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I, STRESZCZENIE

1.1. Część ogólna opracowania

Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice stanowi Plan 

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice.

Zakres Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice jest zgodny 

z postanowieniami, przyjętego w 2008 roku przez UE pakietu klimatyczno-energetycznego, 

a także ramami polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 których podstawowe cele to:

-  redukcja emisji C 02 o 40% w roku 2020 w porównaniu do 1990 roku,

-  wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE z obecnych 8,5 do 32% 

w 2020 roku, dla Polski ustalono wzrost z 7 do 15%,

-  zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 32,5%.

Celem niniejszego opracowania jest m.in.:

-  wskazanie działań służących poprawie jakości powietrza w Gminie Zdzieszowice,

-  ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych 

i mieszkaniowych,

-  umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej,

-  zwiększenie efektywności energetycznej.

Rozdział zawiera również informacje na temat aspektów organizacyjnych i finansowych 

wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice. W szczególności 

definiuje podstawowe informacje na temat:

-  struktury organizacyjnej gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy,

-  wykorzystywanych zasobów ludzkich,

-  budżetu i źródła finansowania inwestycji zawartych w dokumencie,

-  planu wdrażania, monitorowania i weryfikacji.

Niniejsze opracowanie ma na celu określenie wartości i sposobów redukcji emisji gazów 

cieplarnianych do roku 2027, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

oraz redukcji energii finalnej na terenie Gminy Zdzieszowice.
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Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi również raport z działań podjętych 

wiatach 2015 -  2020 stanowiąc jego podsumowanie. Działania na zrealizowane w latach 

2015-2020 pozwoliły na:

-  prognozowane oszczędności energii na poziomie 1543 MWh/rok,

-  prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 42 MWh/rok,

-  prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 424 Mg CCWrok.1

Założone w planie działania z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej

oraz wykorzystania OZE zakładają osiągnięcie do 2020 roku:

-  redukcję zużycia energii finalnej o 0,53%,

-  zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych do 0,03%;

-  redukcję emisji dwutlenku węgla o 0,83%.

Działania zaplanowane do realizacji do 2027 roku (od 2014 roku) pozwolą na:

-  prognozowane oszczędności energii na poziomie 2374 MWh/rok,

-  prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 88 MWh/rok,

-  prognozowana redukcja emisji C 02 na poziomie 631 Mg CC>2/rok.2

Założone w planie działania z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej

oraz wykorzystania OZE zakładają osiągnięcie do 2027 roku (od 2014 roku):

-  redukcję zużycia energii finalnej o 0,65%,

-  zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych do 0,04%,

-  redukcję emisji dwutlenku węgla o 1,07%.

I.2. Zgodność planu gospodarki niskoemisyjnej z dokumentami 
strategicznym

Plan gospodarki niskoemisyjnej zachowuje zgodność z dokumentami strategicznymi 

na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. W rozdziale wskazana została 

zgodność dokumentu z:

1 Wskaźniki zostały wyznaczone w oparciu o inwestycje zaplanowane na terenie Gminy Zdzieszowice 
(źródło danych: Badania ankietowe, informację Urzędu Miejskiego w Zdzieszowice
2 Wskaźniki zostały wyznaczone w oparciu o inwestycje zaplanowane na terenie Gminy Zdzieszowice 
(źródło danych: Badania ankietowe, informację Urzędu Miejskiego w Zdzieszowice
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1) Unijnymi dokumentami strategicznymi, do których należą:

a) Strategia „Europa 2020”

b) Ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030

c) Dyrektywami UE w zakresie gospodarki niskoemisyjnej,

2) krajowymi dokumentami strategicznymi, do których należą:

a) Polityka ekologiczna państwa 2030

b) Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności

c) Strategia Rozwoju Kraju 2020

d) Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

3) dokumentami strategicznymi województwa,

4) strategicznymi dokumentami powiatu,

5) dokumenty strategiczne Gminy Zdzieszowice.

1.3. Ogólna charakterystyka gminy

W rozdziale scharakteryzowana został ogólna bieżąca sytuacja społeczno-gospodarcza 

Gminy Zdzieszowice. W szczególności odniesiono się do takich zagadnień jak:

-  położenie gminy, podział administracyjny,

-  demografia,

-  klimat,

-  mieszkalnictwo,

-  przedsiębiorcy,

-  rolnictwo,

-  leśnictwo.

1.4. Opis infrastruktury technicznej

Na podstawie danych zawartych w dokumentach strategicznych Gminy Zdzieszowice, 

aktualnych danych przekazanych przez dostawców ciepła oraz informacji od odbiorców 

pozyskanych w wyniku badań ankietowych sporządzono analizę stanu istniejącego systemu 

ciepłowniczego, systemu gazowniczego i elektroenergetycznego.

1.5. Charakterystyka głównych sektorów odbiorców energii

W rozdziale scharakteryzowane zostały sektory wpływające na emisję dwutlenku węgla 

na terenie gminy w odniesieniu do roku bazowego, który określono w pierwotnej wersji
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dokumentu. Charakterystyka emisji bazowej została oparta na dokumencie uchwalonym w 

2016 r. Opisano w nim wpływ na emisję sektorów do których należą:

-  budynki i źródła ciepła na terenie gminy, w tym:

o budownictwo mieszkalne, 

o budynki użyteczności publicznej;

-  transport na terenie gminy, w tym:

o transport ogółem, 

o publiczny transport zbiorowy;

-  oświetlenie uliczne na terenie gminy;

-  działalność gospodarcza na terenie gminy;

-  gospodarka odpadami na terenie gminy.

1.6. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji CO2

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji bazowej, sporządzonej w 2014 roku, stwierdzono, 

iż łączne zużycie energii finalnej w sektorze publicznym i prywatnym na terenie Gminy 

Zdzieszowice w roku bazowym 2014 wyniosło - 1193263,52 MWh/rok, z czego ok. 8,06% 

przypada na sektor mieszkaniowy, ok. 67,37% łącznie sektor handlu i usług oraz sektor 

przemysłowy, oraz przeszło 20% sektor transportowy. Oszacowana na podstawie finalnego 

zużycia energii, wielkość emisji CO2 na terenie Gminy wyniosła w 2014 roku 286 014,63 Mg 

C02/rok.

1.7. Identyfikacja obszarów problemowych

Cele i zobowiązania strategii długoterminowej opierają się na zebranych danych na temat 

zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 w 2014 roku w sektorach:

-  budynków użyteczności publicznej. Sektor ten stanowią głównie obiekty szkół, 

przedszkoli, przychodni, budynki administracyjne, obiekty kulturalne i sportowe 

na terenie gminy. Władze gminy dysponują bezpośrednimi narzędziami, których celem 

jest ograniczenie zużycia energii finalnej, a tym samym redukcja emisji dwutlenku 

węgla,

-  budynków, należących do przedsiębiorców. W skład sektora tych obiektów wchodzą 

usługi, handel, przemysł itp. bez budynków użyteczności publicznej, stanowiących 

osobny sektor,

-  budynków mieszkalnych. W skład sektora obiektów mieszkalnych wchodzi zabudowa 

jednorodzinna, wielorodzinna. Jednocześnie jest to sektor, na który władze gminy
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mogą mieć wpływ poprzez wprowadzenie systemu współfinansowania inwestycji, 

obniżających zużycie emisji,

-  oświetlania na terenie Gminy Zdzieszowice,

-  transportu ogółem.

1.8. Działania związane z gospodarką niskoemisyjną 
Długoterminowa strategia Gminy Zdzieszowice do 2027 roku

Działania podejmowane przez Gminę Zdzieszowice w celu realizacji celów gospodarki 

niskoemisyjnej obejmowały oraz będą obejmować zadania w postaci:

-  termomodernizacji budynków użyteczności publicznej,

-  termomodernizacji budynków sektora mieszkaniowego,

-  zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy,

-  ograniczeniu zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej,

-  zwiększeniu efektywności energetycznej,

-  zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora transportu.

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi również raport z działań podjętych 

wiatach 2015 -  2020 stanowiąc jego podsumowanie. Działania na zrealizowane w latach 

2015-2020 pozwoliły na:

-  prognozowane oszczędności energii na poziomie 1543 MWh/rok,

-  prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 42 MWh/rok,

-  prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 424 Mg C02/rok.3

Założone w planie działania z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej 

oraz wykorzystania OZE zakładają osiągnięcie do 2020 roku:

-  redukcję zużycia energii finalnej o 0,53%,

-  zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych do 0,03%;

-  redukcję emisji dwutlenku węgla o 0,83%.

Działania zaplanowane do realizacji do 2027 roku (od 2014 roku) pozwolą na:

3 Wskaźniki zostały wyznaczone w oparciu o inwestycje zaplanowane na terenie Gminy Zdzieszowice 
(źródło danych: Badania ankietowe, informację Urzędu Miejskiego w Zdzieszowice
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-  prognozowane oszczędności energii na poziomie 2374 MWh/rok,

-  prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 88 MWh/rok,

-  prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 631 Mg C 02/rok.4

Założone w planie działania z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej 

oraz wykorzystania OZE zakładają osiągnięcie do 2027 roku (od 2014 roku):

-  redukcję zużycia energii finalnej o 0,65%,

-  zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych do 0,04%,

-  redukcję emisji dwutlenku węgla o 0,1,07%.

I.9. Oddziaływanie na środowisko

Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice nie wyznacza ram 

dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

a realizacja postanowień tego dokumentu, przy przestrzeganiu odpowiednich procedur 

bezpiecznego postępowania oraz przepisów bhp, nie powinna spowodować wystąpienia 

ryzyka dla zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Ponadto wszelkie ustalenia zawarte 

www. dokumencie dotyczą obszaru mieszczącego się wyłącznie w obszarze Gminy 

Zdzieszowice. Program w swoich założeniach i celach nie będzie oddziaływał transgranicznie.

4 Wskaźniki zostały wyznaczone w oparciu o inwestycje zaplanowane na terenie Gminy Zdzieszowice 
(źródło danych: Badania ankietowe, informację Urzędu Miejskiego w Zdzieszowice
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11. CZĘŚĆ OGÓLNA OPRACOWANIA

11.1. Podstawa opracowania

Podstawą do opracowania tego dokumentu i określenia jego celów były:

-  Dyrektywa 3x20, wskazującą na najważniejsze podstawy tego dokumentu:

o redukcję emisji gazów cieplarnianych,

o zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, 

o redukcję zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez 

podniesienie efektywności energetycznej.

-  Metodologia zawarta w dokumencie pn. „PORADNIK Jak opracować plan działań 

na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”, wyd. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć 

„Energie Cites”, 2012.

-  Wytyczne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w związku z realizacją Planu gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -  2013 Priorytet IX. Infrastruktura 

energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3. 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plany gospodarki 

niskoemisyjnej.

-  Dokumenty wskazujące na zjawisko emisji obowiązujące na terenie Gminy 

Zdzieszowice.

Zgodnie z wyżej wymienionymi dokumentami Aktualizacja Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice został sporządzony przez Wykonawcę w oparciu 

o dane zawarte w przygotowanej bazie inwentaryzacyjnej (z 2014 roku). Jednocześnie odnosi 

się do celów i zakresów wyznaczonych przez wszystkie z tych dokumentów.

11.2. Zakres opracowania

Zakres Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice jest 

zgodny z postanowieniami, przyjętego w 2008 roku przez UE pakietu klimatyczno- 

energetycznego, a także ramami polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 których 

podstawowe cele to:

-  redukcja emisji C 02 o 40% w roku 2020 w porównaniu do 1990 roku,

-  wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE z obecnych 8,5 do 32% 

w 2020 roku, dla Polski ustalono wzrost z 7 do 15%,
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-  zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 32,5%.

Zakres Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice obejmuje 

m.in.:

1. Ocenę aktualnego stanu środowiska wraz z identyfikacją obszarów problemowych;

2. Stworzenie bazy emisji CO2 w oparciu o inwentaryzację źródeł ciepła na terenie Gminy;

3. Wskazanie optymalnych działań i zadań na okres objęty planem;

4. Monitoring emisji C 02 na terenie Gminy;

5. Określenie poziomu redukcji C 02 w stosunku do roku bazowego;

6. Określenie redukcji zużycia energii finalnej;

7. Określenie tendencji zużycia energii ze źródeł odnawialnych;

8. Plan wdrażania programu z uwzględnieniem jego monitorowania;

9. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 

gazowych i ich źródła finansowania.

Zakres Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice odnosi się 

do całego obszaru Gminy Zdzieszowice.

II.3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest m.in.:

Wskazanie działań służących poprawie jakości powietrza w Gminie Zdzieszowice

W niniejszym opracowaniu zawarto ocenę jakości powietrza w Gminie Zdzieszowice, poprzez 

zwrócenie uwagi na problem emisji C 02 oraz określenie działań w zakresie obniżenia jej 

poziomu. Temat uwzględnia emisję zanieczyszczeń, pochodzącą ze źródeł w obiektach jedno- 

i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej oraz udział zanieczyszczeń 

przemysłowych i komunikacyjnych. Inwentaryzacja źródeł emisji oraz jej analiza umożliwiają 

wskazanie zadań proponowanych do osiągnięcia założonych celów.

Ułatwienie* podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych 

i mieszkaniowych.

Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych 

i mieszkaniowych rozumiane jest z jednej strony jako określenie obszarów, w których istnieją 

nadwyżki w zakresie poszczególnych systemów przesyłowych na poziomie adekwatnym
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do potrzeb, a z drugiej jako analiza możliwości rozumianych na poziomie rezerw terenowych, 

wynikających z kierunków rozwoju Gminy Zdzieszowice.

Umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej,

Istotą maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej jest określenie stanu aktualnego, 

a następnie ocena możliwości rozwojowych. Ważne jest więc podanie elementów 

charakterystycznych poszczególnych gałęzi energetyki odnawialnej, w tym m.in.: potencjału 

energetycznego, lokalizacji, możliwości rozwojowych oraz aspektów prawnych.

Z większenie ef ektywności energetygznej,

Założona racjonalizacja użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, a także 

podjęte działania termomodernizacyjne sprowadzają się do poprawy efektywności 

energetycznej wykorzystania nośników energii przy jednoczesnej minimalizacji szkodliwego 

oddziaływania na środowisko.

11.4. Cele strategiczne i szczegółowe gospodarki niskoemisyjnej

Z celów stanowiących podstawę do przygotowania opracowania jakim jest Aktualizacja Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej wynikają cele strategicznej stanowiące podstawę do określenia 

działań związanych z efektywnością energetyczną na terenie gminy. Poniżej przedstawiono 

schemat struktury celów gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zdzieszowice.

Rysunek 1 Schemat celów strategicznych i szczegółowych gospodarki niskoemisyjnej
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CEL STRATEGICZNY
Poprawa jakości życia na terenie Gminy 

Zdzieszowice poprzez prowadzenie racjonalnego 
gospodarowania zasobami i energią.

CEL
SZCZEGÓŁOWY

1:
Redukcja emisji 
C02 w Gminie 
Zdzieszowice

CEL
SZCZEGÓŁOWY

2:
Zwiększenie

udziału
wykorzystania 

energii odnawialnej 
na terenie Gminy 

Zdzieszowice

CEL
SZCZEGÓŁOWY 3:

Zwiększenie 
efektywności 

energetycznej w 
obiektach

zlokalizowanych na 
teranie Gminy 
Ze' lieszowice

CEL
SZCZEGÓŁOWY

4:
Redukcja emisji 
zanieczyszczeń 

do powietrza

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentu PGN

11.4.1. Cel strategiczny

Cel strategiczny został określony jako:

Poprawa jakości życia na terenie Gminy Zdzieszowice poprzez prowadzenie 

racjonalnego gospodarowania zasobami i energią.

Cel strategiczny w wyżej zaproponowanej postaci stanowi podstawę do opracowania celów 

szczegółowych, które będą odpowiadać na wymagania postawione przed jednostkami 

samorządowymi przez pakiet klimatyczno-energetyczny, a także dyrektywy 3x20.

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi również raport z działań podjętych 

wiatach 2015 -  2020 stanowiąc jego podsumowanie. Działania na zrealizowane w latach 

2015-2020 pozwoliły na:

-  prognozowane oszczędności energii na poziomie 1543 MWh/rok,

-  prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 42 MWh/rok,

-  prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 424Mg C02/rok.5

5 Wskaźniki zostały wyznaczone w oparciu o inwestycje zaplanowane na terenie Gminy Zdzieszowice 
(źródło danych: Badania ankietowe, informację Urzędu Miejskiego w Zdzieszowice
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Założone w planie działania z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej

oraz wykorzystania OZE zakładają osiągnięcie do 2020 roku:

-  redukcję zużycia energii finalnej o 0,53%,

-  zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych do 0,03%;

-  redukcję emisji dwutlenku węgla o 0,83%.

Działania zaplanowane do realizacji do 2027 roku (od 2014 roku) pozwolą na:

-  prognozowane oszczędności energii na poziomie 2374 MWh/rok,

-  prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 88 MWh/rok,

-  prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 631 Mg CC>2/rok.6

Założone w planie działania z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej

oraz wykorzystania OZE zakładają osiągnięcie do 2027 roku (od 2014 roku):

-  redukcję zużycia energii finalnej o 0,65%,

-  zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych do 0,04%,

-  redukcję emisji dwutlenku węgla o 1,07%.

II.4.2. Cele szczegółowe

Określone zostały 4 cele szczegółowe dla terenu Gminy Zdzieszowice. Należą do nich:

1. Redukcja emisji CO2 na terenie Gminy Zdzieszowice,

2. Zwiększenie udziału wykorzystania energii odnawialnej na terenie Gminy 

Zdzieszowice,

3. Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach zlokalizowanych na terenie 

Gminy Zdzieszowice,

4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza 

Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Zdzieszowice

Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Zdzieszowice możliwa będzie dzięki 

zmniejszeniu emisji CO2 pochodzącej ze źródeł w obiektach jednorodzinnych i 

wielorodzinnych, budynkach użyteczności publicznej oraz przemysłowych i komunikacyjnych.

6 Wskaźniki zostały wyznaczone w oparciu o inwestycje zaplanowane na terenie Gminy Zdzieszowice 
(źródło danych: Badania ankietowe, informację Urzędu Miejskiego w Zdzieszowice
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Z celu wynika ogół działań związanych z obniżeniem emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy 

Zdzieszowice.

Zwiększenie udziału wykorzystania energii odnawialnej na terenie Gminy Zdzieszowice

Cel stanowi wspieranie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii, a także 

wykorzystanie możliwie jak największej ilości dostępnych nowoczesnych technologii 

służących zwiększeniu niezależności energetycznej na terenie Gminy Zdzieszowice zarówno 

osób fizycznych, przedsiębiorstw, jak i obiektów użyteczności publicznej.

Realizacja tego celu szczegółowego będzie możliwa poprzez podejmowanie działań w postaci:

1. Wsparcie przy pozyskiwaniu wsparcia finansowego przez mieszkańców 

i pozostałe podmioty z terenu Gminy Zdzieszowice na inwestycje związane 

z wykorzystaniem ekologicznych i odnawialnych źródeł energii w budynkach 

mieszkalnych, przemysłowych i usługowych, a także instalacjach.

2. Wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności 

publicznej.

3. Współpracy z przedsiębiorcami, którzy budują i finansują inwestycje z zakresu 

odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zdzieszowice.

Zwiększenie efektywności energetycznej w  obiektach zlokalizowanych na terenie 

Gminy Zdzieszowice

Cel stanowi, iż niezbędne jest podejmowanie spójnych działań zwiększających efektywność 

energetyczną na terenie Gminy Zdzieszowice zarówno inwestycyjnych, jak i 

nieinwestycyjnych. Konieczna jest realizacja inwestycji wykorzystujących nowoczesne 

technologie i materiały zwiększające efektywność energetyczną obiektów zlokalizowanych na 

terenie Gminy Zdzieszowice. Ponadto niezbędne jest zwiększanie świadomości ekologicznej 

poprzez regularne kampanie promocyjne i akcje informacyjne.
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Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza

Działania ujęte w planie oraz ich kierunki zachowują zgodność z Programem Ochrony 

Powietrza. Rozwinięciem tego celu są zaproponowane w ww. dokumencie działania 

niezbędne do przywrócenia standardów jakości powietrza.

Kompleksowa ocena i wskazanie koniecznych do podjęcia zadań wraz z harmonogramem 

zostały opracowane w Programie ochrony powietrza dla województwa, w którym wskazane 

zostały również poziomy wartości stężeń dopuszczalnych. Opracowany Program ochrony 

powietrza określa działania wraz z analizą przestrzenną wpływu emisji napływowej, 

a działania wpisane w Planie są spójne z zapisami Programu.

11.5. A spekty organ izacyjne i finansow e

11.5.1. Struktura organizacyjna

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice jest dokumentem 

strategicznym wyznaczającym kierunki działań i cele w zakresie redukcji emisji gazów 

cieplarnianych, podwyższenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii. Najistotniejszym elementem Aktualizacji Planu jest etap wdrożeniowy, 

obejmujący wpisane w harmonogramie inwestycje i zadania, za realizację którego 

odpowiedzialny jest Burmistrz. To na nim spoczywa odpowiedzialność realizowanej polityki 

ekologicznej Gminy Zdzieszowice i od realizacji założeń wpisanych do Planu zależy wpływ na 

życie mieszkańców i środowisko naturalne omawianego obszaru.

Realizacja poszczególnych zadań wskazanych w Planie i Wieloletniej Prognozie Finansowej 

jest każdorazowo poprzedzona stworzeniem szczegółowych planów z wyznaczeniem 

odpowiedzialnych osób i harmonogramu realizacji. Ponadto, obejmuje, jeśli 

to będzie konieczne, przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko wraz z propozycją 

działań ograniczających ewentualny, negatywny wpływ. W celu stworzenia niezbędnego 

nadzoru organizacyjnego i monitoringu działań powołano osobę odpowiedzialną za realizację 

tych zadań.

Osoba odpowiedzialna, pełniąca rolę koordynatora, cechuje się znajomością problematyki 

środowiskowej i energetycznej, a zajmuje się systemem zarządzania energią w Gminie 

Zdzieszowice. Do jej bezpośrednich zadań, oprócz nadzoru nad realizacją założeń Planu 

poprzez podmioty zależne, jak i działania Gminy Zdzieszowice, należy współpraca i wsparcie 

nad inwestycjami przedsiębiorstw, podmiotów niezależnych i działaniami własnymi 

mieszkańców. Niezbędne jest również aby koordynator systematycznie pozyskiwał i
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aktualizował informacje dotyczące zużycia energii jak i emisji gazów cieplarnianych we 

wspólnej bazie dla obszaru Gminy Zdzieszowice. Dodatkowymi zadaniami koordynatora jest 

raportowanie postępów prac związanych z wdrażaniem zapisów Aktualizacji Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej wraz z monitoringiem dostępności zewnętrznych źródeł finansowania i 

prowadzeniem akcji informacyjnej wśród mieszkańców.

Niezależnie, wszystkie jednostki podległe Burmistrzowi Gminy Zdzieszowice, powinny 

uwzględniać zapisy Planu w działaniach przez nie realizowanych, a także we wszystkich 

tworzonych, bądź współtworzonych, dokumentach strategicznych, planistycznych, zapisach 

prawa lokalnego i wewnętrznych regulaminach czy instrukcjach. Rolą koordynatora to 

przekazywanie informacji i tworzenie, w ramach struktury organizacyjnej, dodatkowych 

jednostek odpowiedzialnych za wskazany obszar interwencyjny lub inwestycję. Te osoby będą 

współtworzyć zespół doradczy odpowiedzialny za gospodarkę niskoemisyjną na terenie Gminy 

Zdzieszowice.

Realizacja polityki gospodarki niskoemisyjnej zakłada wykorzystanie personelu pracującego 

w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych, a także współpracę z organizacjami 

pozarządowymi i fundacjami zajmującymi się pokrewną tematyką na obszarze Gminy 

Zdzieszowice. Możliwe jest również jednak wykorzystanie doradców zewnętrznych, 

wyspecjalizowanych firm konsultingowych i jednostek komercyjnych w celu prowadzenia 

kompleksowych działań i uzyskania najlepszych możliwych rezultatów wdrożeniowych.

Osoba koordynująca wykonanie planu, odpowiedzialna również za systemy zarządzania 

energią (SZE), zgodnie z normą PN-EN ISO 50001, wdraża, utrzymuje i udoskonala SZE, 

współpracuje z przedstawicielami kierownictwa we wspieraniu działań 

wraz z przygotowywaniem raportów i ewaluacją wskaźników, kryteriów i metod.

II.5.2. Budżet i źródła finansowania inwestycji

Finansowanie inwestycji i działań zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej pochodzi ze 

środków własnych Gminy Zdzieszowice, jak i ze środków zewnętrznych w ramach 

pozyskanych dotacji lub współpracy ponadregionalnej. Niezbędne nakłady finansowe ujęte są 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w budżecie Gminy Zdzieszowice, a pozyskiwane 

środki zewnętrzne zależą od wdrażanych programów dotacyjnych.

W związku z brakiem możliwości zaplanowania w sposób sztywny wydatków, szczegółowe 

kwoty ujęte w Planie są przewidziane na realizację zadań krótkoterminowych i powinny być, 

wraz z zapisami Planu, aktualizowane w oparciu o przeprowadzone analizy i wyceny
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poszczególnych inwestycji. Aktualizacja nakładów finansowych i harmonogramu 

wdrożeniowego wynika również z pojawiających się możliwości dotacyjnych lub pożyczkowych 

ze źródeł zewnętrznych.

W ramach corocznego planowania budżetu Gminy, osoba koordynująca we współpracy 

z wszystkimi jednostkami odpowiedzialnymi zobowiązani są do zabezpieczenia środków 

w danym roku na wskazany w Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej cel, 

a w przypadku wystąpienia nadwyżek lub braków budżetowych są one odpowiednio 

modyfikowane. Monitoring i ocena Planu będzie finansowana w ramach środków własnych 

Gminy Zdzieszowice.

11.5.3. Plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem podlegającym bieżącej ocenie 

i regularnemu monitoringowi z uwagi na jego istotny wpływ na politykę środowiskową 

i inwestycje. Zalecane jest sporządzenie sprawozdań, w których zostanie wskazany obecny 

stan realizacji, określony stan środowiska łącznie ze zużywaną energią elektryczną i emisją 

gazów cieplarnianych oraz wielkością emisji pyłów i benzo(a)pierenu, produkcją energii 

z odnawialnych źródeł energii z OZE, a także prognozowany dalszy etap wdrażania zapisów 

i działań koordynujących. Gmina Zdzieszowice planuje sporządzenie sprawozdania z 

monitoringu za rok 2024 (w terminie 6 miesięcy od daty zakończenia roku).

Kluczową rolę w monitoringu i weryfikacji będzie pełnił koordynator, który, dzięki prowadzonej 

bazie i systemowi zarządzania energią, będzie w stanie na bieżąco sporządzać raporty, 

a także ocenić postęp wdrażania wpisanych w Planie zadań.

W trakcie sporządzenia sprawozdania wykonana zostanie również inwentaryzacja 

monitorująca (MEI), stanowiącą załącznik do raportu wdrażania Planu. Opracowanie 

inwentaryzacji monitoringowych pozwala na ocenę dotychczasowych efektów realizowanych 

działań i stanowi podstawę do aktualizacji Planu.

Raport wraz w wynikami inwentaryzacji (MEI) informować będzie o działaniach zrealizowanych 

i ich wpływie na zużycie energii i wielkość emisji dwutlenku węgla wraz z uwzględnieniem 

wielkości oszczędności energii, zwiększenia produkcji z odnawialnych źródeł energii i redukcji 

emisji dwutlenku węgla, a także pozostałych zanieczyszczeń. Odpowiednio sporządzony 

raport stanowi podstawę do analizy wdrażania zapisów, a tym samym ocenę realizacji 

założonych celów i może posłużyć do podjęcia przez Gminę decyzji o konieczności 

przeprowadzenia aktualizacji Planu.
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Raport będzie zawierał informacje w postaci:

1. Odniesienie się do ogólnych celów wskazanych w PGN

a. Przywołanie celów;

b. Aktualny stan realizacji celów (na podstawie wskaźników monitorowania).

2. Opis stanu realizacji PGN:

a. Przydzielone środki i zasoby do realizacji;

b. Realizowane działania;

c. Napotkane problemy w realizacji.

3. Wyniki inwentaryzacji emisji:

a. Pod warunkiem, iż będzie prowadzona w okresie od przeprowadzenia 

ostatniego raportu, podsumowanie aktualnej inwentaryzacji emisji i porównanie 

jej z inwentaryzacją bazową.

4. Ocena realizacji oraz propozycja działań korygujących.

5. Stan realizacji działań:

a. Zestawienie aktualnie osiąganych rezultatów zrealizowanych działań. 

Monitoring, sprawozdanie z wdrożenia Planu opiera się na:

1. otrzymanych oszczędnościach energii na podstawie audytów energetycznych,

2. monitorowaniu rzeczywistego zużycia energii elektrycznej, ciepła, paliw kopalnych oraz 

wody w budynkach użyteczności publicznej,

3. monitorowaniu zużycia energii elektrycznej zużytej na oświetlenie uliczne.

Główne wskaźniki służące do monitorowania realizacji planu to:

1. Roczne oszczędności energii finalnej (w MWh),

2. Roczna produkcja energii z OZE (w MWh),

3. Roczna redukcja emisji CO2 (w Mg).
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Tabela 1 Proponowane wskaźniki monitoringu realizacji planowanych działań

Nazwa wskaźnika Jednostka Źródło

Roczna oszczędność 
energii finalnej MWh/rok • Świadectwo energetyczne 

Dane szacunkowe na 
podstawie faktycznego 
zużycia energii 
Audyt energetyczny

Roczna produkcja energii z 
OZE MWh/rok

•

Roczna redukcja emisji C 02 Mg/rok •

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentu PGN

Każda wskazana w Planie inwestycja może, ponadto, mieć ustalony dodatkowy wskaźnik 

monitorowania, stanowiący element wspierający dla wskaźników wymienionych w tabeli 

powyżej. Jednak ustalenie tych kryteriów powinno odbywać się indywidualnie w zależności 

od specyfiki, zakresu i uwarunkowań danej inwestycji.

W związku z powyższym wskaźniki określone jako cele dla realizacji gospodarki 

niskoemisyjnej mogą się zmieniać w czasie obowiązywania i realizacji planu. Zmiany te będą 

wynikały z bieżących możliwości finansowych.

Nadzorowanie i zbieranie informacji na temat wskaźników monitorowania będzie możliwe 

poprzez bazę emisji. W trakcie realizacji założeń planu będzie istniała możliwość jego 

aktualizowania w związku ze zmianami wynikającymi z bieżących potrzeb w zakresie działań 

inwestycyjnych, a także technicznej i organizacyjnej możliwości wykonania założonych 

planów. Wprowadzanie zmian w Planie wraz z aktualizacjami listy inwestycji będzie odbywać 

się poprzez Uchwałę Rady Miejskiej, po wcześniejszym zaopiniowaniu dokumentu przez 

jednostki odpowiedzialne za ochronę środowiska w zakresie przeprowadzania procedury 

oddziaływania na środowisko

Raport końcowy z realizacji Planu (zgody z procedurą wskazaną dla raportu po roku 2024) 

zostanie sporządzony po zakończeniu obowiązywania planu, tj. 6 miesięcy od zakończenia 

roku 2027.

11.6. Identyfikacja interesariuszy

W opracowanie Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice

włączyło się wiele podmiotów instytucjonalnych, prywatnych oraz osób fizycznych. 

Interesariusze ci, przede wszystkim, przekazywali niezbędne do stworzenia Planu i bazy 

inwentaryzacji emisji informacje, w tym także informacje o planowanych inwestycjach, które 

opisane zostały w dalszej części Planu. Utrzymywany był stały kontakt z interesariuszami, 

w tym drogą elektroniczną. Udział interesariuszy nie ogranicza się jednak tylko
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do przekazywania informacji. Są oni odpowiedzialni za realizację działań, które opisane 

zostały w niniejszym Planie.

Poniżej przedstawiono listę głównych interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:

1. Władze Miasta - Gmina jako Zleceniodawca Planu i główny podmiot odpowiedzialny 

za jego wykonanie.

2. Przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi na terenie Miasta (infrastruktura wodno

kanalizacyjna, transport publiczny) - przekazywali informacje na temat stanu budynków 

oraz planowanych inwestycji, a także zużywanych paliw.

3. Gestorzy systemów energetycznych -  przekazywali informacje na temat zużycia 

energii cieplnej i paliw, stanu technicznego istniejącej infrastruktury oraz planowanych 

inwestycji.

4. Mieszkańcy Miasta - mieszkańcy przekazali informacje na temat stanu technicznego 

zamieszkiwanych budynków, prywatnych środków transportu, ich charakterystyki oraz 

zużywanych nośników energetycznych.
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III. ZGODNOŚĆ PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Z 

DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI

111.1. Dokumenty szczebla międzynarodowego
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej obliguje kraj do przestrzegania i wdrażania zapisów 

Europejskiej Polityki Energetycznej, która prowadzić ma do osiągnięcia konkurencyjnej 

gospodarki o niskim zużyciu bezpieczniejszej i zrównoważonej energii. Wyznaczone cele 

określają osiągnięcie bezpieczeństwa dostaw surowców strategicznych, odpowiedniego 

działania energetycznego rynku wewnętrznego, a także znaczącego ograniczenia emisji 

gazów cieplarnianych. Wdrażanie opisanych kierunków rozwoju determinowane jest poprzez 

publikowane strategie i dyrektywy.

III.1.1. Strategia „Europa 2020”

Dokument „Strategia Europa 2020” jest dziesięcioletnią strategią Unii Europejskiej, 

zapoczątkowaną w 2010 roku, na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Dla oceny 

postępów realizacji założeń strategii przyjęto w niej pięć głównych celów dla całej UE 

do osiągnięcia do 2020 roku, obejmujących:

1. Zatrudnienie;

2. Badania i rozwój;

3. Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii;

4. Edukację;

5. Integrację społeczną i walkę z ubóstwem.

Strategia zawiera również siedem tzw. inicjatyw przewodnich, w oparciu o które UE i władze 

państw członkowskich będą nawzajem uzupełniać swoje działania w kluczowych dla strategii 

obszarach. Do inicjatyw przewodnich należą:

1. Europejska agenda cyfrowa English;

2. Unia innowacji English;

3. Mobilna młodzież;

4. Europa efektywnie korzystająca z zasobów English;

5. Polityka przemysłowa w erze globalizacji;

6. Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia;

7. Europejski program walki z ubóstwem.

W każdym z tych obszarów wszystkie państwa członkowskie wyznaczyły z kolei własne cele 

krajowe.
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Jednym z priorytetów strategii jest zrównoważony rozwój oznaczający m.in.:

> Budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej korzystającej 

z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny.

> Ochronę środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 

i zapobieganie utracie bioróżnorodności.

> Wprowadzenie efektywnych, inteligentnych sieci energetycznych.

> Pomoc społeczeństwu w dokonywaniu świadomych wyborów.

Unijne cele służące zapewnieniu zrównoważonego rozwoju obejmują:

> Ograniczenie do 2020 roku emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu 

z 1990 roku

> Zwiększenie do 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych (dla Polski celem 

obligatoryjnym jest wzrost udziału OZE do 15%).

> Dążenie do zwiększenia efektywności wykorzystania energii o 20%7.

Działania związane z realizacją celów oraz innych inicjatyw spadają w dużej mierze 

na jednostki samorządu terytorialnego, które mogą odnieść największe sukcesy korzystając 

ze zintegrowanego podejścia w zarządzaniu środowiskiem miejskim poprzez przyjmowanie 

długo- i średnioterminowych planów działań i ich aktywną realizację.

Projekt zaopatrzenia jest zgodny z zapisami Strategii w zakresie dążenia do maksymalnego 

ograniczenia zużycia energii finalnej i wzrostu użytkowania odnawialnych źródeł energii przy 

zachowaniu odpowiedniej dbałości o środowisko naturalne.

Kontynuacją założonych w Strategii celów są dokumenty związane z unijną polityką 

przeciwdziałania zmianie klimatu i polityką energetyczną na lata 2020-2030, której ramy 

zakładają podwyższenie założonych wartości, jak np. redukcji emisji gazów cieplarnianych 

o 40 % w 2030 roku w stosunku do roku 1990 lub 27% udział odnawialnych źródeł energii 

w całkowitym bilansie energetycznym Unii Europejskiej (Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2016/0231 z dnia 20.07.2016 roku).

Do działań wpisujących się w postanowienia Strategii należą:

7Źródło: ec.europa.eu, dokument i cele nie stanowią elementów określonych w akcie prawnym, jednocześnie 
polityka rozwoju UE opierać się ma na tych zasadach

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Zdzieszowice

Strona | 27

Id: A6064D5E-71DA-4847-AF01-8EB10AB9F815. Projekt Strona 27



-  stworzenie baz danych źródeł niskiej emisji z wykorzystaniem modelowania 

drobnorozdzielczego.

-  termomodernizacje obiektów,

-  zmiana źródeł ciepła,

-  wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

111.1.2. Ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030

Ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 zawierają ogólnounijne założenia i cele 

polityki na lata 2021-2030. Najważniejsze cele na 2030 rok obejmują:

-  ograniczenie o co najmniej 40 proc. emisji gazów cieplarnianych (w stosunku 

do poziomu z 1990 roku);

-  zwiększenie do co najmniej 32 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych 

w całkowitym zużyciu energii;

-  zwiększenie o co najmniej 32,5 proc. efektywności energetycznej.

Najważniejszy cel UE, które polega na zmniejszeniu do 2030 roku emisji w UE o co najmniej 

40%w stosunku do poziomu z 1990 roku. Zgodnie z założeniami programu umożliwi to UE 

przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu i wypełnienie zobowiązań wynikających 

z porozumienia paryskiego. Aby osiągnąć ten cel:

-  sektory objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS) muszą 

ograniczyć emisje o 43 proc. (w porównaniu z 2005 roku) -  w związku z czym ETS 

został zmieniony na okres po 2020 roku

-  sektory nieobjęte systemem handlu uprawnieniami do emisji muszą ograniczyć emisje 

o 30 proc. (w porównaniu z 2005 roku) -  cel ten został przełożony na indywidualne, 

wiążące cele dla poszczególnych państw członkowskich.

W ramach systemu zarządzania państwa członkowskie są zobowiązane do przyjęcia 

zintegrowanych krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu na lata 2021-2030.

111.1.3. Dyrektywa w  sprawie efektywności energetycznej

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 roku) ma na celu określenie przez 

poszczególne Państwa członkowskie planów ograniczenia zużycia energii w perspektywie 

do 2020 roku. Ponadto, w dokumencie zawarte zostały środki sprzyjające poprawie 

efektywności energetycznej, a także zasady funkcjonowania rynku energii.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Zdzieszowice

Strona | 28

Id: A6064D5E-71DA-4847-AF01-8EB10AB9F815. Projekt Strona 28



Jednocześnie, Dyrektywa nałożyła na Państwa członkowskie obowiązki w zakresie 

termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w celu spełnienia minimalnych 

wymagań technicznych wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065). Określają one, że wymagania te będą musiały 

spełnić budynki stanowiące co najmniej 3% całkowitej powierzchni ogrzewanych lub 

chłodzonych budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie kraju, począwszy 

od dnia 01.01.2014 roku.

Dyrektywa określa również konieczność ustanowienia systemu efektywności energetycznej 

przez dystrybutorów i przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą energii, a także wspieranie 

dostępu do audytów energetycznych i inteligentnych liczników.

Dokument zawiera zapisy pozwalające na osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej 

w budynkach i sieciach na analizowanym terenie, dlatego też jego zapisy wspierają 

osiągnięcie postanowień Dyrektywy.

III.1.4. Dyrektywa w  sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 roku (2010/31/UE) 

w sprawie charakterystyki energetycznej budynków określa warunki techniczne i zużycie 

energii przez budynki, w tym budynki użyteczności publicznej. Zgodnie z zapisami Dyrektywy, 

od 01.01.2021 roku wszystkie nowo wznoszone budynki powinny charakteryzować się 

zużyciem energii spełniającym wymogi budynków pasywnych (tj. 70 kWh/m2/rok). W Polsce 

wprowadzono obowiązek, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065), z którego wynika, że od 1 stycznia 2019 roku nowo 

budowane obiekty zajmowane przez władze publiczne muszą charakteryzować 

się minimalnym zużyciem energii.

Dodatkowo w Dyrektywie określono zasady promocji budownictwa niskoenergetycznego 

i konieczność stosowania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach, 

a w sposób pośredni, określone zostały ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i innych 

substancji zanieczyszczających powstających w trakcie ogrzewania budynków.

Projekt zaopatrzenia zapewnia spójność z zapisami Dyrektywy pod względem maksymalnego 

ograniczenia zużycia energii końcowej w budynkach i wspierania działań mających 

na celu stosowanie odnawialnych źródeł energii.
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III.1.5. Pozostałe dyrektywy Unii Europejskiej

Projekt zaopatrzenia w ciepło wykazuje, również w sposób pośredni, zgodność z innymi

Dyrektywami Unii Europejskiej w poniższym zakresie:

1. Z Dyrektywą 2003/87/WE z dnia 13 października 2003 roku ustanawiającą program 

handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty -  

spójność w zakresie propagowania kierunków działań pozwalających na zmniejszenie 

emisji gazów cieplarnianych;

2. Z Dyrektywą EC/2004/8 z dnia 11 lutego 2004 roku o promocji wysokosprawnej 

kogeneracji -  spójność w zakresie zwiększenia wysokoefektywnego wytwarzania 

energii

w kogeneracji, a także propagowania działań mających na celu zmniejszenie zużycia 

energii pierwotnej i emisji gazów cieplarnianych;

3. Z Dyrektywą 2005/32/WE Ecodesign z dnia 6 lipca 2005 roku o projektowaniu 

urządzeń powszechnie zużywających energię -  spójność z zapisami dotyczącymi 

wykorzystywania urządzeń o wysokiej sprawności energetycznej, a także minimalizacji 

kosztów cyklu życia wyrobów.

III.2. Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z krajowymi 
dokumentami strategicznymi

III.2.1. Polityka ekologiczna państwa 2030

Kierunkami wyznaczonymi przez „Politykę ekologiczną Polski” utworzoną w 2019 roku są:

-  w ramach celu szczegółowego Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska 

i bezpieczeństwa ekologicznego:

o Zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do 

czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki;

o Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza lub istotne zmniejszenie ich 

oddziaływania;

o Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb;

o Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa 

biologicznego, jądrowego i ochrony radiologicznej;

-  w ramach celu szczegółowego Środowisko i gospodarka. Zrównoważone 

gospodarowanie zasobami środowiska:

o Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym 

ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu;
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o Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej; 

o Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym; 

o Zarządzanie zasobami geologicznymi poprzez opracowanie i wdrożenie 

Polityki Surowcowej Państwa

o Wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie najlepszych 

dostępnych technik BAT

-  w ramach celu szczegółowego Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu 

i adaptacja do nich oraz zapobieganie ryzyku klęsk żywiołowych:

o Przeciwdziałanie zmianom klimatu i adaptacja do nich;

-  w ramach celu horyzontalnego Środowisko i edukacja. Rozwijanie kompetencji 

(wiedzy, umiejętności i postaw) ekologicznych społeczeństwa:

o Edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej 

konsumpcji;

-  w ramach celu horyzontalnego Środowisko i administracja. Poprawa efektywności 

funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska:

o Usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną środowiska oraz 

doskonalenie systemu finansowania.

Rolą Polityki jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego Polski oraz wysokiej jakości 

życia dla wszystkich mieszkańców. Wzmacnia działania rządu polegające na budowie 

innowacyjnej gospodarki z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Polityka 

ekologiczna państwa 2030 będzie stanowiła podstawę do inwestowania środków europejskich 

z perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Strategia wspiera także realizację celów 

i zobowiązań Polski na szczeblu międzynarodowym, w tym na poziomie unijnym oraz ONZ, 

szczególnie w kontekście celów polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2030 oraz celów 

zrównoważonego rozwoju ujętych w Agendzie 2030.

III.2.2. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku przedstawia strategię państwa w zakresie 

energetyki, opracowaną w oparciu o realne potrzeby zmian i ochronę interesów obywateli. 

Dokument przygotowano zgodnie z przyjętymi zapisami pakietu klimatyczno-energetycznego 

UE, gdzie wskazano konkretne narzędzia prawne realizacji celów.

Podstawowymi kierunkami Polityki energetycznej Polski do 2030 roku są:

-  poprawa efektywności energetycznej,

-  wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,
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-  dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie

energetyki jądrowej,

-  rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,

-  rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,

-  ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

Dla każdego wskazanego kierunku działań sformułowano cele szczegółowe na rzecz 

ich realizacji. Wyszczególnione obszary prac są od siebie zależne, ponieważ przyczyniając 

się do zmian jednego wywierany jest jednocześnie wpływ na inny zakres np. poprawa 

efektywności energetycznej powoduje ograniczenie zużycia energii i paliw, co w efekcie 

podnosi bezpieczeństwo energetyczne. Innym przykładem jest rozwój i wykorzystanie 

instalacji OZE, które prowadzi do ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko.

Polityka energetyczna Polski ściśle związana jest z Założeniami do Planu Zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w zakresie przyjętych celów. Są to m.in.:

-  stabilne dostawy paliw i energii pozwalające zaspokoić potrzeby społeczeństwa 

poprzez dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw, właściwą ocenę 

zapotrzebowania nośników energii;

-  wzrost efektywności energetycznej poprzez modernizację przestarzałych 

systemów grzewczych, sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, realizację prac 

termomodernizacyjnych, budowę wysokosprawnych jednostek wytwórczych;

-  rozwój energetyki odnawialnej, promowanie instalacji prosumenckich i energetyki 

rozproszonej, dywersyfikacja źródeł wytwórczych, co przyczyni się do wzrostu 

bezpieczeństwa energetycznego;

-  ochrona i ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko, racjonalne 

zużycie surowców nieodnawialnych, wykorzystanie nowych technologii 

ograniczających emisję spalin, zmiana struktury.

III.2.3. Ustawa o efektywności energetycznej

Ustawa z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz.U. 2019 poz. 545) określa 

zasady opracowania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej, 

wraz z wyznaczeniem zadań dla jednostek sektora publicznego w tym zakresie 

i zasad realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii, a także sporządzania audytów 

energetycznych przedsiębiorstw.
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Jednostki sektora publicznego, zgodnie z ustawą, powinny stosować środki poprawy 

efektywności energetycznej, takie jak:

-  Realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności 

energetycznej;

-  Nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem 

energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

-  Wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu, lub ich modernizacja 

w celu zmniejszenia przez nie zużycia energii;

-  Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych;

-  Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego.

Projekt założeń określa możliwości podwyższenia klasy energetycznej budynków, instalacji 

czy urządzeń na analizowanym obszarze, przez co jest dokumentem określającym możliwości 

zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej.

111.2.4. Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2018 poz. 2389) 

określa warunki i zasady wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii 

z odnawialnych źródeł energii, a także mechanizmy i instrumenty wspierające. Ponadto, 

w ustawie zawarte zostały zapisy o zasadach realizacji krajowego planu działania w zakresie 

pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii, wydawania gwarancji jej pochodzenia jak 

i współpracy międzynarodowej. Nadrzędnymi celami ustawy są propagowanie wzrostu 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii wraz z racjonalizacją ich zużycia, 

a także kształtowanie mechanizmów i instrumentów wspierających. Ustawa ma wspierać 

osiągnięcie założeń pakietu klimatyczno-energetycznego, a tym samym wpływać na poprawę 

jakości powietrza atmosferycznego w kraju.

Projekt założeń zawiera zapisy dotyczące odnawialnych źródeł energii, a także możliwości ich 

wykorzystania na analizowanym obszarze, dlatego też jest spójny z zapisami ustawy.

111.2.5. Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko 

-  perspektywa do 2020 roku”

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” to dokument Ministerstwa Środowiska 

i Ministerstwa Gospodarki z 2014 roku, którego celem jest określenie zasad rozwoju sektora 

energetycznego przy zachowaniu dbałości o środowisko naturalne w perspektywie do 2020 

roku. W opracowaniu, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, określone zostały kierunki
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i działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego. Strategia uchwalona 

została 16 czerwca 2014 roku przez Radę Ministrów.

Projekt założeń jest spójny z zapisami Strategii w zakresie następujących celów wskazanych 

w opracowaniu:

-  Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska:

o 1.1. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin.

-  Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego 

zaopatrzenia w energię:

o 2.1. Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii; 

o 2.2. Poprawa efektywności energetycznej;

o 2.3. Modernizacja sektora elektroenergetyki zawodowej, w tym przygotowanie 

do wprowadzania energetyki jądrowej; 

o 2.4. Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii; 

o 2.5. Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich.

-  Cel 3. Poprawa stanu środowiska:

o 3.1. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele 

energetyczne;

o 3.2. Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki.

III.2.6. Plan rozwoju elektromobilności w  Polsce

Plan rozwoju elektromobilności w Polsce jest odpowiedzią na zmieniające się trendy 

w motoryzacji, które wpływają na kształt i rozwój gospodarki. Przewidywane scenariusze 

zakładają stały wzrost zainteresowania samochodami elektrycznymi, które na przestrzeni 

kilkudziesięciu lat będą wypierać z rynku tradycyjne pojazdy spalinowe. Cele jakie 

przedstawiono w dokumencie dotyczą:

-  stworzenia warunków dla rozwoju elektromobilności Polaków (budowa infrastruktury 

szybkiego ładowania na terenie całego kraju, dostęp do centrum miast wyłącznie 

samochodów elektrycznych, ulgi dla samochodów z określoną normą emisji spalin);

-  rozwoju przemysłu elektromobilności (rozwój innowacyjnych technologii, wsparcie 

uczelni w zakresie rozwoju elektromobilności, programy rządowe wspierające 

inwestycje w nowe technologie);

-  stabilizacji sieci elektroenergetycznej (kreowanie nawyków konsumentów 

poprzez zróżnicowanie cen zachęcające do korzystania ze specjalnych taryf,
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dostosowanie stanu technicznego infrastruktury sieciowej do dynamicznych potrzeb 

rynku, budowa inteligentnych sieci).

Plan rozwoju elektromobilności w Polsce jest komplementarny z Założeniami do Planu 

Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w zakresie wyznaczonych celów 

do realizacji na przestrzeni przyjętego horyzontu czasowego. Należą do nich:

-  poprawa stanu środowiska naturalnego -  możliwa do osiągnięcia poprzez ograniczenie 

zużycia paliw nieodnawialnych, zmianę struktury wykorzystywanych środków 

transportu poprzez promowanie samochodów elektrycznych, rozwój metod 

zagospodarowania zużytych akumulatorów i baterii;

-  wzrost bezpieczeństwa energetycznego -  uniezależnienie się od dostawców 

surowców energetycznych (w tym gazu i ropy naftowej) poprzez rozwój infrastruktury 

i motoryzacji elektrycznej; wzrost efektywności energetycznej -  samochody 

elektryczne cechuje wyższa efektywność wykorzystania energii niż pojazdy spalinowe.

III.3. Zgodność Planu G ospodarki N iskoem isyjnej z dokum entam i 

strateg icznym i w o jew ództw a opolskiego

III.3.1. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. jest najważniejszym regionalnym 

dokumentem strategicznym. Do 2012 r. dokumentem wyznaczającym główne kierunki rozwoju 

regionu była Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego z 2005 r.1 Efekty jej realizacji były 

na bieżąco analizowane, a wyniki tych procesów wykorzystywane są dla potrzeb planowania 

strategicznego w regionie.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zachowuje spójność ze Strategią Rozwoju Województwa 

Opolskiego do 2020 r. w szczególności w odniesieniu do celu strategicznego nr 7 pn. Wysoka 

jakość środowiska. Obejmuje on realizację celów operacyjnych do których należą:

• 7.1. Poprawa stanu środowiska poprzez rozwój infrastruktury technicznej,

• 7.2. Wspieranie niskoemisyjnej gospodarki,

• 7.3. Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i bioróżnorodności,

• 7.4. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych,

• 7.5. Przeciwdziałanie i usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych.
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W sposób bezpośredni Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice odnosi się 

do celu operacyjnego 7.2. pn. Wspieranie niskoemisyjnej gospodarki. Obejmuje on w 

szczególności:

• rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, w tym budowa, rozbudowa i modernizacja 

głównych źródeł wytwarzania energii,

• wprowadzenie nowoczesnych, innowacyjnych technologii wytwarzania energii, w tym 

propagowanie kogeneracji wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,

• rozwój energetyki opartej na OZE, w szczególności energii z biomasy, wiatru, wody, 

ciepła z ziemi, słońca,

• poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej 

i zakładów przemysłowych,

• rozwój innowacyjnych technologii niskoemisyjnych (zgodnie z BAT87),

• poprawa jakości powietrza -  wdrażanie programów ochrony powietrza.

III.3.2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest podstawowym narzędziem 

prowadzenia polityki przestrzennej na poziomie regionu, rozumianej jako celowe 

oddziaływanie władz województwa na rozmieszczenie funkcji i przestrzenne różnicowanie 

dynamiki rozwoju.

Głównym zadaniem Planu jest określenie przestrzennych uwarunkowań rozwoju oraz 

kierunków i priorytetów kształtowania środowiska przyrodniczego, kulturowego i 

zurbanizowanego w ciągu najbliższych kilkunastu lat, w dostosowaniu do strategicznych 

kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego województwa zawartych w Strategii Rozwoju 

Województwa Opolskiego, z równoczesnym uwzględnieniem koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju.

Głównym celem polityki przestrzennej województwa opolskiego jest kształtowanie struktury  

przestrzennej, która będzie pobudza ła  rozw ó j województwa, zapewniała konkurencyjność w  

stosunku do otoczenia zew nętrznego i  e lim inowała n iekorzystne różnice w  warunkach życia 

wew nątrz reg ionu.8

Wszystkie działania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są zgodne w swoich założeniach z 

zasadami określonymi jako rozwinięcie głównej zasady polityki przestrzennej województwa

8 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, s.80
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opolskiego, którą jest: racjonalizacja  p rzes trzen i i  równoważenie rozwoju uwzględniające  

niezbędną dynam izację  rozwoju, tw orzenie  w a runków  wzrostu efektywności gospodarowania  

i znaczne j pop raw y w arunków  życia m ieszkańców 9, a w szczególności:

1 zasadą doskonalenia struktury przestrzennej województwa, spójnej wewnętrznie i 

otwartej na świat, zapewniającej sprawne funkcjonowanie wszystkich elementów 

zagospodarowania przestrzennego na zasadach harmonii i ładu przestrzennego i w 

pełni zaspokajającej cywilizacyjne potrzeby społeczeństwa,

2 zasadą zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego poprzez minimalizowanie 

zagrożeń wynikających z urbanizacji, rozwoju sfery gospodarczej i występujących 

powodzi, racjonalne wykorzystywanie zasobów środowiska naturalnego i ograniczanie 

degradacji zasobów,

3 zasadą ochrony obszarów i systemów o cennych walorach przyrodniczych i 

krajobrazowych,

4 zasada przestrzegania barier i ograniczeń rozwoju przestrzennego w obrębie stref 

uciążliwości i stref zagrożenia,

5 zasadą racjonalnego gospodarowania i przekształcania obszarów rolnych i leśnych,

6 zasadą racjonalnego kształtowania stref aktywizacji gospodarczej uwzględniająca 

prymat zrównoważonego rozwoju,

7 zasadą humanizacji procesu restrukturyzacyjnego przemysłu uwzględniająca 

efektywność gospodarki przy równoczesnym eliminowaniu występujących konfliktów w 

środowisku,

8 zasadą kształtowania sieci osadniczej zapewniająca dominację kryteriów jakościowych 

w zakresie warunków życia, ograniczania dysproporcji w tym zakresie między miastem 

i wsią i między różnymi strefami obszarowymi, zapewnienia równego dostępu do pracy, 

zamieszkania, usług i wypoczynku, zapewnienia symbiozy środowiska 

zurbanizowanego, przyrodniczego i kulturowego,

9 zasadą kształtowania obszarów wiejskich według kryteriów rozwoju wielofunkcyjnego 

i ładu przestrzennego,

10 zasadą doskonalenia struktury hierarchicznej sieci osadniczej poprzez rozwój 

ośrodków o znaczeniu biegunów wzrostu, w tym miasta wojewódzkiego, miast o 

predyspozycjach subregionalnych, miast powiatowych i siedzib gmin,

9 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, s.80
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11 zasadą bezkolizyjnego rozwoju systemu komunikacyjnego w zakresie powiązań 

zewnętrznych i wewnętrznych oparta na modernizacji i wyłączaniu uciążliwego ruchu 

tranzytowego z obszarów intensywnie zabudowanych,

12 zasadą tworzenia korytarzy infrastruktury technicznej sprzyjająca ograniczaniu 

uciążliwości dla otoczenia,

13 zasadą racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi w zlewniach,

14 zasadą racjonalnego gospodarowania zasobami geologicznymi i racjonalnej 

eksploatacji surowców mineralnych i rekultywacji terenów zdegradowanych,

15 zasadą ekologizacji gospodarki odpadami,

16 zasadą rozwoju turystyki i rekreacji w dostosowaniu do pojemności środowiska 

przyrodniczego i utrzymania predyspozycji dla rozwoju innych funkcji użytkowych,

17 zasadą bezpieczeństwa, w tym zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i 

obronności w kształtowaniu struktur przestrzennych,

18 zasadą upowszechniania i wykorzystania zasobów energii odnawialnej.10

III.3.3. Program ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2016- 

2020

Dokument pn. "Program ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2016 -  2020" 

stanowi podstawę do przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Zdzieszowice. Zachowuje on spójność z celami i założeniami tego dokumentu w zakresie 

ochrony środowiska i jego elementów. Jego podstawą prawną opracowania jest art. 17 ust. 1 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. t.j. nr 25 poz. 150 

z późn.zm.), które obligują Zarząd Województwa do sporządzenia wojewódzkiego programu 

ochrony środowiska.

Podstawę opracowania celów strategicznych i strategii wdrożeniowych „Programu ochrony 

środowiska województwa opolskiego na lata 2016-2020” stanowią dokumenty opracowane na 

szczeblu krajowym, w szczególności:

-  Strategia Rozwoju Kraju 2020;

-  Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności;

-  Krajowy Program Ochrony Powietrza;

-  Strategia "Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko";

-  Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki "Dynamiczna Polska 2020";

10 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, s.80-81
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-  Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku);

-  Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020;

-  Strategia "Sprawne Państwo 2020";

-  Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 

2022;

-  Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, ob-szary wiejskie;

-  Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020;

-  Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020;

-  Polityka energetyczna Polski do 2030 roku;

-  Program Wodno-Środowiskowy Kraju;

-  Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza;

-  Plan zarządzania ryzykiem powodziowym;

-  Plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzecza;

-  Plan utrzymania wód;

-  Warunki korzystania z wód regionu wodnego/zlewni;

-  Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

oraz na szczeblu regionalnym dokumenty o znaczeniu strategicznym. Podstawą Programu 

jest jednak specyfika środowiska w województwie opolskim wyznaczająca kluczowe obszary 

analizy objęte niniejszym opracowaniem.

Do obszarów interwecji określonych w dokumencie należą:

1. Ochrona klimatu i jakości powietrza;

2. Ochrona przed hałasem;

3. Zagrożenie polami elektromagnetycznymi;

4. Gospodarowanie wodami;

5. Gospodarka wodno-ściekowa;

6. Zasoby geologiczne;

7. Gleby;

8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów;

9. Zasoby przyrodnicze;

10. Zagrożenie poważnymi awariami;

11. Edukacja i świadomość ekologiczna, partycypacja społeczna.
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III.3.4. Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na 

przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz 

poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań 

krótkoterminowych

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, przygotowanie i zrealizowanie Programu 

ochrony powietrza wymagane jest dla stref, w których stwierdzono przekroczenia poziomów 

dopuszczalnych lub docelowych, powiększonych w stosownych przypadkach o margines 

tolerancji, choćby jednej substancji spośród określonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu.

Na obszarze województwa opolskiego, do przygotowania Programu ochrony powietrza, 

zakwalifikowano strefę opolską ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu 

zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Niniejsze opracowanie dotyczy strefy 

opolskiej, która obejmuje obszar województwa poza miastem Opole. Gmina Zdzieszowice 

stanowi obszar będący elementem strefy opolskiej.

W Programie Ochrony Powietrza wykazane zostały działania niezbędne do przywrócenia 

standardów jakości powietrza, które podzielone zostały na zadanie dotyczące stworzenia 

mechanizmów umożliwiających wdrożenie i zarządzanie POP, a także działania zmierzające 

do ograniczenia emisji z indywidualnych systemów grzewczych.

W zakresie mechanizmów wdrażających i zarządzania wskazano aby w dokumentach 

strategicznych zamieszczane były kierunki działań poprawy jakości powietrza, a także wymogi 

dotyczące zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników nie powodujących nadmiernej emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, a także zapewnienia „przewietrzania” terenów zabudowanych i 

stosowania pasów zieleni ochronnej. Zgodnie z zapisami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, zapisy te są od 2011 r. wdrażane na obszarze Gminy 

Zdzieszowice.

W ramach realizacji działań zmierzających do ograniczenia emisji z indywidualnych systemów 

grzewczych, w ramach niniejszego Planu, przeprowadzona została inwentaryzacji systemów 

grzewczych w budynkach mieszkalnych Gminy, a także przedstawiono możliwości podłączeń 

do sieci zgodnie z uzyskanymi informacjami od Gestorów sieci energetycznych. Jednocześnie, 

zaplanowana została Aktualizacja zapisów Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe, w którym doprecyzowane zostaną możliwości 

technicznych podłączeń do sieci wraz z zakresem współpracy z Gestorami tych sieci. 

Wykazane w harmonogramie POP zadania SOp19 i SOp20 dla wszystkich gmin strefy
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opolskiej, znajdują odzwierciedlenie w harmonogramie rzeczowo-finansowym Planu 

gospodarki niskoemisyjnej zadania z zakresu modernizacji źródeł ciepła w budynkach 

użyteczności publicznej, a także w ramach zasobów mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej. 

W ramach działań zaplanowane zostały również działania edukacyjne, uwzględniania 

ograniczeń emisji pyłów na etapie wydawania i opiniowania pozwoleń w ramach zapisów 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także uwzględnianie w 

zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza i stosowanie procedury zielonych 

zamówień publicznych.

Wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycje z zakresu budowy i 

przebudowy sieci ciepłowniczych, za które odpowiedzialne są przedsiębiorstwa ciepłownicze, 

nie zostały zaplanowane w ramach niniejszego Planu z uwagi na brak planowanych tego typu 

inwestycji przez zakład ciepłowniczy, a także brak możliwości ich realizacji przez Gminę 

Zdzieszowice. Ponadto, w ramach współpracy z interesariuszami na etapie opracowania 

niniejszego Planu, nie uzyskano deklaracji żadnego przedsiębiorstwa czy zakładu 

przemysłowego do wdrożenia technik ograniczających emisję substancji

zanieczyszczających. Gmina Zdzieszowice nie ma więc możliwości spełnienia tego zakresu 

wskazanego w harmonogramie POP. Jednakże, planowane działania edukacyjne wśród 

mieszkańców i podmiotów gospodarczych, a także organizowanie spotkań związanych z 

monitoringiem i aktualizacją działań mogą przyczynić się do zmiany zachowań i wprowadzenia 

inwestycji niskoemisyjnych w sektorze przedsiębiorstw.

Jednym z dokumentów strategicznych, pozwalającym na monitoring działań, zmierzających 

do poprawy jakości powietrza jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Proponuje konkretne 

działania, które są dopasowane do specyfiki gminy. Działania te są możliwe do zrealizowania 

i są zaplanowane na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, określającej wielkość emisji 

gazów cieplarnianych pochodzących ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych.

Zaplanowane działania w harmonogramie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Zdzieszowice spowodują, poprzez zmniejszenie zużycia energii końcowej, również redukcję 

emisji substancji zanieczyszczających do powietrza atmosferycznego. Przyczyni się do 

poprawy jakości środowiska miejskiego i całego obszaru, spełniając tym samym założenia 

wpisane w Program ochrony powietrza.
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111.4. Zgodność Planu G ospodark i N iskoem isyjnej z dokum entam i 
G m iny Zdzieszow ice

111.4.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Zdzieszowice

Zgodnie ze zmianą „S tud ium  uw arunkowań i  k ie runków  zagospodarowania przestrzennego  

G m iny Zdz ieszow ice ” wyznaczono kierunki działań mające na celu obniżenie negatywnego 

wpływu emisji zanieczyszczeń. Aby osiągnąć te cele należy:

-  stosować ekologiczne paliwa do celów grzewczych (energia elektryczna, gaz, oleje 

opałowe itp.);

-  wprowadzić alternatywne, ekologiczne systemy wytwarzania ciepła i energii (kolektory 

słoneczne, pompy ciepła, kotłownie na biomasę: zrębki wierzby energetycznej itd.);

-  poprawić stan techniczny dróg, w celu zmniejszenia emisji spalin;

-  prowadzić akcję edukacyjną i informacyjną dla mieszkańców gminy o aktualnych, 

korzystnych dla środowiska systemach spalania paliw;

-  egzekwować utrzymywanie czystości dróg przez rolników i firmy nawożące na ich 

nawierzchnię błoto oraz inne zanieczyszczenia powodujące po wysuszeniu intensywne 

pylenie;

-  tworzyć naturalne bariery izolacyjne (bufory zanieczyszczeń) wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych, promować i zwiększać atrakcyjność zbiorowych i proekologicznych 

środków transportu.

Założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są zgodne ze „S tudium  Uwarunkowań  

i K ie runków  Zagospodarow ania  P rzestrzennego G m iny Zdzieszow ice”. Studium ustala cele do 

osiągnięcia. Są to cele ekologiczne, gospodarcze, społeczne, przestrzenne i specjalne. Cele 

ekologiczne zmierzają do:

-  zapewnienia zgodności między przydatnością, chłonnością i odpornością środowiska, 

a rodzajem i intensywnością zagospodarowania i użytkowania;

-  przeciwdziałania czynnikom antropopresji i minimalizowanie ich negatywnego wpływu 

na środowisko;

-  poprawy warunków życia mieszkańców i funkcjonowania systemów przyrodniczych 

obszarów zainwestowanych;

-  racjonalnego wykorzystania zasobów środowiskowych

-  Do celów specjalnych Studium zalicza się:
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-  ograniczenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poprzez stosowanie paliw 

niskoemisyjnych oraz technik i technologii minimalizujących ujemny wpływ 

działalności produkcyjno-usługowej na środowisko.

111.4.2. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice

Program ochrony środowiska jest dokumentem określającym cele i zadania administracji 

państwowej oraz samorządów w zakresie ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki jego 

zasobami. Jego opracowanie wynika z artykułu 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 

ochrony środowiska, który zobowiązuje zarządy województw, powiatów i gmin do opracowania 

programów ochrony środowiska, mających na celu realizację polityki ekologicznej państwa.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice jest strategicznym dokumentem, który 

obejmuję wizję i cele polityki środowiskowej opracowany jako realizacja obowiązków 

wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. Został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach Nr VII/74/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Zdzieszowice na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026".

Dokument zawiera aktualny stan środowiska wraz z wykazem źródeł zanieczyszczeń 

oraz tendencji rozwojowych. Wskazuje również działania i inwestycje niezbędne do podjęcia 

w celu zminimalizowania lub wyeliminowania negatywnego oddziaływania na wszystkie 

sektory środowiska wraz ze wskazaniem instrumentów finansowych oraz form kontroli 

realizacji założonego celu.

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest spójna z nadrzędnym celem Programu, 

a także z celami operacyjnymi w zakresie promowania i popularyzacji najlepszych praktyk 

w dziedzinie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w tym rozwiązań 

technologicznych, administracyjnych i finansowych, a także wspieranie rozwiązań mających 

na celu ograniczenie nadmiernego zużycia energii między innymi poprzez termomodernizację 

budynków użyteczności publicznej.

111.4.3. Założenia do planu zaopatrzenia w  ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe

Zapisy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są zgodne założeniami „Projektu założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zdzieszowice”. 

Dokument ten stanowi podstawę do zarządzania bezpieczeństwem energetycznym na terenie 

Gminy.
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Działania wskazane do realizacji w Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są zgodne 

z przedsięwzięciami z zakresu racjonalizacji zarządzania energią, do których należą:

-  poprawa efektywności energetycznej (np. termomodernizacja, wymiana urządzeń 

na urządzenia klasy A, elektroniczne sterowanie silników elektrycznych itp. w 

przemyśle stosowanie nowych energooszczędnych technologii),

-  zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Realizacja założeń wskazanych w obu dokumentach pozwoli na zmniejszenie 

zapotrzebowania na energie, którą będzie można w całości lub częściowo zastąpić energią 

odnawialną. Gmina przygotowuje obecnie dokument do uchwalenia.

Gmina posiada dokument przyjęty w roku 2014. Gmina planuje go zaktualizować w 

najbliższym możliwym terminie.
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IV. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU

IV.1. Położenie G m iny Zdzieszow ice, podzia ł adm inistracyjny

Gmina Zdzieszowice stanowi gminę miejsko-wiejską. Znajduje się w województwie opolskim 

w powiecie krapkowickim. Bezpośrednio sąsiaduje z gminami:

-  Gogolin,

-  Kędzierzyn-Koźle,

-  Leśnica,

-  Krapkowice,

-  Reńska Wieś,

-  Strzelce Opolskie,

-  Walce.

Gmina składa się z części miejskiej (Miasto Zdzieszowice) i części wiejskiej w skład, której 

wchodzą następujące sołectwa: Januszkowice, Jasiona, Krępna, Oleszka, Rozwadza, 

Żyrowa. Gmina Zdzieszowice obejmuje obszar o łącznej powierzchni 5744 hektarów. W 

Mieście nie wydzielono żadnych jednostek pomocniczych.

Tabela 2 Dane na temat podziału administracyjnego Gminy Zdzieszowice
Nazwa wskaźnika Jednostka 2019

Powierzchnia ha 5744
km2 57

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2019 rok

Gmina leży w rolniczo-przemysłowej okolicy i jest ośrodkiem administracyjnym, kulturalnym i 

gospodarczym dla okolicznych miejscowości. W latach 1975-1998 miasto Zdzieszowice 

administracyjnie należało do starego województwa opolskiego. Na terenie miasta znajdują się 

zakłady koksownicze będące największą pod względem produkcji koksownią w Polsce i 

Europie.
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IV.2. Demografia
Stan ludności Gminy Zdzieszowice na koniec 2019 roku wynosił 15 722 osób według danych 

Głównego Urzędu Statystycznego. Liczba kobiet na koniec 2019 roku wynosiła 7 797 osób,

natomiast mężczyzn -  7 743 (co stanowiło około 49,25% ogółu ludności).

Szczegółowe informacje na temat zmian liczby ludności w latach 2014 -  2019 prezentuje 

tabela poniżej.

Tabela 2 Stan ludności Gminy Zdzieszowice w latach 2 0 1 4 -2 0 1 9
Wyszczególni

enie
Jednostka

miary
2014 2015 2016 2017 2018 2019

ogółem osoba 16 108 16 040 15 914 15 889 15 752 15 722
mężczyźni osoba 7 954 7 891 7 830 7 818 7 753 7 743

kobiety osoba 8 154 8 149 8 084 8 071 7 999 7 979
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, Dane za 2014-2019 rok
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IV.3. K lim at

Klimat gminy podobnie jak całej Polski jest przejściowy, kontynentalno -  morski, kształtowany

na przemian przez masy powietrza napływające znad Oceanu Atlantyckiego lub wschodniej 

Europy i Azji. Rejon gminy należy do cieplejszych w Polsce i charakteryzuje się przewagą 

wpływów oceanicznych, mniejszymi od przeciętnych temperaturami, wczesną wiosną, długim 

ciepłym latem, łagodną i krótką zimą oraz malejącymi opadami w kierunku centrum kraju.11

Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, w którym średnia temperatura waha się od +12,4 °C 

d o +18 °C. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń (temperatura waha się od -5,1°C 

do - 2,2°C). Różnica w opadach pomiędzy najsuchszym a najmokrzejszym miesiącem wynosi 

56 mm. Przez rok, temperatura wacha się w o 20,2 °C. Tabelę z danymi miesięcznymi 

przedstawiona została poniżej.

Tabela 3 Tabela klimatu dla Gminy Zdzieszowice

Wyszczególnieni
e

st
yc

ze
ń

lu
ty

m
ar

ze
c

kw
ie

ci
eń

m
aj

cz
er

w
ie

c

lip
ie

c

si
er

pi
eń

...
....

.. 
_ 

....
l

w
rz

es
ie

ń

pa
źd

zi
er

ni
k

lis
to

pa
d

gr
ud

zi
eń

Śr. Temperatura 
(° C)

-2.2 -0.7 3.3 8.5 13.2 16.8 18 17.7 13.9 9.4 4.1 0.0

Min. Temperatura 
(° C) -5.1 -4 -0.7 3.3 7.6 11.3 12.4 12 8.8 4.9 1.2 -2.6

Max.
Temperatura (° C) 0.7 2.6 7.4 13.7 18.8 22.3 23.7 23.4 19.1 13.

9 7.1 2.6

Opady / Opady 
deszczu (mm) 30 32 42 71 80 86 81 53 41 43 40 30

Źródło: https://pl.climate-data.org/euroDa/Dolska/Domeranian-voivodeshiD/s%c5%82uDsk-711/

11 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZDZIESZOWICE NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ 
NA LATA 2020-2023, s. 43
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Altitude: 182m Climate: Cfb *C: 8.S / °F: 47.3 mm: 632 / inch: 24.9 inch°F °C mm

Copyright: CLIMATE-DATA.ORG
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Rysunek 2 Średnioroczne opady atmosferyczne dla Gminy Zdzieszowice
Źródło: https://pi.climate-data.org/europa/Dolska/oDole-voivodeshiD/zdzieszowice-10448/#temperature-graph

Rysunek 3 Średnioroczne temperatury dla Gminy Zdzieszowice
źródło: https://pl.climate-data.org/euroDa/Dolska/oDole-voivodeship/zdzieszowice-10448/#temperature-qraph
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IV.4. M ieszkaln ictw o

Na terenie Gminy Zdzieszowice znajdowały się w 2019 roku łącznie 2 232 budynku 

mieszkalne. Łączna powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych na terenie Gminy 

wynosiła w 2019 roku 389 365 m2. Obejmowała ona łącznie 5 100 mieszkań składających się 

z 21 725 izb. Zmianę zasobów mieszkaniowych w latach 2014-2019 na terenie Gminy 

Zdzieszowice prezentuje tabela poniżej.

Tabela 4 Zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Zdzieszowice w latach 2014 -  2019
Nazwa

wskaźnika
Jednostk

a
2014 2015 2016 2017 2018 2019

mieszkania [sztuki 5 055 5 062 5 075 5 082 5 092 5 100
izby [sztuk] 21 478 21 522 21 600 21 645 21 680 21 725

powierzchnia
użytkowa
mieszkań

[m2] 382 551 383 750 385 761 387 160 388 182 389 365

średnia
powierzchnia

użytkowa
mieszkania

[m2] 75,7 75,8 76,0 76,2 76,2 76,3

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2014-2019 rok

Korzystając z tabeli powyżej można zauważyć, że w ciągu ostatnich lat ilość mieszkań 

w Gminie Zdzieszowice sukcesywnie rosła. Trend ten dotyczył również średniej powierzchni 

użytkowej mieszkań. Stosunkowo duża powierzchnia jednego mieszkania pozwala zakładać, 

że dominującą formą budownictwa są budynki jednorodzinne.

IV.5. P rzedsiębiorcy

Na terenie Gminy Zdzieszowice w 2019 roku działało łącznie 1 089 podmiotów 

gospodarczych, z czego przeważały mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników 

(1 040 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy). Szczegółowe dane na 

temat liczby i wielkości przedsiębiorstw przedstawia tabela poniżej. Największe zmiany w ilości 

firm na rynku w ostatnich latach dotyczyły najmniejszych działalności (do 9 pracowników). Na 

przestrzeni 2014-2019 roku odnotowuje się wzrost mikroprzedsiębiorstw.

Tabela 6 Podmioty gospodarcze według klas wielkości na terenie w Gminie Zdzieszowice 
w latach 2014-2019 ______________________________________________________________________

Przedsiębiorstwa 
według klas wielkości 
(liczba zatrudnionych)

Jednostka 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ogółem [podmiot
gospodarczy]

1 064 1 070 1 036 1 043 1 049 1 089

mikroprzedsiębiorstw 
o (do 9 osób)

[podmiot
gospodarczy] 1 015 1 023 989 995 1 000 1 040

małe
przedsiębiorstwo (od

[podmiot
gospodarczy] 40 38 38 39 40 41
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10 do 49 osób)

średnie
przedsiębiorstwo 

(od 50 do 249 osób)
[podmiot

gospodarczy] 9 9 9 9 9 8

duże
przedsiębiorstwo (od 

250 osób)
[podmiot

gospodarczy] 0 0 0 0 0 0

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2014-2019 rok

Pod względem rodzaju działalności najmniejszy udział ma grupa rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo. W przyjętym okresie zauważalny jest spadek ilości wskazanych 

podmiotów. Liczba podmiotów gospodarczych zakwalifikowanych do grupy przemysł 

i budownictwo zwiększyła się między 2014 a 2019 rokiem.

Tabela 7 Podmioty gospodarcze według rodzajów działalności w Gminie Zdzieszowice w latach 2014-2019
Rodzaj działalności Jednostka 2014 2015 2016 2017 2018 2019

rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo 
i rybactwo

[podmiot
gospodarczy] 14 15 11 12 11 11

przemysł 
i budownictwo

[podmiot
gospodarczy]

244 249 246 248 251 276

pozostała działalność [podmiot
gospodarczy]

806 806 779 783 787 802

rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo 
i rybactwo

[%] 1,31% 1,40% 1,06% 1,15% 1,05% 1,01%

przemysł 
i budownictwo [%] 22,93

%
23,27

%
23,75

%
23,78

%
23,93

%
25,34

%
pozostała działalność [%] 75,75

%
75,33

%
75,19

%
75,07

%
75,02

%
73,65

%
Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2014-2019 rok

IV.6. Lesistość

Grunty leśne na terenie Gminy Zdzieszowice w 2019 wynosiły 155,78 ha, co stanowiło: 2,71% 

powierzchni Gminy i utrzymywała się na względnie stałym poziomie na przestrzeni ostatnich 

lat. Szczegółowy podział gruntów leśnych ze względu na własność przedstawia tabela na 

następnej stronie. Grunty leśne prywatne stanowią około 94,76% całkowitej powierzchni 

gruntów leśnych, a gdzie gminne -  0,58% powierzchni gruntów leśnych. W ostatnich latach 

ich areał nieznacznie uległ zmniejszeniu.

Pian Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Zdzieszowice

Strona | 50

Id: A6064D5E-71DA-4847-AF01-8EB10AB9F815. Projekt Strona 50



Tabela 9 Powierzchnia gruntów leśnych na terenie Gminy Zdzieszowice w latach 2014-2019
Wyszczególnienie Jedn. 2014 2015 2016 2017 2018 2019

lasy ogółem ha 151,11 151,11 151,11 151,11 161,14 155,78
grunty leśne 

prywatne ogółem ha 150,21 150,21 150,21 150,21 160,24 154,88

-udział w łącznej 
powierzchni % 99,40% 99,40% 99,40% 99,40% 99,44% 99,42%

grunty leśne 
prywatne osób 

fizycznych
ha 149,69 149,69 149,69 149,69 152,69 147,33

-udział w łącznej 
powierzchni % 99,06% 99,06% 99,06% 99,06% 94,76% 94,58%

grunty leśne gminne 
ogółem ha 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

-udział w łącznej 
powierzchni % 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,56% 0,58%

grunty leśne gminne 
lasy ogółem ha 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

-udział w łącznej 
powierzchni % 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,56% 0,58%

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2014-2019 rok

IV.7. Zasoby przyrodnicze

Na terenie Gminy Zdzieszowice objęto ochroną wiele form przyrody, które ujęto w Centralny 

Rejestrze Form Ochrony Przyrody. Należą do nich:

-  Rezerwat przyrody Lesisko,

-  Park Krajobrazowy Góra Św. Anny,

-  Obszar chronionego krajobrazu Łęg Zdzieszowicki,

-  Obszar Natura 2000 Łęg Zdzieszowicki,

-  Obszar Natura 2000 Góra Świętej Anny,

-  Pomnik przyrody Starzik.

Celem ochrony rezerwatu przyrody Lesisko jest zachowanie ze względów naukowych i 

dydaktycznych zbiorowisk buczyn o charakterze przybliżonym do naturalnego. Rezerwat 

zajmuje powierzchnię 47,47 ha. Jest to rezerwat leśny, fitocenotyczny.

Park Krajobrazowy Góra Św. Anny został utworzony uchwałą nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej 

Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 roku w sprawie ochrony walorów krajobrazu. 

Zajmuje powierzchnię 5 051.00 ha. Szczególnymi celami ochrony Parku są:

1. zachowanie najcenniejszych fragmentów przyrody naturalnej, walorów krajobrazowych 

oraz dziedzictwa kulturowego zachodniego krańca Wyżyny Śląskiej, zwanego Garbem 

Chełmu;
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2. stwarzanie korzystnych warunków do prawidłowego funkcjonowania systemów 

przyrodniczych, ich trwałości i zdolności odtwarzania;

3. zachowanie ekosystemów leśnych i łąkowych z charakterystyczna flora i fauna;

4. zachowanie walorów geologicznych i geomorfologicznych Parku;

5. zachowanie ładu przestrzennego na obszarze Parku, w tym utrzymanie zabytkowych 

układów urbanistycznych oraz kształtowanie harmonijnego współczesnego krajobrazu 

i form zabudowy w nawiązaniu do tradycji regionalnych;

6. zachowanie ukształtowanego zespołu kulturowo - krajobrazowego Góry Św. Anny;

7. zwiększanie świadomości ekologicznej lokalnych społeczności w zakresie 

konieczności zachowania całego bogactwa przyrodniczego jako dziedzictwa i dobra 

wspólnego.12

Obszar chronionego krajobrazu Łęg Zdzieszowicki ustanowiony został 1 stycznia 1989 

roku. Obejmuje on unikatowy las łęgowy przechodzący w grad. Powierzchnia obszaru zajmuje 

609,40 ha.

Obszar Natura 2000 Łęg Zdzieszowicki (kod obszaru: PLH16_07) został utworzony 1 

marca 2011 roku. Stanowi specjalny obszar ochrony siedlisk (zgodnie z Dyrektywą 

Siedliskową). Zajmuje obszar o powierzchni 619,9 ha. Na obszarze występują ważne dla 

Europy gatunki zwierząt (zgodnie z załącznikiem II do Dyrektywy siedliskowej i załącznik nr I 

do Dyrektywy ptasiej), do których należą:

-  Bezkręgowce: jelonek rogacz, kozioróg dębosz, pachnica dębowa;

-  Płazy: kumak nizinny, traszka grzebieniasta;

-  Ssaki: nocek duży, wydra.

Obszar Natura 2000 Góra Świętej Anny (kod obszaru: PLH160002) został utworzony 5 

lutego 2008 roku. Stanowi specjalny obszar ochrony siedlisk (zgodnie z Dyrektywą 

Siedliskową). Na obszarze występują ważne dla Europy gatunki zwierząt (zgodnie z 

załącznikiem II do Dyrektywy siedliskowej i załącznik nr I do Dyrektywy ptasiej), do których 

należą:

-  Ptaki: bocian biały, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, lerka, muchołówka białoszyja, 

muchołówka mała, ortolan, kraska, dzięcioł zielonosiwy, gąsiorek, kania ruda;

12 Źródło: Formularz danych dla parku krajobrazowego, PL.ZIPOP.1393.PK.47
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-  Ssaki: mopek, nocek duży;

Na obszarze występują również ważne dla Europy gatunki roślin (zgodnie z załącznikiem II do 

Dyrektywy siedliskowej), w tym gatunki priorytetowe:

-  lenieć bezpodkwiatowy,

-  obuwik pospolity.

Pomnik przyrody Starzik to drzewo (gatunek: Dąb szypułkowy - Ouercus robur; pierśnica: 

156cm; obwód: 490cm; wysokość: 19m). Ustanowiono go pomnikiem przyrody 24 

października 2013 roku.
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Rysunek 4 Rozmieszczenie przyrodniczych obszarów chronionych na terenie Gminy Zdzieszowice
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Legenda:
□  Specjalne obszary ochrony siedlisk 
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B  Rezerwaty przyrody

Źródło: Geoserwis GDOŚ

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Zdzieszowice

Strona | 54

Id: A6064D5E-71DA-4847-AF01-8EB10AB9F815. Projekt Strona 54



V. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

V.1. System  gazow niczy

V.1.1. Informacje ogólne 

Sieć przesyłowa

Na obszarze Miasta są zlokalizowane elementy gazowej sieci wysokiego ciśnienia, 

które eksploatuje Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Zgodnie z Planem rozwoju spółki Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

nie przewiduje się realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wysokiego 

ciśnienia na obszarze Gminy Zdzieszowice.

Sieć dystrybucyjna
Analiza istniejącego systemu gazowniczego zasilającego w gaz ziemny przyłącza znajdujące 

się na terenie Miasta została opracowana na podstawie informacji przekazanych przez Polską 

Spółkę Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. to największa spółka Grupy Kapitałowej PGNiG, 

która zatrudnia około 11 tys. pracowników. Swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę, na terenie 

której dystrybuuje gaz dzięki 180 tys. km gazociągów. PSG sp. z o.o. posiada już ponad 160 

letnie doświadczenie w branży gazowniczej dzięki czemu łączy bogate tradycje 

z nowoczesnością. Priorytetowymi zadaniami Spółki są bezpieczny transport paliwa 

gazowego siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju, dostarczenie paliwa do odbiorcy 

końcowego lub do odrębnych operatorów lokalnych. Usługi transportu paliwa odbywają 

się na zasadzie umów pomiędzy PSG sp. z o.o., a przedsiębiorstwami które zajmują 

się sprzedażą paliwa gazowego.

Wśród głównych zadań PSG sp. z o.o. należy wyróżnić prowadzenie ruchu sieciowego, 

rozbudowę, konserwację oraz remonty sieci i urządzeń, wykonywanie niezbędnych pomiarów 

jakości i ilości transportowanego gazu. Według Strategii PSG sp. z o.o. na lata 2016-2022 

wyodrębnić należy następujące jednostki:

-  Centrala w Warszawie i Tarnowie.

-  17 Oddziałów Zakładów Gazowniczych.

-  172 Gazownie oraz 59 Placówek Gazowniczych.
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V.1.2. Infrastruktura na terenie Gminy Zdzieszowice

Strukturę zużycia gazu na terenie Gminy Zdzieszowice przedstawia tabela poniżej.

Tabela 4 Strukturę zużycia gazu na terenie Gminy Zdzieszowice

Wielkość Jednostk
a

2014 2015 2016 2017 2018 2019

zużycie
gazu

tys. m3 1 265,6 1 326,0 1 405,7 - - -

MWh 13 886,2 14 760,3 15 723,8 16 073,5 15 944,2 16311,6

zużycie 
gazu na 

ogrzewani 
e

mieszkań

tys. m3 739,8 767,2 894,1 - - -

MWh 8 117,1 8 540,8 10 002,2 10 225,1 10 004,8 10 984,7

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, httDs://bdl.stat.aov.Dl/BDUdane/tervt/tablica

V.2. System  e lektroenergetyczny

V.2.1. Informacje ogólne

System elektroenergetyczny na obszarze całego kraju zgodnie z metodologią dzielimy 

na podsystemy wytwórczy, sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej. Podsystem wytwórczy 

związany jest z elektrowniami, w których wytwarzana jest energia elektryczna. Sieci 

przesyłowe realizują transport energii elektrycznej liniami i stacjami elektroenergetycznymi 

o napięciu 750 kV, 400 kV na obszarze całego kraju zarządzana jest przez operatora systemu 

przesyłowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Sieci dystrybucyjne (rozdzielcze) 

stanowią linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu poniżej 110 kV, którymi energia 

elektryczna przesyłana jest do odbiorców końcowych. Podmioty realizujące działania 

w ramach sieci dystrybucyjnych są również odbiorcami wniosków przyłączeniowych.

Istotnym ogniwem systemu jest również sieć sprzedawców energii elektrycznej. Nie posiadają 

w swoich zasobach żadnych elementów infrastruktury sieciowej i nie stanowią jednostek, 

zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, które zajmują się realizacją i planowaniem polityki 

energetycznej na obszarze danej gminy bądź miasta.

Funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego rozpoczyna się na etapie wytworzenia 

energii elektrycznej w elektrowni bądź elektrociepłowni, które przesyłają ją liniami najwyższych 

napięć 220 kV i 400 kV do głównych stacji transformatorowych o tym samym napięciu. Element 

ten tworzy tak zwaną sieć przesyłową.

Następnie, dzięki stacjom transformatorowym napięcie jest obniżane i następuje przesył 

na liniach 110 kV, które przesyłają energię do stacji rozdzielczych 110 kV/15 kV, w których 

następuje obniżenie napięcia do wartości 15 kV. Proces ten umożliwia jej dalszy przesył
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poprzez sieć średniego napięcia. Po kolejnym obniżeniu napięcia do wartości 400/230 V sieć 

niskiego napięcia przesyła energię elektryczną do odbiorców końcowych, 

w tym do gospodarstw domowych.

Charakterystykę systemu elektroenergetycznego z pokazaniem wszystkich ogniw pośrednich 

od elektrowni do odbiorcy końcowego przedstawiono na rysunku poniżej.

Rysunek 5 Charakterystyka systemu elektroenergetycznej w Polsce

O  źródła wytwarzania 

0  linia transmisyjne NN i WN 
0  stacje transformatorowe WH/5N 

0  finta dystrybucyjne SN 
0  stacje transformatorowe SN/nn 

0  linia dystrybucyjne 0,4 kV

stacja SW/NN

Linie
przesyłowe 

najwyższych 
napięć 

220,400 kV
linia NN

linia WN MkV
stacja transformatorowa 

WN/SN

linia rm ®  
400/230 \ .y

m  T
m  r a j

SN 10, f5,20 I
!<Jh30kV J lr  ,

transformufot’ 
słupowy 
SWnn

Legenda:
NN • nijf«yzsrych napiec (220 kv 

403 kv. 750 i.V}
WN - wysokich rcrpięc mo kV:
SN - Średnich n3plęc HS kv, 2QkV.l 
nn niskich napięć [400/230 VI
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Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Sieć dystrybucyjna jest w głównej mierze realizowana przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. stanowi jednocześnie funkcję Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego, przez co zajmuje się dostarczaniem energii do odbiorców poprzez własne 

sieci. Operator nie wytwarza i nie sprzedaje energii elektrycznej. Energię mogą wytwarzać 

zarówno duże elektrownie, jak i małe gospodarstwa domowe posiadające instalacje 

wytwórcze. Operator umożliwia jedynie, aby energia elektryczna wytworzona w tych 

elektrowniach została dostarczona do odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej.

Sprzedażą energii elektrycznej zajmują się firmy posiadające koncesję na taką działalność 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, które konkurują na zasadach wolnego 

rynku w całej Polsce niezależnie od granic obszarów poszczególnych Operatorów.

Sieć przesyłowa
Polskie Sieci Elektroenergetyczne, wcześniej funkcjonujące pod nazwą PSE-Operator S.A. 

zostały utworzone aktem notarialnym z 17 lutego 2004 roku. W dniu 3 marca 2004 roku Spółka 

została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000197596. PSE-Operator 

S.A. nadano numer statystyczny REGON 015668195.

System przesyłowy Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. obejmuje przesył energii 

z elektrowni dzięki rozległej sieci linii i stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, wielu 

stacji rozdzielczych wysokiego napięcia oraz rozlicznych stacji transformatorowych, 

zamieniających średnie napięcie (rozdzielcze) na powszechnie stosowane w instalacjach 

odbiorczych (230/400 V).

Zgodnie z danymi na koniec 2015 roku, przedstawionymi w Raporcie rocznym, w zasobach 

PSE było 257 linii przesyłowych o łącznej długości 14 069 km, w tym:

-  1 linia o napięciu 750 kV o długości 114 km;

-  89 linii o napięciu 400 kV o łącznej długości 5 984 km;

-  167 linii o napięciu 220 kV o łącznej długości 7 971 km;

-  106 stacji najwyższych napięć (NN);

-  podmorskie połączenie 450 kV DC Polska -  Szwecja o całkowitej długości 254 km 

(z czego 127 km należy do PSE S.A.).

Schemat Krajowej Sieci Przesyłowej zgodnie ze stanem na 30.04.2015 roku został 

przedstawiony na rysunku poniżej.
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Rysunek 6 Schemat Krajowej Sieci Przesyłowej

Źródło:
PSE.https://www.pse.pl/documents/20182/32630243/plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napiecipa

ZDCTZZZ Polskie Sieci L-== Elektroenergetyczne PLAN SIECI PRZESYŁOWEJ NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ

Struktura mocy zainstalowanej w całym systemie KSE wraz ze strukturą mocy osiągalnej 

zostały przedstawione w tabelach poniżej i wskazują na wzrost wytwarzania mocy, 

co jest związane ze wzrastającym zapotrzebowaniem na obszarze całego kraju. Największy, 
procentowy wzrost, zaobserwowano w elektrowniach gazowych z poziomu 999 MW w latach 

2014 i 2015 do poziomu 1610 MW w roku 2016. Widoczny jest również wzrost mocy 

zainstalowanej i osiągalnej przez elektrownie wiatrowe i inne wykorzystujące OZE.
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Tabela 5 Struktura mocy zainstalowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym w latach 2013-2015
2 0 1 3 2 0 1 4  2015

_____________________________  [MW] j [MW] [MW]
Oqółem, w tym: 40 852 43 421 45 939

JWCD2 25 097 26 952 29 128
nJWCD3 15 755 16 470 16 811

Ogółem, w tym: 40 852 43 421 45 939
Elektrownie zawodowe, w tym: 32 318 34 268 36 638

Elektrownie zawodowe wodne 2 292 : 2 328 2 341
Elektrownie zawodowe cieplne, w tym: 30 025 31 939 34 296
oparte o spalanie węgla kamiennego 19 083 20 247 23 215
oparte o spalanie węgla brunatnego 9 332 9 352 8 752

oparte o spalanie gazu 1 610 2 341 2 330
Elektrownie wiatrowe i inne odnawialne 5 706 6 341 6 621

Elektrownie przemysłowe 2 828 2 813 2 680
Źródło: Dane PSE

Tabela 6 Struktura mocy osiąganej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym w latach 2016-2018
2016 2017 2018
[MW] _ [MW] [MW]

Oaółem, w tvm: 41 278 43 332 45 650
JWCD2 25 489 27 356 29 461
nJWCD3 15 789 15 976 16 189

Oaółem, w tvm: 41 278 i 43 332 45 650
Elektrownie zawodowe, w tym: 32 629 34 525 36 582

Elektrownie zawodowe wodne 2 347 I 2 376 2 391
Elektrownie zawodowe cieplne, w tym: 30 282 32 149 34 191
oparte o spalanie węgla kamiennego 19 302  | 20 416 23 069
oparte o spalanie węgla brunatnego 9 384  ! 9 406 8 806

oparte o spalanie gazu 1 596  : 2 327 2  316
Elektrownie wiatrowe i inne odnawialne 6 047 6 242 6452

Elektrownie przemysłowe 2 601 2 565 2 615
Źródło: Darie PSE

Stan sieci przesyłowej na terenie Gminy Zdzieszowice

Zgodnie z danymi otrzymanymi z PSE w 2020 r. przez obszar Gminy Zdzieszowice przebiega 

linia 220 kV relacji Groszowice -  Kędzierzyn. Nie ma natomiast stacji elektroenergetycznej 

będących własnością Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Struktura systemu w roku 2014 zgodnie z danymi z „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020” wyglądała następująco:

1. Linia 220 kV relacji Groszowice-Wielopole, stanowiąca własność PSE Operator SA

2. Linie 110 kV:

- dwutorowa 110 kV relacji Zdzieszowice -  Krapkowice, Groszowice -  Zdzieszowice,

- dwutorowa 110 kV relacji Zdzieszowice -  Górażdże, Zdzieszowice -  Koksownia 

Zdzieszowice -  Blachownia, GORWAP -  Blachownia,
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- dwutorowa 110 kV relacji Zdzieszowice -  Koźle, Zdzieszowice -  Hajduki.

Linie średniego napięcia (SN 15 kV) wykonane są głównie jako sieci napowietrzne na słupach 

betonowych i drewnianych. Długość linii 15 kV na terenie gminy wynosi:

- sieci napowietrzne -  około 32 km,

- sieci kablowe -  około 1 km.

Zgodnie z Planem rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania 

na energię elektryczną na lata 2021-2030, PSE. S.A. nie planują działań inwestycyjnych na 

terenie Gminy Zdzieszowice.
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V.3. System ciepłowniczy
Sieć ciepłownicza na terenie Gminy Zdzieszowice zaopatruje odbiorców ciepła znajdujących 

się na terenie Miasta Zdzieszowice przez cały rok z przerwą, która trwa około dwa tygodnie w 

okresie letnim. W przerwie letniej przeprowadzane są prace konserwacyjno-remontowe 

armatury odcinającej i regulacyjnej.

Po zakończeniu sezonu grzewczego 2003/2004 wyremontowano sieć ciepłowniczą na odcinku 

od komory ciepłowniczej na ul. Góry św. Anny w kierunku do ul. Zielonej i Hali Sportowej. W 

2006 roku przeprowadzono remont sieci ciepłowniczej zasilającej ZSZ, Katolickie 

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych oraz Halę Sportową. Po zakończeniu sezonu 

grzewczego 2007/08 przeprowadzono remont sieci ciepłowniczej zasilającej węzeł cieplny 

„Zębiec” o długości 349 metrów. Powyższe prace wykonano z zastosowaniem technologii rur 

preizolowanych. Całkowita długość wymienionej sieci w podanej technologii wynosi 1156 

metrów. W latach 2010 -  2011 przeprowadzono remont grupowych węzłów cieplnych osiedli 

Piastów I, Akacjowa i Korfantego. Stan techniczny sieci ciepłowniczej zasilającej węzły cieplne 

odbiorców na terenie miasta Zdzieszowice ocenia się jako dobry, a sieci ciepłowniczej Zakładu 

ocenia się jako dostateczny.

Zgodnie z danymi z „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015- 

2020” w roku 2014 na terenie Gminy Zdzieszowice funkcjonował jeden system ciepłowniczy. 

Odbiorcy zaopatrywani w ciepło za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych 

ArcelorMittal Poland S.A., zlokalizowanej na terenie Oddziału w Zdzieszowicach. Głównym 

odbiorcą ciepła były same zakłady koksownicze, które zużywały ok. 97 % (ok. 3 050 tys. 

GJ/rok) wyprodukowanego ciepła na cele technologiczne, produkcję energii elektrycznej i 

ogrzewanie. Pozostała część dystrybuowana była systemem ciepłowniczym do odbiorców, 

którzy zostali sklasyfikowani w następujące podgrupy:

- zasoby mieszkaniowe,

-  wspólnoty oraz Spółdzielnie,

- usługi i przemysł,

- obiekty użyteczności publicznej,

- odbiorcy indywidualni.

V.3.1. Wytwarzanie ciepła

Zgodnie z przekazanymi danymi z firmy AcelorMittal Poland S.A Oddział Zdzieszowice zakład 

w 2020 r. posiada dwie stacje ciepłownicze przetwarzające ciepło zawarte w parze na wodę 

grzewczą (węzły cieplne grupowe): EC I oraz EC II.
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EC I to stacja ciepłownicza para/woda zasilana dwoma niezależnymi ciągami o DN300 

odbiorców zlokalizowanych na terenie Miasta Zdzieszowice (osiedla mieszkaniowe, zakłady 

pracy, szkoły, indywidualne budynki mieszkalne) oraz część odbiorców zakładowych 

zlokalizowanych w najbliższym otoczeniu stacji ciepłowniczej. Odbiorcy zasilani są wodą 

gorącą o ciśnieniu 1,0 MPa, temperaturze 150/70°C i średniorocznym przepływie 280 m3/h. 

Stacja pracuje przez cały rok kalendarzowy z uwagi na konieczność zapewnienia ciepła do 

przygotowania przez odbiorców ciepłej wody użytkowej.

EC II to stacja ciepłownicza para/woda zasilająca odbiorców zakładowych wodą gorącą o 

ciśnieniu 0,9 MPa, temperaturze 150/70°C i średnim przepływie 400 m3/h. Stacja pracuje tylko 

w okresie sezonu grzewczego. Zakładowa sieć ciepłownicza zasila odbiorców ciepła na 

terenie zakładu w systemie pierścieniowym.

Ze stacji ciepłowniczej EC I zasilanych jest 39 indywidualnych i grupowych węzłów cieplnych 

woda/woda o parametrach 90/70°C na wyjściu. Z czterech węzłów cieplnych zasilani są 

odbiorcy ciepła poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze (sieci cieplne 90/70°C) 

eksploatowane przez Z.K. Zdzieszowice. Ze stacji ciepłowniczej EC II zasilanych jest 12 

odbiorców ciepła zlokalizowanych na terenie zakładu oraz obiekty technologiczne i socjalne 

Z.K. Zdzieszowice.

Moc cieplna zainstalowana w zakładzie wynosi 100,0 MW, w tym stacja ciepłownicza EC I 

posiada moc 40,7 MW, a stacja ciepłownicza EC II - 59,3 MW. Obecnie osiągalna moc cieplna 

wynosi 95 MW, w tym ze stacji ciepłowniczej EC I 40 MW, a ze stacji ciepłowniczej EC II - 55 

MW. Moc cieplna zamówiona, według stanu na 30.06.2018 roku wynosiła 52,070 MW, w tym 

z EC I 22,514 MW, a z EC II 29,556 MW.

Dla porównania z danymi z „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na 

lata 2015-2020” Elektrociepłownia zlokalizowana w zakładach koksowniczych wyposażona 

była w 2014 r. w trzy kotły OPG 140 o wydajności 140 ton pary na godzinę oraz w trzy 

turbozespoły o mocach 32 MW, 25 MW i 11 MW.

V.3.2. Dystrybucja i sprzedaż ciepła

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez spółkę ArcelorMittal Poland S.A. (stan na 2020 

r.) w zakładowym systemie ciepłowniczym wyróżniamy dwie niezależne sekcje 

rozprowadzające ciepło:
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-  magistrala miejska -  zasilająca z grupowego węzła cieplnego EC I odbiorców w 

mieście Zdzieszowice oraz biurowiec dyrekcyjny zakładów, MGOKSiR, ZK-REM Sp. z 

o.o. oraz służbę ochrony przy bramie nr 1,

-  magistrala zakładowa -  zasila z grupowego węzła cieplnego EC II wydziały 

produkcyjne zakładu oraz firmy obce podłączone do zakładowej sieci ciepłowniczej.

Dane eksploatacyjne systemu ciepłowniczego prezentuje tabela poniżej.

Tabela 7 Dane eksploatacyjne systemu ciepłowniczego

Wyszczególnienie
przepływ

rzeczywisty
[m3/h]

przepływ max 
teoretyczny 

[m3/h]

ciśnienie
dyspozycyjne

AP
[mH20]

stopień
wykorzystania

[%]
magistrala zakładowa 400 500 10+/-20 80%
magistrala miejska (9013) 280 450 10+/- 20 80 % (20%13)

Źródło: Dane spółki ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w  Zdzieszowicach

Sieć ciepłownicza składa się z sieci wysokoparametrowej o parametrach 150/70°C oraz sieci 

niskoparametrowej o parametrach 90/70°C. Sieć wysokoparametrowa 150/70°C ma długość 

18 600 m, w tym 10 610 metrów znajduje się na terenie miasta, a 7 990 metrów na terenie 

zakładu. Sieć wysokoparametrowa na terenie miasta obejmuje 889 metrów sieci 

napowietrznej, 1 156 metrów sieci z rur preizolowanych, a także 8 565 metrów w kanałach w 

wykonaniu tradycyjnym. Na terenie zakładu znajdują się sieć napowietrzna o długości 7 180 

metrów i sieć kanałowa o długości 810 metrów. Sieć niskoparametrowa stanowi zewnętrzną 

instalację odbiorczą o długości 6 958 metrów (jako sieć kanałowa).

Dla porównania w 2014 r. System dystrybucji ciepła składał się z sieci magistralnych i 

rozdzielczych, których właścicielem jest ArcelorMittal Poland Oddział w Zdzieszowicach. Ze 

stacji ciepłowniczej EC I zasilanych były 3 indywidualne i grupowe węzły cieplne woda/woda. 

Odbiorcy zasilani byli bezpośrednio z węzłów cieplnych lub za pośrednictwem zewnętrznych 

instalacji odbiorczych wodą grzewczą o maksymalnych temperaturach 90/70°C.14

V.3.3. Planowane i zrealizowane inwestycje

Spółka nie planuje w najbliższym czasie:

-  inwestycji oraz remontów kapitalnych w zakresie sieci ciepłowniczych na terenie miasta,

-  połączenia systemu ciepłowniczego z ościennymi gminami,

13 w okresie poza sezonem grzewczym dla odbiorców korzystających z c.w.u. oraz ogrzewanie basenu 
kąpielowego w Gimnazjum nr 3 i basenu kąpielowego na ul. Fabrycznej
14 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020
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-  rozbudowy istniejącego systemu ciepłowniczego,

-  inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii,

-  podłączania nowych odbiorców ciepła.

V.3.4. Struktura zużycia ciepła

Zapotrzebowanie na energię cieplną w roku 2014 zgodnie z danymi z „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020”, w oparciu o „Projekt założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” wyniosło łącznie 3 168 406 

GJ. Z tego 3 073 005 GJ zostało zużyte przez zakłady produkcyjne (głównie przez 

ArcelorMittal), 76 357 GJ przez budownictwo wielorodzinne, 18 558 GJ przez usługi, a tylko 

486 GJ przez odbiorców indywidualnych.

Natomiast zapotrzebowanie na energię cieplną w latach 2016-2019 (zgodnie z danymi spółki 

ArcelorMittal Poland S.A.) przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8 Zapotrzebowanie na energię cieplną w latach 2016-2019 na terenie Gminy Zdzieszowice

Wyszczególnienie

2016 2017
Zużyci

e
ciepła
[GJ]

Moc
[MW]

Ilość
odbiorc

ów

Zużycie 
ciepła [GJ]

Moc
[MW]

Ilość
odbiorców

Spółdzielnia mieszkaniowa 34640 4,642 8 37307 4,642 8
Budynki komunalne 1176 0,196 2 1295 0,196 2

Budynki użyteczności 
publicznej 17748 3,953 40 19478 3,953 40

Budynki przemysłowe i 
zakłady produkcyjne 29965 3,634 13 30998 3,709 15

Odbiorcy indywidualni 456 0,199 10 531 0,199 10
Pozostałe -  Wspólnoty 

mieszkaniowe 40392 6,480 37 42211 6,531 38

Wyszczególnienie

2018 2019
Zużyci

e
ciepła
[GJ]

Moc
[MW]

Ilość
odbiorców

Zużycie 
ciepła [GJ]

Moc
[MW]

Ilość
odbiorców

Spółdzielnia mieszkaniowa 31625 4,642 8 35101 4,642 8
Budynki komunalne 1057 0,196 2 584 0,098 1

Budynki użyteczności 
publicznej 16671 3,946 41 16072 3,946 41

Budynki przemysłowe i 
zakłady produkcyjne 27179 3,704 14 26938 3,704 14

Odbiorcy indywidualni 511 0,215 11 479 0,215 11
Pozostałe -  Wspólnoty 

mieszkaniowe 37200 6,531 38 37020 6,571 39
Ź ró d ło : D a ne  s p ó łk i A rc e lo rM itta l P o la n d  S.A O ddzia ł w  Z d z ie szo w ica ch
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Tabela 9 Planowane zapotrzebowanie na energię cieplną w latach 2020-2024 na terenie Gminy 
Zdzieszowice

Wyszczególnienie
2020 2021

Zużycie ciepła 
[GJ]

Moc
łMWl

Zużycie ciepła 
[GJ]

Moc
[MW1

Spółdzielnia
mieszkaniowa 35000 4,642 35000 4,642

Budynki komunalne 580 0,098 580 0,098
Budynki użyteczności 

publicznej 16100 3,946 16100 3,946
Budynki przemysłowe i 
zakłady produkcyjne 27000 3,704 27000 3,704

Odbiorcy indywidualni 470 0,215 470 0,215
Pozostałe -  Wspólnoty 

mieszkaniowe 37200 6,571 37200 6,571

Wyszczególnienie
2022 2023 2024

Zużycie
ciepła
[GJ]

Moc
[MW]

Zużycie
ciepła
[GJ]

Moc
[MW]

Zużycie
ciepła
[GJ]

Moc
[MW]

Spółdzielnia
mieszkaniowa 35000 4,642 35000 4,642 35000 4,642

Budynki komunalne 580 0,098 580 0,098 580 0,098
Budynki użyteczności 

publicznej 16100 3,946 16100 3,946 16100 3,946
Budynki przemysłowe i 
zakłady produkcyjne 27000 3,704 27000 3,704 27000 3,704

Odbiorcy indywidualni 470 0,215 470 0,215 470 0,215
Pozostałe -  Wspólnoty 

mieszkaniowe 37200 6,571 37200 6,571 37200 6,571
Źródło: Dane spółki ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
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VI, CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH SEKTORÓW ODBIORCÓW 

ENERGII

V I.1. Budynki m ieszkalne

Na terenie Gminy Zdzieszowice przeważają budynki wielorodzinne na terenie obszaru 

miejskiego oraz budynku jednorodzinne na terenie obszaru wiejskiego. Nadzór nad 

gospodarką mieszkaniową zasobów gm innych na terenie miasta sprawuje Gmina 

Zdzieszowice.

Na terenie Miasta występuje jedna spółdzielnia mieszkaniowa -  Spółdzielnia mieszkaniowa 

KOKSOWNIK oraz głównie wspólnoty mieszkaniowe, należą do nich:

-  Wspólnota Mieszkaniowa Zdzieszowice, ul. Nowa 2a/3,

-  Wspólnota Mieszkaniowa Zdzieszowice, ul. Fabryczna 24,

-  Wspólnota Mieszkaniowa — Zdzieszowice , ul. Fabryczna 46,

-  Wspólnota Mieszkaniowa — Zdzieszowice, ul. Akacjowa 1,

-  Wspólnota Mieszkaniowa- Zdzieszowice, ul. Akacjowa 3,

-  Wspólnota Mieszkaniowa — Zdzieszowice, ul. Akacjowa 4,

-  Wspólnota Mieszkaniowa — Zdzieszowice, ul. Akacjowa 5,

-  Wspólnota Mieszkaniowa — Zdzieszowice, ul. Akacjowa 7,

-  Wspólnota Mieszkaniowa — Zdzieszowice, ul. Akacjowa 8,

-  Wspólnota Mieszkaniowa — Zdzieszowice, Akacjowa 12,

-  Wspólnota Mieszkaniowa — Zdzieszowice, Piastów 1,

-  Wspólnota Mieszkaniowa — Zdzieszowice, Piastów 2,

-  Wspólnota Mieszkaniowa — Zdzieszowice, Piastów 4,

-  Wspólnota Mieszkaniowa — Zdzieszowice, Piastów 7 ,

-  Wspólnota Mieszkaniowa — Zdzieszowice, Piastów 8,

-  Wspólnota Mieszkaniowa — Zdzieszowice, Piastów 9,

-  Wspólnota Mieszkaniowa — Zdzieszowice, Piastów 14,

-  Wspólnota Mieszkaniowa — Zdzieszowice, Korfantego 4,

-  Wspólnota Mieszkaniowa — Zdzieszowice, ul. Korfantego 6,

-  Wspólnota Mieszkaniowa — Zdzieszowice, ul. Korfantego 8,

-  Wspólnota Mieszkaniowa - Zdzieszowice, ul. Korfantego 18,

-  Wspólnota Mieszkaniowa — Zdzieszowice, ul. Korfantego 20,
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-  Wspólnota Mieszkaniowa — Zdzieszowice, ul. Kościuszki 12,

-  Wspólnota Mieszkaniowa — Zdzieszowice, ul. Kościuszki 16,

-  Wspólnota Mieszkaniowa — Zdzieszowice, ul. Leśna 8,

-  Wspólnota Mieszkaniowa — Zdzieszowice, ul. Wolności 1 -3,

-  Wspólnota Mieszkaniowa — Zyrowa, ul. Ogrodowa 9,

-  Wspólnota Mieszkaniowa — Zdzieszowice, ul. Chrobrego 8,

-  Wspólnota Mieszkaniowa -  Zdzieszowice, Plac 1-go Maja 2-9 Zdzieszowice,

-  Wspólnota Mieszkaniowa — Zdzieszowice, ulo Strzelecka 3, 5,

-  Wspólnota Mieszkaniowa — Zdzieszowice, ul. Kościuszki 14 ,

-  Wspólnota Mieszkaniowa — Zdzieszowice, ul. Korfantego 7.

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 75,7 m2 w 2014 roku i 76,3 m2 w 2019 

roku. W odniesieniu do ludności na jedną osobę zamieszkującą gminę przypadało około 23,7 

m2 powierzchni mieszkania w 2014 roku i 24,8 m2-  w 2019 roku. Średnio na 1000 

mieszkańców gminy przypadało ponad 313,8 mieszkań w 2014 roku i 324,4 mieszkań w 2019 

roku. Szczegółowe podsumowanie danych prezentuje tabela poniżej.

Tabela 10 Wskaźniki opisujące zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Zdzieszowice w latach 2014- 2019 
roku

Nazwa wskaźnika Jednost
ka

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Przeciętna powierzchnia 
użytkowa 1 mieszkania m2 75,7 75,8 76,0 76,2 76,2 76,3

Przeciętna powierzchnia 
użytkowa mieszkania na 1 

osobę
m2

23,7
23,9 24,2 24,4 24,6 24,8

Mieszkania na 1000 
mieszkańców szt. 313,8 315,6 318,9 319,8 323,3 324,4

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za lata 2014 - 2019

Jak wynika z danych zawartych poniżej na terenie Gminy Zdzieszowice 4 765 mieszkań było 

wyposażonych w 2018 roku w centralne ogrzewanie (brak danych za 2019), co stanowiło o 38 

więcej niż w roku 2014.

Tabela 11 Urządzenia techniczno-sanitarne w mieszkaniach na terenie Gminy Zdzieszowice w latach 2014-
2018

Nazwa wskaźnika Jedno
stka

2014 2015 2016 2017 2018

centralne ogrzewanie [sztuk] 4 727 4 734 4 747 4 754 4 765
gaz ziemny z sieci [sztuk] 3 482 3 483 3 490 3 499 3 522

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2014-2018 rok, dane własne

Dla porównania na obszarze części miejskiej przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 

wynosiła 66,1 m2 w 2015 roku (brak danych za rok 2014) i 66,5 m2 w 2019 roku. W odniesieniu
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do ludności na jedną osobę zamieszkującą gminę przypadało około 21,7 m2 powierzchni 

mieszkania w 2015 roku i 22,6 m2-  w 2019 roku. Średnio na 1000 mieszkańców gminy 

przypadało ponad 328,4 mieszkań w 2015 roku i 339,9 mieszkań w 2019 roku. Szczegółowe 

podsumowanie danych prezentuje tabela poniżej.

Tabela 12 Wskaźniki opisujące zasoby mieszkaniowe na terenie Miasta Zdzieszowice w latach 2015- 2019 
roku

Nazwa wskaźnika ■ Jednost i 
ka 2015 ; 2016 2017 2018 2019

Przeciętna powierzchnia 
użytkowa 1 mieszkania 
Przeciętna powierzchnia

m2 66,1 66,3 66,4 66,4 66,5

użytkowa mieszkania na 1 m2 ! 21,7 1 22,0 22,2 22,5 22,6
osobę

Mieszkania na 1000 szt. 328,4 ! 332,5  ̂ 334,0 338,8 339,9mieszkańców
Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za lata 2015 -  2019

Jak wynika z danych zawartych poniżej na obszarze części miejskiej 3 750 mieszkań było 

wyposażonych w 2018 roku w centralne ogrzewanie (brak danych za 2019), co stanowiło o 14 

więcej niż w roku 2014. Natomiast 3 220 mieszkań było wyposażonych w 2018 roku w gaz 

ziemny z sieci (brak danych za 2019), co stanowiło o 12 więcej niż w roku 2014.

Tabela 13 Urządzenia techniczno-sanitarne w mieszkaniach na terenie Miasta Zdzieszowice w latach 2014- 
2018

Nazwa wskaźnika Jedno
stka

2014 2015 2016 2017 2018
centralne ogrzewanie [sztuk] 3 736 3 740 3 747 3 750 3 750

gaz ziemny z sieci [sztuk] 3 208 3 209 3213 3214 3 220
Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2014-2018 rok, dane własne

Natomiast na obszarze wiejskim Gminy przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 

wynosiła 66,1 m2 w 2015 roku (brak danych za rok 2014) i 66,5 m2 w 2019 roku. W odniesieniu 

do ludności na jedną osobę zamieszkującą gminę przypadało około 21,7 m2 powierzchni 

mieszkania w 2015 roku i 22,6 m2-  w 2019 roku. Średnio na 1000 mieszkańców gminy 

przypadało ponad 328,4 mieszkań w 2015 roku i 339,9 mieszkań w 2019 roku. Szczegółowe 

podsumowanie danych prezentuje tabela poniżej.

Tabela 14 Wskaźniki opisujące zasoby mieszkaniowe na terenie obszaru wiejskiego Gminy Zdzieszowice 
w latach 2015- 2019 roku

Nazwa wskaźnika Jednostka : 2015 2016 2017 2018 2019
Przeciętna powierzchnia 
użytkowa 1 mieszkania 
Przeciętna powierzchnia 

użytkowa mieszkania na 1 osobę 
Mieszkania na 1000 

mieszkańców

m2

m2

szt.

107,4 ; 107,7 j 108,0 107,9

30,1 | 30,3 I 30,3 30,4

279,8 ! 281,4 j 281,0 ; 281,7
Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za lata 2015 - 2019

108,1

30,6

282,9
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Jak wynika z danych zawartych poniżej na obszarze części wiejskiej 1 015 mieszkań było 

wyposażonych w 2018 roku w centralne ogrzewanie (brak danych za 2019), co stanowiło o 24 

więcej niż w roku 2014. Natomiast 302 mieszkań było wyposażonych w 2018 roku w gaz 

ziemny z sieci (brak danych za 2019), co stanowiło o 28 więcej niż w roku 2014.

Tabela 15 Urządzenia techniczno-sanitarne w mieszkaniach na terenie obszaru wiejskiego Gminy
Zdzieszowice w latach 2014-2018

Nazwa wskaźnika Jedno
stka

2014 2015 2016 2017 2018

centralne ogrzewanie [sztuk] 991 994 1 000 1 004 1 015
gaz ziemny z sieci [sztuk] 274 274 277 285 302

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2014-2018 rok, dane własne

Dane dotyczące zużycia energii w sektorze pochodzą z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

uchwalonego w roku 2016. Do szacowania efektu przyjęto wartość określoną w prognozie 

sporządzonej dla roku 2020 i 2027. Łącznie w indywidualnych budynkach mieszkalnych na 

terenie Gminy zużywane jest 58 009,23 MWh energii, a w efekcie wyliczona emisja CO2 wynosi 

14 230,19 Mg C 02/rok..

V I.2. B udynki, w yposażen ie / u rządzenia  kom unalne

Na terenie Gminy Zdzieszowice użytkowanych łącznie 14 budynków instytucji publicznych. 

Instytucje należą do grup działających w sektora określonych poniżej:

-  urzędy i instytucje,

-  edukacja,

-  pozostałe.

Dane dotyczące zużycia energii w sektorze pochodzą z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

uchwalonego w roku 2016. Do określenie wartości zużycia energii przyjęto wartość określoną 

na podstawie wykonanej inwentaryzacji obiektów w roku 2020 (na podstawie danych za 2019 

rok). Łącznie w lokalach komunalnych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych 

oraz w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy zużywane jest 25 916,87 MWh 

energii, a w efekcie wyliczona emisja C02 wynosi 5 658,21 Mg C02/rok. Łącznie w lokalach 

komunalnych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz w budynkach 

użyteczności publicznej na terenie Gminy zużywane jest 1 022,08 MWh energii elektrycznej, 

a w efekcie wyliczona emisja C02 wynosi 1 003,68 Mg C02/rok. Suma energii finalnej dla 

tego sektora został określona zatem w wysokości: 26938,95 MWh energii finalnej oraz 

6661,89 Mg emisji CO2.
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V I.3. O św ietlen ie  u liczne

Na terenie Gminy Zdzieszowice w 2014 roku występowało oświetlenie uliczne oparte o 

energooszczędne źródła światła kompaktowego. Łącznie w oświetleniu ulicznym na terenie 

gminy funkcjonowało w 2014 r. 700 opraw oświetleniowych (wysokich) stanowiących własność 

TAURON Dystrybucja) i 1701 lamp (niskich i wysokich) stanowiących własność Urzędu 

Miejskiego w Zdzieszowicach.

Tabela 16 Wykorzystanie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego
Rodzaj

oświetlenia
Liczba punktów 
oświetleniowych

Moc źródła 
światła 

[W]

Łączna moc 
źródeł światła 

[kW]
Oświetlenie miejskie

lampy sodowe -  ośw. 
wysokie 34 70 2,38

lampy rtęciowe w słupach 
niskich

23 250 5,75
196 125 24,5

Oświetlenie zmodyfikowane 
na 2x24W 1 448 48 69,504

Oświetlenie wysokie TAURON
700 250 i 125 124,14

RAZEM 226,27
Ź ró d ło : U C H W A ŁA  N R  X X V II/1 83 /2 0 1 6  R A D Y  M IE J S K IE J  W  Z D Z IE S Z O W IC A C H  z dn ia  14 w rześn ia  2016r. w  
sp ra w ie  z m ia n y  u c h w a ły  w  sp ra w ie  u ch w a le n ia  "P lanu  G o sp o d a rk i N iskoem isy jn e j d la  G m iny Z dz ie szow ice  na

la ta  2015 -202 0 ", s. 4 7

Moc źródeł oświetlenia ulicznego miejskiego wynosi obecnie 102,13 kW, oświetlenia TAURON 

Dystrybucja S.A. wynosi 124,14 kW. Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie gminy 

kształtuje się na poziomie 818,9 MWh/rok.

Dane dotyczące zużycia energii w sektorze pochodzą z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

uchwalonego w roku 2016. W związku z tym dla tego sektora określono, że łączna zużycie 

energii wynosi: 818,9 MWh, a emisji CO2 - 804,15 Mg C02/rok.

W 2020 roku oszacowano, że pomimo braku realizacji inwestycji w związku z rozwojem 

mieszkalnictwa (w tym okresie zwiększyła się liczba mieszkań o 0,75% moc lamp wzrosła 

proporcjonalnie ze względu na brak realizowanych inwestycji przez Gminę. Jednocześnie 

zoptymalizowano czas świecenia zgodnie z normą (do 4224 godzin w roku), co pozwoliło na 

zmniejszenie zużycia energii do poziomu 528,30 MWh/rok.
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Vl.4. Działalność gospodarcza

Na terenie Gminy Zdzieszowice w 2019 roku działało łącznie 1 089 podmiotów 

gospodarczych, z czego 276 podmiotów prowadziło działalność związaną z przemysłem i 

budownictwem. Szczegółowe dane na temat rodzaju działalności przedstawia tabela poniżej.

Tabela 7 Podmioty gospodarcze według rodzajów działalności w Gminie Zdzieszowice w latach 2014-2019
Rodzaj działalności Jednostka 2014 2015 2016 2017 2018 2019

rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo 
i rybactwo

[podmiot
gospodarczy] 14 15 11 12 11 11

przemysł 
i budownictwo

[podmiot
gospodarczy]

244 249 246 248 251 276

pozostała działalność [podmiot
gospodarczy]

806 806 779 783 787 802

rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo 
i rybactwo

[%]
1,32%

1,40% 1,06% 1,15% 1,05% 1,01%

przemysł 
i budownictwo [%]

22,93
%

23,27
%

23,75
%

23,78
%

23,93
%

25,34
%

pozostała działalność [%] 75,75
%

75,33
%

75,19
%

75,07
%

75,02
%

73,65
%

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2014-2019 rok

Dane dotyczące zużycia energii w 2014 roku w sektorze pochodzą z Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej uchwalonego w roku 2016. Łącznie dla emisji pochodzącej z emisji 

niezorganizowanej na terenie gminy -  wartość wydatkowanej energii w ciągu roku wynosi 9 

455,84 MWh, a odpowiadająca emisja C 02 2 524,27 Mg C02/rok. Łącznie dla zakładów razem 

na terenie gminy -  wartość wydatkowanej energii w ciągu roku wynosi 804 001,59 MWh, a 

odpowiadająca emisja C 02 164 861,89 Mg C 02/rok.

W związku z tym dla tego sektora określono, że łączna zużycie energii wynosi: 813 457,43 

MWh, a emisji C 02 -167386,16 Mg C02/rok.

VI.5. Transport

Komunikacja zaliczana jest do liniowych źródeł emisji i jest związana z transportem 

(drogowym, kolejowym i rzecznym). Emitowane zanieczyszczenia z tych źródeł związane są 

ze spalaniem paliw w silnikach (tzw. emisja spalinowa) oraz dodatkowo z procesami ścierania 

jezdni, opon i hamulców (tzw. emisja pozaspalinowa). Dodatkowym źródłem emisji jest 

również unoszenie drobin pyłu z powierzchni na skutek ruchu pojazdów (tzw. emisja wtórna).

Biorąc pod uwagę emisję ze źródeł liniowych rozpatruje się prognozowany wzrost natężenia 

ruchu pojazdów na drogach. Przewiduje się, że redukcja emisji liniowej nastąpi poprzez
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zmianę parametrów emisyjnych pojazdów oraz zmianę jakości paliw, stosowanych 

powszechnie w silnikach spalinowych oraz poprawę parametrów nawierzchni dróg, co wpłynie 

w istotny sposób na wielkość emisji zanieczyszczeń.15

Dane dotyczące zużycia energii w sektorze pochodzą z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

uchwalonego w roku 2016. Łącznie dla autobusów, pojazdów ciężarowych i ruchu 

tranzytowego wartość wydatkowanej energii w ciągu roku wynosi 158 437,98 MWh, 

a odpowiadająca emisja CO2 41521,51 Mg C02/rok. Wielkość zużytej energii i powiązanej z 

nią emisji CO2 z pojazdów osobowych i gminnych będących we władaniu Gminy Zdzieszowice 

wynosi 106917,61 MWh, a odpowiadająca emisja C02 27243,6 Mg C02/rok. W związku z tym 

dla tego sektora określono, że łączna zużycie energii wynosi: 265 355,59 MWh, a emisji CO2 

- 6 8  765,11 Mg C02/rok.

VI.6. Gospodarka odpadami

Głównym źródłem powstawania odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe oraz 

obiekty użyteczności publicznej. W ubiegłych latach na obszarze gminy Zdzieszowice nie 

funkcjonowało składowisko odpadów komunalnych. W związku z powyższym nie są 

planowane żadne działania inwestycyjne związane z emisją ze składowisk.

15 Źródło: UCHWAŁA NR XXVII/183/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH z dnia 14 września 2016r. w 
sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na lata 
2015-2020", S. 42
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VII.WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI CO2

Głównym celem działań Gminy Zdzieszowice w zakresie gospodarki niskoemisyjnej jest 

zrealizowanie unijnego celu, polegającego na ograniczeniu do roku 2020 emisji CO2 o 

co najmniej 20% oraz poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Zdzieszowice. W związku 

z aktualizacją do roku 2027 Gmina Zdzieszowice planuje zwiększenie tych celów, ale w 

odniesieniu do wcześniej zadeklarowanego roku bazowego, którym jest rok 2014.

Realizacja tego postanowienia opiera się na wdrożeniu planu działań określonych 

w niniejszym dokumencie. W celu określenia stanu aktualnego tj. oszacowania wielkości emisji 

gazów cieplarnianych, przeprowadzono inwentaryzację obejmującą teren Gminy 

Zdzieszowice w granicach administracyjnych.

Inwentaryzacja obejmowała wszystkie sektory związane z produkcją gazów cieplarnianych, 

wynikających ze zużycia energii finalnej. Zużycie energii finalnej wynika z użytkowania:

-  paliw kopalnych (węgiel, gaz ziemny, olej opałowy benzyna itp.),

-  energii elektrycznej,

-  energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

W ramach określenia zużycia energii finalnej, w inwentaryzacji zostały uwzględnione sektory, 

określające:

-  końcowe zużycie energii w budynkach, urządzeniach i przemyśle,

-  końcowe zużycie energii w transporcie,

-  inne źródła emisji (nie związane ze zużyciem energii np. gospodarka odpadami).

V II.1. M etodyka pozyskania danych

W celu określenia emisji z terenu Gminy zapoznano się z m.in.:

-  informacjami nt. budynków użyteczności publicznej,

-  działalnością i planami gestorów energetycznych działających na terenie Gminy,

-  materiałami pozyskanymi z Gminy,

-  materiałami z Urzędu Marszałkowskiego,

-  informacjami dotyczącymi budynków jednorodzinnych.

Ankiety i informacje zebrane od wszystkich grup interesariuszy były podstawą 

do opracowania niniejszego dokumentu, a także pozwoliły na zaplanowanie działań, które
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będą realizowane w ramach Planu. Dotyczyły one wszystkich sektorów wspomnianych 

i scharakteryzowanych w rozdziale VI.

W oparciu o powyższe założenia na terenie Gminy została przeprowadzona inwentaryzacja, 

w celu określenia zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 w 2014 roku. Rok 2014 to rok bazowy 

-  wybrany ze względu na dostęp do danych od instytucji i mieszkańców. Pozyskanie danych 

dla ww. roku bazowego wynika również, z faktu, iż wiarygodność danych pozyskanych 

z poszczególnych sektorów jest stosunkowo największa w porównaniu do danych z lat 

wcześniejszych (nie we wszystkich inwentaryzowanych sektorach).

Dane dotyczące zużycia energii w sektorze pochodzą z Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnei uchwalonego w roku 2016. Do szacowania efektu przyjęto wartość 

określona w prognozie sporządzonej dla roku 2020.

V II.2. W skaźnik i em isji

Wskaźniki emisji informują nt. ilości ton CO2 przypadających na jednostkę zużycia 

poszczególnych nośników energii. Wskaźniki emisji zostały przyjęte dla wszystkich nośników 

energii, wykorzystywanych na terenie Gminy Zdzieszowice zgodnie z informacjami 

zamieszczonymi na stronie 36 Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętego w roku 2015.

Tabela 17 Wskaźniki emisji dla paliw stosowanych na terenie Gminy zgonie z Planem Gospodarki 
Niskoemisyjnej na lata 2015 -  2020___________________ _____________ __________________________

Rodzaj nośnika energii Wartość
opałowa Jednostka Wskaźnik

emisji Jednostka

Gaz naturalny 36,0 MJ/m3 0,202 MgC02/MWh
Olej opałowy 40,19 MJ/kg 0,279 MgC02/MWh

Węgiel 18,9 MJ/kg 0,346 MgC02/MWh
Etylina 44,3 MJ/kg 0,249 MgC02/MWh

Olej napędowy (diesel) 43,0 MJ/kg 0,267 MgC02/MWh
LPG 47,3 MJ/kg 0,227 MgC02/MWh

Energia elektryczna - - 0,982 MgC02/MWh
Źródła odnawialne - - 0,00 MgC02/MWh

Ciepło sieciowe 22,72 MJ/kg 94,71 kgC02/GJ
Ź ró d ło : U C H W A ŁA  N R  X X V II/1 83 /2 0 1 6  R A D Y  M IE JS K IE J  W  Z D Z IE S Z O W IC A C H  z  dn ia  14 w rze śn ia  2016r. w  
sp ra w ie  z m ia n y  u c h w a ły  w  sp ra w ie  uch w a len ia  "P lanu  G o sp o d a rk i N iskoem isy jne j d la G m iny  Z dz ie szow ice  na

la ta  2 0 1 5 -2 0 2 0 "

Tabela 18 Wskaźniki ekwiwalentu C O 2 d la  innych gazów (wybranych)
Rodzaj gazu cieplarnianego Wskaźnik GWP

Dwutlenek węgla (CO2) 1
Metan (CH4) 21

Podtlenek azotu (N2O) 310
Ź ró d ło : https://www.iDcc.ch/DUblications and data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html
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V II.3. O bliczenia w ielkości em isji C O 2

Całkowitą emisję C 02 z obszaru Gminy Zdzieszowice otrzymujemy poprzez zsumowanie 

emisji CO2 wyliczonej dla wszystkich nośników energii, stosowanych na terenie Gminy 

w poszczególnych sektorach. Otrzymana wielkość stanowi podstawę do określenia celu 

redukcyjnego wyrażonego w tonach C 02.

W obliczeniach wielkości emisji wykorzystano wzór:

Ec02 =  C ■ EF

Ec02 ~  wielkość emisji C 02 [Mg CO2],

C -  wielkość zużycia energii [MWh]

EF -  wskaźnik emisji CO2 [MgC02/MWh]]

Tabela 19 Zużycie energii finalnej [MWh] w Gminie Zdzieszowice -  rok bazowy (2014)

LP Kategoria MWh
E a s a i i i *

1.1 Budynki, wyposażenie/ urządzenia komunalne 26938,95
I.2 Budynki, wyposażenie/ urządzenia usługowe 0
I.3 Budynki mieszkalne 86 692,65
I.4 Komunalne oświetlenie uliczne 818,9

H H H H 813 457,43 
927907,93

11.1 Tabor gminny 106917,6
11.2 Transport osobowy
n.3 Transport tranzytowy, pojazdy ciężarowe, autobusy 158437,98

RAZEM II: 265355,59
RAZEM: 1193263,52

Ź ró d ło : U C H W A ŁA  N R X X V II/1 8 3 /2 0 1 6  R A D Y  M IE J S K IE J  W  Z D Z IE S Z O W IC A C H  z  dn ia  14 w rześn ia  2016r. w  
sp ra w ie  z m ia n y  u c h w a ły  w  sp ra w ie  uch w a le n ia  "P lanu  G osp o d a rk i N iskoem isy jn e j dla G m iny  Z dz ieszow ice  na  
la ta  2 0 1 5 -2 0 2 0 "

Tabela 20 Globalna emisja CO2 w Gminie Zdzieszowice -  rok bazowy (2014)

Lp Kategoria Mg C02
1 _ < > \  * 1, ’ > 1 J _1 “ i

1.1 Budynki, wyposażenie/ urządzenia komunalne 6661,89
I.2 Budynki, wyposażenie/ urządzenia usługowe 0
I.3 Budynki mieszkalne 42 397,32
I.4 Komunalne oświetlenie uliczne 804,15
I.5 Przedsiębiorstwa 167386,16

RAZEM 1: 217249,52
i v t „ 'U, - -

11.1 Tabor gminny 27243,6II.2 T ransport osobowy
II.3 Transport tranzytowy, pojazdy ciężarowe, autobusy 41521,51

RAZEM II: 68765,11
RAZEM: 286014,63

Ź ród ło : U C H W A ŁA  N R  X X V I1/183/2016 R A D Y  M IE JS K IE J  W  Z D Z IE S Z O W IC A C H  z  dn ia  14 w rześn ia  2 0 1 6r. w  
sp ra w ie  z m ia n y  u ch w a ły  w  sp ra w ie  u ch w a len ia  "P lanu  G o sp o d a rk i N iskoem isy jn e j d la  G m in y  Z dz ieszow ice  na 
la ta  2 0 1 5 -2 0 2 0 "
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Transport
tranzytowy.

pojazdy 
ciężarowe, 
autobusy 

s 13,28%

Przedsiębiorstwa
68,17%

Budynki, wyposażenie/ 
urządzenia komunalne . 

2,26%

Tabor 
Transpo

8.96%

Budynki mieszkalne
7,27% Komunalne 

.. oświetlenie 
uliczne 
0.07%

□ Budynki, wyposażenie/ 
urządzenia komunalne

□ Budynki mieszkalne

□ Komunalne oświetlenie uliczne

□ Przedsiębiorstwa

□ Tabor gminny. Transport osobowy

□ Transport tranzytowy, pojazdy 
ciężarowe, autobusy

Rysunek 7 Końcowe zużycie energii na terenie Gminy Zdzieszowice w 2014 roku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyliczeń BEI

Transport 
tranzytowy, 

pojazdy 
ciężarowe, 
autobusy 

v  14,52%
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Transport osobowy 

9.53%

Budynki, 
wyposażenie/ 

urządzenia 
komunalne 

2,33%
Budynki 

mieszkalne 
14,82%

Komunalne 
^.oświetlenie uliczne 

0,28%
□ Budynki, wyposażenie/ 

urządzenia komunalne
□ Budynki mieszkalne

□ Komunalne oświetlenie uliczne

□ Przedsiębiorstwa

□Tabor gminny, Transport osobowy

□ Transport tranzytowy, pojazdy 
ciężarowe, autobusy

Rysunek 8 Emisje CO 2 lub ekwiwalentu CO2 na terenie Gminy Zdzieszowice w 2014 roku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyliczeń BEI
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Vll,4. Prognozowane zużycie energii i emisja CO2 W 2020 roku i 2027 
roku

W celu zaplanowania działań i inwestycji w perspektywie do roku 2020 oraz do roku 2027, a 

także przedstawienia wpływu i celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, redukcji zużycia 

energii finalnej i wskaźnika udziału energii pochodzącej z OZE, określona została prognoza 

na 2020 rok i na rok 2027.

W prognozie wzięto pod uwagę zarówno dokumenty szczebla krajowego dotyczące rozwoju 

polskiej gospodarki i zużycia paliw, a także strategiczne dokumenty Gminy Zdzieszowice 

określające planowany rozwój. Ponadto, uwzględnione zostały pozyskane informacje 

od Interesariuszy zaangażowanych w tworzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, 

ze szczególnym uwzględnieniem planów rozwojowych Podmiotów odpowiedzialnych za sieci 

energetyczne na analizowanym obszarze, w zakresie wzrostu liczby ludności i planowanego 

rozwoju mieszkalnictwa.

Przewidywany scenariusz rozwoju Gminy Zdzieszowice został oparty na scenariuszu BaU 

(business as usual). Zmiany w zapotrzebowaniu na energię i redukcję emisji CO2 

przedstawiono w tabelach i na wykresach poniżej. Tabela została sporządzona w oparciu o 

dane rzeczywiste.

Tabela 21 Zużycie energii finalnej [MWh] w Gminie Zdzieszowice -  rok bazowy pośredni (2020)
Lp Kategoria MWh

' ’ ‘  '1* ’ '  i li" “a S ~ ’
1.1 Budynki, wyposażenie/ urządzenia komunalne 25901,22
I.2 Budynki, wyposażenie/ urządzenia usługowe 0,00
I.3 Budynki mieszkalne 74192,83
I.4 Komunalne oświetlenie uliczne 818,90
I.5 Przedsiębiorstwa 822213,59

RAZEM 1: 923126,54

11.1 Tabor gminny 106917,61II.2 Transport osobowy
II.3 Transport tranzytowy, pojazdy ciężarowe, autobusy 158437,98

RAZEM II: 265355,59
RAZEM: 1188482,13

Źródło; Opracowanie własne na podstawie wyliczeń BEI

Prognozowany dotyczące emisji zawarte w tabeli poniżej został ustalony w oparciu o prognozy 

dotyczące zużycia w 2020 roku.

Tabela 22 Globalna emisja CO2 w Gminie Zdzieszowice -  rok bazowy pośredni (2020)
| Lp Kategoria Mg C02 |

■
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1.1 Budynki, wyposażenie/ urządzenia komunalne 6297,48
I.2 Budynki, wyposażenie/ urządzenia usługowe 0,00
I.3 Budynki mieszkalne 40811,66
I.4 Komunalne oświetlenie uliczne 804,15
I.5HBH#5p#

Przedsiębiorstwa

§3SE3gaS3__  1

167386,16
215299,45

11.1 Tabor gminny 27243,60II.2 T ransport osobowy
II.3

'■ r>

Transport tranzytowy, pojazdy ciężarowe, autobusy 41521,51
68765,11

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyliczeń BE!

Budynki, wyposażenie/ ... Budynki mieszkalne 
urządzenia komunalne /  6,24%

1 Budynki, wyposażenie/ 
urządzenia komunalne

□ Budynki mieszkalne

□ Komunalne oświetlenie uliczne

□ Przedsiębiorstwa

□ Tabor gminny, Transport osobowy

□ Transport tranzytowy, pojazdy 
ciężarowe, autobusy

Rysunek 9 Zużycie energii finalnej [MWh] w Gminie Zdzieszowice -  rok bazowy pośredni (2020)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyliczeń BEI
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Budynki,
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□ Budynki, wyposażenie/ 
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□ Komunalne oświetlenie uliczne

□ Przedsi ębi orstwa

□ Tabor gminny, i ran sport osobowy

□ Transport tranzytowy, pojazdy 
ciężarowe, autobusy

Rysunek 10 Globalna emisja CO2  w Gminie Zdzieszowice -  rok bazowy pośredni (2020)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyliczeń BEI

Scenariusz rozwoju w latach 2020 -  2027 uzgodniony został z wskaźnikami określonymi 

poniżej.

Tabela 23 Wskaźniki wykorzystane do opracowania prognozy do roku 2027

Lp. Wyszczególnienie
Wskaźnik do prognozy 

(roczny)
[%]

1.1.1 Budynki, wyposażenie/ urządzenia komunalne 0,00%
1.1.2 Budynki mieszkalne -0,08%
1.1.3 Komunalne oświetlenie uliczne -0,08%
1.1.4 Przedsiębiorstwa +0,00%
1.1.5 Transport -0,08%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyliczeń BEI

I 1 c łi i. , komunalnetranzytowy, pojazdy ^ 22%
ciężarowe, autobusy \  0 —^

14,62%

Tabor gminny, 
Transport- 
osobowy 

9.59%

Budynki mieszkalne 
. 14,37%

Komunalne 
oświetlenie 
, uliczne 

0,28%

Przedsiębiorstwa
58,93%
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Tabela 24 Planowane zużycie energii finalnej [MWh] w Gminie Zdzieszowice -  rok (2027)
Lp Kategoria MWh

1.1 Budynki, wyposażenie/ urządzenia komunalne 25901,22
I.2 Budynki, wyposażenie/ urządzenia usługowe 0,00
I.3 Budynki mieszkalne 73830,81
I.4 Komunalne oświetlenie uliczne 535,24
I.5 Przedsiębiorstwa 822213,59

RAZEM i: 922480,86
i , r  . ■.'% >  ' 1^ i

11.1 Tabor gminny 106917,61
II.2 Transport osobowy
II.3 Transport tranzytowy, pojazdy ciężarowe, autobusy 158437,98

RAZEM II: 265355,59
RAZEM: 1187836,45

Ź ró d ło : O p raco w a n ie  w łasne  na po d s ta w ie  w y liczeń  B E !

Tabela 25 Planowana globalna emisja CO2 w Gminie Zdzieszowice -  rok (2027)
Lp Kategoria Mg C02

1.1 Budynki, wyposażenie/ urządzenia komunalne 6297,48
I.2 Budynki, wyposażenie/ urządzenia usługowe 0,00
I.3 Budynki mieszkalne 40612,52
I.4 Komunalne oświetlenie uliczne 525,61
I.5 Przedsiębiorstwa 167386,16

RAZEM 1: 214821,77

11.1 Tabor gminny 27243,60II.2 Transport osobowy
II.3 Transport tranzytowy, pojazdy ciężarowe, autobusy 41521,51

RAZEM II: 68765,11
RAZEM: 283586,88

Ź ró d ło : O p raco w a n ie  w łasne  na po d s ta w ie  w y liczeń  B E I
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Tabor
gminny.

Transport
osobowy
9,00%

Transport 
tranzytowy, 

pojazdy 
ciężarowe, 
autobusy 

. 13,34%

Przedsiębiorstwa
69.22%

Budynki, wyposażenie/ Budynki mieszkalne
urządzenia komunalne. 

2 .18% Komunalne 
oświetlenie uliczne 

0,05%

□ Budynki, wyposażenie/ 
urządzenia komunalne

□ Budynki mieszkalne

a  Komunalne oświetlenie uliczne

□ Przedsiębiorstwa

□ Tabor gminny, Transport 
osobowy

□ Transport tranzytowy, pojazdy 
ciężarowe, autobusy

Rysunek 11 Planowane zużycie energii finalnej [MWh] w Gminie Zdzieszowice -  rok (2027)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyliczeń BEI

Transport
tranzytowy,

pojazdy
ciężarowe,
autobusy

,.14,64%

mieszkalne
14,32%

Rysunek 12 Planowana globalna emisja CO 2 w Gminie Zdzieszowice -  rok (2027)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyliczeń BEI

□ Przedsiębiorstwa

□ Tabor gminny, Transport 
osobowy

□ Transport tranzytowy, pojazdy 
ciężarowe, autobusy

Tabor gminny, 
Transport osobowy 

9,61%

Budynki,
-wyposażenie/

urządzenieKomunaine 
komuns&firietlenie uliczne

2,22% ,,.0,19% 
Budynki \

□ Budynki, wyposażenie/ 
urządzenia komunalne

□ Budynki mieszkalne

□ Komunalne oświetlenie uliczne

Przedsiębiorstwa
59,02%
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VHI. IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH 
Obszar Gminy Zdzieszowice znajduje się w obrębie strefy opolskiej, dla której określana jest, 

w Programie ochrony powietrza dla województwa opolskiego, ocena jakości powietrza 

atmosferycznego. Zgodnie z raportem za rok 2019 (opublikowanym w kwietniu 2020 roku) 

wykazano przekroczenia ozonu dla poziomu długoterminowego, a także stwierdzono 

przekroczenia B(a)P.

Emisja substancji zanieczyszczających jest, w głównej mierze, spowodowana emisją 

komunalno-bytową, czyli niską emisją, z lokalnych kotłowni i palenisk, a także emisją 

komunikacyjną.

Baza inwentaryzacji emisji CO2 pozwala na określenie ilości dwutlenku węgla emitowanego 

z obszaru gminy w danym roku. Pozwala to zidentyfikować główne źródła emisji oraz potencjał 

ich redukcji w poszczególnych sektorach.

Cele i zobowiązania strategii długoterminowej opierają się na zebranych danych na temat 

zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 w 2014 w sektorach:

-  Budynków użyteczności publicznej, dla których emisja CO2 stanowi 2,33% udziału 

całkowitej emisji na terenie gminy. Sektor ten stanowią głównie obiekty szkół, 

przedszkoli, przychodni, budynków administracyjnych, obiektów kulturalnych 

i sportowych na terenie gminy. Władze gminy dysponują bezpośrednimi narzędziami, 

których celem jest ograniczenie zużycia energii finalnej, a tym samym redukcja emisji 

dwutlenku węgla;

o Charakterystyka obszaru problemowego i podejmowanych działań:

■ W tym obszarze zaplanowane zostały działania z zakresu zarządzania 

energią i wspierania spójności dokumentów planistycznych. Jednakże 

najistotniejsze efekty inwestycyjne spowodowane zostaną 

modernizacją budynków należących do zasobów gminnych w zakresie 

termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła i montażu odnawialnych 

źródeł energii. Pomimo stosunkowo niskiego % udziału w całkowitej 

emisji dwutlenku węgla, to jednak Gmina, jako główny Wykonawca 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, ma największy wpływ na sektor 

budynków użyteczności publicznej i gminne zasoby. Jednocześnie 

inwestycje w tym sektorze przyczynią się do pozytywnego efektu na 

inne obszary problemowe i mogą spowodować wymierne korzyści 

w zakresie redukcji emisji z pozostałych sektorów.
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-  Budynków, należących do przedsiębiorców dla których emisja CO2 stanowi 58,52% 

udziału całkowitej emisji na terenie gminy. W skład sektora tych obiektów wchodzą 

usługi, handel, przemysł itp. bez budynków użyteczności publicznej, stanowiących 

osobny sektor;

o Charakterystyka obszaru problemowego i podejmowanych działań:

■ W ramach opracowania niniejszego dokumentu nie otrzymano żadnej 

informacji o inwestycjach przedsiębiorców poza inwestycjami 

dostawców energii. Jednocześnie, zaplanowana dalsza współpraca 

z interesariuszami w ramach spotkań i aktualizowania zapisów Planu, 

może pozwolić na większe zainteresowanie podmiotów gospodarczych 

do wdrażania działań wpływających na zmniejszenie emisji dwutlenku 

węgla.

-  Budynków mieszkalnych dla których emisja CO2 stanowi 14,82% udziału całkowitej 

emisji na terenie gminy. W skład sektora obiektów mieszkalnych wchodzi zabudowa 

jednorodzinna, wielorodzinna. Jednocześnie jest to sektor, na który władze gminy 

mogą mieć wpływ poprzez wprowadzenie systemu współfinansowania inwestycji, 

obniżających zużycie paliwa oraz emisję (poprze modernizację źródeł ciepła, 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, działania z zakresu termomodernizacji 

budynków)

o Charakterystyka obszaru problemowego i podejmowanych działań:

■ Budynki mieszkalne stanowią znaczący obszar problemowy z uwagi na 

wysoki udział w całkowitej emisji dwutlenku węgla, dlatego też 

zaplanowane inwestycje w zakresie termomodernizacji budynków 

jednorodzinnych przyniosą duże korzyści w zakresie obniżenia emisji. 

Jednocześnie, w ramach planu działań, zaproponowane zostały 

inwestycje wspierające modernizację źródeł ciepła i stosowanie 

instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Obie te 

inwestycje przyczynią się również do redukcji emisji substancji 

zanieczyszczających, co poprawi jakość powietrza atmosferycznego na 

obszarze Gminy i całego regionu. Inwestycje w zakresie tego obszaru 

będą podejmowane zarówno przez Miasto (w formie dotacji do wymiany 

kotłów), jak i przez mieszkańców.

-  Oświetlania, dla którego emisja CO2 stanowi 0,28% udziału całkowitej emisji 

na terenie gminy;

o Charakterystyka obszaru problemowego i podejmowanych działań:
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■ Oświetlenie uliczne stanowi zasób Miasta, na który, podobnie jak na 

sektor budynków użyteczności publicznej, wpływ mają władze Gminy 

Zdzieszowice. Z uwagi na niski poziom w całkowitej emisji gazów 

cieplarnianych, a także brak możliwości techniczno-ekonomicznych, nie 

zostały zaplanowane przez Gminę w perspektywie do roku 2027 żadne 

działania modernizacyjne w zakresie oświetlenia. Jednocześnie, w 

opracowaniu wskazane zostały możliwości aktualizacji dokumentu, 

a także szeroko przedstawiono źródła finansowania, co pozwoli 

w przyszłości na ewentualne dodanie inwestycji w tym sektorze. 

Jedyne działania inwestycyjne planuje podjąć gestor sieci 

elektroenergetycznej. Będą one związane z modernizacją części 

infrastruktury stanowiącej jej własność.

-  Transportu ogółem, dla którego emisja C 02 stanowi 24,04% udziału całkowitej emisji 

na terenie gminy;

o Charakterystyka obszaru:

■ Sektor transportu stanowi trzeci największy sektor pod względem emisji 

gazów cieplarnianych z obszaru Gminy. W ramach tego obszaru 

problemowego prowadzone będą działania z zakresu zwiększenia 

świadomości ekologicznej mieszkańców. Gmina i inne podmioty nie 

planują działań inwestycyjnych mających wpływ na zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń z sektora transportu.
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IX. Działania związane z gospodarką niskoemisyjną
Długoterminowa strategia Gminy Zdzieszowice do 2027 roku

IX.1. Raport z realizacji zadań do roku 2020

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi również raport z działań podjętych 

w latach 2015 -  2020 stanowiąc jego podsumowanie. Działania na zrealizowane w latach 

2015-2020 pozwoliły na:

-  prognozowane oszczędności energii na poziomie 1543 MWh/rok,

-  prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 42 MWh/rok,

-  prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 424 Mg CC>2/rok.16

Założone w planie działania z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej 

oraz wykorzystania OZE zakładają osiągnięcie do 2020 roku:

-  redukcję zużycia energii finalnej o 0,53%,

-  zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych do 0,03%;

-  redukcję emisji dwutlenku węgla o 0,83%.

16 Wskaźniki zostały wyznaczone w oparciu o inwestycje zaplanowane na terenie Gminy Zdzieszowice 
(źródło danych: Badania ankietowe, informację Urzędu Miejskiego w Zdzieszowice
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Tabela 26 Podsumowanie zrealizowanych zadań do 2020 roku

Oszczędności 
energii do 2020 r.

Produkcja energii 
z OZE do 2020 r.

Roczna redukcja 
emisji C02 do 

2020 r.
Budynki użyteczności publicznej 710 0 224
Budynki mieszkalne 395 42 175
Przedsiębiorcy 0 0 0
Transport 413 0 1
Oświetlenie 25 0 25
Zarządzanie energią 0 0 0
Świadomość energetyczna 0 0 0

RAZEM: 1543 42 424
Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych informacji

□ Budynki użyteczności publicznej
□ Budynki mieszkalne
□ Transport

Rysunek 13 Oszczędności energii do 2020 roku w oparciu o zaplanowane zadania
Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych informacji
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Transport
0,34%

Budynki mieszkalne 
43,52% Budynki

użyteczności
publicznej

□ Budynki użyteczności publicznej

□ Budynki mieszkalne

□ Transport

Rysunek 14 Roczna redukcja emisji CO2 do 2020 roku w oparciu o zaplanowane zadania
Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych informacji

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych zadań zawarte zostało w tabeli.
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Tabela 27 Zrealizowane działania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Zdzieszowice
N

r 
dz

ia
ła

ni
a

Obiekt/ zadanie Opis

Pod
miot

odpo
wie

dzialny

Termin 
rozpoczę
cia za

kończenia

Szacowane
koszty

Źródło finanso
wania

Oszczędno
ści energii do 

2020 r.

MWh

Produkcja 
energii z OZE 

do 2020 r.

MWh

Roczna re
dukcja emisji 
C02 do 2020 

r.

Mg C02
\ *  i I p i i g s g

|

1 Przebudowa budynku 
żłobka -  iii etap Termomodernizacja budynku żłobka

Gmina
Zdzie
szo
wice

Sierpien-
grudzien

2016
604 133,13

Środki własne 
Gminy Zdzieszo

wice
133,09 0 26,89

2

Termomodernizacja 
budynku szkolnego 
przy ulicy Nowej 3 w 

Zdzieszowicach 
(OŚiGW) - segment 

G

Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy 
Nowej 3 w Zdzieszowicach (OŚiGW) - segment G

Gmina
Zdzie
szo
wice

2018-2020 1 338 465,04 zł

85% kosztów - 
RPO WO na lata 
2014-2020 w ra
mach Osi Priory

tetowej III: Gospo
darka niskoemi- 
syjna RPO WO 

2014-2020, Pod- 
działanie 3.2.2: 

Efektywność ener
getyczna w bu

dynkach publicz
nych Aglomeracji 

Opolski,
15% - środki wła
sne Gminy Zdzie

szowice.

577,28 0 196,63

i

‘ ['L \  ' 1 ' 1 , , 1" ■n V ‘ “ , . ' ... .

Dotacje dla miesz
kańców Gminy

Dotacja Gmin Zdzieszowice na wymianę istniejącego 
źródła ciepła (kotłów lub paleniska o niskiej sprawno
ści energetycznej, opalanych paliwem stałym) na ko
tły c.o. gazowe, elektryczne i olejowe, podłączenie do 
węzła ciepłowniczego, panele fotowoltaiczne, pompę 
ciepła. Łącznie zrealizowane wymiany obejmowały:
- wymianę starych źródeł ciepła na kocioł gazowy - 
93 szt.,
- podłączenie do węzła ciepłowniczego - 47 szt.,
- wymianę starych źródeł ciepła na ogrzewanie elek
tryczne -4  szt.,
- montaż kolektorów słonecznych - 27 sztuk,
- montaż paneli fotowoltaicznych -1 sztuka,
- montaż pompy ciepłą - 3 sztuki.

Gmina
Zdzie
szo
wice

2014-
2020 582 663,82 zł

właściciele obiek
tów, środki własne 
Gminy Zdzieszo

wice

395,0 42,04 175,32
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Obiekt/ zadanie Opis

Pod
miot

odpo
wie

dzialny

Termin 
rozpoczę
cia i za

kończenia
Szacowane

koszty

Oszczędno- Produkcja 
Źródło finanso- ści energii do energii z OZE 

wania 2020 r. do 2020 r.

Roczna re
dukcja emisji 
C02 do 2020

Modernizacja części 
ulicy Bocznej w Żyro- 
wej -  poprawa infra
struktury drogowej.

Modernizacja części ulicy Bocznej w Zyrowej -  po
prawa infrastruktury drogowej. Szacuje się, że ruch 
zmaleje na ww. odcinku o około 2%, w związku z po
wyższym zmniejszenie zapotrzebowania na energię 
finalną wyliczono jako zmniejszenie zużycia paliw o 
2% na wskazanym docinku drogi (jako odsetek 
wszystkich dróg). Redukcja emisji C02 obliczona zo
stała zgodnie z Niebieską Księgą, przyjęto redukcję 
0 0 2  na poziomie 0.000208 tC02/pojazd/km (Jed
nostkowe współczynniki zmian klimatycznych -  
tC02/poj-km - teren płaski (nawierzchnia zdegrado
wana) - prędkość 81-90 km/h, samochód). Liczbę 
pojazdów przyjęto jako 5% pojazdów osobowych za
rejestrowanych na terenie Gminy, a liczbę km jako 
długość drogi,_________________________________

Gmina
Zdzie
szo
wice

2014-
2020 820 000,00 zł

środki własne 
Gminy Zdzieszo- 14,99 0,00 0,07

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 18080 

ul. Góry św. Anny 
wraz z budową ronda 
na skrzyżowaniu z ul. 
Nową w Zdzieszowi

cach -  partycypacja -  
poprawa infrastruk

tury drogowej.

Przebudowa drogi powiatowej nr 18080 ul. Góry św. 
Anny wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. 
Nową w Zdzieszowicach -  partycypacja -  poprawa 
infrastruktury drogowej. Szacuje się, że ruch zmaleje 
na ww. odcinku o około 5%, w związku z powyższym 
zmniejszenie zapotrzebowania na energię finalną wy
liczono jako zmniejszenie zużycia paliw o 5% na 
wskazanym docinku drogi (jako odsetek wszystkich 
dróg). Redukcja emisji C02 obliczona została zgod
nie z Niebieską Księgą, przyjęto redukcję C02 na po
ziomie 0.000208 tC02/pojazd/km (Jednostkowe 
współczynniki zmian klimatycznych -  tC02/poj-km - 
teren płaski (nawierzchnia zdegradowana) - prędkość 
81-90 km/h, samochód). Liczbę pojazdów przyjęto 
jako 5% pojazdów osobowych zarejestrowanych na 
terenie Gminy, a liczbę km jako długość drogi.______

Gmina
Zdzie
szo
wice

2014-
2020 3 460 000,00 zł

środki własne 
Gminy Zdzieszo- 88,15 0,00 0,43
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N
r d

zi
ał

an
ia

Obiekt/ zadanie Opis

Pod
miot

odpo
wie

dzialny

Termin 
rozpoczę
cia za

kończenia

Szacowane
koszty

Źródło finanso
wania

Oszczędno
ści energii do 

2020 r.

MWh

Produkcja 
energii z OZE 

do 2020 r.

MWh

Roczna re
dukcja emisji 
C02 do 2020 

r.

Mg C02

3

Przebudowa drogi 
powiatowej w zakre
sie budowy chodnika 

przy ul. Głównej w 
Jasionej - partycypa
cja -  poprawa infra
struktury drogowej.

Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy 
chodnika przy ul. Głównej w Jasionej - partycypacja -  
poprawa infrastruktury drogowej. Szacuje się, że ruch 
zmaleje na ww. odcinku o około 2% (ze względu na 
to że to droga lokalna), w związku z powyższym 
zmniejszenie zapotrzebowania na energię finalną wy
liczono jako zmniejszenie zużycia paliw o 2% na 
wskazanym docinku drogi (jako odsetek wszystkich 
dróg). Redukcja emisji C02 obliczona została zgod
nie z Niebieską Księgą, przyjęto redukcję C02 na po
ziomie 0.000208 tC02/pojazd/km (Jednostkowe 
współczynniki zmian klimatycznych -  tC02/poj-km - 
teren płaski (nawierzchnia zdegradowana) - prędkość 
81-90 km/h, samochód). Liczbę pojazdów przyjęto 
jako 5% pojazdów osobowych zarejestrowanych na 
terenie Gminy, a liczbę km iako dłuqość droqi.

Gmina
Zdzie
szo
wice

2014-
2020 980 000,00 zł

środki własne 
Gminy Zdzieszo

wice
15,87 0,00 0,08

4

Przebudowa drogi z 
Januszkowie do Ra- 
szowej -  poprawa in
frastruktury drogowe

Przebudowa drogi z Januszkowie do Raszowej -  po
prawa infrastruktury drogowej. Szacuje się, że ruch 
zmaleje na ww. odcinku o około 2% (ze względu na 
to że to droga lokalna), w związku z powyższym 
zmniejszenie zapotrzebowania na energię finalną wy
liczono jako zmniejszenie zużycia paliw o 2% na 
wskazanym docinku drogi (jako odsetek wszystkich 
dróg). Redukcja emisji C02 obliczona została zgod
nie z Niebieską Księgą, przyjęto redukcję C02 na po
ziomie 0.000208 tC02/pojazd/km (Jednostkowe 
współczynniki zmian klimatycznych -  tC02/poj-km - 
teren płaski (nawierzchnia zdegradowana) - prędkość 
81-90 km/h, samochód). Liczbę pojazdów przyjęto 
jako 5% pojazdów osobowych zarejestrowanych na 
terenie Gminy, a liczbę km jako długość dropi.

Gmina
Zdzie
szo
wice

2014-
2020 1 245 000,00 zł

środki własne 
Gminy Zdzieszo

wice
26,45 0,00 0,13
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N
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ia

Obiekt/ zadanie Opis

Pod
miot

odpo
wie

dzialny

Termin 
rozpoczę
cia za

kończenia

Szacowane
koszty

Źródło finanso
wania

Oszczędno
ści energii do 

2020 r.

MWh

Produkcja 
energii z OZE 

do 2020 r.

MWh

Roczna re
dukcja emisji 
C02 do 2020

r.

Mg C02

5 Przebudowa dróg 
gminnych

Przebudowa dróg gminnych. Szacuje się, że ruch 
zmaleje na ww. odcinku o około 0,25%, w związku z 
powyższym zmniejszenie zapotrzebowania na ener
gię finalną wyliczono jako zmniejszenie zużycia paliw 
o 0,25% na wskazanym docinku drogi (jako odsetek 
wszystkich dróg). Redukcja emisji 0 0 2  obliczona zo
stała zgodnie z Niebieską Księgą, przyjęto redukcję 
0 0 2  na poziomie 0.000208 tC02/pojazd/km (Jed
nostkowe współczynniki zmian klimatycznych -  
tC02/poj-km - teren płaski (nawierzchnia zdegrado
wana) - prędkość 81-90 km/h, samochód). Liczbę 
pojazdów przyjęto jako 5% pojazdów osobowych za
rejestrowanych na terenie Gminy, a liczbę km jako 
długość ścieżki.

Gmina
Zdzie
szo
wice

2014-
2020 3 600 000,00 zł

środki własne 
Gminy Zdzieszo

wice
267,29 0 0

■ ,, ■■

1
Budowa energoosz

czędnego oświetlenia 
ulicznego

Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego -  
dokończenie rozpoczętych zadań z istniejącymi pro
jektami modernizacji oświetlenia na energoosz
czędne kablowe:
- Stare Miasto w zakresie od ul. Górnej, Myśliwca 
(UM) do ul. K. Miarki,
- na osiedlu Piastów (wokół bloków tzw. „Dogęszcze
nia” -  projekt SM),
- na osiedlu Korfantego w zakresie oświetlenia wokół 
budynków socjalnych ul. Filarskiego),
- oświetlenia wsi Rozwadza wzdłuż ulic Szkolna,
Polna, Jasiońska,
- oświetlenia wsi Krępna wzdłuż ulicy Cegielnianej, 
Jasiońskiej i Polnej,
- oświetlenia wsi Januszkowice wzdłuż ul. Piaskowej 
oraz przysiółek Lesiany,
- oświetlenia wsi Jasiona wzdłuż ulicy Głównej (zrea
lizowane częściowo zadanie do dokończenia -  wy
jazd od Żyrowej),
- oświetlenia centrum wsi Oleszka w obrębie Placu 
Rekreacyjnego.

Gmina
Zdzie
szo
wice

2014-
2020 100 000,00 zł

środki własne 
Gminy Zdzieszo

wice
25,18 0 24,73
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N
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zi
ał
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ia

Obiekt/ zadanie Opis

Pod
miot

odpo
wie

dzialny

Termin 
rozpoczę
cia i za

kończenia

Szacowane
koszty

Źródło finanso
wania

Oszczędno
ści energii do 

2020 r.

MWh

Produkcja 
energii z OZE 

do 2020 r.

MWh

Roczna re
dukcja emisji 
0 0 2  do 2020 

r.

Mg C02

2
Wymiana istniejący 

opraw na energoosz
czędne

Wymiana 149 istniejących źródeł/opraw wydzielo
nego oświetlenia ulicznego na energooszczędne -  la
tarnie LED 40 W i źródła światła LED na osiedlach 
Piastów 1 i Piastów 2, Akacjowa, ul. K. Miarki, Stare

Gmina
Zdzie
szo
wice

lllill

2014-
2020

E E i i i

środki własne 
Gminy Zdzieszo

wice
25,18 0 24,73

1
Plan gospodarki ni

skoemisyjnej dla 
Gminy Zdzieszowice

Rozbudowa istniejącej strony www o nowe i bardziej 
dostępne dla mieszkańców informacje dotyczące 
ochrony środowiska. Zadanie będzie realizowane na 
terenie całej Gminy, w związku z tym, że nie stanowi 
działania inwestycyjnego nie jest związane z kon
kretną lokalizacją na terenie Gminy.

Gmina
Zdzie
szo
wice

2014-
2020

Beznakładowe, 
realizowane bę
dzie przez pra
cowników za
trudnionych w 

Urzędzie

0 0 0

2

Współpraca z miesz
kańcami oraz przed
siębiorcami działają

cymi na terenie 
Gminy

Współpraca polegająca na prowadzeniu kampanii in
formacyjnych i promocyjnych w zakresie efektywno
ści energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju. 
Zadanie będzie realizowane na terenie całej Gminy, 
w związku z tym, że nie stanowi działania inwestycyj
nego nie jest związane z konkretną lokalizacją na te
renie Gminy.

Gmina
Zdzie
szo
wice

2014-
2020

Beznakładowe, 
realizowane bę
dzie przez pra
cowników za
trudnionych w 

Urzędzie

- 0 0 0

Zadanie polega na bieżącej aktualizacji dokumentu Beznakładowe,
Aktualizacja Planu PGN wraz z bazą emisji w związku ze zmianami za Gmina realizowane bę

3 Gospodarki Niskoe chodzącymi na terenie gminy. Zadanie będzie reali Zdzie- 2020 dzie przez pra o o n
misyjnej wraz z aktu zowane na terenie całej Gminy, w związku z tym, że szo- cowników za- u

alizacją bazy PGN nie stanowi działania inwestycyjnego nie jest zwią- wice trudnionych w
zane z konkretna lokalizacją na terenie Gminy. Urzędzie

RAZEM: 38 438b859,65 
zł 2015-2020 1543 42 424

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych informacji
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IX.2. Długoterminowa strategia - cele i zobowiązania

Długoterminowa strategia niskoemisyjna Gminy Zdzieszowice do 2027 roku zawarta w 

Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej będzie obejmować działania polegające na:

-  termomodernizacji budynków użyteczności publicznej,

-  termomodernizacji budynków sektora mieszkaniowego,

-  zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy,

-  ograniczeniu zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej,

-  zwiększeniu efektywności energetycznej działań,

-  zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora transportu.

Działania będą realizowane poprzez:

-  określenie obszarów, na których przewiduje się uzupełnienie infrastruktury 

technicznej;

-  wykorzystanie otwartego rynku energii elektrycznej,

-  zapisy prawa lokalnego,

-  uwzględnianie celów i zobowiązań w dokumentach strategicznych i planistycznych.

IX.3. Planowane działania krótko i długoterminowe

Działania zaplanowane do realizacji do 2027 roku (od 2014 roku) pozwolą na:

-  prognozowane oszczędności energii na poziomie 2374 MWh/rok,

-  prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 88 MWh/rok,

-  prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 631 Mg CCWrok.17

Założone w planie działania z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej 

oraz wykorzystania OZE zakładają osiągnięcie do 2027 roku (od 2014 roku) :

-  redukcję zużycia energii finalnej o 0,65%,

-  zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych do 0,04%,

-  redukcję emisji dwutlenku węgla o 1,07%.

17 Wskaźniki zostały wyznaczone w oparciu o inwestycje zaplanowane na terenie Gminy Zdzieszowice 
(źródło danych: Badania ankietowe, informację Urzędu Miejskiego w Zdzieszowice
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W dokumencie nie zostały ujęte działania związane ze zużyciem energii w zakładach 

przemysłowych oraz dystrybucji ciepła, ponieważ nie były one ujęte w bilansie emisji (zgodnie 

z wytycznymi SEAP). Jednocześnie, w harmonogramie nie ujęto inwestycji z zakresu 

modernizacji sieci dystrybucyjnych przedsiębiorstw energetycznych, gdyż nie otrzymano 

dokładnych danych na temat planowanego efektu ekologicznego i energetycznego tychże 

inwestycji.

W kolejnych dwóch tabelach ujęto inwestycje, które są wpisane do Wieloletniej Prognozy 

finansowej, a także inwestycje planowane, dla których na dzień uchwalenia nie wyliczono 

efektu, a ich koszty nie zostały ujęte w budżecie Gminy.

Dopuszcza się zmianę zapisów tabeli przedstawionych w formie Zarządzenia Burmistrza.
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Tabela 28 Planowane działania krótko i długoterminowe Gminy Zdzieszowice
N

r d
zi

ał
an

ia

Obiekt/ zadanie Opis
Podmiot
odpowie
dzialny

Termin roz
poczęcia i za

kończenia
Szacowane

koszty
Źródło finanso

wania

Oszczęd
ności 

energii 
do 2027 r.

Produk
cja

energii z 
OZE do 
2027 r.

Roczna 
redukcja 

emisji 
C02 do 
2027 r.

MWh MWh Mg C02

llillS tili ............ -j I '

1 Termomodernizacja 
Budynku P-6 (OŚIGW)

Termomodernizacja budynku P-6 (OŚIGW) - Zmniejszenie 
emisji szkodliwych substancji do atmosfery, poprawa estetyki 

obiektu

Publiczne 
Przed

szkole nr 
6 im.Jana 
Brzechwy 
w Zdzie

szowicach

2020-2023 160 000,00 zł

Środki własne 
Gminy Zdzieszo

wice / RPO / 
Fundusze norwe

skie

39,06 0,00 17,62

2

Termomodernizacja 
Budynku Wraz Z Prze

budową Dachu Przy 
Ul. Chrobrego 18 W  

Zdzieszowicach

Ter Termomodernizacja budynku wraz z przebudową dachu 
przy ul. Chrobrego 18 w Zdzieszowicach - wykonanie doku
mentacji projektowej -  zmniejszenie emisji szkodliwych sub

stancji do atmosfery, poprawa 
estetyki obiektu

Gmina
Zdzieszo

wice
2021-2027 60 000,00 zł

Środki własne 
Gminy Zdzieszo

wice / RPO / 
Fundusze norwe

skie

72,00 0,00 32,47

Termomodernizacja 
budynku ul. Wschod

nia 2 - szacowany 
roczny spadek emisji 
gazów cieplarnianych 
-  55,90 MgC02/rok

Termomodernizacja budynku ul. Wschodnia 2 - szacowany 
roczny spadek emisji gazów cieplarnianych -  55,90 

MgC02/rok

WiK Sp.z
0 .0 .

Zdzieszo
wice

2021-2027 250 000,00 zł Środki własne 
spółki 123,95 0,00 55,90

Termomodernizacja 
budynku przy ul. Filar- 

skiego 19 (OŚIGW)

Termomodernizacja budynku przy ul. Filarskiego 19 
(O Ś IG W ) - zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do 

atmosfery, poprawa estetyki obiektu

Gmina
Zdzieszo

wice
2020-2022 372 357,75  zł

Środki własne 
Gminy Zdzieszo

wice / RPO / 
Fundusze norwe

skie

25,00 0,00 5,05

3

Termomodernizacja 
budynku szkolnego 

przy ul. Nowej 3 w Z- 
cach

Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w 
z-cach - zmniejszenie emisji szkodliwych 

substancji do atmosfery, poprawa estetyki obiektu

Publiczna 
Szkoła 
Podsta

wowa Nr 
3 w

Zdzieszo
wicach

2016-2023 996 319,50 zł

Środki własne 
Gminy Zdzieszo

wice / RPO / 
Fundusze norwe

skie

25,00 0,00 5,05

tiii 1 SIiiiiiiii ____|
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ra15'nTJk_
Z

Obiekt/ zadanie Opis
Podmiot
odpowie
dzialny

Termin roz
poczęcia i za

kończenia Szacowane
koszty

Źródło finanso
wania

Oszczęd
ności 

energii 
do 2027 r.

Produk
cja

energii z 
OZEdo 
2027 r.

Roczna 
redukcja 

emisji 
C02 do 
2027 r.

MWh MWh Mg C02

1 Dotacje dla mieszkań
ców Gminy

Dotacja Gmin Zdzieszowice na wymianę istniejącego źródła 
ciepła (kotłów lub paleniska o niskiej sprawności energetycz
nej, opalanych paliwem stałym) na kotły c.o. gazowe, elek

tryczne i olejowe, podłączenie do węzła ciepłowniczego, pa
nele fotowoltaiczne, pompę ciepła. Zaplanowano wymianę 
źródeł ciepła na kotły gazowe (ok. 55%), podłączenia ok.

(35%), a także pompy ciepła (ok. 10%).

Gmina
Zdzieszo

wice
2021-2027 585 000,00 zł

właściciele obiek
tów, środki wła

sne Gminy Zdzie
szowice

457,80 45,78 90,00

li

1

Przebudowa ścieżki 
pieszo -  rowerowej 

przy ul. Filarskiego w 
Zdzieszowicach

Przebudowa ścieżki pieszo -  rowerowej przy ul. Filarskiego 
w Zdzieszowicach. Szacuje się, że ruch zmaleje na ww. od
cinku o około 5%, w związku z powyższym zmniejszenie za
potrzebowania na energię finalną wyliczono jako zmniejsze
nie zużycia paliw o 5% na wskazanym docinku drogi (jako 
odsetek wszystkich dróg). Redukcja emisji C02 obliczona 

została zgodnie z Niebieską Księgą, przyjęto redukcję C02  
na poziomie 0.000208 tC02/pojazd/km (Jednostkowe współ

czynniki zmian klimatycznych -  tC02/poj-km - teren płaski 
(nawierzchnia zdegradowana) - prędkość 81-90 km/h, samo
chód) . Liczbę pojazdów przyjęto jako 5% pojazdów osobo
wych zarejestrowanych na terenie Gminy, a liczbę km jako 

długość ścieżki.

Powiat
Krapko

wicki
2020 - 2025 3 937 847,00 

zł

Środki własne 
Powiatu Krapko
wickiego / RPO / 

Fundusz Dróg 
Samorządowych

44,08 0,00 0,22

2
Przebudowa ul. 

Wschodniej w Zdzie
szowicach

Przebudowa ul. Wschodniej w Zdzieszowicach - Poprawa in
frastruktury drogowej. Szacuje się, że ruch zmaleje na ww. 
odcinku o około 5%, w związku z powyższym zmniejszenie 
zapotrzebowania na energię finalną wyliczono jako zmniej
szenie zużycia paliw o 5% na wskazanym docinku drogi 
(jako odsetek wszystkich dróg). Redukcja emisji C02 obli
czona została zgodnie z Niebieską Księgą, przyjęto redukcję 
C02 na poziomie 0.000208 tC02/pojazd/km (Jednostkowe 
współczynniki zmian klimatycznych -  tC02/poj-km - teren 
płaski (nawierzchnia zdegradowana) - prędkość 81-90 km/h, 
samochód). Liczbę pojazdów przyjęto jako 5% pojazdów 
osobowych zarejestrowanych na terenie Gminy, a liczbę km 
jako długość ścieżki.

Gmina
Zdzieszo

wice
2016-2023 3 937 847,00 

zł

Środki własne 
Powiatu Krapko
wickiego / RPO / 

Fundusz Dróg 
Samorządowych

22,04 0,00 0,11
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N
r 

dz
ia

ła
ni

a

Obiekt/ zadanie Opis
Podmiot

odpowie
dzialny

Termin roz
poczęcia i za

kończenia
Szacowane

koszty
Źródło finanso

wania

Oszczęd
ności 

energii 
do 2027 r.

Produk
cja

energii z 
OZE do 
2027 r.

Roczna 
redukcja 

emisji 
C02 do 
2027 r.

MWh MWh Mg C02

3
Przebudowa ul. Al

berta Koszyka w Żyro- 
wej

Przebudowa ul. Alberta Koszyka w Żyrowej - Poprawa Infra
struktury Drogowej. Szacuje się, że ruch zmaleje na ww. od
cinku o około 5%, w związku z powyższym zmniejszenie za
potrzebowania na energię finalną wyliczono jako zmniejsze
nie zużycia paliw o 5% na wskazanym docinku drogi (jako 
odsetek wszystkich dróg). Redukcja emisji C02 obliczona 
została zgodnie z Niebieską Księgą, przyjęto redukcję C02 
na poziomie 0.000208 tC02/pojazd/km (Jednostkowe współ
czynniki zmian klimatycznych -  tC02/poj-km - teren płaski 
(nawierzchnia zdegradowana) - prędkość 81-90 km/h, samo
chód) . Liczbę pojazdów przyjęto jako 5% pojazdów osobo
wych zarejestrowanych na terenie Gminy, a liczbę km jako 
długość ścieżki.

Gmina
Zdzieszo

wice
2016-2022 678 290,00 zł

Środki własne 
Powiatu Krapko
wickiego / RPO / 

Fundusz Dróg 
Samorządowych

22,04 0,00 0,11

M

1 Spójna polityka ener
getyczna

Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej. 
Zadanie będzie realizowane na terenie całej Gminy w 
związku z tym, że nie stanowi działania inwestycyjnego nie 
jest związane z konkretną lokalizacją na terenie Gminy.

Gmina
Zdzieszo

wice
2020-2027

Beznakła- 
dowe, reali
zowane bę
dzie przez 

pracowników 
zatrudnio

nych w Urzę
dzie

- 0,00 0,00 0,00

2
Spójne planowanie 

przestrzenne inwestycji 
energetycznych

Zapewnienie spójności inwestycji realizowanych na terenie 
gminy z obowiązującymi dokumentami planistycznymi i stra
tegicznymi gminy. Zadanie będzie realizowane na terenie 
całej Gminy, w związku z tym, że nie stanowi działania inwe
stycyjnego nie jest związane z konkretną lokalizacją na tere
nie Gminy.

Gmina
Zdzieszo

wice
2020-2027

Beznakła- 
dowe, reali
zowane bę
dzie przez 

pracowników 
zatrudnio

nych w Urzę
dzie

- 0,00 0,00
!

0,00

illilisiiim m m m m I l l S I l i l l 1SIIW
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N
r d

zi
ał

an
ia

Obiekt/ zadanie Opis
Podmiot
odpowie
dzialny

Termin roz
poczęcia i za

kończenia
Szacowane

koszty
Źródło finanso

wania

Oszczęd
ności 

energii 
do 2027 r.

Produk
cja

energii z 
OZE do 
2027 r.

Roczna 
redukcja 

emisji 
C02 do 
2027 r.

MWh MWh Mg C02

1
Plan gospodarki nisko

emisyjnej dla Gminy 
Zdzieszowice

Rozbudowa istniejącej strony www o nowe i bardziej do
stępne dla mieszkańców informacje dotyczące ochrony śro
dowiska. Zadanie będzie realizowane na terenie całej 
Gminy, w związku z tym, że nie stanowi działania inwestycyj
nego nie jest związane z konkretną lokalizacją na terenie 
Gminy.

Gmina
Zdzieszo

wice
2020-2027

Beznakła- 
dowe, reali
zowane bę
dzie przez 

pracowników 
zatrudnio

nych w Urzę
dzie

- 0,00 0,00 0,00

2

Współpraca z miesz
kańcami oraz przedsię
biorcami działającymi 

na terenie Gminy

Współpraca polegająca na prowadzeniu kampanii informa
cyjnych i promocyjnych w zakresie efektywności energetycz
nej oraz zrównoważonego rozwoju. Zadanie będzie realizo
wane na terenie całej Gminy, w związku z tym, że nie sta
nowi działania inwestycyjnego nie jest związane z konkretną 
lokalizacją na terenie Gminy.

Gmina
Zdzieszo

wice
2020-2027

Beznakła- 
dowe, reali
zowane bę
dzie przez 

pracowników 
zatrudnio

nych w Urzę
dzie

- 0,00 0,00 0,00

3

Aktualizacja Planu Go
spodarki Niskoemisyj
nej wraz z aktualizacją 

bazy PGN

Zadanie polega na bieżącej aktualizacji dokumentu PGN 
wraz z bazą emisji w związku ze zmianami zachodzącymi na 
terenie gminy. Zadanie będzie realizowane na terenie całej 
Gminy, w związku z tym, że nie stanowi działania inwestycyj
nego nie jest związane z konkretną lokalizacją na terenie 
Gminy.

Gmina
Zdzieszo

wice
2020-2027

Beznakła- 
dowe, reali
zowane bę
dzie przez 

pracowników 
zatrudnio

nych w Urzę
dzie

- 0,00

I ...............

0,00 0,00

RAZEM: 9 303 051,75 
zł 2015-2020 831 46 207

Źródło: Opracowanie własne na podstawi wyliczeń BEI
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Tabela 29 Planowane działania krótko i długoterminowe Gminy Zdzieszowice, dla których nie został określony efekt

Lp. Tytuł projektu Podmiot
odpowiedzialny Koszty Możliwe źródła 

finansowania Efekt ekologiczny Lata realizacji

1 Kontynuacja programu edukacji ekologicznej 
w placówkach oświatowych.

Gmina
Zdzieszowice Nie wyliczano środki własne Gminy 

Zdzieszowice, dotacje

Etap
przedprojektowy -  
efekt niemożliwy 

do wyliczenia

2021-2027

2

Wydruk i kolportaż ulotek propagujących 
ograniczanie niskiej emisji, uświadamianie 

zagrożeń wynikających ze spalania odpadów 
w paleniskach domowych -  działania 

podejmowane w odniesieniu do 
mieszkańców qminy

Gmina
Zdzieszowice Nie wyliczano środki własne Gminy 

Zdzieszowice, dotacje

Etap
przedprojektowy -  
efekt niemożliwy 

do wyliczenia

2021-2027

3
Przeprowadzanie prelekcji, wykładów w 

czasie spotkań na terenie Gminy dla 
mieszkańców gminy (zebrania wiejskie)

Gmina
Zdzieszowice -

w ramach środków 
własnych (bieżących 

zadań) Urzędu Gminy 
i sołtysów

Etap
przedprojektowy -  
efekt niemożliwy 

do wyliczenia

2021-2027

4

Propagowanie idei wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii na terenie 

gminy wśród mieszkańców i przedsiębiorców 
na terenie Gminy (wynikające z POP)

Gmina
Zdzieszowice -

w ramach środków 
własnych (bieżących 
zadań) Urzędu Gminy

Etap
przedprojektowy -  
efekt niemożliwy 

do wyliczenia

2021-2027

5
Promocja energooszczędnych rozwiązań w 

budownictwie oraz odnawialnych źródeł 
energii

Gmina
Zdzieszowice,

organizacje
pozarządowe

-
środki własne Gminy 

Zdzieszowice, dotacje

Etap
przedprojektowy -  
efekt niemożliwy 

do wyliczenia

2021-2027

6
Uwzględnianie w planach zagospodarowania 
przestrzennego wymagań z zakresu ochrony 

środowiska (wynikające z POP)

Gmina
Zdzieszowice -

w ramach środków 
własnych (bieżących 
zadań) Urzędu Gminy

Etap
przedprojektowy -  
efekt niemożliwy 

do wyliczenia
2021-2027

7

Wspieranie produktów i usług efektywnych 
energetycznie na etapie realizacji zamówień 

publicznych w Gminie -  wprowadzenie 
systemu „zielonych zamówień” w gminie

Gmina
Zdzieszowice -

w ramach środków 
własnych (bieżących 

zadań) Urzędu Gminy

Etap
przedprojektowy -  
efekt niemożliwy 

do wyliczenia

2021-2027

8 Termomodernizacja budynku PSP nr 1 w 
Zdzieszowicach wraz z salą gimnastyczną

Gmina
Zdzieszowice

Etap przedprojektowy -  
nie wyliczano

Środki własne Gminy 
Zdzieszowice / RPO / 
Fundusze norweskie

Etap
przedprojektowy -  
efekt niemożliwy 

do wyliczenia

2021-2027

9 Termomodernizacja budynku PSP nr 2 w 
Zdzieszowicach wraz z salą gimnastyczną

Gmina
Zdzieszowice

Etap przedprojektowy -  
nie wyliczano

Środki własne Gminy 
Zdzieszowice / RPO / 
Fundusze norweskie

Etap
przedprojektowy -  
efekt niemożliwy

2021-2027
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Lp. Tytuł projektu Podmiot
odpowiedzialny Koszty Możliwe źródła 

finansowania Efekt ekologiczny Lata realizacji

do wyliczenia

11 Termomodernizacja budynku PSP wżyrowej Gmina
Zdzieszowice

Etap przedprojektowy -  
nie wyliczano

Środki własne Gminy 
Zdzieszowice / RPO / 
Fundusze norweskie

Etap
przedprojektowy -  
efekt niemożliwy 

do wyliczenia

2021-2027

12 Termomodernizacja budynku Publicznego 
Przedszkola nr 3 w Zdzieszowicach

Gmina
Zdzieszowice

Etap przedprojektowy -  
nie wyliczano

Środki własne Gminy 
Zdzieszowice / RPO / 
Fundusze norweskie

Etap
przedprojektowy -  
efekt niemożliwy 

do wyliczenia

2021-2027

13 Termomodernizacja budynku Publicznego 
Przedszkola nr 5 w Zdzieszowicach

Gmina
Zdzieszowice

Etap przedprojektowy -  
nie wyliczano

Środki własne Gminy 
Zdzieszowice / RPO / 
Fundusze norweskie

Etap
przedprojektowy -  
efekt niemożliwy 

do wyliczenia

2021-2027

14 Termomodernizacja budynku Publicznego 
Przedszkola w Żyrowej

Gmina
Zdzieszowice

Etap przedprojektowy -  
nie wyliczano

Środki własne Gminy 
Zdzieszowice /  RPO / 
Fundusze norweskie

Etap
przedprojektowy -  
efekt niemożliwy 

do wyliczenia

2021-2027

15 Termomodernizacja budynku zaplecza 
stadionu miejskiego w Zdzieszowicach

Gmina
Zdzieszowice

Etap przedprojektowy -  
nie wyliczano

Środki własne Gminy 
Zdzieszowice / RPO / 
Fundusze norweskie

Etap
przedprojektowy -  
efekt niemożliwy 

do wyliczenia

2021-2027

16 Termomodernizacja obiektu kina w 
Zdzieszowicach

Gmina
Zdzieszowice

Etap przedprojektowy -  
nie wyliczano

Środki własne Gminy 
Zdzieszowice / RPO / 
Fundusze norweskie

Etap
przedprojektowy -  
efekt niemożliwy 

do wyliczenia
2021-2027

17 Termomodernizacja obiektu hali sportowej w 
Zdzieszowicach

Gmina
Zdzieszowice

Etap przedprojektowy -  
nie wyliczano

Środki własne Gminy 
Zdzieszowice / RPO / 
Fundusze norweskie

Etap
przedprojektowy — 
efekt niemożliwy 

do wyliczenia
2021-2027

18 Termomodernizacja obiektu OSP Jasiona Gmina
Zdzieszowice

Etap przedprojektowy -  
nie wyliczano

Środki własne Gminy 
Zdzieszowice / RPO / 
Fundusze norweskie

Etap
przedprojektowy -  
efekt niemożliwy 

do wyliczenia
2021-2027

19 Termomodernizacja obiektu OSP 
Januszkowice

Gmina
Zdzieszowice

Etap przedprojektowy -  
nie wyliczano

Środki własne Gminy 
Zdzieszowice / RPO / 
Fundusze norweskie

Etap
przedprojektowy -  
efekt niemożliwy 

do wyliczenia
2021-2027
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Lp. Tytuł projektu Podmiot
odpowiedzialny Koszty Możliwe źródła 

finansowania Efekt ekologiczny Lata realizacji

20 Termomodernizacja obiektu OSP Żyrowa Gmina
Zdzieszowice

Etap przedprojektowy -  
nie wyliczano

Środki własne Gminy 
Zdzieszowice / RPO / 
Fundusze norweskie

Etap
przedprojektowy -  
efekt niemożliwy 

do wyliczenia

2021-2027

21 Termomodernizacja obiektu OSP Krępna Gmina
Zdzieszowice

Etap przedprojektowy -  
nie wyliczano

Środki własne Gminy 
Zdzieszowice / RPO / 
Fundusze norweskie

Etap
przedprojektowy 
efekt niemożliwy 

do wyliczenia

2021-2027

22 Termomodernizacja budynku komunalnego 
w Rozwadzy przy ul. Szkolnej 20

Gmina
Zdzieszowice

Etap przedprojektowy -  
nie wyliczano

Środki własne Gminy 
Zdzieszowice / RPO / 
Fundusze norweskie

Etap
przedprojektowy -  
efekt niemożliwy 

do wyliczenia

2021-2027

23 Termomodernizacja budynku komunalnego 
wżyrowej przy ul. W. Polskiego 12

Gmina
Zdzieszowice

Etap przedprojektowy -  
nie wyliczano

Środki własne Gminy 
Zdzieszowice / RPO / 
Fundusze norweskie

Etap
przedprojektowy -  
efekt niemożliwy 

do wyliczenia

2021-2027

24
Termomodernizacja budynku 

samorządowego na osiedlu Piastów I w 
Zdzieszowicach

Gmina
Zdzieszowice

Etap przedprojektowy -  
nie wyliczano

Środki własne Gminy 
Zdzieszowice / RPO / 
Fundusze norweskie

Etap
przedprojektowy -  
efekt niemożliwy 

do wyliczenia

2021-2027

25 Budowa drogi dla rowerów z Gogolina do 
Zdzieszowic przez Krępną, Obrowiec.

Gmina
Zdzieszowice Etap przedprojektowy -  

nie wyliczano

Środki własne Gminy 
Zdzieszowice / RPO / 
Fundusze norweskie

Etap
przedprojektowy -  
efekt niemożliwy 

do wyliczenia

2021-2027

26
Stworzenie trasy dla rowerów w 

Zdzieszowicach (ul. Żyrowska-Chrobrego do 
Opolskiej)

Gmina
Zdzieszowice

Etap przedprojektowy -  
nie wyliczano

Środki własne Gminy 
Zdzieszowice / RPO / 
Fundusze norweskie

Etap
przedprojektowy 
efekt niemożliwy 

do wyliczenia
2021-2027

27 Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych Gmina
Zdzieszowice

Etap przedprojektowy -  
nie wyliczano

Środki własne Gminy 
Zdzieszowice / RPO / 
Fundusze norweskie

Etap
przedprojektowy -  
efekt niemożliwy 

do wyliczenia
2021-2027

28 Rozwój stref uspokojonego ruchu w 
Zdzieszowicach.

Gmina
Zdzieszowice

Etap przedprojektowy -  
nie wyliczano

Środki własne Gminy 
Zdzieszowice / RPO / 
Fundusze norweskie

Etap
przedprojektowy 
efekt niemożliwy 

do wyliczenia
2021-2027

29 Budowa zintegrowanego węzła 
przesiadkowego przy stacji kolejowej (z

Gmina
Zdzieszowice,

Etap przedprojektowy -  
nie wyliczano

Środki własne Gminy 
Zdzieszowice / RPO /

Etap
przedprojektowy - 2021-2027
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Lp. Tytuł projektu Podmiot
odpowiedzialny Koszty Możliwe źródła 

finansowania Efekt ekologiczny Lata realizacji

parkingami Bike and Ride) -  Zdzieszowice** Aglomeracja
Opolska

Fundusze norweskie efekt niemożliwy 
do wyliczenia

30

Budowa parkingów Bike and Ride przy 
wszystkich istniejących i czynnych 

przystankach oraz stacjach kolejowych 
(Jasiona, Zdzieszowice)**

Gmina
Zdzieszowice,
Aglomeracja

Opolska

Etap przedprojektowy -  
nie wyliczano

Środki własne Gminy 
Zdzieszowice / RPO / 
Fundusze norweskie

Etap
przedprojektowy -  
efekt niemożliwy 

do wyliczenia

2021-2027

31
Sukcesywna wymiana taboru OSP na 

pojazdy spełniające obowiązujące normy 
EURO

Gmina
Zdzieszowice,

Etap przedprojektowy -  
nie wyliczano

Środki własne Gminy 
Zdzieszowice / RPO / 
Fundusze norweskie

Etap
przedprojektowy -  
efekt niemożliwy 

do wyliczenia

2021-2027

32
Aktualizacja Projektu założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe

Gmina
Zdzieszowice

Etap przedprojektowy -  
nie wyliczano

Środki własne Gminy 
Zdzieszowice / 

WFOŚiGW

Etap
przedprojektowy -  
efekt niemożliwy 

do wyliczenia

2021-2027

Źródło: Opracowanie własne na podstawi wyliczeń BEI
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X. FINANSOWANIE INWESTYCJI UJĘTYCH W PLANIE
Realizacja założonego w harmonogramie planów wdrożenia zapisów PGN może okazać się 

trudna do spełnienia bez zewnętrznego wsparcia finansowanego. Gmina Zdzieszowice, jako 

podmiot odpowiedzialny za realizację polityki ekologicznej, nie może narzucić mieszkańcom 

obowiązku działań termomodernizacyjnych bądź wymiany źródeł ciepła, może jednak 

prowadzić działania edukacyjne, a także podjąć się roli Wnioskodawcy w określonych 

programach dotacyjnych.

Możliwości finansowania zostały przedstawione w podziale na podmioty zajmujące 

się wdrażaniem programów dotacyjnych czy pożyczkowych dostępnych na etapie tworzenia 

PGN. Należy jednak mieć na uwadze wprowadzanie nowych programów, wraz ze zmianami 

w już istniejących, a także rozważyć możliwość dodatkowego wsparcia z budżetu Gminy 

dofinansowania ze środków zewnętrznych.

X .1 . N arodow y Fundusz O chrony Środow iska i Gospodarki W odnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z uchwałą nr 36/16 

RN NFOŚiGW z dnia 5 czerwca 2020 roku. planuje wdrażanie różnych programów 

priorytetowych. Aktualna (Zatwierdzona: Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/20, z dnia 10 stycznia 

2020 roku z późniejszymi zmianami) lista programów priorytetowych obejmuje następujące 

możliwości:

-  Grupa Programów Priorytetowych nr 1: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie 

zasobami wodnymi;

-  Grupa Programów Priorytetowych nr 2: Racjonalne gospodarowanie odpadami i 

ochrona powierzchni ziemi;

-  Grupa Programów Priorytetowych nr 3: Ochrona atmosfery;

-  Grupa Programów Priorytetowych nr 4: Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji 

ekosystemów;

-  Grupa Programów Priorytetowych nr 5 -  obejmująca programy międzydziedzinowe.

W celu realizacji celów określonych przez Plan Gospodarki Niskoemisyjnej najważniejsze są 

następujące programy z grupy nr 3 -  Ochrona atmosfery oraz grupy nr 5 obejmującej programy 

międzydziedzinowe:

-  Program priorytetowy: 3.1. Czyste powietrze;

-  Program priorytetowy: 3.2. SOWA -  oświetlenie zewnętrzne;
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-  Program priorytetowy: 3.3. GEPARD II -  transport niskoemisyjny;

-  Program priorytetowy: 3.4. Budownictwo Energooszczędne;

-  Program priorytetowy: 3.5. System zielonych inwestycji (GIS -  Green lnvestment 

Scheme) - Kangur -  Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły;

-  Program priorytetowy: 3.6. KOLIBER -  taxi dobre dla klimatu -  pilotaż;

-  Program priorytetowy: 3.7. Zielony samochód - dofinansowanie zakupu elektrycznego 

samochodu osobowego (M1);

-  Program priorytetowy: 3.8. eVAN - elektryczny samochód dostawczy (N1).

-  Program priorytetowy: 5.1. Wsparcie Ministra Klimatu w zakresie realizacji polityki 

klimatycznej;

-  Program priorytetowy: 5.5. Edukacja ekologiczna;

-  Program priorytetowy: 5.8. Energia Plus;

-  Program priorytetowy: 5.9. Ciepłownictwo powiatowe;

-  Program priorytetowy: 5.10. Samowystarczalność energetyczna -  pilotaż;

-  Program priorytetowy: 5.11. Gekon -  Generator Koncepcji Ekologicznych;

-  Program priorytetowy: 5.12. Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i 

niskoemisyjnej gospodarce;

-  Program priorytetowy: 5.14. Słoneczne Dachy;

-  Program priorytetowy: 5.18. Polska Geotermia Plus;

-  Program priorytetowy: 5.19. Agroenergia;

-  Program priorytetowy: 5.20. Mój Prąd.

Z uwagi na aktualizowanie ww. listy niezbędne jest monitorowanie 

i każdorazowe sprawdzanie, czy dany program Priorytetowych nie uległ zmianie.

X.1.1. Program priorytetowy Czyste powietrze

Program priorytetowy Czyste powietrze to obecnie jedna z głównym możliwości 

finansowania działań określonych do realizacji w ramach Programu Ograniczenia Niskiej 

Emisji. W ramach programu przewidziany został budżet w wysokości 103 miliardów złotych 

do wykorzystania do 2029 roku na wymianę/zakup i montaż źródeł ciepła oraz 

termomodernizację.

Celem programu jest popraw a e fektyw nośc i energetycznej i zmniejszenie em is ji py łów  

i innych zanieczyszczeń do a tm osfe ry  z istniejących jednorodzinnych budynków
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m ieszkalnych lub uniknięcie  em is ji zan ieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo  

budowanych jednorodz innych  budynków  m ieszkalnych.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest to aby były przed lub w wyniku planowanych 

działań wymagania dla przegród określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015, poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 

2020 roku.

Cel ma być realizowany poprzez wsparcie właścicieli budynków jednorodzinnych 

poprzez udzielnie dotacji i/ lub pożyczek na działania z zakresu:

-  termomodernizacji, w zakresie:

o docieplenia przegród zewnętrznych budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, o docieplenia przegród wewnętrznych budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego, o wymiany i montażu stolarki zewnętrznej 

w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, 

o wymiany źródła ciepła i dostosowania instalacji wewnętrznej w starym 

budynku,

-  zakupu i montażu instalacji źródeł energii odnawialnej

-  zamontowaniu nowego niskoemisyjnego źródła ciepła w nowym budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od zakresu inwestycji. Możliwe są dwa 

poziomy dotacji uzależnione od dochodu. Podwyższony poziom dotacji przysługuje osobom, 

których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego 

wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy -  Prawo ochrony 

środowiska, nie przekracza kwoty:

-  1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

-  1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Rodzaje inwestycji oraz wysokość dofinansowania w obu przypadkach finansowania 

przedstawia tabela poniżej.
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Tabela 30 Wysokość dofinansowania w programie czyste powietrze
Normalny poziom 
dofinansowania

Podwyższony poziom 
dofinansowania

Nazwa kosztu/ 
Grupa kosztowa

Maksymalna
intensywność

dofinansowania
[%]

Maksymalna
kwota
dotacji
[PLNl

Maksymalna
intensywność

dofinansowania
[%1

Maksymalna
kwota
dotacji
[PLN]

Dokumentacja
Audyt energetyczny 100% 1 000 100% 1 000

Dokumentacja
projektowa 30% 600 60% 1 200

Ekspertyzy 30% 150 60% 300
Źródła ciepła, przyłączą, instalacje, wentylacja

Podłączenie do sieci 
ciepłowniczej wraz z 

przyłączem
50% 10 000 75% 15 000

Pompa ciepła 
powietrze/woda 30% 9 000 60% 18 000
Pompa ciepła 

powietrze/woda o 
podwyższonej klasie 

efektywności 
energetycznej

45% 13 500 60% 18 000

Pompa ciepła typu 
powietrze/powietrze 30% 3 000 60% 6 000

Gruntowa pompa ciepła 
o podwyższonej klasie 

efektywności 
energetycznej

45% 20 250 60% 27 000

Kocioł gazowy 
kondensacyjny 30% 4 500 60% 9 000

Kotłownia gazowa 
(przyłącze gazowe i 

instalacja wewnętrzna, 
kocioł gazowy 

kondensacyjny, opłata 
przyłączeniowa, 
dokumentacja 

projektowa)
Dotyczy budynków, które 

nie są przyłączone do 
sieci dystrybucji gazu.

45% 6 750 75% 11 250

Kocioł olejowy 
kondensacyjny 30% 4 500 60% 9 000

Kocioł na węgiel 30% 3 000 60% 6 000
Kocioł zgazowujący 

drewno 30% 6 000 60% 12 000

Kocioł na pellet drzewny 30% 6 000 60% 12 000
Kocioł na pellet drzewny o 

podwyższonym 
standardzie

45% 9 000 60% 12 000

Ogrzewanie elektryczne 30% 3 000 60% 6 000
Instalacja centralnego 

ogrzewania oraz instalacja 
ciepłej wody użytkowej

30% 4 500 60% 9 000

Wentylacja mechaniczna z 
odzyskiem ciepła 30% 5 000 60% 10 000

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Zdzieszowice

Strona | 107

Id: A6064D5E-71DA-4847-AF01-8EB10AB9F815. Projekt Strona 107



Mikroinstalacja
fotowoltaiczna 50% 5 000 50% 5 000

Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa
Ocieplenie przegród 

budowlanych 30% 45 zł/ m2 60% 90 zł/ m2

Stolarka okienna 30% 210 zł/ m2 60% 420 zł/ m2
Stolarka drzwiowa 30% 600 zł/ m2 60% 1200 zł/m2

Ź ród ło : W o je w ód zk i F u n d u sz  O ch ro n y  Ś rod ow iska  i G osp oda rk i W odne j w  G dańsku

X.2. Programy realizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu co roku realizuje 

zadania określone w Liście przedsięwzięć priorytetowych. W ostatnich latach skupione one 

były wokół 10 zakresów tematycznych. Należą do nich:

-  Priorytet I -  Ochrona atmosfery;

-  Priorytet II -  Ochrona wód;

-  Priorytet III -  Gospodarka wodna;

-  Priorytet IV -  Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi;

-  Priorytet V -  Ochrona przyrody oraz krajobrazu i leśnictwo;

-  Priorytet VI -  Ograniczenie emisji hałasu i jego oddziaływania na środowisko;

-  Priorytet VII -  Edukacja ekologiczna i komunikacja społeczna;

-  Priorytet VIII -  Monitoring środowiska;

-  Priorytet IX -  Zapobieganie i likwidacja skutków poważnych awarii i klęsk żywiołowych;

-  Priorytet X -  Zadania międzydziedzinowe.

Do najważniejszych zadań, których realizacja określona jest przez Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej należą zadanie określone w ramach priorytetu nr I. Dodatkowo część 

inwestycji może być współfinansowana przy udziale środków pochodzących z priorytetów VII 

i X. Projekty realizowane w ramach tych zadań mogą być finansowane w ramach dotacji oraz 

pożyczek. Obecnie możliwe jest pozyskanie dotacji na następujące zadania związane z 

ochroną atmosfery, edukacją ekologiczną i innymi zadaniami wynikającymi z Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej:

-  Zadania z zakresu ochrony atmosfery:

o koszt zakupu i montażu instalacji źródeł energii odnawialnej wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą i magazynami energii do 50%, ale nie więcej niż 1 

200 000,00 zł;
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o wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe na odnawialne źródła 

energii, kotły gazowe, olejowe, węzły cieplne, systemy ogrzewania 

elektrycznego i kotły na paliwo stałe;

-  zadania z zakresu edukacji ekologicznej i komunikacji społecznej w wysokości do 90% 

kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 40 000,00 zł;

-  inne zadania związane z opracowywanie i wdrażanie nowych technik i technologii w 

zakresie ochrony środowiska, w szczególności dotyczących ograniczania emisji, a 

także efektywnego wykorzystywania paliw do 50%.

Z uwagi na aktualizowanie ww. listy niezbędne jest monitorowanie i każdorazowe 

sprawdzanie, czy dany program Priorytetowych nie uległ zmianie.

X.3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014
-2 0 2 0

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to krajowy program wspierający 

gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian 

klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne, w ramach których będzie można ubiegać 

się o środki pomocowe:

I. Oś priorytetowa -  Z m n ie js z e n ie  g o s p o d a rk i em isyjnej, realizowana poprzez 

następujące priorytety inwestycyjne:

• Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

• Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w 

przedsiębiorstwach;

• Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 

i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, 

w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym;

• Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, 

w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie 

łagodzące na zmiany klimatu;

• Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii 

elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

II. Oś priorytetowa -  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, 
realizowana przez następujące priorytet inwestycyjny:
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• Obejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska 

miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów 

poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia 

powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu.

VII. Oś priorytetowa -  Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, realizowana przez 

następujące priorytet inwestycyjny:

• Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój 

inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez 

integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

X.4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -  2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 jest podstawowym elementem 

II filara Wspólnej Polityki Rolnej. Celem głównym PROW 2014 -  2020 jest poprawa 

konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi 

i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. W 

zakresie możliwości inwestycji w gospodarkę niskoemisyjną zawarte są założenia 

w Priorytecie 5: Prom ow anie efektyw nego gospodarowania zasobam i i  wspieranie  

przechodzen ia  w  sektorach rolnym, spożyw czym  i  leśnym na gospodarkę n iskoem isyjną  

i odporną na zm ianę klim atu, wraz z przypisanym celem C5: Ułatw ianie dostaw  

/ wykorzystyw ania  odnaw ia lnych źróde ł energii, produktów  ubocznych, odpadów  

i pozosta łośc i oraz innych surow ców  n ieżyw nościow ych dla ce lów  biogospodarki.

W ramach szeroko rozumianej gospodarki niskoemisyjnej, ze środków polityki spójności (PS) 

w zakresie energetyki będą realizowane projekty obejmujące wytwarzanie energii ze źródeł 

odnawialnych i rozwoju sieci dla OZE.W obszarze OZE przewidywana jest budowa jednostek 

wytwarzania energii wykorzystujących energię wiatru, biomasę i biogaz, a także energię 

słońca, geotermii oraz wody wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci 

dystrybucyjnej/przesyłowej
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XI. ANALIZA RYZYKA INWESTYCJI UJĘTYCH W PLANIE 
Analiza ryzyka inwestycji przewidzianych w Planie obejmuje zagrożenia technologiczne, 

finansowe oraz organizacyjne, dla poszczególnych sektorów realizujących inwestycje. Sposób 

oddziaływania poszczególnych ryzyk jest zależny od typów przedsięwzięć i sektorów, które 

będą odpowiedzialne lub współodpowiedzialne za ich realizację.

Analizowane ryzyko finansowe rozumiane jest jako możliwość pojawienia się problemów 

z finansowaniem inwestycji. W szczególności wysokie prawdopodobieństwo jego wystąpienia 

istotne jest dla prywatnych inwestorów takich jak przedsiębiorstwa i osoby fizyczne, które w 

dużej części uzależniają podejmowanie decyzji inwestycyjnych 

od możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego zarówno w postaci dotacji, jak 

i kredytu bankowego. W odniesieniu do pozostałych sektorów ryzyko finansowane jest bardzo 

istotne z punktu widzenia realizacji inwestycji, jednocześnie prawdopodobieństwo jego 

wystąpienia jest niższe. Wynika to m.in. z konieczności planowania długoterminowego 

budżetu przez Gminę oraz jej jednostki organizacyjne, a także wysokie rezerwy dotyczące 

działań modernizacyjnych posiadane przez podmioty gospodarcze działające w sferze 

energetyki.

Ryzyko organizacyjne jest istotne z punktu widzenia projektów partnerskich (realizowanych 

wspólnie przez różne grupy podmiotów), a także w przypadku dużych projektów 

inwestycyjnych. Niezbędne jest uwzględnienie odpowiedniego harmonogramu, a także 

zasobów ludzkich oraz technicznych, aby inwestycje były zrealizowane na odpowiednim 

poziomie i pozwoliły na realizację określonego efektu.

Ryzyko technologiczne określane jest jako wszelkiego rodzaju niepewność związana 

z dynamicznym i zmiennym procesem technologicznym. W szczególności będzie ono miało 

duży wpływ na duże projekty inwestycyjne, a także działania inwestycyjne realizowane przez 

sektor publiczny. Związane jest to w głównej mierze z długim okresem planowania i realizacji 

inwestycji, w przypadku instytucji publicznych często związane jest z koniecznością 

zachowania zgodności z prawem zamówień publicznych.
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Sektor Rodzaj ryzyka Prawdopodobieństwo
wystąpienia

Inwestorzy prywatni 
(osoby fizyczne, 

przedsiębiorstwa)

Ryzyko finansowe Wysokie

Ryzyko organizacyjne Niskie

Ryzyko technologiczne Niskie

Instytucje użyteczności 
publicznej (Gmina, 

jednostki budżetowe, 
jednostki 

organizacyjne)

Ryzyko finansowe Średnie

Ryzyko organizacyjne Wysokie

Ryzyko technologiczne Wysokie

Przedsiębiorcy

Ryzyko finansowe Wysokie

Ryzyko organizacyjne Średnie

Ryzyko technologiczne Wysokie

Projekty partnerskie 
różnych sektorów

Ryzyko finansowe Niskie

Ryzyko organizacyjne Wysokie

Ryzyko technologiczne Średnie
Ź ród ło : O p raco w a n ie  w łasne  na  p o d s ta w ie  p lan ow a nych  inw es tyc ji

Dla każdej inwestycji ujętej w Planie przed jej realizacją powinna być podjęta próba 

opracowania wariantów postępowania dotyczących czynności zmniejszających zagrożenia 

i zwiększających potencjalne korzyści dla sformułowanych celów projektowych.

Do strategii wykorzystywanych przy podejściu do ww. ryzyk może być:

-  unikanie ryzyka

-  transfer ryzyka

-  łagodzenie ryzyka

-  akceptacja ryzyka

Niezbędne jest wybranie najbardziej optymalnego rozwiązania, które pozwoli na właściwą 

realizację inwestycji przez poszczególne sektory.
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X!l.ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

XII.1. Ochrona ptaków podczas wykonywania prac
termomodernizacyjnych

Opinia Ministerstwa Środowiska i GDOŚ dotycząca kratowania otworów stropodachów 

stanowi, że: „Stropodach, w którym kiedykolwiek przebywały ptaki, w świetle przepisów prawa 

jest siedliskiem ptaków. Zgodnie z opinią Ministerstwa Środowiska oraz Generalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska (GDOŚ) zakratowanie czy inny sposób zamknięcia otworów takiego 

stropodachu, nawet poza sezonem lęgowym, jest niszczeniem siedlisk ptaków. Ustawa

0 ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 (tj. Dz.U. 2020 poz. 55) oraz rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 

(Dz.U. 2011 nr237 poz. 1419) wprowadzają zakaz niszczenia siedlisk zwierząt dziko żyjących.

Stropodachy stanowią siedliska wielu gatunków ptaków, w tym podstawowe siedlisko jerzyka, 

gatunku ściśle chronionego. Niemal z każdego stropodachu korzystają, lub kiedykolwiek 

korzystały ptaki. Jakiekolwiek zamykanie otworów wentylacyjnych takiego stropodachu jest 

niszczeniem siedlisk ptaków. Dlatego zgodnie z prawem otwory wentylacyjne takiego 

stropodachu nie mogą być zakratowane bez zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 

nawet po sezonie lęgowym.

Zamykanie otworów wentylacyjnych stropodachów nie jest wymagane przez prawo 

budowlane. Prawo budowlane wymaga kratowania jedynie przewodów będących częścią 

systemu wentylacji lub klimatyzacji budynku (typu wentylacji mieszkań i innych użytkowanych 

pomieszczeń). Jest to korzystne dla bezpieczeństwa ludzi i ptaków, ponieważ zakratowanie 

przewodów kominowych uniemożliwia ptakom wpadnięcie do nich (co może się skończyć 

śmiercią) lub zatkanie ich gniazdem. Otwory wentylacyjne stropodachu nie należą do kategorii 

otworów, które prawo budowlane nakazuje kratować lub zabezpieczać w inny sposób przed 

dostępem ptaków.”

Konieczne jest właściwe planowanie i prowadzenie robót termomodernizacyjnych

1 budowlanych. W przypadku niewłaściwego wykonywania tych prac możliwe jest m.in.:

-  zabijanie i okaleczanie ptaków lub nietoperzy,

-  niszczenie ich jaj i postaci młodocianych oraz ich siedlisk, miejsc gniazdowania, lęgu 

lub schronień (zakazy),

-  płoszenie i niepokojenie gatunków chronionych,
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-  uniemożliwienie w przyszłości zakładania gniazd przez bytujące tam wcześniej gatunki 

ptaków (np. poprzez montaż podbitek i uszczelnienie wszelkich szpar 

i nieciągłości elewacji wykorzystywanych wcześniej przez ptaki),

-  uniemożliwienie w przyszłości do wykorzystania budynków jako miejsca odpoczynku 

przez występujące tam wcześniej nietoperze (np. poprzez zagrodzenie dostępu do 

pomieszczeń wcześniej przez nie wykorzystywanych).

Prace termomodernizacyjne można wykonywać bez zezwolenia w okresie od 

16 października do 28 lutego. W terminie od 1 marca do 15 października należy podjąć 

wszystkie działania zapobiegające niszczeniu siedlisk ptaków i nietoperzy. Należą do nich:

-  upewnienie się, czy w obrębie remontowanych budynków nie występują miejsca 

lęgowe ptaków lub rozrodu nietoperzy (wykonanie ekspertyzy przez ornitologa 

i chiropterologa);

-  w przypadku stwierdzenia zasiedlenia budynku przez chronione gatunki ptaków 

lub nietoperzy niezbędne jest:

■ wskazanie dokładnego miejsca przebywania,

■ zamknięcie przed okresem lęgowym gatunków nisz, szczelin i dostępów 

do stropodachu wykorzystywanych przez te zwierzęta,

■ gdy planowane działania będą się wiązać z koniecznością realizacji czynności 

zakazanych w stosunku do gatunków, tj. z niszczeniem gniazd, jaj, postaci 

młodocianych, przed przystąpieniem do prac, niezbędne jest uzyskanie 

zezwolenia właściwego organu ochrony przyrody, wydawanego w trybie art. 56 

ustawy;

-  po przeprowadzeniu prac remontowych, umożliwienie ptakom i nietoperzom dalsze 

występowanie w obiektach budowlanych:

■ stworzenie na remontowanych budynkach siedlisk zastępczych w postaci, 

np. budek lęgowych;

Do gatunków ptaków i nietoperzy występujących w na terenie Polski należą:

-  Ptaki:

■ Gołąb sklany forma miejska (gołąb miejski) (łac. Columba livia forma urbana),

■ Kawka (łac. Coloeus monedula),

* Wróbel domowy (łac. P asse r dom esticus),

■ Wróbel mazurek (łac. P asse r m ontanuś),

■ Jerzyk (łac. Apus apus),
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■ Jaskółka oknówka (oknówka) (łac. Delichon urbicum),

■ Kopciuszek (łac. Phoenicurus ochruros),

■ Pustułka (łac. Falco tinnunculuś),

■ Sowy (łac. Strig iformes)]

-  Nietoperze:

■ Podkowiec mały (łac. Rhinolophus hipposideros),

■ Nocek duży (łac. Myotis myotis),

■ Mroczek późny (łac. Eptesicus serotinus),

■ nietoperze z rodzaju karlik (łac. Pipistrellus sp),

■ nietoperze z rodzaju gacek (łac. Plecotus sp.),

■ nietoperze z rodzaju borowiec Nyctalus sp.),

■ nietoperze z rodzaju mroczek i karlik).

XII.2. Zakres oddziaływania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
na środowisko

Aktualizacja „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice” nie wyznacza ram 

dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

a realizacja postanowień tego dokumentu, przy przestrzeganiu odpowiednich procedur 

bezpiecznego postępowania oraz przepisów bhp, nie powinna spowodować wystąpienia 

ryzyka dla zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Ponadto wszelkie ustalenia zawarte 

www. dokumencie dotyczą obszaru mieszczącego się wyłącznie w granicach Gminy 

Zdzieszowice. Program w swoich założeniach i celach nie będzie oddziaływał transgranicznie.

Uwzględniając również zapisy Dyrektywy ptasiej planowane działania nie będą oddziaływać 

negatywnie na populacje ptaków jak również na ochronę siedlisk poszczególnych gatunków.

Ocenia się, że Plan w zasadniczy sposób może przyczynić się do poprawy stanu środowiska 

naturalnego na terenie Gminy Zdzieszowice. Działania wynikające z przedmiotowego 

dokumentu zostaną zrealizowane i zaprojektowane w sposób minimalizujący negatywne 

oddziaływanie na środowisko naturalne.

Charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy obszaru 

objętego spodziewanym oddziaływaniem powodują, że realizacja zadań proponowanych 

w Programie, nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko 

naturalne.
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Realizacja działań przewidzianych w Planie nie spowoduje znaczącego oddziaływania 

na środowisko w zakresie zdrowia i życia ludzi. Jednocześnie dokument nie wyznacza ram dla 

późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, czy też 

posiadających potencjalny wpływ na środowisko.

Opinie zawierające informację o odstąpieniu od SOOŚ stanowią załączniki do ww. dokumentu.
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XIII. PODSUMOWANIE
Opracowany w dokumencie plan działań do 2027 roku pozwoli na osiągnięcie założonych 

celów ograniczenia zużycia energii finalnej, redukcji emisji CO2 oraz wzrost produkcji energii 

ze źródeł odnawialnych.

Tabela 32 Podsumowanie planowanych efektów działań na lata 2014-2027
Oszczędności energii do 

2020 roku
Oszczędności energii do 

2027 roku

Budynki użyteczności publicznej 710 285
Budynki mieszkalne 395 485
Przedsiębiorcy 0 0
Transport 413 88
Oświetlenie 25 0
Zarządzanie energią 0 0
Świadomość energetyczna 0 0

RAZEM: 1543 831

Produkcja energii z OZE do 
2020 roku

Produkcja energii z OZE do 
2027 roku

Budynki użyteczności publicznej 0 0
Budynki mieszkalne 42 46
Przedsiębiorcy 0 0
Transport 0 0
Oświetlenie 0 0
Zarządzanie energią 0 0
Świadomość energetyczna 0 0

RAZEM: 42 46

Roczna redukcja emisji 
CO2 do 2020 roku

Roczna redukcja emisji 
CO2 do 2027 roku

Budynki użyteczności publicznej 224 116
Budynki mieszkalne 175 90
Przedsiębiorcy 0 0
Transport 1 0
Oświetlenie 25 0
Zarządzanie energią 0 0
Świadomość energetyczna 0 0

RAZEM: 424 207
Źródło: Opracowanie własne na podstawie planowanych inwestycji

Niniejsze opracowanie ma na celu określenie wartości i sposobów redukcji emisji gazów 

cieplarnianych do roku 2027, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

oraz redukcji energii finalnej na terenie Gminy Zdzieszowice.

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi również raport z działań podjętych 

wiatach 2015 -  2020 stanowiąc jego podsumowanie. Działania na zrealizowane w latach 

2015-2020 pozwoliły na:
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-  prognozowane oszczędności energii na poziomie 1543 MWh/rok,

-  prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 42 MWh/rok,

-  prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 424 Mg C02/rok.18

Założone w planie działania z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej

oraz wykorzystania OZE zakładają osiągnięcie do 2020 roku:

-  redukcję zużycia energii finalnej o 0,53%,

-  zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych do 0,03%;

-  redukcję emisji dwutlenku węgla o 0,83%.

Działania zaplanowane do realizacji do 2027 roku (od 2014 roku) pozwolą na:

-  prognozowane oszczędności energii na poziomie 2374 MWh/rok,

-  prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 88 MWh/rok,

-  prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 631 Mg CC>2/rok.19

Założone w planie działania z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej

oraz wykorzystania OZE zakładają osiągnięcie do 2027 roku (od 2014 roku):

-  redukcję zużycia energii finalnej o 0,65%,

-  zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych do 0,04%,

-  redukcję emisji dwutlenku węgla o 1,07%.

18 Wskaźniki zostały wyznaczone w oparciu o inwestycje zaplanowane na terenie Gminy Zdzieszowice 
(źródło danych: Badania ankietowe, informację Urzędu Miejskiego w Zdzieszowice
19 Wskaźniki zostały wyznaczone w oparciu o inwestycje zaplanowane na terenie Gminy Zdzieszowice 
(źródło danych: Badania ankietowe, informację Urzędu Miejskiego w Zdzieszowice
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Tabela 33 Podsumowanie wskaźników planowanych działań niskoemisyjnych do 2027 roku

| j g |

Wskaźnik redukcji 
zużycia energii 

finalnej

Wskaźnik wzrostu 
udziału energii 

pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych w 

stosunku do 
przyjętego roku 

bazowego

:
•

Wskaźnik 
redukcji emisji 

C02

Wartość w roku bazowym 2014 
(BEI 2014) 1 193 264 MWh/rok 336 MWh/rok 286 015 Mg CO2

Wartość wskaźnika 
oszczędności

monitoringowego w roku 2027
2 374 MWh/rok 88 MWh/rok 631 Mg C02

Wartość bez uwzględnienia 
inwestycji w roku 2027 (BAU 

2027)
1 187 836 MWh/rok 336 MWh/rok 283 587 Mg CO2

Wartość w roku 2027 z 
uwzględnieniem inwestycji 

(MEI 2027)
1 185 462 MWh/rok 424 MWh/rok 282 956 Mg CO2

Wartość wskaźnika 0,065 0,04% 0,83%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie planowanych inwestycji i wyliczeń BEI

Możliwość realizacji założonych działań będzie zależeć od wsparcia finansowego ze źródeł 

zewnętrznych, w szczególności perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 oraz 2021 - 
2027. Procentowy udział poszczególnych zadań w możliwej do osiągnięcia sumarycznej ilości 

zaoszczędzonej energii finalnej oraz redukcji emisji CO2 , został przedstawiony na poniższych 

wykresach:

Oświetlenie
1,06%

Transport
21,10%

Budynki
użyteczności

publicznej
41,92%

Budynki mieszkalne 
35,92%

o Budynki użyteczności publicznej

□ Budynki mieszkalne

□ Transport
□ Oświetlenie

Rysunek 15 Oszczędność energii finalnej w 2027 roku w podziale na zadania
Źródło: Opracowanie własne na podstawie planowanych inwestycji i wyliczeń BEI
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Oświetlenie 
3,92% .

Budynki mieszkalne 
42,00%

Budynki
użyteczności

publicznej
53,90%

□ Budynki użyteczności publicznej
□ Budynki mieszkalne
□ Transport
□ Oświetlenie

Rysunek 16 Redukcja emisji CO2 w 2027 roku w podziale na zadania
Źródło: Opracowanie własne na podstawie planowanych inwestycji i wyliczeń BEI
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Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Opolu 

ul. Firmowa 1 
45-594 Opole

WOOŚ.411.4.29.2020.MO Opole, dnia 09 listopada 2020 r.

ATsys.pl Sp. z o.o. Sp. K. 
ul. Lompy 7/3 
40 -  030 Katowice

Odpowiadając na wniosek W/09/13/10/2020 z 13.10.2020 r., w sprawie uzgodnienia 
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, na podstawie art. 47 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania'na środowisko (Dz. U. 
z 2020 r.', poz. 283 z późn. zm.), konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Miasta Zdzieszowice” informuję, co następuje.

Analiza przedłożonego projektu oraz uzasadnienia zawierającego informacje 
o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 ww. ustawy wykazała, że Aktualizacja Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Zdzieszowice ma na celu przeanalizowanie 
aktualnego stanu środowiska na terenie Miasta Zdzieszowice wraz z identyfikacją obszarów 
problemowych. Dokument określa działania krótko-, i długoterminowe dla Miasta 

, Zdzieszowice w zakresie możliwości redukcji emisji C02 oraz ograniczenia zużycia energii. 
Ponadto, w dokumencie zawarte zostaną możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, a także stosowania środków poprawy efektywności energetycznej.

Jednocześnie wskazano, iż dokument posiada charakter kierunkowy w zakresie 
planowania gospodarki niskoemisyjnej na obszarze Miasta Zdzieszowice z uwzględnieniem 
kierunków rozwoju sieci energetycznych, gazowych i ciepłowniczych. Ponadto, dokument nie 
wyznacza harmonogramu inwestycji, a jedynie możliwe kierunki podjęcia działań 
prowadzących do zmniejszenia zużycia energii końcowej, prowadzenia spójnej gospodarki 
energetycznej i charakteru współpracy z innymi jednostkami

Równocześnie wskazano, iż wymienione zadania nie wyznaczają ram dla późniejszej 
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a ich realizacja nie 
spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. .

Wobec powyższego, stwierdzono brak przesłanek do przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko; dla projektu aktualizacji dokumentu pn. „Aktualizacja 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Zdzieszowice".

Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Opolu

Alicja Majewska

Otrzymują:
£i) Adresat 
z! aa

Sprawę prowadzi Marta Ogonowska, e-mail: marta.ogonowska.opole@rdos.gov.pl, tel. sekretariat 
774526230.
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OPOLSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI 
INSPEKTOR SANITARNY

ul. Mickiewicza 1,45-367 Opole

sekr. tel. 77 442 69 01, fax 77 442 69 04 
e-mail: wsse.oDole@pis.gov.pl________ http://wsseooole.Dis.aov.p]

Opole, dnia 2020.11.27
NZ.9022.U27.2020.ESz

Pani
Katarzyna Budzisz 
Pełnomocnik Gminy Zdzieszowice 
ATsys.plSp. z o.o. Spółka Komandytowa 
ul. Lompy 7/3 
40-030 Katowice

Odpowiadając na pismo z dnia 2020.10.13, znak: W/07/13/10/2020, z uzupełnieniem 
z dnia 2020.11.19 (bez numeru, przesłanego poprzez platformę ePUAP), dot. odstąpienia 
od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 
dokumentu Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Zdzieszowice, Opolski 
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że działając zgodnie z art. 58 ust. 1 
pkt 2 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zmianami),

odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
dla projektu Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Zdzieszowice.

Do głównych celów planu należą: redukcja emisji C 02, wzrost zużycia energii 
ze źródeł odnawialnych oraz zwiększenie efektywności energetycznej.

U z a s a d n i e n i e :

Pani Katarzyna Budzisz (pełnomocnik Gminy Zdzieszowice) wystąpiła 
z wnioskiem jw., celem uzyskania opinii w sprawie odstąpienia od przeprowadzania 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Aktualizacja Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Zdzieszowice.

Zgodnie z A k tu a liz a c ją .. .  ” przyjęte rozwiązania nie mają negatywnych skutków 
na higienę środowiska i zdrowie ludzi, w związku z powyższym odstępuje się 
od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie 
projektowany dokument nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, a jego realizacja nie spowoduje znaczącego 
oddziaływania na środowisko (opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 
z dnia 2020.11.09, Nr WOOŚ.411.4.29.2020.MO). |

W związku z powyższym stwierdzono jw.

o p i n i u j e

Opolsl i Państwowy
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Uzasadnienie

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice (zwany dalej PGN) powinien przyczynić się do 
osiągnięcia celów w zakresie zmniejszenia emisji C02, zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł 
odnawialnych, zmniejszenia zużycia energii finalnej.

PGN zawiera działania niskoemisyjne i efektywnie wykorzystujące zasoby, w tym poprawę efektywności 
energetycznej oraz wykorzystanie lokalnego potencjału OZE. Priorytetem PGN jest ograniczenie końcowego 
zużycia energii przez podmioty zlokalizowane na terenie Gminy Zdzieszowice.

Zadaniem PGN jest również poprawa jakości powietrza na obszarach, dla których zgodnie z ustawą Prawo 
Ochrony Środowiska zostały opracowane programy ochrony powietrza (POP) oraz plany działań 
krótkoterminowych (PDK) - z uwagi na występujące na tych obszarach przekroczenia dopuszczalnych 
i docelowych poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu (w tym.in: pyłów PM 10; PM 2,5; S02; NOx, 
benzo-a-pirenu).

W PGN zostały określone wskaźniki, które umożliwiają monitorowanie wyników w zakresie wdrożonych 
działań, jak i zmniejszenia emisji C02.

Zmiana uchwały nr XXIX/238/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie 
uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice” wynika z konieczności 
wprowadzenia korekt do PGN narzuconych przez Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Przede wszystkim zmieniono wskaźniki, które umożliwiają monitorowanie wyników w zakresie działań 
zrealizowanych wdrożonych. W części 1.1 PGN:

zapis:

Działania na zrealizowane w latach 2015-2020 pozwoliły na:

- prognozowane oszczędności energii na poziomie 1543 MWh/rok,

- prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 46 MWh/rok,

- prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 232 Mg CCh/rok.

zastąpiono zapisem:

Działania na zrealizowane w latach 2015-2020 pozwoliły na:

- prognozowane oszczędności energii na poziomie 1543 MWh/rok,

- prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 42 MWh/rok,

- prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 424 Mg CC /̂rok.

zapis:

Założone w planie działania z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania OZE 
zakładają osiągnięcie do 2020 roku:

- redukcję zużycia energii finalnej o 0,53%,

- zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych do 0,00%;

- redukcję emisji dwutlenku węgla o 0,75%.

zastąpiono zapisem:

Założone w planie działania z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania OZE 
zakładają osiągnięcie do 2020 roku:

- redukcję zużycia energii finalnej o 0,53%,

- zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych do 0,03%;

- redukcję emisji dwutlenku węgla o 0,83%.
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zapis:

Działania zaplanowane do realizacji do 2027 roku (od 2014 roku) pozwolą na:

- prognozowane oszczędności energii na poziomie 2374 MWh/rok,

- prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 92MWh/rok,

- prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 438 Mg C02/rok. 

zastąpiono zapisem:

Działania zaplanowane do realizacji do 2027 roku (od 2014 roku) pozwolą na:

- prognozowane oszczędności energii na poziomie 2374 MWh/rok,

- prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 88 MWh/rok,

- prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 631 Mg CC /̂rok. 

zapis:

Założone w planie działania z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania OZE 
zakładają osiągnięcie do 2027 roku (od 2014 roku):

- redukcję zużycia energii finalnej o 0,60%,

- zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych do 0,01%,

- redukcję emisji dwutlenku węgla o 0,83%. 

zastąpiono zapisem:

Założone w planie działania z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania OZE 
zakładają osiągnięcie do 2027 roku (od 2014 roku) :

- redukcję zużycia energii finalnej o 0,65%,

- zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych do 0,04%,

- redukcję emisji dwutlenku węgla o 1,07%.

Powyższe zmiany wskaźników pociągnęły za sobą szereg zmian w treści PGN. W związku z powyższym 
konieczne jest uchwalenia zmiany omawianego dokumentu.

SporządzikAleksandra Kałużna 

Zatwierdził: Adrian Zimerman
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