede wszystldm z duż)m
wykorzystaniem energii elektrycznej - do zasileniaL maszyn i urządzeń, do oświetlenia

pomieszczeń, czy też na potrzeby klimatyzacji, stąd też w stosunh do przedsiębiorców
przewidziano działania promocyjne i informacyjne związane z pokazywaniem korzyści
związanych z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych. Co ważne wykorzystanie
OZE musi być przyjazne zarówno środowislm, jak i społeczności lokalnej, stąd też

Gmina Wojciechowice będzie rekomendować wykorzystywanie źródeł o najniższej
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uciążliwości dla mieszkańców i środowiska. W PGN nie przewiduje na terenie gminy

budowy dużych instalacji wiatrowych, czy rozległych farm fotowoltaicznych.

•

Samorząd terytorialny (administracja gminna) i jednostld i)owiązane -chociaż obiekty
publiczne odpowiadają za stosunkowo niewielką część zużycia paliw i energii na
terenie gminy, to jednalże będą pełnić wzorcową rolę w promowaniu zachowań pro
środowiskowych i w zakresie racjonalnego zarządzania energią. Realizując inwestycje

za zakresu odnawialnych źródeł energii na obiektach taldch jak - szkoF, przedszkola,
saLmorząd będzie dawać dobry przyldad wykorzystania tego rodzaju technologii,
stanowiąc również lokalną bazę referencyjną pozwalającą w praktyce ocenić
opłacalność oraz racjonalność konkretnych rozwiązań. W obszarze komunikacji ze

wszystkimi interesariuszami rolą samorządu Gminy Wojciechc)wice

będzie również

i)romowanie i stwarzanie możliwości do zachowań sprzyjających wykorzystywaniu
alternatywnych form transportu - zwłaszcza poprzez rozbudowę ścieżek rowerowych.

I

Osoby i podmioty korzystające z ko`munikacji samochodowej -gwałtownie w ostatnich
latach rosnąca ilość pojazdów poruszających się

po drogach, generuje wiele
negatywnych slmtków - zatłoczenie dróg, niedostaLtek miejsc parkingowych, wypadld
drogowe, zanieczyszczenie powietrzaL. Ginina Wojciechowice będzie prowadziła akcje

proinocyjne i informacyjne slderowane do osób korzystająqych na co dzień z
samochodów aby zmieniały swoje nawyld komunikacyjne, wybierając alternatywne
formy transportu, bądź promując zasady ekonomicznej jazdy samochodem
(ecodrivingu), która i)ozwala obniżyć ilość spalanego paliwa, a t}m samym emisję.

-

Firmy budowlane, deweloperzy, osoby podejmujące się budowy domów - jednym
z priorytetów Planu jest poprawa efektywności

energetycznej, w istniejących

budynkach umożliwia. to termomodernizacja tych obiektów, w i)rzypadku budynków
nowopowstających - o nislde zapotrzebowanie na energię inożna zadbać już na etapie

projektowania, a następnie wyboru materiałów budowlanych. Stąd też istotną rolą
Gminy w qm obszarze będzie promowanie takich technologii, jak: domy pasywne,
domy energooszczędne, które sprzyjać będą ograniczaniu zai)otrzebowania na energię
cieplną.

Interesariusze zostali zaangażowani w proces opracowania Planu na. etapie anldetyzacji

i konsultacji społecznych. W ti'akcie realizacji PGN prowadzone będą w stosunku do
wszystldch interesariuszy systematyczne akcje informacyjne, mające na celu ich współudział
we wdrażaniu Planu, a także opracowaniu potencjalnych działań korygujących, służących
osiągnięciu założonego celu przy spełnieniu wskaźników monitorowania. Gmina
Wojciechowice zobowiązuje się do informowania interesariuszy o możliwościach
dofinansowania projektów inwestycyjnych i społecznych związanych z polityką niskoemisyjną
w latach 2oi6-2o2o ze środków budżetowych Gminu, fimduszy środowiskowych i środków UE.
Interesariusze. Interesariusze bezpośrednio zaangażowani w realizację konkretnych projektów
wpisanych w PGN będą zobowiązani przez Gminę do informowania o efektach realizacji
wynikajacych z nich działań.

0
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W 2o2o r. na etapie opracowywania Raportu 2o`2o 'wszystlde grupy lnteresaruszy zostaną objęci
kolejną anldetyzacją, która pokaże efekty i skalę zaangazowania lntaresariuszy we wspólną
realizację PGN w latach 2oi6-2o2o.

Komunikacja z lntei'esariuszami będzie się odbywała z wykorzystaniem dotychczas
fimkcjonujących kanałów, tj. poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji w Urzędzie
Gminy, na stronie internetowej Urzędu, w trakcie spotkań i wydarzeń, organizowanych przez
Gminę oraz organizacje i)ozaTządowe na terenie Gminy.

na lah 2016-2020
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Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
stanowi Ustawa z dnia 3 paździemika 2oos i'oku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), w myśl której przei)rowadzenia strategicznej oceny

oddziaływania na środowisko wyinagają projekty polityk, strategii, planów lub programów w
określonych obszarach, wyznaczających ramy dla późniejszych realizacji przedsięwzięć,
mogących znaLcząco

opracowujący

oddziaływać na środowisko. W myśl art. 48 ww. ustawy organ

dokument

po

uzgodnieniu

z

właściwymi

organami

inoże

odstąpić

o d i)i'zeprowadzenia strategicznej oceny o ddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach w dniu 2i.io.2oi6 r. (znak sprawy: WPNII.410.179.2016.MK)

uzgodnił

odstąpienie

od

i)rzeprowadzenia

strategicznej

oceny

oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarld Niskoemisyjnej dla Gminy Wojciechowice
na lata 2oi6-2o2o, co jest równoznaczne z braldem konieczności opracowania prognozy
oddziaływania na środowisko".

Po przeprowadzeniu analizy przedłożonej dolmmentacji, uwzględniając zakres planowanych
zadań, Regionalny DyTektor Ochrony ŚrodowiskaL w lGelcach stwierdził, iż należy uznać, że nie

będą one znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko, w t]m na przyrodę. Realizacja

zadań w ramach gospodarld niskoemisyjnej wshzanych w projekcie pozwoli osiągnąć
długc>flowe korzyści środowiskowe związane z poprawą jakości powietrza, a także poprawę

warunków życia mieszkańców.
Również Świętokrzyski Państwowy Wojewódzld lnspektor Sanitarny w Kielcach

w dniu

2i.io.2oi6 r. (znak sprawy: NZ.9022.5.173.2016) odstąi)ił od przeprowadzenia postępowania

w sprawie strategicznej oceny oddziaĘ7wania na środowisko ze względu naL to, iż realiza.cja

działań nie spowoduje znaczącego oddziaływania na śi'odowisko w zakresie zdrowia i życia
ludzi.

Przy uzgodnieniu odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko projektu Planu wzięto pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 49 ww. ustawy.
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