
Odnawialne źródło 
energii 

Produkcja energii z OZE 
[MWh/rok] [%J rMWh/rok) IMWh/rokJ l% J 

BaU 2010 BEl 2014 
2020- wariant bazowy 
bez podjęcia działań Planu 

Zużycie energii w 
Gminie: 

157526,85 179023,24 193012,12 

OZE 
Produkcja 

Udzial 
Produkcja Produkcja 

energii z 
OZE 

energii z energii z 
OZE OZE OZE 

Udział 

Obie ubliczne 140,83 0,09% 190,13 190,13 0,10 % 

Obiek mieszk.alne 0,10 0,00% 0/47 0,47 0,00 % 

0,05 0,00% 0,08 0,08 0,00 % 

Udział OZE: 140,98 0,09% 190,67 190,67 0,10 % 

Udział OZE w roJU' Z020-wariant 0,10% 
bazo 
Z/'ód/o: opracowanie własne 

W przypadku niepodejmowania działań poprawiających efektywność energetyczną 

zwiększających udział ekologicznych źródeł emisji w bilansie energetycznym Gminy 

I 

struktura nośników energii kształtować się zgodnie z trendami wzrostowymi. 

9 ANALIZA RYZYK REALIZACJI PLANU 

Analiza ryzyka związana z realizacj'ą Planu opiera się na ocenie mocnych i słabych stron 

gminy oraz szans i zagrożeń, mogących mieć znaczący wpływ na realizację zadania. 

Tabela 29 Mocne i słabe strony Gminy i Miasta Koziegłowy 
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Mocne strony 

Doświadczenie gminy w zakresie działali 

podnoszących efektywność energetyczną 

i zmniejszających zużycie energii 

Planowanie energetyczne w zakresie oszczędnego 

gospodarowania energią 

Determinacja gminy w zakresie realizacji zadań 

ujętych w Planie 

Słabe strony 

Niewystarczające środki finansowe w budżecie 

gminy na realizację zadań 

Brak szczegółowych danych nt. zużycia 
nośników energii 

Znaczne wykorzystanie węgla kamiennego 

w obiek.tach prywatnych, brak bodźców do 
zmiany sytuacji 

Podnoszenie świadomości lokalnej społeczności Niski procent wykorzystania odnawialnych źródeł 
energij w gminie 

Zainteresowanie lokalnych przedsiębiorców 

działaniami związanytni z oszczędzaniem energii, Brak ciepła sieciowego 

wykorzystaniem OZE 

Rosnące zainteresowanie wykorzystaniem 

odnawiaJnych źródeł energii w poszczególnych 

grupach odbiorców 

Istniejąca siec dystrybucyjna gazowa na terenie 

gminy 

Świadome korzy tanie w korzyści geotennii na 

budynkach użyteczności publicznej 

Źródło: opracowanie własne 

Bariery ekonomiczne uniemożliwiające 

inwestycje w innowacyjne rozwi~a 

Niski procent ekologicznych kotłowni. 
wykorzystujących ołej opałowy, biomasę 

Tabela 30 Szanse i zagrożenia związane z realizacją Planu 

Szanse Zagrożenia 

Nacisk UE na ograniczenie zużycia energii i Brak środków zewnętrznych nareaJizację zadań 
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większe 'Wykorzystanie OZE 

Możliwość- pozyskania funduszy na zadania 

związane z realizacją gospodarki niskoemisyjnej 

Opracowany Plan i zaplanowane dzialania na 

rzecz poprawy efektywności energetycznej i 

ograniczenia zużycia energii 

Rosnące koszty energii motywujące do 

oszczędnego gospodarowania 

Rosnąca świadomość odbiorców w zakresie 

oszczędnego gospodarowania 

Zródlo: opracowanie własne 

Konkurencja w zakresie pozyskania środków 
zewnętrznych 

Wysokie ceny ekologicznych nośników energii 

Wykorzystanie paliwa niskiej jakości 

Rezygnacja z wykorzystania OZE ze względu na 
wysokie koszty inwestycyjne 

10 IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH 

inwentaryzacja źródeł i wielkości emisji oraz przeprowadzona analiza SWOT pozwoliła na 

zdefiniowanie obszarów problemowych czyli aspektów o największej uciążliwości dla 

Gminy i Miasta. W związku z wynikami bazowej inwentaryzacji stwierdzić należy że: 

• Głównym emitentem CO2 w Gminy i Miasta jest tzw. niska emisja lokalna' 

• Znaczą emisję CO2 generuje mieszkalnictwo plywatne; 

• Znaczna część mieszkań ogrzewanych jest węglem - najbardziej emisyjnym nośnikiem 

energii; 

• Największy prognozowany wzrost zużycia energii oraz emisji CO2 nastąpi w sektorze 

mieszkalnictwa oraz transpOltu; 

Głównym paliwem stosowanym w lokalnych kotłowniach jest węgiel. Uwarunkowania 

geograficzne sprawiają. iż przez gminę przebiegają drogi wojewódzkie o znaczeniu 

tranzytowym. Ruch samochodowy na drogach jest znaczny i według prognozy do roku 2020 

będzie rósł. Położenie sprawia również, iż gmina jest chętnie wybierana jako miejsce do życia 

i pracy, a także do prowadzenia działalności gospodarczej . W związku z tym emisja z tytułu 

mieszkalnictwa oraz z sektora przemysłu i usług ma znaczący udział w bilansie Gminy j 

Miasta. 
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11 STRATEGIA DO ROKU 2020 

11.1 Strategia długoterminowa 

Długoterminowa strategia gmin y uwzględnja zapIsy określone w pakiecie klimatyczno

energetycznym do roku 2020 lj .: 

• redukcja emisji gazów cieplarnianych, 

• zwiększenie udzia,lu energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, 

• redukcja zużycia energii finalnej co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej, 

Cele i zobowiązania strategii długoterminowej opierają się zarówno na czynnikach 

zewnętrznych jak również wewnętrznych. Realizacja wyznaczonego celu redukcji wiąże się 

z aktywną postawą gminy w tematyce zarządzania energią . Z drugiej strony istnieją poważne 

ograniczenia które utrudniają, bądź uniemożliwiają podjęcie reakcji ze strony władz 

sanlorządowych . Ograniczenia te wynikają z braku właściwych kompetencji , lub możliwości 

finansowych, gdyż działania związane z ograniczeniem szkodliwej emisji do atmosfery wiążą 

się zazwyczaj z dużymi nakładami finansowymi które często przekraczają możliwości 

gminy. Stąd też niektóre z przewidzianych działań mają charakter warunkowy możliwych do 

realizacji w sytuacji pozyskania dodatkowych środków finansowych, m.in. z nowego rozdania 

środków pochodzących z Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 

11.2 Planowane działania długo i krótkoterminowe 

Długoternlinowa strategia Gminy i Miasta uwzględnia zapisy określone w pakiecie 

klimatyczno-energetycznym do roku 2020 tj. : 

• redukcja emisji gazów cieplarnianych, 

• zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, 

• redukcja zużycia energii finalnej , co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej 

Zgodnie z przyjętym w 2009 f. pakietem energetyczno-klimatycznym do 2020 f . Unia 

Europejska: 
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• O 20% zredukuje emisje gaz' w cieplarnianych w stosunku do poziomu emisJi 

z 1990 t . 

• 20% zwiększy udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii (dla Polski 

15%). 

• 20% zwiększy efektywność energetyczną. w stosunku do prognoz BAU (ang. business 

asusual ) na rok 2020. 

Cele i zobowiązania strategii długoterminowej opierają SJę zarówno na czynnikach 

zewnętrznych jak również wewnętrznych. Realizacja wyznaczonego celu redukcji wiąże się 

z aktywną postawą Gminy w tematyce zarządzania energią nie tylko do roku 2020. ale także 

w dalszej perspektywie czasowej. Z drugiej strony istnieją poważne ograniczenia które 

utrudniają, bądź uniemożliwiają podjęcie reakcji ze strony władz samorządowych. 

Ograniczenia te wynikają z braku właściwych kompetencj i (np. odnośnie ruchu tranzytowego 

na drogach wojewódzkich), lub możliwości finansowych, gdyż działania związane z 

ograniczeniem szkodliwej emisji do atmosfery wiążą się zazwyczaj z dużymi nakładami 

finansowymi, które często przekraczają możliwości Gminy i Miasta. Stąd też niektóre z 

przewidzianych działań mają charakter warunkowy, możliwych do realizacji w sytuacji 

pozyskania dodatkowych środków finansowych m.in. z nowego rozdania środków 

pochodzących z Unij Europejskiej na lata 2014-2020. 

Długoterminowa strategia Gminy i Miasta Koziegłowy do 2020 r. będzie obejmować 

działania inwestycyjne polegające na: 

• termomodernizacji budynków, przede wszystkim budynków użyteczności publicznej. 

• ograniczenie zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej i 

mieszkaniowym, 

• zwiększenie efektywności energetycznej , 

• wzrost udziału energii pochodzącej z OZE, 

oraz działania nieinwestycyjne takie jak: 

• kształtowanie świadomości lokaLnej społeczności w zakresie poszanowania energii 

i środowiska, 

• uwzględnianie kryteriów efektywności energetycznej w definiowaniu wymagań 

dotyczących zakupu produktów i usłwg, 
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• współpraca z mieszkańcami oraz przedsiębiorstwami- prowadzenie kampanii 

informacyjnych i promocyjnych w zakresie efektywności energetycznej oraz 

zrównoważonego rozwoju, 

• właściwe planowanie inwestycji w zgodzie z zasadą zielonych zamówień publicznych, 

• podejmowanie działań promujących wszelkie sposoby redukcji emisji CO2 oraz 

podniesienie efektywności energetycznej, 

• propagowanie transportu rowerowego. 

Działania będą realizowane poprzez: 

• określenie obszarów problemowych, 

• wykorzystanie otwartego rynku energii elek1rycznej, 

• zapisy prawa lokalnego, 

• właściwe planowanie inwestycji, 

• uwzględnianie celów i zobowiązań w dokumentach strategicznych i planistycznych. 

Konieczne jest, aby wszelkie zaplanowane do realizacji działania były odpowiednio 

skoordynowane. Powinna zostać także zachowana spójność i ciągłość procesu wdrażania 

celów, co pozostaje w gestii przedstawicieli władz samorządu terytorialnego. 

Ponadto w realizację poszczególnych założeń powinni być zaangażowani wszyscy 

interesariusze Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, a w szczególności: 

• Mieszkańcy Gminy i Miasta Koziegłowy 

• Przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie gmmy, w tym przede wszystkim 

przedsiębiorstwa energetyczne, komunalne, wodno-kanalizacyjne etc; 

• [nstytucje oświatowe, kulturalne i zdrowotne; 

• Budynki użyteczności publicznej; 

• Organjzacje pozarządowe; 

11.2.1 Cel strategiczny 

Fundamentem procesu formułowania celów było założenie, iż powinny być one zgodne z 

koncepcją SMART - cele powinny być sprecyzowane, mierzalne, osiągalne, realistyczne i 

ograniczone czasowo. Cele zostały zruerarchizowane na dwóch poziomach: strategicznym 

(cel strategiczny) i operacyjnym (cele szczegółowe). 
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Cel strategiczny określa długoterminowe kierunki działania, natomiast cele szczegółowe 

stanowią jego uzupełnienie. Priorytetem Gminy i Miasta Kozieglowy w kontekście ochrony 

powietrza jest redukcja emi ~i dwutlenku węgla do 2020 roku i ograniczenie zużycia energii 

do roku 2020 w tym wzrost udziału energii z OZE. Według dostępnych prognoz Gmina i 

Miasto Kozieglowy w najbliższych latach będzie kontynuować trend rozwojowy. 

Stopień redukcji emisji CO2 oraz zużycia energii finalnej w stosunku do roku bazowego 

został określony w oparcIu o prognozę na rok 2020, która stanowi wariant 

podstawowy/bazowy przy niepodejmowaniu działań z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. 

Wariant docelowy określa możliwą wielkoś ' redukcji emisji i zużycia energii w stosunku do 

roku bazowego. 

!Celem strategicznym jest ograniczenie zużycia energii o 3 % w stosunku roku bazowego] 

Zakładana redukcja wyniesie 22 090,63 MWh co pozwoli osiągnąć \) 2020 poziom zużycia 

energii na poziomie 170921,49 MWh. Szczegółowe wyliczenia przedstawiono w poniższej 

tabeli: 

Tabela 31 Stopień ograniczenia zużycia energii finalnej do 2020 roku 

Sektor 
Zużycie energii 

(MWhIrokJ (%) [MWblrok) 10/0) [MWb/rok1 
Wzrost/red 

2020- ukcja w 
wariant stosunku 2020-
bazowy do roku Planowana Planowana wariant 

2010 BEl 2014 BaU bez bazowego wartość wartość docelowy-
podjęria bez redukcji redukcji cel redukcji 
dzialań podjęcia Gminy 
Planu dzialań 

Planu 
Obiekty 938,89 1267,50 
publiczne 1711,13 82% 390,08 42% 1321,05 

Obiekty 105 110 119 

mieszkalne 602,78 882,92 585,86 13% 19724,57 3% 99861,29 

Transport 20566,07 21673,16 26000,82 26% 216,73 1% 25784,08 

Oświetlenie 858,00 858,00 858,00 0% 429,00 50% 429,00 
Uslugi, handel, 29561,11 44341,67 44856,32 
prumysi 52% 1330,25 4% 43526,07 

157 179 193 
23% 

Suma 526,85 023,24 012,12 22090,63 3% 170921,49 

i ródlo: Opracowanie własne 

Celem strategicznym jest redukcja em.isji CO2 o 5 % w stosunku roku bazowego. 
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Zak~adana redukcja wyniesie ] 2 286,56 MgC02, co pozwoli osiągnąć 2020 poziom 

redukcji emisji do 83265 78 MgC02. Szczegółowe wyliczenia przedstawiono w poniższej 

tabeli. 

Tabela 32 Stopień redukcji emisji CO2 do 2020 roku 

Sektor 
Emisja C02 

MgC02 1%) MgC02 I%J MgC02 

2020-
Wzrost/redu 

wariant 
kcja w 

bazowy 
stosunku do Planowana Planowana 2020- wariant roku 

2010 2014 BaU bez 
bazowego 

wartość wartość docelowy- cel 
podjęcia bez podjęcia 

redukcji redukcji redukcji Gminy 
działań 

Planu 
działań 
Planu 

Obiekty 
. publiczne 501,68 791,49 1248,72 149% 320,96 64% 927,76 

Obiekty 52 56 
mieszkalne 788,33 49564,95 705,02 7% 9814,2 2% 46890,82 

Transport 5322,21 5612,90 6731,25 26% 56,13 1% 6675,12 

Oświetlenie 1021,88 1021,88 1021,88 0% 510,94 50% 510,94 
Usługi, 

14 29 
handel, 
przemysł 778,06 29503,03 845,46 102% 1584,33 11% 28261,14 

74 95 

Suma 412,16 86494,25 552,33 28% 12286,56 5% 83265,78 

Źródło: Opracowanie wlasne 

Celem strategicznym jest wzrost udziału energii pochodzącej z OZE o 1,09% w roku 2020 w 

całkowitym zużyciu energii. 

Zakładany udział energii z OZE w roku 2020 wyniesie 2 058,38 MWh, tj . wzrost o blisko 

6854% w stosunku do roku bazowego. 
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Tabela 33 produkcja energii z OZE 

Produkcja energii z OZE 
[MWh/r 

[%J ~IWh/rok) 
rMWh/r 

1%1 (%1 [MWh/rok) [%] [MWh/rokJ okJ ok) 
Wzrost! 
redukcj 

aw 
Odnawialn stosunk 

e źródło 2020- wariant u do P41nowaoa 
Cel 

energii bazowy BaU bez roku wartość 
główny 

2020-
2010 BEl 2014 'wzrostu wariant 

podjęcia dzialań bazowe 
udzialu z realizacji 

docelowy Planu go bez Planu 
podjęci 

OZE 

a 
działań 

Planu 
Zużycie 

179023,24 193012,12 23% 5184,60 3% 187827,~ energii w 157526,85 
Gminie: 

Produk Produkc Udział 

cja Udział 
Produkcja 

ja Udział Udzial 
Produkcja OZEw 

energii OZE 
energii z energii z OZE OZE 

energii z stosunku 

zOZE 
OZE 

OZE 
OZE do roku 

bazowego 

W podziale na sektory: 

Obiekty 140,83 0,09% 190,13 190,13 0,10% 35% 227,63 0.12% 
publiczne 

Obiekty 0,10 0,00% 0,47 0,47 0,00% 366% 490,00 0,26% 
mieszkalne 
Usługi, 

0,05 0,00% 0,08 bandel, 0,08 0,00% 50% 1330,25 0,71% 
przemysł 

lIdziaJ 140,98 0,09% 190~67 190,67 0,10% 35% 2047,88 1,09% 
OZE: 
Udzial OZE w ro~o 
2620-wariant 1,09% 
docelowy: 

Źródło ; Opracowanie własne 

11.2.2 Cele szczegółowe 

Cel strategiczny sformułowany jako redukcja emisji CO2 i zużycia energii, w tym wzrost 

udziału energii z OZE, możliwy jest do osiągnięcia poprLez realizację celów szczegółowych, 

które zdefiniowane zostały następująco: 

• Wzrost liczby budynków komunalnych, mieszkalnych l użyteczności publicznej 

poddanych termomodetnizacj i; 
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• Redukcja zanieczyszczeń atmosfer przez likwidację tzw .. niskiej emisji" z sektora 

mieszkalnictwa; 

• Podniesienie poziomu wykorzystania OZE w gospodarstwach indywidualnych 

przedsiębiorstwach; 

• Wzrost liczby zmodern izowanych systemów grzewczych i wprowadzonych w tym 

zakresie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii; 

• Modernizacja oświetlenia, 

• Modernizacja stanu nawierzchni dróg lokalnych oraz wdrażanie usprawnień IeT w 

sektorze transportu, 

• Kształtowanie świadomo 'ci ekologicznej mieszkańców Gminy i Miasta; 

• Ograniczenie zużycia i kosztów energii używanej przez odbiorców; 

• Wprowadzenie nowoczesnych technologii w budownictwie; 

• Poprawa bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego; 

• Wdrożenie działań nieinwestycyjnych z zakresu efektywności energetycznej 

zarządzania energią w Mieście i Gminie zielonych zamówień publicznych. 

11.3 Zadania krótko i średnioterminowe planowane do realizacji do 2020 

roku 

W ramach Planu zostały przeanalizowane uwarunkowania i możliwości redukcji zużycia 

energii, wraz z oceną ich efektywności ekologiczno - ekonomicznej. Jako podstawę doboru 

działań PGN wykorzystuje wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji emisji gazów 

cieplarnianych dla Gminy i Miasta Koziegłowy w zakresie potencjału ekologicznego. 

Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoliła zidentyfikować kluczowe obszary wysokiej 

emisji . Są to miejsca, gdzie działania zmierzające do ograniczenia emisji dwutlenku węgla są 

szczególnie potrzebne. 

W ramach zaplanowanych działań określono: 

• zakres działania, 

• podmioty odpowiedzialne za realizację, 

• harmonogram uwzględn iający terminy realizacji. 

• szacowane koszty realizacji inwestycji, 
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• oszczędności energii finalnej . 

• redukcję emisji CO2 , 

• wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

Osiągnięcie założonego celów strategicznych będzie możliwe dzięki realizacji konkretnych 

działań w wyznaczonym horyzoncie czasowym do 2020 roku). 

W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

wyszczególniono działania : 

• inwestycyjne, 

• nieinwestycyjne. 

Miasta Koziegłowy 

Planowane przedsięwzięcia zostały przyporządkowane do poszczególnych sektorów, zgodnie 

z metodologią przyjętą do sporządzania bazowej inwentaryzacji dwutlenku węgla. Zadania, 

których realizatorem będzie Gmina i Miasto Koziegłowy zostały wpisane do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej. Przedsięwzięcia zaplanowane przez inne podmioty i przedsiębiorstwa 

pochodzą z aktualnych Planów Rozwoju lub innych dokumentów okreś l ających strategię ich 

działania na najbliższe lata i pozostają w gestii ich realizatorów. 
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d I 

Tabela 34 Planowane działania do 2020 roku w zakresie ochrony środowiska 

Roczne oszczędności Roczna redukcja emisji 

Podmiot Termin reall2aCjł energlt 
Szacowane koszty 

Sektor Nazwa ladania 
COz 

~dpoWledzjaln, zadania 
(MWh/rokJ MgCOz/rokl [zł) 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
Urząd Gminy i 

Miasta 2015-2020 162,45 49,86 500 000,00 :d 
publicznej z modernizacją kotłowni 

Koziegłowy 

Budowa, przebudowa liniowej i punktowej 

infrastruktury transportu zbiorowego (np. 

Budynki zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi Urząd Gminy i 

użyteczności rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, Miasta 2015-2021 216,73 56,13 1 000000,00 zł 

publicznej buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni Koziegłowy 

rowerów wraz z zakupem rowerów; Wdrażanie 

inteligentnych systemów transportowych (ITS) 

Urząd Gminy i 
Montaż instalacji OZE ( instalacje fotowoltaiczne, 

Miasta 2015-2020 227,63 271,11 1000000,00 zł 
solarne) na budynkach użyteczności publicznej 

Koziegłowy 
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Urząd Gminy i 

Instalacje Wymiana oświetlenia ulicznego na LED Miasta 2015-2020 429/00 510/94 825 000/00 zł 

Koziegłowy 

Usługi, handel, Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach Inwestorzy 
2015-2020 1330,25 1584,33 nfe dotyczy 

przemysł prywatnych przedsiębiorstw prywatni 

Inwestorzy 
Modernizacja prywatnych kotłowni 

prywatni 
2015-2021 1219,71 495,65 nie dotyczy 

Urząd Gminy i 
Wymiana źródeł ciepła w budynkach 

Społeczeństwo Miasta 2017-2020 6338,87 2409,97 6315000,00 zł 
indywidualnych mieszkańców 

Koziegłowy 

Termomodernizacja budynków prywatnych wraz z Inwestorzy 
2015-2022 1108,83 495,65 nie dotyczy 

prywatnymi instalacjami OZE prywatni 
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Słoneczna Gmina (montaż kolektorów słonecznych 
Urząd Gminy i 

Miasta 2015-2020 490,00 169,54 2 000000,00 zl 
na budynkach mieszkańców) 

Koziegłowy 

Urząd Gminy i 
Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na 

Miasta 2015-2021 4856,92 2760,58 11 331 500,OOzl 
biomasę 

Koziegłowy 

Urząd Gminy i 

Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła Miasta 2015-2021 3901,55 2395,13 21 242 138,00zł 

Koziegłowy 

Likwidacja niskiej emisji poprzez 
Urząd Gminy i 

wymianę/modernizację indywidualnych źródeł 
Miasta 2015-2021 1808,69 1087,68 1560000,00zl 

ciepła na źródła grzewcze wykorzystujące paliwo 
Koziegłowy 

gazowe 

Edukacja ekologiczna w szkołach, przedszkolach z 

Działania zakresu efektywności energetycznej, organizacja Inwestorzy 
2015-2021 działania pośrednie działania pośrednie 5000,00 zł 

nieinwestycyjne akcji "5przatania Świata", konsultacje i promocja z prywatni 

zakresu odnawialnych śródeł energii, tzw. "zielone 
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zamówienia publiczne" 

Suma 201s.2020 22090,63 12286,57 4S778638.00zł 

Zrodlo: opracowarfle własne 
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11.4 Szczegółowy opis działań 

11.4.1 Termomodernizacja obiektów publicznych 

Termomodernizacja ma na celu zmniej zenie kosztó~ ponoszonych na ogrzewanie budynku. 

Obejmuje ona usprawnienia w strukturze budowlanej oraz w systemie grzewczym. Opłacalne 

są jednak tylko niektóre zmiany. Zakres możliwych zmian jest ograniczony istniejącą bryłą , 

rozplanowaniem i konstrukcją budynków. Za możliwe i realne uznaje się średnie obniżenie 

zużycia energii o 30-40% w stosunku do stanu aktualnego. 

Planowane działania pozwolą na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynków, czego 

wynikiem będą znaczne oszczędności kosztów eksploatacji . 

11.4.2 Wykorzystanie energii odnawialnej 

Budynki użyteczności publicznej 

Gmina i Miasto Koziegło\'VY 

162,45 

49,86 

500 000,00 zł 

Gmina i Miasto Koziegłowy I RPOI inne 

fundusze UE 

Projekt obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych poprzez 

wykorzystanie możliwości montażu modułów fotowoltaicznych czy instalacji solarnych na 

budynkach użyteczności publicznej podległych władzy Urzędu Gminy i Miasta w 

Koziegłowach. Celem jest poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie 

energii ze źródeł odnawialnych. 
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Budynki użyteczności publiczn~j 

Gmina i Miasto Kozieglowy 

227,63 

271,11 

J 000 000,00 zł 

Gmina j Miasto Kozieglowy I RPOI inne 

fundusze UE 

11.4.3 Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych 

Działanie wpisuje sję w główne cele Planu poprzez redukcję emisji COl oraz zwiększenie 

udziału energii, pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii. 

W ramach działania zakłada ię inwestycje, polegające wyposażeniu budynków mieszkalnych 

w kolektory słoneczne . 

Inwestycja pozwoli na ograniczenie zużycia energii cieplnej do podgrzania ciepłej wody 

użytkowej oraz zmniejszenie emisji C02, związanej ze spalaniem paliw. 

Produkcja ciepła poptzez kolektot·y słoneczne nie emituje szkodliwych związków, nie 

powoduje powiększania dziury ozonowej i nie zanieczyszcza środowiska . 

Z badań i danych zebranych na terenie Polski wynika, że kolektory słoneczne mogą nagrzać 

ciepłą wodę już od k-wietnia aż do września i powalają na oszczędności rzędu 2500 kWh/rok. 

PLAN OOSPODA1lKJ NISIWEMJSYJNEJ DLA GMINY I MlASTI\ JCOllEGlOWY 113 



11.4.4 Modernizacja w transporcie lokalnym 

Społeczeństwo 

Gmina i Miasto Koziegłowy 

490,00 

169,54 

2 000 000,00 zł 

Gmina i Miasto Koziegłowy / RPO/ inne 

fundusze UE 

Działanie wpisuje się w główne cele Planu poprzez redukcję emisji CO2 oraz zmniejszeniu 

zużycia energii finalnej w ogólnym bilansie zużycia energii. W ramach działania zakłada się 

inwestycje polegające na modernizacji stanu nawierzchni dróg i usprawnień w organizacji 

ruchu transportu drogowego. Pośrednio przyczyni się to ograniczenia użycia energii i 

ograniczeniu emisji CO2. 
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Transport 

Gmina i Miasto Koziegłowy 

216,73 

56,13 

1 000 000,00 zł 

Gmina i Miasto Koziegłowy / RPO/ inne 

fundusze UE 
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11.4.5 Montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego 

Przedmiotem projektu je t modernizacja oświetlenia ulicznego na oświetlenie efektywne 

energetycznie. W ramach projektu przewiduje się wymianę \ opraw na oprawy LED-owe. 

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie efektywnego 

energetycznie oświetlenia . 

Modernizacja oświetlenia ulicznego obejmuje wymianę przestarzałych opraw o mocy od 

70 W do 100W. Inwestycja pozwala na uzyskanie spadku zużycia energii o około 45 - 55%, 

w zależności od struktury oświetlenia oraz zastosowanych rozwiązań. 

Oświetlenie 

Gmina i Miasto Kozieglowy 

429 

510,94 

825 000,00 zł 

Gmina i Miasto Kozieglowy / RPOI inne 

fundusze UE 

11.4.6 Wymiana źródeł ciepła w budynkacb indywidualnycb mieszkańców. 

Działanie wpisuje się w główne cele Planu poprzez redukcję emisji CO2 oraz zmniejszeniu 

zużycia energii finalnej w ogólnym bilansie zużycia energii. W ramach działania zakłada się 

inwestycje. polegające na zastąpieniu istniejących wysokoemisyjnych źródeł ciepła 

w indywidualnym mieszkalnictwie wysokosprawnymi, niskoemisyjnymi źródłami ciepła. 
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Społeczeństwo 

Gmina i Miasto Kozieglowy 

6338,87 

2409.97 

6 315 OOO.OOzl 

Gmina i Miasto Kozieglowy I RPO/ inne 

fundusze UE 

11.4.7 Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę. 

Działanie wpisuje się w główne cele Planu poprzez redukcję emisji COz oraz zmniejszeniu 

zużycia energii finalnej w ogólnym bilansie zużycia energii . W ramach działania zakłada się 

inwestycje, polegające na zastąpieniu istniejących wysokoemisyjnych źródeł ciepła 

w indywidualnym mieszkalnictwie wysokosprawnymi niskoemisyjnymi źródłami ciepła na 

biomasę oraz instalacją (budową) kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych na 

terenie Gminy i Miasta Koziegłowy. 

PIJo • GOSPODARKI I KOEMJSY1NEJ DIJo GMINY I MIASTA KOZJfGlOWY 

Społeczeństwo 

Gmina i Miasto Kozieglowy 

4856,92 

2760,58 

11331500.00zł 

Gmina i Miasto Koziegłowy / RPOI inne 

fundusze UE 
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1l.4.8 Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła. 

Działanie wpisuje się w główne cele Planu poprzez redukcję emisji CO2 oraz zmniejszeniu 

zużycia energji finalnej w ogólnym bilansie zużycia energii. W ramach działania zakłada się 

inwestycje, polegające na zastąpieniu istniejących wysokoemisyjnych źródeł ciepła 

w indywidualnym mieszkalnictwie wysokosprawnymi. niskoemisyjnymi źródłami ciepła na w 

postaci pomp ciepła oraz instalacją (budową) pomp ciepła na budynkach prywatnych na 

terenie Gminy i Miasta Koziegłowy. 

Społeczeństwo 

Gmina i Miasto Koziegłowy 

3901,55 

2395,13 

21 242 138,OOzł 

Gmina i Miasto Kozieglowy I RPOI inne 

fundusze UE 

1l.4.9 Likwidacja niskiej emisji poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł 

ciepła na źródła grzewcze wykorzystujące paliwo gazowe. 

Działanie wpisuje się w główne cele Planu poprzez redukcję emisji CO2 oraz zmniejszeniu 

zużycia energii finaJnej w ogólnym bilansie zużycia ellergii. W ramach działania zakłada się 

inwestycje, polegające na zastąpieniu istniejących wysokoemisyjnych źródeł ciepła 

w indywidualnym mieszkalnictwie wysokosprawnymi , niskoemisyjnymi źródłami ciepła 

wykorzystujących paliwo gazowe w budynkach prywatnych na terenie Gminy i Miasta 

Koziegłowy. 
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Społeczeństwo 

Gmina i Miasto Koziegłowy 

1808,69 

1087,68 

1 560 OOO,OOzl 

Gmina i Miasto Kozieglowy / RPO/ inne 

fundusze UE 

12 WDROŻENIE PLANU- ASPEKTY FINANSOWE, 

ORGANIZACYJNE, MONITORING 

12.1 Struktura organizacyjna 

Realizacja , Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy" podlega 

władzom Gminy i Miasta Koziegłowy. Zadania wskazanie w Planie oraz wpisane do 

wieloletniego planu inwestycyjnego podlegają poszczególnym jednostkom, podległym 

władzom Gminy i Miasta Koziegłowy. Za koordynację i monitoring działań określonych w 

Planie jest odpowiedzialny /zespół Zarządzający Projektem, składający się z pracowników 

wcześniej wymienionych Referatów. 

W celu realizacji polityki gospodarki niskoemisyjnej zakłada się wykorzystanie personelu, 

pracującego w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy, co także finansowane będzie środkami 

własnymi Gminy i Miasta Koziegłowy. 

Do zadań Zespołu Zarządzającego Projektem należy w szczególności: 
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• stały nadzór nad prawidłową realizacją projektu , zgodną z harmonogramem 

i budżetem projektu, 

• podejmowanie wszelkich działań zgodnie z umową o dofinansowanie, 

• bieżące kontakty z instytucją wdrażającą oraz wykonawcą projektu, 

• przygotowanie kompletnej dokumentacji związanej z realizacją rozliczeniem 

projektu, 

• sporządzenie sprawozdawczości z realizacji projektu, 

• przechowywanie i udostępnianie dokumentacji związanej z realizacją projektu. 

Rola koordynatora opiera się na dopilnowaniu wypeh1ienia celów i kierunków wyznaczonych 

w Planie poprzez: 

• uchwalanie ich w zapisach prawa lokalnego, 

• uwzględnianie ich w zapisach dokumentów strategicznych i planistycznych, 

• uwzględnianie ich w zapisach wewnętrznych regulaminów i instrukcji władz Gminy. 

W szczególności : 

• Kierowanie i nadzorowanie całokształtem prac Zespołu, 

• Nadzór oraz delegowanie bezpośrednich poleceń do osób odpowiedziaJnych za 

wszystkie obszary zarządzania projektem, 

• Zapewnienie ciągłości realizowanych prac nad projektem, 

• Zwoływanie w miarę potrzeb spotkań roboczych Zespołu Referatów 

• Kontakt z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

• Nadzór nad wypehlianiem obowiązków Gminy wynikających z umowy o 

dofinansowanie 

• Weryfikacja zgodności ponoszonych wydatków objętych wnioskiem o płatność z 

umową o dofinansowanie, 

• Nadzór nad realizacją merytoryczną projektu zgodnie z umową o dofinansowanie i 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w tym 

przepisami dotyczącymi konkurencji, pomocy publicznej, udzielania zamówień 

publicznych, ochrony środowiska, a także zasadami polityki równych szans i 

wytycznymi Ministra InfrastlUktury i Rozwoju, 

• Nadzór nad realizacją zadań promocyjnych i informacyjnych w ramach projektu, 
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• Nadzór nad prawidłowym kwalifikowaniem kosztów związanych z realizacją 

projektu 

• Nadzór nad realizacją zawartych umów z wykonawcami , odbiór wykonanego 

przedmiotu zamówienia, weryfikacja zgodności wykonywanych usług. 

• Nadzór nad prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji dotyczącej realizowanych 

zamówień w tym nad przygotowaniem rozliczeń rzeczowych i finansowych, 

• Nadzór nad realizacją trwałości projektu w okresie 5 lat od jego zakończenia 

• Nadzór nad wdrażaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Zakres obowiązków Zespołu : Pracownicy poszczególnych Referatów: 

• Realizacja merytoryczna projektu zgodnie z umową o dofinansowanie i zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w tym przepisami 

dotyczącymi konkurencji, pomocy publicznej , udzielania zamówień publicznych 

ochrony środowiska oraz polityki równych szans oraz wytycznymi Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju 

• Bezpo 'redni kontakt z wykonawcą zamówień w ramach projektu. 

• Przygotowywanie i przeprowadzenie postępowań w celu udzielenia zamówienia 

publicznego przygotowanie SIWZ, sporządzanie infornlacji dotyczącej wyboru 

najkorzystniejszej oferty, sporządzanie umów o zamówienie publiczne zgodnie ze 

stosowanymi przepisami prawa oraz wytycznymi PO fiŚ, 

• Odbiór wykonanego przedmiotu zamówienia, weryfikacja zgodności wykonywanych 

usług, za które jest dokonywana płatność z zawartą umową z wykonawcą, 

• Przygotowanie i udostępnienie dokumentów związanych z realizacją projektu 

niezbędnych do sporządzania wniosków o płatność i rozliczenia projektu 

• Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej realizowanych zamówień, w tym 

przygotowanie rozliczeń rzeczowych i fina n owych, 

• Realizacja działań zmierzających do zapewnienia trwałości projektu w okresie 5 lat od 

jego zakończenia, 

• Konsultacje i opinie do realizacji merytorycznej projektu w zakresie spójności z 

programem ochrony środowiska, planami ochrony powietrza 

• Ocena i opinia o inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z obszaru Gminy 

• Konsultacje w zakresie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
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• Realizacja dzia~ań zmierzających do podjęcia przez Radę Gminy Uchwaly o przyjęciu 

do Wieloletniej Prognozy Finansowej inwestycji wynikających z opracowanego 

Planu, 

• Raportowanie Koordynatorowi Projektu wszelkich kwestii mogących wpłynąć na 

zagrożenie prawidłowej realizacji projektu w celu uzgodnienia odpo',; iednich działań 

zaradczych lub korygujących 

• Udostępnienie wszelkich informacji zgromadzonych w toku prac związanych z 

realizacją projektu na polecenie Koordynatora Projektu, 

• Archiwizacja wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu, 

• InfOlmowanie Koordynatora Projektu o wszelkich nieprawidłowościach i sytuacjach 

mogących mieć istotny wpływ na jego dalszy przebieg w Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej . 

Dodatkowo osoby przeszkolone w zakresie "Planu gospodarki niskoernisyjnej 

dla Gminy i Miasta Kozieglowy" będą służyć jako komórka doradcza dla poszczególnych 

jednostek Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odpowiedzialnych za realizację zadań 

wskazanych w Planie. 

12.1.1 Budżet i źródła fmaosowania inwestycji 

Inwestycje ujęte w Planie będą finansowane ze środków własnych Gminy i Miasta 

Koziegłowy oraz ze środków zewnętrznych dla działań podlegających jurysdykcji Urzędu 

Gminy i Miasta Koziegłowy. Środki pochodzące na realizację zadań powinny być ujęte w 

wieloletnim planie inwestycyjnym oraz budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy i jednostek mu 

podległych. Dodatkowe środki zostaną pozyskane z zewnętrznych instytucji w formie 

bezzwrotnych dotacji lub pożyczek na preferencyjnych warunkach w ramach dostępnych 

środków krajowych i unijnych. 

Z uwagi na brak możliwości zaplanowania szczegółowych wydatków w budżecie 

długoterminowym, szczegółowe kwoty ujęte w planie będą przewidziane na realizację zadań 

krótkoterminowych. W przypadku zadań długoterminowych zostanie oszacowane 

zapotrzebowanie na środki finansowe na podstawie dostępnych danych. W związku 

z powyższym w ramach corocznego planowania budżetu, wszystkie jednostki odpowiedzialne 

za realizację wskazanych w planie zadań są zobowiązane do zabezpieczenia środków 

w danym roku na wskazany cel. Zadania na które nie uda się zabezpieczyć finansów ze 
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środków wlasnych powinny być rozpatrywane pod kątem realizacji z dostępnych środków 

zewnętrznych. 

W przypadku działań prywatnych środki finansowe na realizację działań każda z osób 

zapewnia indywidualnie. 

12.1.2 Monitoring i ocena planu 

Realizacja planu powmna podlegać bieżącej ocenie kontroli, polegającej 

na regularnym monitoringu wdrażania planu i sporządzaniu sprawozdania z jego realizacji 

przynajmniej raz na dwa lata. Sprawozdanie ma służyć do oceny, monitorowania i weryfikacji 

celów. Raport powinien zawierać analizę stanu istniejącego i wskazówki dotyczące działań 

koordynujących. 

Dodatkowo, co najmniej raz na cztery lata powInno SIę sporządzać inwentaryzację 

monitoringową, stanowiącą załącznik do raportu wdrażania planu. Opracowanie 

inwentaryzacji monitoringowych pozwala na ocenę dotychczasowych efektów 

zrealizowanych działań i stanowi podstawę do aktualizacji planu. 

Raport wraz w wynikami inwentaryzacji informuje na temat działań zrealizowanych oraz ich 

wpływie na zużycie energii i wielkość emisji dwutlenku węgla . Uwzględnia uzyskane 

w ramach realizacji planu oszczędności energii , zwiększenie produkcji z energii odnawialnej 

oraz wielkość redukcji emisji C02. Dodatkowo sprawozdanie stanowi podstawę do analizy 

wdrażania planu, a tym samym ocenę z realizacji założonych celów. 

Monitoring, sprawozdanie z wdrożenia planu opiera się na: 

• otrzymanych oszczędnościach energii na podstawie audytów energetycznych, 

• monitorowaniu rzeczywistego zużycia energii elektrycznej. ciepła , paliw kopalnych 

oraz wody w budynkach użyteczności publicznej , 

• monitorowaniu zużycia energii elektrycznej zużytej na oświetlenie uliczne. 

Monitoring jest bardzo ważnym elementem procesu wdrażania Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej. Regularna ewaluacja pozwala usprawniać proces wdrażania Planu i 

adaptować go do zmieniających się z biegiem czasu warunków. Ocena efektów i postępów 

realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wymaga ustalenia sytemu monitorowania i 

doboru zestawu wskaźników, które to monitorowanie umożliwią . 
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Sarn system monitoringu emisji COl oraz zwiększenia udziału zużycia energii z 

odnawialnych źródeł polega na gromadzeniu danych wejściowych, źródłowych, ich 

weryfikacji , porządkowaniu oraz wnioskowaniu w celu aktualizacji inwentaryzacji emisji . 

Jednostką odpowiedzialną za prowadzenie takiego systemu jest Gminy i Miasta Koziegłowy . 

Burmistrz powIerzy czynności z tym zWIązane wytypowanemu koordynatorowi 

monitorowania. Koordynator, obok danych dotyczących końcowego zużycia energii , będzie 

również zbierał i analizował informacje o kosztach i temlinach realizacji działań oraz o 

produktach i rezultatach. 

Niezbędna przy tym będzie współpraca z podmiotami funkcjonującymi lub planującymi 

rozpoczęcie działalności na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy, interesariuszami w tym z: 

• Przedsiębiorstwami energetycznymi 

• Przedsiębiorstwami produkcyjnymi, 

• Przedsiębiorstwami handlowo - usługowymi, 

• Przedsiębiorstwami komunikacyjnymi, 

• Wspólnotami mieszkaniowymi. Organizacjami pozarządowymi , 

• Mieszkańcami miasta. 

Zakres współpracy z interesariuszami w drodze ich zaangażowania w ewaluację 

monitorowanie działań ujętych w Planie: 

• Ankietyzacja wszystkich sektorów, 

• Otwarty dialog z mieszkaI1cami, przedsiębiorcami , organizacjami, stowarzyszeniami 

w zakresie potęgowania znaczenia wykorzystania OZE ograniczenia zużycia energii i 

redukcji emisji gazów do atmosfery, 

• Promocja działań podjętych przez Miasto i Gminę Koziegłowy i ich ocena publiczna 

na spotkaniach/kampaniach/sesjach, 

• Możliwość zgłaszania uwagi projektów do realizacji w zakresie konsultacji 

społecznych. 

Skuteczne monitorowanie musi mieć charakter cykliczny. Wymaga więc ustalenia 

częstotliwości zbierania i weryfikacji danych . Dane te powinny być zbierane w równych 

odstępach czasu, nie częściej niż raz do roku (z uwagi na czasochłonność inwestycji 

prowadzonych w obszarze gospodarki niskoemisyjnej). Monitorowanie jest niezależne od 

harmonogramu wdrożenia poszczególnych inwestycji j może odbywać się zarówno w trakcie; 
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jak i po zakończeniu przedsię""zięć, zawsze w tym samym okresie czasu. Końcowe 

podsumowanie efektów wdrożenia nastąpi wraz z końcem okresu planowania tj . po roku 

2020. Dostarczy to kompletnych i rzetelnych danych źródłowych obrazujących postęp 

rzeczowy we wdrażaniu Planu i umożliwi ocenę jego skuteczności . Schemat monitorowania 

przedstawiony został na poniższej grafice . 

Rysunek 48 Schemat monitorowania Planu 

tródło: Opracowanie własne 

Ocenie efektywności podjętych działań służyć będą wskaźniki monitorowania. Zestaw 

wskaźników został przyjęty zgodnie z metodologią wskazaną w dokumencie , How to develop 

a Sustainable Energy Action Plan (SEAP) - Guidebook '. Dla każdego z typów działań 

przyjęto możliwy wskaźnik monitorowania. Działania w typie zaproponowanych nie muszą 

przyczyniać się do osiągania wszystkich wyszczególnionych efektów. Mają jednak służyć 

realizacji określonego trendu. 

Trend ten jest zaznaczony jako: 
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t - wzrost 

~ - spadek. 

Wskaźniki monitorowania efektów i postępów wdrażania dla wariantu zaproponowanego w 

Planie ujęto w poniższej tabeli. 

Tabela 35 Wskaźniki monitorowania Planu 

Sektor Nazwa zadania Wslulźnik 
Jedoostlul 

Trend miar}' 

Zużycie energii cieplnc;j M Wh/rok -!, 

Tennomodemizacja 
PowIerzchnta obiektów poddanych m1 t 

obiektów 
tenTIomodemizacji 

U' Liczba obTektów poddanych tcmlomodemizacji szt. t c 
N 

.~ 

.:o Zutyo ie energii pochodzącej ze zródeł ;:l 

-!, Q. 
trndycyjnych MWh 

~R 
o 
c: 

Ilość energii poohodzącej z OZE l' N 
MWh '" ~ 

.~ Liczba obiektów korzystających z OZE l' " szt. :g 
.e lnstalacjn odnnwilllnych Powit:rzchnia zamontowanej instalacji olamci l 
::J 

Żfódel energii fotowoltaicznej a:l 

m2 t 

Udzial energii pochodzącej z OZE 
% t 

'u DZlalanla 
,'" nieinwestycyjne w o 
5 ';;;' zakresie realizacji rzw. 

Liczbn zrealizowanych zamówień publicznych, w 
" c Zielonych zamówi~li których aspekt energetyczny stunowil jedno z t ~~ publicznych i szt. 

.~ :g budowania 
kryterium wyboru Wykonawcy Or'~Z ilosć spotkań 

te>. ŚWIadomOŚCI 
infonnacY.in ch dla mieszkańcó, 

't:I 
ekologicznej eS 
mieszańców 

Terroomodemizacjn 
budynków Jak dla obiektów uZytI!CznOSCI 

o jednorodzinnych 

~ 1nstalooje odnaWIalnych 
" 'E żróde l energii przez Jak dlo oblekl:ó\ ~ecznosci Iii prywatnych ~4aścicleli 1 obiektów 
i 

Modernizacja Liczba zmodemizowanych kotłowni I t indywidualnych zlikwidowanych kot/ów nie ekologicznych 
szl. 

kotlowni 

ch 1f ~ 1nslalacjc odnawialnych Jak dla obiektów użyteczności ;o'" E _ c ~ 

ir6del energII 5:t~ 
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.E \ Yll1iana opraw 

.~ .;! oświetleniowych Liczba wymienionych opraw 5Zt. t .. c 
' Ul ulicznych O 

Źródło: Opracowanie własne 

Bieżący nadzór realizacji Planu podlega osobie koordynującej i Zespołowi. 

13 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Szereg obiektywnych czynników zewnętrznych pozwala stwierdzić, że pełna realizacja Planu 

będzie trudna bez wsparcia finansowego planowanych zadań inwestycyjnych. 

Co prawda władze Gminy i Miasta Koziegłowy nie mogą narzucić mieszkańcom obowiązku 

wymiany źródet ogrzewania, mogą ich jednak do tego zachęcać. Pozwalają na to 

znowelizowane przepisy (m.in. ustawa - prawo ochrony środowiska) które umożliwią, by 

takie przedsięwzięcia, jak wymiana i modernizacja kotłów, były dofinansowane ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . 

13.1 Środki krajowe 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

W KATOWICACH 

Programy, finansowane przez WFOŚiGW w Katowicach są skierowane do samorządów 

terytorialnych w celu umożliwienia realizacji zadań mających na celu poprawę stanu 

powietrza atmosferycznego oraz promowania odnawialnych źródeł energii . Zadania te są 

realizowane z korzyścią dla pojedynczego mieszkańca jak i dla całej gminy/miasta oraz 

terenu województwa. 

Niniejsze opracowanie stanowić może jeden z załączników do wniosku do WFOŚiGW 

w Katowicach o ubieganie się o dofinansowanie prac tetmomodernizacyjnych dla zakresu 

Planu. Samorząd może starać się w ten sposób o dofinansowanie dla swoich mieszkańców. 

Dodatkowo o środki na termomodernizacje starać się może również przedsiębiorstwo 

ciepłownicze na zakres modernizacji, budowy sieci ciepłowniczej oraz przyłącza do 

budynków, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnot y- na termomodernizację. WFOSIGW 

oferuje w tym przypadku preferencyjne umarzalne pożyczki i kredyty. 
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NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODO"VISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

Jako priorytetowe traktuje się w szczególnoścj te przedsięwzięcia. których realizacja wynika 

z konieczności wypełnienia zobowiązaJi Polski wobec Unii Europejskiej. 

Zgodnie z , Listą priorytetowych programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej , planowanych do finansowania w roku 2014" Fundusz dofinansowuje 

następujące zadania: 

5. Ochrona klimatu 

5.1. Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii obiektów 

wysokosprawnej kogeneracji . 

5.2. Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów działania. 

5.3 . System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). 

5.4. Efektywne wykorzystanie energii. 

5.5. Współfinansowanie IX osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko - infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność 

energetyczna. 

5.6. Realizacja przedsięwzięć finansowanych ze środków pochodzących z darowizny rządu 

Królestwa Szwecji. 

5.7. Inteligentne sieci energetyczne. 

5.8. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój 

rozproszonych odnawialnych źródeł energii. 

Program 3.3. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) 

Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji 

odnawialnych źródeł energii" 

Program Proswnent ma na celu promowame nowych technologii OZE oraz postaw 

prosumenc1<ich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także rozwój 

rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym 

sektorze. Program stanowić będzie kontynuację j rozszerzenie kończącego się w 2014 r. 

programu "Wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na 

częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż 

kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych". 
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W dniu 27 marca 2014 1". Rada Nadzorcza NFOSiGW przyjęła rozszerzenie programu 

priorytetowego o Część 4 c) przewidzianą do realizacji poprzez wojewódzkie fundusze 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej . Uprawomocnienie decyzji Rady Nadzorczej 

w zakresie pkt. 1.5.4 w Części 4 a) i pkt.l.l O w Części 4 b) oraz Części 4 c programu 

priorytetowego nastąpiło w dniu 12 kwietnia 2014 r. 

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji 

odnawialnych źródeł energii do produkcji : 

• energii elektrycznej lub 

• ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedna instalację lub oddzielne instalacje w 

budynku), 

dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla 

wymIany istniejących instalacji na bardziej efektywne przyjazne środowisku . 

Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 

mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. 

Efektem ekologicznym programu będzie coroczne ograniczenie emisji CO2 w wysokości 

165000 Mg oraz roczna produkcja energii z odnawialnych źródeł 360 000 MWh. Budżet 

programu wynosi 600 mln zł na lata 2014-2020 z możliwością zawierania umów kredytu do 

2018r. 

Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła 

wykorzystujące: 

• źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne 

o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, 

• systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe oraz układy mikrokogeneracyjne 

(w tym rnikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe. 

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania: 

• pożyczkaIkredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów 

kwalifikowanych instalacj i, 

• dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.), 

• maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 450 tys. zł , 

w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia, 
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• określony maksymalny jednostkO\~ , koszt kv aJitikO\~'an dla każdego rodzaju 

instalacji, 

• oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1 %, 

• maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat. 

• wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztó" przedsięwzięcia z innych 

środków publicznych 

Czy IDota. tarał się o 
w pardr 1la •• !IOwr " 

Sektor N_zadania ralDub Wllkauaego 
bakunu? 

TMINIE 

Kompleksowa termomodern izacja 

Budynki użyteczności 

publicznej 

Wykorzystanie energii odnawialnej środowisku TAK 

Wykorzystanie energiI przyjaznej środowIsku poprzez montaż 
TAK 

InstalacjI solarnych na terenie posesji prywatnych 

Społeczeństwo Modernizacja źródeł ciepta w budynkach indywidualnych 
TAK 

mieszkańców 

Termomodernizacja budynków 

Handel, uslugl, Montaż odnawialnych lródeł energii na obiektach 
przemysł przedsięb iorstw prywatnych 

Oświetlenie Wvmlana opraw oświetleniowych 

Program 3.2. Poprawa efektywności energetycznej Czę' ć -') Inwestycje energooszczędne 
w małych i średnich przedsiębiorstwach 
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Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie 

efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych 

i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi zmniejszenie emisji COl. 

Rodzaje przedsięwzięć: 

• przedsięwzięcia inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej , 

polegające na zakupie urządzeń wymienionych na Liście Kwalifikowalnych Maszyn i 

Urządzeń (List of Eligible MateriaJs and Equipment, LEME) - lista urządzeń jest 

publikowana na stronie www.nfosigw.gov.pl. Dotyczy przedsięwzięć, których 

finansowanie w fom1ie kredytu z dotacją nie przekracza 250 000 euro, stanowiących 

równowartość polskich złotych według średniego kursu NBP z dnia podpisania 

umowy kredytowej. 

• przedsięwzięcia inwestycyjne w poprawę efektywności energetycznej bazujące na 

rozwiązaniach indywidualnych i osiągające min. 20% oszczędności energii. 

Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może 

przekroczyć l 000 000 euro. 

• przedsięwzięcia polegające na tennomodemizacji budynku/ów pozostających w 

dysponowaniu beneficjenta, w wyniku której zostanie osiągnięte minimum 30% 

oszczędności energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju 

przedsięwzięcia nie może przekroczyć l 000 000 euro. 

• inwestycje polegąjące na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, w tym m. m. 

fotowoltaiki , w istniejących obiektach wykorzystujących konwencjonalne źródła 

energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie 

może przekroczyć l 000000 euro. 

TJ)lb składania wniosków 

Nabór wniosków o dotacje NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie 

ciągłym . Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowę o współpracy z NFOŚiGW. 

Beneficjenci 

Zarejestrowane w Polsce mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa (zwane 

dalej MŚP}, tj. przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 pracowników, których roczne 

obroty nie przekraczają 50 mln EURO lub aktywa nie przekraczają wartości 43 mln EURO 
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oraz spełniające pozostałe warunki określone w definicji mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw zawartej w zalączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 

6 sierpnia 2008 r. 

Fonna dofinansowania 

• dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów udzielane są w ramach limitu 

przyznanego bankowi przez NFOŚiGW . 

• bank ustanawia zabezpieczen ie udzielonego kredytu z dotacją . Bank gwarantuje zwrot 

'rodków z dotacji na rzecz NFOŚiGW w przypadkach określonych w umowie o 

współpracy zawartej między NFOŚiGW i bankiem. 

• warunki współpracy, w tym tryb i term iny przekazywania bankom przez NFOŚiGW 

środków na dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów szczegółowo określają 

umowy o współpracy zawarte przez NFOŚiGW z bankami. 

monitorowanie i kontrolę prawidłowości realizacji przedsięwzięcia i wykorzystania środków 

z kredytu z dotacją przeprowadza bank. w przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną 

bank jako podmiot udzielający pomocy publicznej realizuje obowiązki związane z jej 

udzielaniem. 

Sektor 

Budynki użytecznośc i 

publicznej 

Społeczeństwo 

Nazwa zadania 

Kompleksowa termomodernizacja 

Wykorzystanie energii odnawialnej środowisku 

Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż 
instalacji solarnydl na terenie posesj i prywatnych 

Modernizacja źródeł ciepła w bUdynkach indywidualnych 
mieszkańców 
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h 

Termomodernizacja budynków 

Handel, usługi, Montaż odnawialnych fr6deł energii na obiektach 
TAK 

przemysł przedsiębiorstw prywatnych 

Oświet lenie Wymiana opraw oświetleniowych 

Program 3.3. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) 

BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii 

Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji 

wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

Rodzaje przedsięwzięć 

Budowa rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii o mocach 

mieszczących się w następujących przedziałach: 

Tabela 36 Rodzaje przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii 

Lp. Rodzaj przedsięwzięcia Moc Moc 
minimalna maksymalna 

l. Elektrownie wiatrowe 3MWe 

2. Systemy fotowoltaiczne 200kWp IMWp 

3. Po~yskiwanie energii zwód geotermalnych 5MWt 20MWt 

4. Małe elektrownie wodne 5MW 

5. Źródła ciepła opalane biomasą 20MWt 

6. Biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania 
energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem 300kWe 2MWe 
biogazu rolniczego 

Instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci "gazowej 
dystrybucyjnej i bezpośredniej 

7. Wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej 
5MWe 

kogenarcji na biomasę 
Zródlo: NFOSiGW- Pro ram Prior rtelow " BOCIAN" g J y 
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Terminy i sposób składani 7 wniosków 

l) Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 

2) Ogłoszenia naborów z podaniem terminów składania wniosków będą zamieszczone na 

stronie www.nfosigw.gov.pl. 

Dofinansowanie w formie pożyczki. Intensywność dofinansowania dla poszczególnych 

rodzajów przedsięwzięć, o których w tabeli l wynosi: 

l. elektrownie wiatrowe - do 30 %. 

2. systemy fotowoltaiczne - do 75 %, 

3. pozyskiwanie energii z wód geotermalnych - do 50 %, 

4. małe elektrownie wodne - do 50 %, 

5. źródła ciepła opalane biomasą - do 30 %, 

6. biogazowrue rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z 

wykorzystaniem biogazu rolniczego oraz instalacji wytwał'zania biogazu rolniczego 

celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej - do 75%, 

7. wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę - do 

75%; kosztów kwalifLkowanych przedsięwzięcia' 

Beneficjenci 

Przedsiębiorcy w rozumlemu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego podejmujący realizację 

przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej . 

$ekto, 

Budynki użyteczności 
publiczne] 

Społeczeństwo 

Nazwa zadania 

Kompleksowa termomodernizacja 

Wykorzystanie energii odnawialnej środowisku 

Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż 
Instalacji solarnych na terenie posesji prywatnych 
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Modernizacja źródeł ciepła w budynkach Indywidualnych 
mieszkańców 

Termomodernizacja budynków 

Handel, usługi, Montaż odnawialnych zródel energii na obiektach 
TAK 

przemysł przedsiębiorstw prywatnych 

Oświetlen ie Wymiana opraw oświetleniowych 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 

o premię termo modernizacyjną. mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy: 

budynków mieszkalnych, 

budynków zbiorowego zamieszkania, 

budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu 

terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych, 

lokalnej sieci ciepłowniczej 

• lokalnego źródła ciepła. 

Premia nie przysługuje jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym. 

Z premii mogą korzystać wszyscy Inwestorzy, bez względu na status prawny a więc np.: 

osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki 

samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe osoby flZyczne w tym właściciele 

domów jednorodzinnych. 

Premia tem1omodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć 

tennomodernizacyjnych, których celem jest: 

• zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej 

w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących 
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własność jednostek sam rządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie 

zadaJl publicznych. 

• zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do w/w budynków - w wyniku 

wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku 

z likwidacją lokalnego źródła ciepła, 

• zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz 

zasilających je lokalnych źródłach ciepl'a. 

• całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub 

zastosowanie wy okosprawnej kogeneracji - z obowiązkiem uzyskania określonych 

w usta ie oszczędności w zużyciu energii. 

Premia tennomodernizacyjna wymaga oszczędności: 

1. Budyn.kj w których modernizujemy system grzewczy - co najmniej 10% energii 

2. Budynki w których po 1984 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - co 

najmniej 15% energii, 

3. Pozostałe budynki - co najmniej 25% energii, 

4. Lokalne źródła ciepła i sieci ciepłownicze - co najmniej 25% energii, 

5. Przyłącza techniczne do scentralizowanego źródła ciepła - co najmniej 20% kosztów. 

Zmiana konwencjonalnego źródła na niekonwencjonalne lub wysokosprawnej Kogeneracji 

bez względu na oszczędności. 

Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego i jego 

pozytywna weryfikacja przez BGK. 

Od dnia 19 marca 2009 r. wartość przyznawanej premii telmomodernizacyjnej wynosi 20% 

wykorzystanego kredytu, nie więcej jednak niż 16% kosztów poniesionych na realizację 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dwukrotno' ć przewidywanych rocznych 

oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego. 

Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu 

energetycznego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii 

składanego wraz z wnioskiem kredytowym \ banku kredytującym. 
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CZ)' moiua 5t.,.t się o 
wsparcie finansowe w 

Sektor Nazwa zadania ramacb wskazanego 
konkonu? 

TAlC/NIE 

Kompleksowa termomodernizacja TAK 

BUdynki uźytecznokf 
publicznej 

Wykorzystanie energii odnawialnej środowisku 

Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż 

instalacji solarnych na terenie posesji prywatnych 

Społeczeństwo Modernizacja źródel ciepła w budynkach indywidualnych 

mieszkańców 

Termomodernizacja budynków TAK 

Handel, usługi, Monta! odnawialnych źródeł energii na obiektach 

przemysi przedsięb iorstw prywatnych 

Oświetlenie Wymiana opraw oświetleniowych 

Bank Ochrony Środowiska 

Dla beneficjentów indywidualnych BOŚ oferuje kredyty z dopłatą z WFOŚiGW , NFOŚiGW 

kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska, kredyty termomodernizacyjne 

i remontowe, kredyty na zaopatrzenie wsi wodę. 
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Czy moinIl starać się o 
w~p.rcie finanso\ e .. " 

Sektor NiI~wa zadania ramach \\"sl\Ju:llnego 
bnkunu? 

TAK/NIE 

Kompleksowa termomoderolzacJa TAK 

Budynki użyteczności 
publicznej 

Wykorzystanie energij odnawialnej środowls~u TAK 

Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż 
TAK 

Instalacji solarnych na terenie posesji prywatnych 

Społeczeństwo Modernizacja źródeł clepta w budynkach indywidualnych 
TAK 

mieszkańców 

Termomodernizacja budynl<ólN TAK 

Handel, usługi, Montaz odnaWialnych źródeł energii na obiektach 
TAK 

przemysł przedsiębiorstw prywatnych 

Oświettenie Wymiana opraw oŚWletlenlowych TAK 

Kredyt na urządzenia ekologiczne 

Kredyt na zakupi montaż wyrobów i urządzeń służących ochronie Środowiska. W tej grupie 

mieszczą się takie produkty jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory, 

przydomowe oczyszczaln ie ścieków, systemy dociepleń budynków i wiele innych. 

Beneficjenci 

Klienci indywidualni, , mikroprzedsiębiorstwa, wspólnoty mieszkaniowe. 

Maksymalna kwota kredytu wynosi do 100% kosztów zakupu i kosztów montażu, przy czym 

koszty montażu mogą być kredytowane w jednym z poniższych przypadków 

gdy Sprzedawca, z którym Bank podpisał porozumienie jest jednocześnie Wykonawcą 
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gdy Wykonawca jest jednostką autoryzowaną przez Sprzedawcę, z którym Bank 

pod~isał porozumienie 

gdy Bank podpisał z Wykonawcą porozumienie dotyczące montażu urządzeń i 

wyrobów zakupionych wyłącznie na zasadach obowiązujących dla niniejszego 

produktu. 

Okres kredytowania do 8 lat. 

Czy IIIOłaI sh ... f si, o 
W!IJIlrde lI .. alOwe w 

Sektor Nazwa zadan1a raIII.dI wsIwu., 
koakan.? 

TAK/NIE 

Kompleksowa termomodernizacja 

Budynki użyteczności 

publicznej 

Wykorzystanie energij odnawialnej środowisku 

Wykorzystanie energII przyjaznej środowisku poprzez montaż TAI( 
Instalacji solarnych na terenie posesji prywatnych 

Społeczeństwo Modernizacja źródeł ciepla w budynkach Indywidualnych 
TAK 

mieszkańców 

Termomodernizacja bUdynków TAK 

Handel, usługi, Montaż odnawialnych zródeł energn na obiektach 
TAK 

przemysł przedsiębiorstw prywatnych 

Oświetlenie Wymiana opraw oświetleniowych 

Kredyt Ekomontaż 

Kredyt Ekomontaż daje szansę na sfinansowanie do 100% kosztów netto zakupu i/ lub 

montażu urządzeń tj .: kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory, systemu dociepleń 

budynków i wiele innych. Okres kredytowania może sięgać nawet 10 lat. 
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B l1eficjenci 

Jednostki samorządu terytorialnego spółki komunalne, spółdzielnie mieszkaniowe, duże. 

średnie i małe przedsiębiorstwa. 

CZ} moi.a starał się o 
w parcie finansowe \\ 

Sektor Natwa udania nmadl wskazantRO 
koRku" .. ? 

lAK/HIE 

Kompleksowa termomodernizacja TAK 

Budynki użyteczności 
publicznej 

Wykonystame energii odnawialnej środowisku TAK 

Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku popnez montaż 

instalacIi solarnych na terenie posesji prywatnych 

Spoleczeństwo Modernizacja źródel depla w budynkach Indywidualnych 
m ieszkańców 

Termomodernizacja budynkÓW 

Ha ndel, usługi, Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach 
TAK 

przemysł pnedslęblorstw prywatnych 

Oświetlenie Wymiana opraw oświetleniowych 

Słoneczny Ekokredyt 

Słoneczny Ekokredyt daje szansę na sfinansowanie do 45% kosztów inwestycji z dotacji ze 

środków NFOSiGW, polegającej na zakupie i montażu kolektorów słonecznych. 

Beneficjenci 

Klienci indywidualni, wspólnoty mieszkaniowe. 
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Z względu na wyczerpanie limitu śr dków FOŚiGW na dotacje, Bank Ochrony 

, rodowiska S.A. zakończył przyjmowanie \ nioskówo kredyty na zakup i montaż kolektorów 

słonecznych. 

Kredyt we współpracy WFOŚiGW 

Oferta kredytowa jest zróżnicowana w zależności od województwa. w którym realizowana 

jest inwestycja. 

Infonnacje o kredytach preferencyjnych udzielanych we współpracy z WFOŚiGW udzielane 

są bezpośrednio w placówkach banku. 

Kredyt EnergoOszczędny 

Przedmiotem kredytowania są inwestycje prowadzące do ograniczenia zużycia energii 

elektrycznej , a w tym: 

• wymiana i/lub modernizacja, w tym rozbudowa, oświetlenia ulicznego, 

• wymiana i/ lub modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektów 

użyteczności publicznej , przemysłowych, usługowych itp., 

• wymiana przemysłowych silników elektrycznych, 

• wymiana i/ lub modernizacja dźwigów w tym dźwigów osobowych w budynkach 

mieszkalnych, 

• modernizacja technologii na mniej energochłonną. 

• wykorzystanie energooszczędnych wyrobów i urządzeń w nowych instalacjach, 

• inne przed ięwzięcia służące oszczędności energii elektrycznej. 

Warunki finansowania wynoszą do 100% kosztu inwestycji dla samorządów, z możliwością 

refundacji kosztówaudytu energetycznego i do 80% kosztu inwestycji dla pozostałych 

kredytobiorców. Okres kredytowania do 10 lat. 

Beneficjenci 

Mikroprzedsiębiorcy i wspólnoty mieszkaniowe. 
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Czy moźll8 starać się o 
Inpucle finansowe w 

Sektor Nazwa zadania ramarh w~kaz.n,,~ 
konk.nu? 

TAK!NIE 

Kompleksowa termomodernizacja 

Budynki użyteczności 
publiCll\eJ 

Wykorzystanie energII odnawialnej środowisku 

Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż 
instalacji solarnych na terenie posesji prywatnych 

Spoleczeństwo Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych 
mieszkańców 

Termomodernizacja budynków 

. 

Handeł, usługi, Montaż odnawialnych źródel energii na obiektach 
TAK 

przemysi przedsiębiorstw prywatnych 

Oświetlenie Wymiana opraw oświetleniowych 

Kredyt EKOoszczędny 

Kredyt EKOoszczędny daje możliwość obniżenia zużycia energii, wody i surowców 

wykorzystywanych przy produkcji. Możesz zmniejszyć koszty związane ze składowaniem 

odpadów, oczyszczaniem ścieków i uzdatnianiem wody. Finansowanie realizowanych 

przedsięwzięć, o charakterze proekologicznym dla samorządów do 100% kosztów inwestycji 

dla pozostałych 80% kosztów; 

Beneficjenci 

Samorządy, przedsiębiorstwa, spółdzielnie mieszkaniowe. 
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Czy możni 5łarl~ się o 
w parcie finansowe '" 

sektor Nazwa zadanli rantach w kazanego 
konkursu? 

TAK/NIE 

Kompleksowa termomodernizacja TAK 

Budynki użyteczności 
publicznej 

Wykorzystanie energii odnawialnej środowisku TAK 

Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż 
instalacji solarnych na terenie posesji prywatnych 

Społeczeństwo Modernizacja iródel ciepła w budynkach indywidualnych 
mieszkańców 

Termomodernizacja budynków 

Handel, usług i, Montaż odnawialnych tródel energii na obiektach 
przemysł przedsiębiorstw prywatnych 

Oświetlenie Wymiana opraw oświetleniowych TAK 

Kredyt z klimatem (DOTYCZY KAżDEGO BENEFICEJNTA) 

Kredyt z klimatem daje szansę na sfinansowanie szeregu inwestycji służących poprawie 

efektywności energetycznej. 

Maksymalny udział w finansowaniu projektów wynosi 85% kosztu inwestycji , jednak nie 

więcej niż 1.000.000 EUR lub równowartość w PLN 

Okres kredytowania: do 10 lat. ustalany w zależności od planowanego okresu realizacji. 

Przedmiotem inwestycji mogą być : 

l . Działania w obszarze efektywności energetycznej: 
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• modernizacja indywidualnych systemów grzewcz ch 

i obiektach wielkopowierzchniowych, 

• modernizacja małych sieci ciepłowniczych 

budynkach mieszkalnych 

• prace modernizacyjne budynków, polegające na ich dociepleniu (np. dociepJenie 

elewacji zewnętrznej , dachu, wymiana okien), wymianie oświetlenia bądź instalacji 

efektywnego systemu wentylacji lub chłodzenia. 

• montaż instalacji odnawialnej energii w istniejących budynkach lub obiektach 

przemysłowych (piece biomasowe, kolektory słoneczne, pompy ciepła , panele 

fotowoltaiczne, dopuszcza się integrację OZE z istniejącym źródłem ciepła lub jego 

zamianę na OZE), 

• likwidacja indywidualnego źródła ciepła i podłączenie budynku do sieci Gmirmej , 

• wymiana nieefektywnego oświetlenia ulicznego, 

• instalacja urządzeń zwiększających efektywność energetyczną, 

• instalacja jednostek kogeneracyjnych lub trigeneracji, 

2. Budowa systemów OZE. 

Kredyt EKOodnowa 

Przedsięwzięcia, mające na c lu zwiększenie wartości majątku trwałego przez realizację 

inwestycji przyjaznych środo isku (w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

termomodernizacja obiektów usługowych i przemysłowych, unieszkod liwianie wyrobów 

zawierających azbest; - możliwość łączenia różnych źródeł finansowania np. kredyt może 

współfinansować projekty wsparte środkami z UE 

K wota kredytu do 85 % wartości kredytowanego przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 

250.000 EUR lub równowartość w PLN. 

Okres fmansowaoia do 10 lat, usta lany w zależności od planowanego okresu realizacji 

inwestycji oraz oceny zdolności kredytowej Klienta. 

Kredyt inwestycyjny NIB 

Kredyt inwestycyjny NIB (ze środków Nordyckiego Banku inwestycyjnego) umożliwia 

rozłożenie kosztów inwestycji w czasie . 
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Cel inwestycji do poprawa środowiska naturalnego w Polsce w trzech strategicznych 

sektorach związanych z ochroną powietrza atmosferycznego, ochroną wód i gospodarką 

wodno-ściekową oraz gospodarką odpadami komunalnymi . 

Przedmiotem inwestycji mogą być: 

• projekty związane z gospodarką wodno-ściekową, których celem jest redukcja 

oddziaływania na środowisko 

• projekty, których celem jest zmniejszenie oddziaływania rolnictwa na środowisko 

• projekty dotyczące gospodarki stałymi odpadami komunalnymi 

• wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 

• termomodernizacja, remont istniejących budynków, o ile przyczyni się do redukcji 

emisji do powietrza i poprawiają efektywność energetyczną budynku bądź polegają na 

zamianie paliw kopalnych na energię ze źródeł odnawialnych. 

Okres fmansowania od 3 lat, nie dłużej niż do 30 maja 2019 r. Maksymalny udział NIB 

w finansowaniu projektu wynosi 50%. 

13.2 Środki europejskie 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 

LATA 2014-2020 

IV Oś priorytetowa Efektywność energetyczna odnawialne źródła energii, gospodarka 

niskoemisyjna. 

Działanie 4. J Odnawialne źródła energii. 

Celem działania jest przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz poprawa 

konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez zwiększenje udziału energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych w stosunku do energii źródeł konwencjonalnych. 

Uzasadnieniem podjętego działania jest konieczność eliminacji lub ograniczenja ilości 

substancji zallieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Osiągnięcie ww. celu będzie 

realizowane poprzez rozwiązania sprzyjające wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii a 

także poprawie efektywności produkcji energii. 

W ramach J. przykładowego rodzaju projektu przewidywane jest wsparcie budowy każdej 

instalacji/infrastruktury wykorzystującej OZE. w tym instalacji kogeneracyjnych a także 
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budowa/modernizacja infrastruktury s~użącej włączeniu źródła wykorzy tującego OZE do 

sieci dystrybucyjnej . 

Działanie ~. 3 Ę(ekfywna 'ć energetyczna i odnawialne źródła eneroj; w inji'as frukturze 

publicznej i sektorze rnieszkalliowym. 

Celem działania jest przeciwdziałanie niekorzystnym zmIanom klimatu oraz poprawa 

konkurencyjności regionalnej gospodarki, poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej 

ze źróde~ odnawialnych w stosunku do źródeł konwencjonalnych, zmniejszenie 

energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego, a także poprawa 

jakości powietrza w regionie poprawa efektywności produkcji zużycia energii oraz wzrost 

produkcji dystrybucji energii z odnawialnych źródeł. 

W ramach l . przykładowego rodzaju projektu (1. Likwidacja "niskiej emisji" poprzez 

wymianę/modemizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do 

sieciowych nośników ciepła) możliwa będzie zarówno wymiana kotłów nieefektywnych 

ekologicznie na kotły charakteryzujące się zwiększoną sprawnością energetyczną oraz 

podłączenie budynków do istniejących sieci cieplnych. Przewiduje się możliwość wsparcia 

projektów w fonnule projektów typu "słoneczne gminy" (tu : np. niskoemisyjne gminy) -

realizowanych głównie na obszarze gmin o rozproszonej zabudowie jednorodzinnej (gminy 

małe). Na terenie gmin dużych możliwe podłączanie budynków do sieci Gminnych. 

W ramach 2. przykladowego (2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych) rodzaju projektu możliwa będzie kompleksowa 

termomodernizacja obiektu poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych a także 

wymianę okien i drzwi zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności. Ponadto w ramach 

projektu jako element kompleksowej modernizacji energetycznej obiektu dopuszcza się także 

działania związane z wymianą oświetlenia na energooszczędne (w tym systemy zarządzania 

oświetleniem obiektu), przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem 

do źródła ciepła) oraz przebudową systemów wentylacji i klimatyzacji . Zabudowa instalacji 

wykorzy tujących OZE możliwa jest jedynie jako element szerszych działań związanych z 

poprawą efektywności energetycznej obiektów objętych projektem. W ramach 2 typu projektu 

nie przewiduje się termomodernizacji budynków jednorodzinnych. 
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W ranwch 3. pr::) kładowego (3 . Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetyczrue 

budynkach) rodzaju projektu możliwe jest wsparcie budowy instalacji/infrastruktury 

wykorzystującej OZE wyłącznie wraz z 1. i/lub 2. przykładowym rodzajem projektu. 

Działanie 4.4 W sokosprawna kogeneracja 

Celem działania jest zwiększenie efektywności produkcji energii elektrycznej i cieplnej 

poprzez wykorzystanie źródeł kogeneracyjnych. Uzasadnieniem podjętego działania jest 

konieczność eliminacji lub ograniczenia ilości substancji zanieczyszczających 

wprowadzanych do powietrza. Osiągnięcie ww. celu będzie realizowane poprzez rozwiązania 

sprzyjające poprawie efektywności produkcji i wykorzystania energii 

W ramach l . przyklado'wego rodzaju projektu możliwa jest realizacja projektów polegających 

na wykorzystaniu (budowie) jednostek kogeneracyjnych opartych o źródła energii inne aniżeli 

OZE, węgiel kamienny i brunatny. Przewiduje się możliwość wsparcia zabudowy układów 

energetycznych wykorzystujących metan z odmetanowania kopalń. 

Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport Gminy i efektywne oświetlenie 

Celem działania jest promowanie zrównoważonej mobilności Gminnej i efektywnego 

energetycznie oświetlenia. Cel będzie realizowany przez inwestycje w infrastrukturę i tabor 

"czystej" komunikacji publicznej oraz kompleksowe inwestycje służące ruchowi pieszemu 

i rowerowemu obejmujące np. centra przesiadkowe, parkingi rowerowe, parkingi Park&Ride, 

a także wdrażanie inteligentnych systemów transportowych. Dodatkowo w ramach działania 

wspierany będzie montażl instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach. 

Uzasadnieniem podjętego działania jest ograniczenie zanieczyszczenia środowiska poprzez 

poprawę konkurencyjności i obniżenie emisyjności transportu zbiorowego oraz udogodnienia 

dla ruchu niezmotoryzowanego (pieszego, rowerowego) i montaż efektywnego energetycznie 

oświetlenia ulicznego. 

Przykładowe rodzaje projektów: 

1. Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego 

(np. zintegrowane węzły przesiadkowe drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride). 

2. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS). 
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3. Zakup tabom autobusowego i tramwajowego na potrzeby transpoltu publicznego. 

4. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia. 

Czy można staraii się o 
wsparcie f'mao54)we w 

Sektor Nazwa udania ramach wskazane~ 
konkursu? 

TĄK/NIE 

Kompleksowa termomodernizacja TAK 

Budynki uzytecznośd 
publicznej 

Wykorzystanie energii odnaWialnej srodowlsku TAK 

Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż 
instalacji solarnych na terenie posesji prywatnych 

Społeczeństwo Modernizacja ftódeł ciepta w bUdynkach Indywidualnych 
mieszkańców 

Termomodernizacja budynków 

Handel, usługi, Montaż odnawialnych zródeł energii na obiektach 
TAK 

przemysł przedsiębiorstw prywatnych 

OŚWietlenie Wymfana opraw oświetlen iowych TAK 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014-

2020 

POliŚ 2014-2020 kontynuuje główne kierunki inwestycji określone w jego poprzedniku 

POJiŚ 2007-2013. Dotyczą one przede wszystkim rozwoju infrastruktury technicznej kraju 

w najważniejszych sektorach gospodarki. Głównym źródłem finansowania POliŚ 2014-2020 

jest Fundusz Spójnośc i (FS), którego podstawowym celem jest wspieranie rozwoju 
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europejskich sieci transportowych oraz ochrony środowiska w krajach UE. Dodatkowo 

przewiduje się wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EFRR). 

W ramach Programu określono 10 osi priorytetowych, finansowanych z Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Najważniejsze priorytety dla realizacji 

Planu zostały ujęte w wymienionych punktach: 

l. OŚ PRlORYTETOWA- Zmniejszenie emisyjności gospodarki 

W ramach osi realizowane będą następujące priorytety: 

• wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 

• promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii 

w przedsiębiorstwac.h . 

• wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią 

i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym 

w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym' 

• rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich 

i średnich poziomach napięcia ; promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich 

rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów Gminnych, w tym wspieranie 

zrównoważonej multimodalnej mobilności Gminnej i działań adaptacyjnych mających 

oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu; 

• promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracj i ciepła energii 

elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanje na ciepło użytkowe. 

III. OŚ PRTORYTETOWA- Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego 

W ramach osi realizowane będą następujące priorytety: 

• wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transportu poprzez 

inwestycje w TEN-T; 

• rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) 

i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych 

i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów 

lotniczych w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej. 

VI OŚ PRIORYTETOWA- Rozwój niskoemisyjnego transportll zbiorowego w miastach 
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W ramach osi realizowane będzie realizowane promowanie strategii niskoemisyjnych dla 

wszystkich rodzajów terytoriów, w szczegó lności dl a obszarów Gminnych, w tym wspieranie 

zrównoważonej multimodalnej mobilności Gminnej i dzia·łań adaptacyjnych mających 

oddziaływan ie łagodzące na zmiany klimatu. 

VII. OŚ PRIORYTETOWA~ Poprawa bezpieczeflstwa energetycznego 

W ramach osi realizowane będzie realizowane zwiększeni e efektywności energetycznej 

i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucj i 

magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii 

ze źródeł odnawialnych. 

CI)' można sbrat się o 
wlp.arde n.anSOWł li' 

Sektor Nuwa zadania rama cli w~kazanego 
koakurtu? 

TAIC/NIE 

Kompleksowa termomodernlzac)a TAK 

Budynkf uiytecznoścl 
publicznej 

Wykorzystanie energII odnawialne) środowisku TAK 

Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż 
InstalaCji solarnych na terenie posesji prywatnych 

Społeczeństwo Modernizacja iródel ciepła w budynkach indywidualnych 
mieszkańcÓw 

Termomodernizacja budynków 

Ha ndel, usługi, Montaż odnawIalnych źródeł energii na obiektach 
przemysi przedsiębiorstw prywatnych 

Oswietlenie Wymiana opraw oświetleniowych TAK 
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14 KONSULTACJE SPOLECZNE, UZGODNIENIA Z ORGANAMI 

Plan Gospodarki niskoemisyjnej został poddany konsultacjom społecznym , podczas których 

nie wpłynęły żadne uwagi i zastrzeżenia do dokumentu . Ponadto regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Katowicach i Śląski Powiatowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po 

zapoznaniu się z projektem PGN stwierdził że nie ma konieczności przeprowadzania 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Gminy i Miasta Koziegłowy". 

15 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Plan gospodarki niskoenllsyjnej (PGN) to strategiczny dokument dla gnllny, mający wpływ 

na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. PGN zawiera informacje o ilości 

wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie gminy podąjąc 

jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających te ilości. 

Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej wynika ze zobowiązań 

określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno

energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. 

Ponadto jest zgodna z polityką Polski i wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju 

Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku. 

Plan gospodarki niskoenllsyjnej dla gminy Żarki pomoże w spełnieniu obowiązków 

nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, 

określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 20 II r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 

94 poz. 551 z późno zm.). Posiadanie Planu będzie podstawą do uzyskania dotacji lub 

do fmansow aru a m.in. na cele termomodernizacyjne z budżetu Unii Europejskiej 

w perspektywie [mansowej 2014-2020. 

Celem niniejszego opracowania jest analiza zakresu możliwych do realizacji przedsięwzięć, 

których wcielenie w życie skutkować będzie zmianą struktury używanych nośników 

energetycznych oraz zmniejszeniem zużycia energii, czego konsekwencją ma być stopniowe 

obniżanie emisji gazów cieplarnianych (C02) na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy. Cel ten 

wpisuje się w bieżącą polityką energetyczną i ekologiczną Gminy i Miasta Koziegłowy i jest 

wynikiem dotychczasowych działań i zobowiązań władz samorządowych . 
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Opracowanie i realizacja zadań określonych w Planie gospodarki niskoemisyjnej pozwala na 

osiągnięcie celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, D.: 
4. redukcję emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20% w stosunku do poziomu 

z roku 1990 lub innego, możliwego do inwentaryzacji 

5. zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł do 20% w ogólnym 

zużyciu energii (w przypadk.'U Polski 15%), 

6. redukcję zużycia energii pierwotnej o 20% W stosunku do prognoz na 2020 rok czyli 

podniesienie efektywności energetycznej. 

Realizacja ww. celów wymagać będzie zatem podjęcia szeregu różnorodnych i szeroko 

zakrojonych działań , nie tylko bezpośrednio sprzyjających ograniczeniu emisji gazów 

cieplarnianych i zanieczyszczeń. ale również tych które wpływają na redukcję w sposób 

pośredni sprzyjając zmniejszeniu zużyciu paliw i energii. 

Jak wynika z opublikowanego 24 lutego 2011 r. raportu Banku Światowego ,Transformacja 

w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w Polsce " krajowy potencjał redukcji emisji gazów 

cieplarnianych wynosi około 30% do roku 2030 w porównaniu do roku 2005. Realizacja tego 

potencjału może jednak nastąpić tylko w sytuacji współdziałania w ramach kluczowych 

ektorów gospodarczych (energetyka, transport, przemysł) oraz na różnych szczeblach 

administracyjnych - nie tylko krajowym i europejskim, ale także w skali regionalnej 

i lokalnej ( gminy oraz powiatu). 

W perspektywie krajowej odpowiedzią na wyzwania w dziedzinie ochrony klimatu. jest 

opracowanie Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Istotą programu 

jest podjęcie działań zmierzających do przestawienia gospodarki na gospodarkę 

niskoemisyjną· 

Zmiana ta powinna skutkować me tylko korzyściami środowiskowymi ale przynosić 

równocześnie korzyści ekonomiczne i społeczne. W przyjętym 16 sierpnia 2011 roku przez 

Radę Ministrów Założeniach Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. 

określono cele szczegółowe sprzyjające osiągnięciu wskazanego celu głównego, a są to : 

• rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, 

• poprawa efektywności energetycznej 

• poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami , 
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• rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, 

• zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami, 

• promocja nowych wzorców konsumpcji. 

Na szczeblu lokalnym, zachętą do realizacji celów wynikających z pakietu klimatyczno· 

energetycznego, mają być działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej , pełniącego rolę instytucji zarządzającej i wdrażającej Program 

Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POiŚ) na lata 2014-2020. Planuje się bowiem 

w sposób uprzywilejowany traktować gminy, aplikujące o środki z programu krajowego POiŚ 

na lata 2014-2020 oraz z programów regionalnych na lata 2014-2020, które będą posiadać 

opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. 

AKTUALNY STAN POWIETRZA NA TERENIE GMINY 

Województwo śląskie zajmowało (wg Raportu o stanie środowiska 201-3- WIOŚ Katowice) 

pierwsze miejsce w kraju pod względem emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych 

z "zakładów szczególnie uciążliwych' . W porównaniu z rokiem poprzednim emlsJa 

zanieczyszczeń pyłowych na obszarze województwa śląskiego wzrosła o 0,4%. 

W województwie śląskim, wśród zanieczyszczeń gazowych wyemjtowanych w 2013 roku 

dominował dwutlenek węgla, stanowiący 98,3% ogólnej emisji gazów na tym terenie. 

Na terenie województwa śląskiego zostało wydzielonych 5 stref zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z 10 sierpnia 2012 roku w sprawie stref w których dokonuje się oceny 

jakości powietrza (Dz. U. 2012, poz 914). Strefy te zostały wymienione poniżej: 

6) strefa śląska, 

7) aglomeracja górnośląska, 

8) aglomeracja rybnicko-jastrzębska . 

9) miasto Bielsko-Biała 

10) miasto Częstochowa. 

Źródło emisji 

Pyl ogółem Spalanie paliw, unoszenie pyłu przez wiatr, pojazdy, procesy technologiczne 

Dwutlenek węgla Spalal11c paliw (ełek:tro\"nie. elektrocieplow1lIc, kotłownie koruul11l1ne) 

Dwutlenek: "siarki 
Spalanie paliw za\'Ilerujqcych s iarkę, procesy teohnologiczne. (elektrownie. elektrocieplownie. kotłown ie 

komunalne) 
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llenck azotu polonie paliw I procesy [ecbnologJ<'ZD~ przy wysokiej 1emperaturze 

DwutleD~k azolu palanie pa li w i procesy lechnologlCZJ1e 

Suma tlenków !\Zotu Sum3.r)czna e.ml~I<lllenkow azotu (NO. NOz) - dZlalalnosc plzcmysłowa. lromsporl 

llenek węgla Powstaje podczas nlcpcłnego s[1alaOla paliw (zakład produkujące metale I wyroby 2 mctalll 

Melan GOnlletwo i kopalnictwo 

Ozon PowsląiC! naluralnie oraz z innych zanieczyszczen (utleniaczy) 

Na stan powietrza na terenie Gminy i Miasta Kozieg-łowy mają wpływ różnorodne źródła 

emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Źródła te można podzielić na: 

• Punktowe - są to głównie emisje przemysłowe, powstające w trakcie procesów 

technologicznych, odprowadzane emitorami o średniej i dużej wysokości. Emisja 

z tego typu źródeł ma naj szerszy zasi~g oddziaływania. 

• Obszarowe - są to głównie emisje ze spalania na cele ciepłownicze w lokalnych oraz 

indywidualnych kotłowniach. Skupiska domków z indywidualnym ogrzewaniem 

tworzą obszary b~dące źródłem tzw. niskiej emisji. Innymi źródłami obszarowymi są 

np. składowiska odpadów ze wzgl~du na możliwą emisj~ metanu lub pylenie. 

• Liniowe - przede wszystkim transport drogowy. 

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (tekst 

jednolity Dz. U. Nr 25 z 2008 roku, poz. 150) oceny jakości powietrza są dokonywane 

w strefach, w tym aglomeracjach. Pod kątem oceny poziomów substancji w powietrzu 

ze względu na ochron~ zdrowia w zakresie S02, N02, CO, PM2 5, PMIO C6H6 i 0 3 

w powietrzu oraz Pb, As, Cd, Ni i BaP w pyle zawieszonym PMI0. Guilna Koiegłowy leży 

w strefie śląskiej (PL240S). Strefa ta obejmuje obszar całego województwa z wyjątkiem 

aglomeracji górnośląskiej, aglomeracji rybnicko-jastrz~bskiej , miasta Bielsko-Biała i miasta 

Cz~stochowa. 

wroś w Katowicach dokonuje oceny jakości powietrza i obserwacji zmian w ramach 

państwowego monitoringu środowiska. Podstawę klasyfikacji stref zgodnie z art. 89 

ww. ustawy stanowią dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz poziomy 

dopuszczalne powiększone o margines tolerancji z dozwolonymi przypadkami przekroczeń, 

poziomy docelowe oraz poziomy celów długoterminowych ze względu na ochronę zdrowia 
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ludzi oraz ochronę roślin, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 

2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1031). 

Lista zanieczyszczeń pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia 

objęła: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki tlenek węgla, ozon, pył zawieszony PMIO 

pył zawieszony PM2 5, arsen, benzo(a)piren, ołów, kadm oraz nikiel. 

Do zanieczyszczeń, które uwzględniono w ocenie ze względu na ochronę roślin należały: 

dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz ozon. 

Klasyfikacja według zanieczyszczeń polega na przypisaniu każdej strefie jednej klasy dla 

każdego zanieczyszczenia oddzielnie ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin. 

W ramach "Dwunastej rocznej oceny jakości powietrza w województwie śląskim, 

obejmującej 2013 rok' wykonanej przez WIOŚ w Katowicach strefę śląską a więc i 

Koziegłowy zakwalifikowano: 

• uwzględniając kryteria ze względu na ochronę zdrowia: 

- do klasy A - dla zanieczyszczeń takich jak: dwutlenek azotu, dwutlenku siarki, 

benzen, ołów i tlenek węgla arsen kadm nikiel, co oznacza konieczność 

utrzymania jakości powietrza na tym samym lub lepszym poziomie 

dla klasy C - dla zanieczyszczeń: pył zawieszony PMIO, benzo(a)piren ozonu 

(cała strefa śląska) 

• uwzględniając kryteria ze względu na ochronę roślin: 

klasa D2 - przekroczenia poziomu docelowego oraz poziomu celu 

długotenninowego ozonu wyrażonego jako AOT 40 - na stacji tła regionalnego 

w Złotym Potoku (gm. Janów) wskaźnik ten uśredniony dla kolejnych 5 lat 

wyniósł I 6728 (~g/m3)*h, 

klasa A - brak przekroczeń wartości dopuszczalnych dla tlenków azotu 

i dwutlenku siarki w strefie śląskiej. 

Średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu na wszystkich stanowiskach zostały przekroczone 

i wyniosły (wartość docelowa I ng/m3
): 

aglomeracja górnośląska od 5 do 8 ng/m3
, 

-aglomeracja rybnicko-jastrzębska - od 6 do 11 ng/m3 
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- Bielsko-Biała miasto - 5 ng/m3
, 

Czę tochowa miasto - 3 ng/m3
, 

- strefa śląska od 5 do 11 ng/m3
. 

Średnioroczne stężenia pyłu zawieszonego PMI O mieściły się w przedziale d 74% do 145% 

poziomu dopuszczalnego. 

Wartości średnie stężeli pyłu PMIO w 2013 roku wyniosły (wartość dopuszczalna 40 Ilglm3): 

w aglomeracji górnośląskiej od 43 do 48 ,...g/m3 

- w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej - od 45 do 54 Jlg/m 3
, 

w Bielsku-Białej - 41 llg/m3, 

w Częstochowie - 35 llg/m3, 

w strefie śląskiej od 30 do 58 ,...glm3
. 

Wartość dopuszczalna stężenia pyłu zawie zonego PM2,5, powiększona o margines 

tolerancji, wynosząca 26 llg/m3 wyniosła: 

- w aglomeracji górnośląskiej - 33 /lg/ m3w Katowicach ul. Kossutha, 35 /lg/ m3 

w Gliwicach i 37 /lg/ m3 w Katowicach al. Górnośląska (stacja komunikacyjna) 

w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej - 31 Ilg mJ 

w strefie Bielsko-Biała miasto - 34 Ilg/ m3, 

w strefie Częstochowa miasto - 29 /lg/ m\ 

w strefie śląskiej - od 23 do 38 Ilg/ m3 w Godowie. 

Główną przyczyną wystąpienia przekroczeń pyłu zawIeszonego PMI0, PM2,5 

i benzo(a)pirenu w okresie zimowym jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków. 

w okresie letnim bliskość głównej drogi z intensywnym ruchem, emisja wtórna 

zanieczyszczeń pyłm.v ch z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników. boisk oraz 

niekorzystne warunki meteorologiczne, w stępujące podczas powolnego rozprzestrzeniania 

się emitowanych lokalnie zanieczyszczeń. 

INWENTARYZACJA EM1SJI DWUTLENKU WĘGLA 

Celem bazowej inwentaryzacji emisji jest wyliczenie ilości COl wyemitowanego wskutek 

zużycia energii na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy w roku bazowym. Inwentaryzacja 

emisji CO2 (bazowa oraz prognoza do roku 2020) została wykonana zgodnie z wytycznymi 
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Porozumienia Burmistrzów (Covenant of Mayors) określonymi m.in. w dokumencie "How to 

develop a Sustainable Energy Action Plan" ("Jak opracować plan działań na rzecz 

zrównoważonej energii" . Dokument opracowano zgodnie z wytycznymi Porozumienia 

Bumlistrzów przedstawionymi na początku roku 2010 zawierającymi m.in. nowe wskaźniki 

emisji CO2 dla poszczególnych nośników. W celu obliczenia emisji CO2 w roku bazowym 

wyznacza się zużycie energii finalnej dla poszczególnych seh.1:orów odbiorców w tych latach 

na inwentaryzowanym obszarze. 

Sektorami tymi są : 

budynki mieszkalne 

budynki użyteczno 'ci publicznej , 

- oświetlenie uliczne, 

transport, 

przemysł i usłtlgi . 

Zużycie energii finalnej związane jest z wykorzystaniem: 

energii elektrycznej, 

paliw transportowych 

gazu SIeCIOwego 

paliw opałowych. 

Zebrane dane dla obszam Gminy i Miasta Kozieg,towy odnoszą się do stanu na koniec roku 

2010, dlatego też rok 2010 jest dla naszej inwentaryzacji rokiem bazowym natomiast rokiem 

docelowym dla którego będą przeprowadzane prognozy emisji ustala się na 2020. 

Dane wykorzystane w opracowaniu pochodzą od : 

8) Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy w zakresie: 

sytuacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, 

działań prowadzonych przez urząd w ostatnich latach dotyczących efektywności 

energetycznej 

- danych dotyczących wykorzystania energii z źródeł odnawialnych w budynkach 

oraz instalacjach na terenie gminy, 

informacji dotyczących systemu transportowego 
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danych na temat stanu oświetlenia ulicznego. 

informacji dotyczących planó działań na najbliższe lata. 

9) Przedsiębiorstwa energetyczne: 

- TaUl'on Dystrybucja S.A. 

- Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z 0.0. 

- Gaz-System S.A. 

- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo obrót detaliczny Sp. z 0.0. 

10) Starostwo Powiatowe w Myszkowie 

1 1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

12) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 

13) Główny Urząd Statystyczny. 

14 Ankietyzacja mieszkalnictwa indywidualnego, oraz sektora usług i przemysłu. 

Wskaźniki emisji opisują ile ton CO2 przypada na jednostkę zużycia poszczególnych 

nośników energii. W niniej zym opracowaniu wykorzystano standardowe wskaźniki według 

wytycznych IPPC, które obejmują całość emi ji CO2 wynikłej z końcowego zużycia energii 

na terenie gminy. 

Wartość opałowa .kai.aik IIlitji COl 
PaUwo 

MWhlMg GJ/Mg MglMWb Mg/GJ 

Węgiel kamienny 74O 267 0346 0,096 

Gaz ziemny 13 30 48,0 0,202 0,056 

Olej opalowy 11 ,19 40,4 0279 0,077 

Biomasa (drewno) 4,32 15,6 0,395 0,109 

Olej napędowy 11 ,91 43,0 0,267 0,074 

Benzyna silnikowa 12,27 44,3 0,249 0,069 

LPG 13,10 47,3 0,227 0,063 

Energia elektryczna 1,191 0,330 

Energia elektryczna jest wykorzystywana w każdej gminie, choć główne zakłady ją 

produkujące są zlokalizowane na obszarze jedynie niektórych z nich. Zakłady te są często 

znaczącymi emitentami CO2 Ueżeli jako źródło energii wykorzystują paliwa kopalne), lecz 

wyprodukowana przez nie energia elektryczna zaspokaja nie tylko zapotrzebowanie na 

energię elektryczną gminy na której terenie zostały wybudowane, ale także zapotrzebowanie 
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większego obszaru. Innymi słowy. energia elektryczna wykorzystywana w danej gminie 

zwykle pochodzi z różnych zakładów i instalacj i, zarówno tych zlokalizowanych w jej 

granicach administracyjnych, jak i tych leżących poza jej granicami. W konsekwencji CO2 

wyemitowany w związku ze zużyciem energii elektrycznej na terenie gminy w rzeczywistości 

pochodzi z tych różnych zakładów i instalacji. Wyliczenie jego ilości przypadającej na każdą 

gminę byłoby bardzo trudnym zadaniem, jako że fizyczne przepływy energii elektrycznej 

przekraczają granice administracyjne i zmieniają się w zależności od szeregu czynników. Co 

więcej wspomniane gminy zwykle nie mają kontroli nad emisjami takich zakładów. 

Z wymienionych powodów, jak również mając na uwadze. że głównym obszarem 

zainteresowania jest strona popytu na energię (strona konsumpcyjna), zaleca się 

wykorzystanie krajowego wskaźnika emisji jako punktu wyjścia do wyznaczenia lokalnego 

wskaźnika emisji. Krajowy wskaźnik emisji odzwierciedla średnie emisje CO2 związane 

z produkcją energii elektrycznej na szczeblu krajowym. W ten sposób ustalono wskaźnik 

emisji dla energii elektrycznej wielkości 1 191 Mg C02IMWb. 

Podsumowanie bazowej inwentaryzacji emisji CO2 dla obszaru Gminy 

Kozieglowy 

Miasta 

W niniejszym rozdziale podsumowano informacje o zużyciu energii i związanej z tym emisji 

dwutlenku węgla w poszczególnych sektorach, grupach użytkowników energii w roku 2010 

i 2014. Łącznie zużycie energii końcowej na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy w roku 2010 

wyniosło] 57 526,85 MWh. W poniższej tabeli przedstawiono zużycie energii w podziale na 

poszczególne sektory odbiorców: 

Zużycie enel1!ii 
Sektor MWh/rok 

2010 2014 
Obiekty publiczne 938,89 1267,50 

Obiekty mieszkalne 105602,78 110882,92 

Tran~ort 20566,07 21673,16 

Oświetlenie 858,00 858,00 

Usługi, handel, przemysł 29561,11 44341,67 

Suma 157526,85 179023,24 

PlAN GOSPODARKJ ISKOEMISYJNEl DLA OMINY I MIASTA KOZI EOLOWY 158 



Największy udział w całkowitym zużyciu energii stanowił w 20 lOr. sektor mieszkalnictwa 

(67%). Ok. 19% ca'lkowitego zużycia energii przypada na sektor obiektów usług handlu i 

przemysłu. Sektor transportu lokalnego stanowił 13%, obiekty publiczne 1% całkowitego 

zużycia energii , natomiast oświetlenie uliczne 0,5%. 

Sumaryczna wartość emisji CO2 w roku 2010 wynosiła 74412,16 MgC02. W poniższej tabeli 

przedstawiono wartość emisji w podzjale na poszczególne sektory odbiorców energii. 

EmisjaCOz 
Sektor MgCOz/rok 

-
2010 2014 

Obiekty publiczne 501,68 791,49 

Obiekty mieszkalne 52788,33 49564,95 

Transport 5322,21 5612,90 

Oświetlenie 1021,88 1021,88 

Usługi, handel, przemysł 14778,06 29503,03 

Suma 74412,16 86494,25 

Najwyższą wartością emi ji COz w 2010 r. charakteryzował się sektor obiektów 

mieszkalnych i sektor usług, handlu i przemysłu stanowiące odpowiednio 709% i 19,9%. 

Sektor transportu odpowiadał za 7,2% ca'łkowitej emisji. Najmniejszy udział w całkowitej 

emisji C02 na terenie gminy tanowiło oświetlenie uliczne i sektor obiektów publicznych, 

które odpowiadały z 1 4% i 0,7% całkowitej emisji. 

W ramach przeprowadzonej analizy określono zużycie energii i emisję CO2 dla 

poszczególnych paliw. W poniższej tabeli przedstawiono zużycie energii w podziale na rodzaj 

paliwa. 

Zużycie energii 
Rodzaj paliwa MWhlrok 

2010 2014 
Węgiel kamienny 74588,89 85777,22 

Biomasa 1453,03 782,89 

Olej opalowy 3838,00 1976,57 

Gaz ziemny 26638,89 31966,67 

Energia elektryczna 30441,97 36846,74 
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Benzyna 7827,34 8162,24 

Olei napędowy 12037,77 12 838,00 

LPG 700,96 672,92 

Suma 157526,85 179023,24 

Największy udział w całkowitym zużyciu energii stanowił węgiel kamienny (47%) oraz 

energia elektryczna stanowiąca ok 19% całkowitego zużycia. Ok. 17% całkowitego zużycia 

energii pochodzi z gazu ziemnego. 8% ze spalania oleju napędowego 5% ze spalania 

benzyny,2% ze spalania oleju opałowego a l % ze spalania biomasy i LPG odpowiednio dla 

każdego nośnika. 

Emisja C02 
Rodzaj paliwa Mg/rok 

2010 2014 
Węgiel kamienny 25807,76 29678,92 

Biomasa 573,95 309,24 

Olej opalowy 1070,80 551,46 

Gaz ziemny 5381,06 6457,27 

Energia elektryczna 36256,39 43884,47 

Benzyna 1949/01 2032,40 

Olej napędowy 3214/08 3427,75 

LPG 159,12 152,75 

Suma 74412,16 86 94,25 

Największy udział całkowitej emisj i CO2 stanowiła w 20 lOr. emisja związana ze zużyciem 

energii elektrycznej (49%). 35% całkowitej emisji było związane ze spalaniem węgla 

kamiennego, 7% ze spalania gazu ziemnego a 3% ze spalania benzyny. Emisja związana ze 

zużyciem oleju napędowego stanowiła 1 %. 

Aspekty organizacyjne 

Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy podlega 

władzom Gminy i Miasta. Zadania wskazanie w Planie oraz wpisane do wieloletniej prognozy 

finansowej podlegają poszczególnym jednostkom, podległym władzom Gminy i Miasta. Za 

koordynację i monitoring działań określonych w Planie jest odpowiedzialny zespół, 
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składający się z pracowników Referatu Promocji i Rozwoju Referatu Gospodarki Gruntami. 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska , Referatu Gospodarki Komunalnej . 

Rola zespołu opiera się na dopilnowaniu w pełnienia celów i kierunków wyznaczonych 

w Planie poprzez: 

• uchwalanie ich w zapi ach prawa lokalnego, 

• uwzględnianie ich w zapisach dokumentów strategicznych i planistycznych. 

• uwzględnianie ich w zapisach wewnętrznych regulaminów i instrukcji władz gminy. 

Dodatkowo zespół będzie służyć, jako komórka doradcza dla poszczególnych jednostek 

Urzędu Gminy i Miasta, odpowiedzialnych za realizację zadań wskazanych w Planie. 

W celu realizacji polityki gospodarki niskoemisyjnej zakłada się wykorzystanie personelu. 

pracującego w Urzędzie Gminy i Miasta. 

Do zadań zespołu należy koordynowanie realizacji zadań a w szczególności: 

• stały nadzór nad prawidłową realizacją projektu, zgodną z harmonogramem 

i budżetem projektu, 

• podejmowanie wszelkich działań zgodnie z umową o dofinansowanie, 

• bieżące kontakty z instytucją wdrażającą oraz wykonawcą projektu, 

• przygotowanie kompletnej dokumentacji związanej z realizacją 

projektu, 

• sporządzenie sprawozdawczości z realizacji projektu, 

rozliczeniem 

• przechowywanie i udostępnianie dokumentacji związanej z realizacją projektu. 

Inwestycje ujęte w Planie będą fmansowane ze środków własnych gminy oraz 

ze środków zewnętrznych. Środki pochodzące na realizację zadań powinny być ujęte 

w wieloletniej prognozie finansowej oraz budżecie gminy i jednostek mu podległych. 

Dodatkowe środki zostaną pozyskane z zewnętrznych instytucji w formie bezzwrotnych 

dotacji lub pożyczek na preferencyjnych warunkach w ramach dostępnych środków 

krajowych i unijnych. 

Z uwagi na brak możliwości zaplanowania szczegółowych wydatków w budżecie 

długoterminowym , szczegółowe kwoty ujęte w Planie będą przewidziane na realizację zadań 

krótkoterminowych. W przypadku zadań długoterminowych zostanie oszacowane 

zapotrzebowanie na środki finansowe na podstawie dostępnych danych. W związku 
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z powyższym w ramach corocznego planowania budżetu wszystkie jednostki odpowiedzialne 

za realizację wskazanych w Planie zadań są zobowiązane do zabezpieczenia środków 

w danym roku na wskazany cel. Zadania, na które nie uda się zabezpieczyć finansów ze 

środków własnych powinny być rozpatrywane pod kątem realizacji z dostępnych środków 

zewnętrznych. 

Realizacja Planu powinna podlegać bieżącej ocenie kontroli , polegającej 

na regularnym monitoringu wdrażania Planu i sporządzaniu sprawozdania z jego realizacji 

przynajmniej raz na dwa lata. Sprawozdanie ma służyć do oceny, monitorowania i weryfikacji 

celów. Raport powinien zawierać analizę stanu istniejącego i wskazówki dotyczące działań 

koordynujących. 

Dodatkowo, co najmniej raz na cztery lata powinno SIę sporządzać inwentaryzację 

monitoringową 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 infonnuje na temat działań zrealizowanych oraz ich 

wpływie na zużycie energii i wielkość emisji dwutlenku węgla. Uwzględnia uzyskane 

w ramach realizacji Planu oszczędności energii , zwiększenie produkcji z energii odnawialnej 

oraz wielkość redukcji emisji CO2. Dodatkowo sprawozdanie stanowi podstawę do analizy 

wdrażania Planu, a tym samym ocenę z realizacji założonych celów. 

Monitoring, sprawozdanie z wdrożenia Planu opiera się na: 

• otrzymanych oszczędnościach energii na podstawie audytów energetycznych, 

• monitorowaniu rzeczywistego zużycia energii elektrycznej , ciepła, paliw kopalnych 

oraz wody w budynkach użyteczności publicznej 

• monitorowaniu zużycia energii elektrycznej zużytej na oświetlenie uliczne. 

PROGNOZA NA ROK 2020 

W celu określenia zużycia energii oraz emisji CO2 na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy 

przeprowadzono prognozę bazową do 2020 r. W prognozie zostały wykorzystane dane 

inwentaryzacyjne pozyskane dla 20 lOr. w których uwzględniono: 

• strukturę zmian liczby mieszkańców Gminy i Miasta, określoną na podstawie trendów 

demograficznych, 
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• strukturę zmian podmiotów gospodarcz ch, 

• strukturę zmian powierzchni użytkowej mieszkań, 

• strukturę zmian pojazdów, zarejestrowanych na terenie gminy. 

• zapotrzebowanie na energię cieplną, energię e1ek1:ryczną i paliwa gazowe. 

Według opracowanych prognoz zużycie ehergii na terehie Gminy i Miasta Koziegłowy 

wzrośhie do 2020 roku do wartości 193012,12 MWh (o 23%) stosunk.'U do rok.'U bazowego. 

Główną grupą generującą ten spadek będzie sektor mieszkalnictwa. 

Sektor 
Zużycie energii 

[MWh/rokł [%] 

2020- wariant 
Wzrost/redukcja .. 

2010 bazowy Ba U bez w stosunku do 

BEl 
2014 

podjęcia działań 
roku bazowego 

Planu bez podjęcia 
działań Planu 

Obiekty 938}89 1167}50 
publiczne 1711}13 82% 
Obiekty 105602,78 110882,92 119585,86 
mieszkalne 13% 

Transport 20566,07 21673,16 26000,82 26% 

Oświetlenie 858}00 858,00 858,00 0% 
Usługi, handel. 29561,11 44 341,67 44 856,32 
przemysł 52% 

Suma 157526,85 179023,24 193012,12 23% 

Prognozuje się wzrost zużycia energii końcowej w każdym z sektorów poza oświetleniem . 

Prognozowany wzrost zużycia ehergii w sektorze mieszkalnictwa wyniesie około 13% 

w stosunku do 20 10 1". , zaś w sektorze transportu lokalnego 26%. WedIug prognozy w 

sektorze budynków użyteczności publicznej zużycie energii końcowej wzrośnie o 82%. 

Prognozuje się WZł'ost emisji CO2. Wzrost emisji CO2 w 2020 l'. w stosunku do 2010 r. 

wyniesie około 28%. Poni.tej przedstawiono prognozowaną emisję COz w rozbiciu na 

poszczególne sektory. 

Sektor 
Emisja C02 

Mg C02 [%] 
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2020- wariant Wzrost/redukcja w 

2010 2014 
bazowy Ba U bez stosunku do roku 
podjęcia dzjalaó bazowego bez podjęcia 

Planu działań Planu 

Obiekty publiczne 501,68 791,49 1248,72 149% 

Obiekty mieszkalne 52788,33 49564,95 56705,02 7% 

Transport 5322,21 5612,90 6731,25 26% 

Oświetlenie 1021,88 1021,88 1021,88 0% 

Usługi, handel. przemysł 14778,06 29503,03 29845,46 102% 

Suma 74412,16 86494,25 95552,33 28% 

W 2020 roku sektorem charakteryzującym się najwyższą emisją CO2 będzie sektor 

użyteczności publicznej (149%). 

Według prognozy w 2020 r. sektor mieszkalnictwa będzie posiadał pierwszy co do wielkości 

największy udział w emisji COz na terenie Gminy (około 60% całkowitego zużycia energii w 

roku 2020). Na drugim miejscu będzie sektor obiektów publicznych ( 31 %) dalej w 

kolejności zaś sektor usług, handlu i przemysłu ( ok 7%). 

Odnawialne źródła energii 

Zgodnie z planem działania do 2020 roku ilość instalacji OZE ulegnie zwiększeniu co 

wynika z faktu wzrastającego zainteresowania tematyką odnawialnych źródeł energii i 

wzrostu gospodarczego. 

Produkcja energii z OZE 
IMWh/rok] 1%] [MWbJrok] [MWh/rok) 1%] 

Odnawialne źródło 
energii 

2010 BEl 2014 
2020- wariant bazowy BaU 
bez podjęcia działań Planu 

Zużycie energii w 
157526,85 179023,24 193012,12 

Gminie: 
Produkcja 

Udział 
Produkcja Produkcja 

energii z 
OZE 

energii z energii z Udział OZE 
OZE OZE OZE 

Obiekty publiczne 140,83 0,09% 190,13 190,13 0,10% 

Obiekty mieszkalne 0,10 0,00% 0,47 0,47 0,00% 
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Usługi, handel, przemysł 
0,05 0,00% 0,08 0,08 0,00% 

Udział OZE: 
140,98 0,09% 190,67 190,67 0,10% 

Udział OZE w roku 2020-wariant 
0,10% 

bazowy: 

W przypadku niepodejmowania działań poprawiających efektywność energetyczną i 

zwiększających udział ekologicznych źródeł emisji w bilansie energetycznym Gminy, 

struktura nośników energii kształtować się zgodnie z trendami wzrostowymi . 

ANALIZA RYZYK REALIZACJI PLANU 

Analiza ryzyka związana z realizacją Planu opiera się na ocenie mocnych i słabych stron 

gminy oraz szans i zagrożeń , mogących mieć znaczący wpływ na realizację zadania. 

Mocne strony 

Doświadczenie gminy w zakresie działań 

podnoszących efektywność energetyczną 

i zmniejszających zużycie energii 

Planowanie energetyczne w zakresie oszczędnego 

gospodarowania energią 

Detenninacja gminy w zakresie realizacji zadań 

ujętych w P1anie 

Podnoszenie świadomości lQkalnej społeczności 

Zainteresowanie lokalnych przedsiębiorców 

Słab~ strony 

Niewystarczające środki finansowe w budżecie 
gminy na t'eaJizację zadań 

Brak szczegółowych danych nt. zużycia 

nośników energii 

Znaczne wykorzystanie węgla kamiennego 
w obiektach prywatnych, brak bodźców do 
zmiany sytuacji 

Niski procent wykorzystallia odnawialnych źródel 
energii w gminie 

działaniami związanymi z oszczędzaniem energii, Brak ciepła sieciowego 

wykorzystaniem OZE 

Rosnące zainteresowanie wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii w poszczególnych 

grupach odbiorców 

Istniejąca siec dystrybucyjna gazowa na terenie 

gminy 

Świadome korzystanie z zasobów geotermii na 

obiektach użyteczności publicznej 
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Bariery ekonomiczne uniemożliwiające 

inwestycje w innowacyjne rozwiązania 

Niski procent ekologicznych kotłowni, 

wykorzystujących olej opalowy, biomasę 
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Szan e 

Nacisk UE na ograniczenie zużycia energii i 

większe wykorzystanie OZE 

Możliwość pozyskania funduszy na zadania 

związane z realizacją gospodarki niskoemisyjnej 

Opracowany Plan i zaplanowane działania na 

rzecz poprawy efel-tywności energetycznej i 

ograniczenia zużycia energii 

Rosnące koszty energii motywujące do 

oszczędnego gospodarowania 

Rosnąca świadomość odbiorców w zakresie 

oszczędnego gospodarowania 

Zagrożenia 

Brak środków zewnęh·znych na realizację zadań 

Konkurencja w zakresie pozyskania środków 
zewnętrznych 

Wysokie ceny ekologicznych nośników energii 

Wykorzystanie paliwa niskiej jakości 

Rezygnacja z wykorzystania OZE ze względu na 
wysokie koszty inwestycyjne 

Inwentaryzacja źródeł i wielkości emisji oraz przeprowadzona analiza SWaT pozwoliła na 

zdefiniowanie obszarów problemowych, czyli aspektów o największej uciążliwości dla 

Gminy i Miasta. W związku z wynikami bazowej inwentaryzacji stwierdzić należy że: 

• Głównym emitentem CO2 w Gminy i Miasta jest tzw. niska emisja lokalna; 

• Znaczą emisję CO2 generuje mieszkalnictwo prywatne; 

• Znaczna część mieszkań ogrzewanych jest węglem - najbardziej emisyjnym nośnikiem 

energii; 

• Największy prognozowany wzrost zużycia energii oraz enuSJl CO2 nastąpi w sektorze 

mieszkalnictwa oraz transportu; 

Głównym paliwem stosowanym w lokalnych kotłowniach jest węgiel. Uwarunkowania 

geograficzne sprawiają iż przez gminę przebiegają drogi wojewódzkie o znaczeniu 

tranzytowym. Ruch samochodowy na drogach jest znaczny i według prognozy do roku 2020 

będzie rósł. Położenie sprawia również iż gmina jest chętnie wybierana jako miejsce do życia 

i pracy, a także do prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tym emisja z tytułu 

mieszkalnictwa oraz z sektora przemysłu i usług ma znaczący udział w bilansie Gminy i 

Miasta. 

STRATEGIA DO ROKU 2020 
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Długoterminowa strategia gminy uwzględnia zapisy określone w pakiecie klimatyczno

energetycznym do roku 2020, tj.: 

• redukcja emisji gazów cieplarnianych, 

• zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, 

• redukcja zużycia energii finalnej , co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej , 

Cele i zobowiązania strategii długoterminowej opierają SIę zar6wno na czynnikach 

zewnętrznych jak również wewnętrznych. Realizacja wyznaczonego celu redukcji wiąże się 

z aktywną postawą gminy w tematyce zarządzania energią. Z drugiej strony istnieją poważne 

ograniczenia które utrudniają, bądź uniemożliwiają podjęcie reakcji ze strony władz 

samotządowych. Ograniczenia te wynikają z braku właściwych kompetencji. lub możliwości 

finansowych, gdyż działania związane z ograniczeniem szkodliwej emisji do atmosfery wiąZą 

się zazwyczaj z dużymi nakładami finansowymi, które często przekraczają tnożliwości 

gminy. Stąd też niektóre z przewidzianych działań mają charakter warunkowy, możliwych do 

realizacji w sytuacji pozyskania dodatkowych środków finansowych, m.in. z nowego rozdania 

środków pochodzących z Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 

Planowane działania długo i krótkoteJ-minowe 

Długoterminowa strategia Gminy i Miasta uwzględnia zapLsy określone w pakiecie 

klimatyczno-energetycznym do roku 2020, ~ . : 

• redukcja emisji gazów cieplarnianych, 

• zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, 

• redukcja zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej, 

Zgodnie z przyjętym w 2009 r. pakietem energetyczno-klimatycznym do 2020 r. Unia 

Europejska: 

• o 20% zredukuje emisje gazów cieplarnianych w stosunku do pOZIomu emisji 

z 1990r. 

• 20% zwiększy udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii (dla Polski 

15%), 
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• 20% zwiększy efekt)"\: ność energet czną, w stosunku do prognoz BAU (ang. business 

asusuaI ) na rok 2020. 

Cele i zobowiązania strategii długoterminowej opierają SIę zarówno na czynnikach 

zewnętrznych jak również wewnętrznych. Realizacja wyznaczonego celu redukcji wiąże się 

z aktywną postawą Gminy w tematyce zarządzania energią nie tylko do roku 2020, ale także 

w dalszej perspektywie czasowej. l drugiej strony istnieją poważne ograniczenia, które 

utrudniają, bądź uniemożliwiają podjęcie reakcji ze strony władz samorządowych. 

Ograniczenia te wynikają z braku właściwych kompetencji (np. odnośnie ruchu tranzytowego 

na drogach wojewódzkich), lub możliwości finansowych, gdyż działania związane z 

ograniczeniem szkodliwej emisji do atmosfery wiążą się zazwyczaj z dużymi nakładami 

finansowymi które często przekraczają możliwości Gminy i Miasta. Stąd też niektóre z 

przewidzianych działań mają charakter warunkowy, możliwych do realizacji w sytuacji 

pozyskania dodatkowych środków finansowych, m.in. z nowego rozdania środków 

pochodzących z Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 

D4ugoterrninowa strategia Gminy i Miasta Koziegłowy do 2020 r. będzie obejmować 

działania inwestycyjne polegające na: 

• termomodernizacji budynków, przede wszystkim budynków użyteczności publicznej, 

• ograniczenie zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej i 

mieszkaniowym, 

• zwiększenie efektywności energetycznej, 

• wzrost udziału energii pochodzącej z OlE. 

oraz działania nieinwestycyjne takie jak: 

• kształtowanie świadomości lokalnej społeczności w zakresie poszanowania energii 

i środowiska, 

• uwzględnianie kryteriów efektywności energetycznej w definiowaniu wymagań 

dotyczących zakupu produktów i usług 

• współpraca z mieszkaócami oraz przedsiębiorstwami- prowadzenie kampanii 

informacyjnych i promocyjnych w zakresie efektywności energetycznej oraz 

zrównoważonego rozwoju 

• właściwe planowanie inwestycji w zgodzie z zasadą zielon ch zamówień publicznych, 
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• podejmowanie dzialań promujących wszelkie sposoby redukcji emisji CO2 oraz 

podniesien ie efektywności energetycznej. 

• propagowanie transportu rowerowego. 

Działania będą realizowane poprzez: 

• określenie obszarów problemowych, 

• wykorzystanie otwa11ego rynku energii elektrycznej, 

• zapisy pt'awa lokalnego, 

• właściwe planowanie inwestycji, 

• uwzględnianie celów i zobowiązań w dokumentach strategicznych i planistycznych. 

KOhieczne jest aby wszelkie zaplanowane do realizacji działania były odpowiednio 

skoordynowane. Powinna zostać także zachowana spójność i ciągłość procesu wdrażania 

celów. 00 pozostaje w gestii przedstawicieli władz samorządu terytorialnego. 

Ponadto w realizację poszczególnych założeń powinni być zaangażowani wszyscy 

interesariusze Planu Gospodarki Niskoemisyjnej a w szczególności: 

• Mieszkańcy Gminy i Miasta Koziegłowy 

• Przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie gmmy, w tym przede wszystkim 

przedsiębiorstwa energetyczne, komunalne, wodno-kanalizacyjne etc; 

• Instytuoje oświatowe. kulturalne i zdrowotne; 

• Budynki użyteczności publicznej ; 

• Organizacje pozarządowe; 

Cel strategiczny 

Fundamentem procesu formułowania celów było założenie, iż powinny być one zgodne z 

koncepcją SMART - cele powinny być sprecyzowane, mierzalne, osiągalne realistyczne i 

ograniczone czasowo. Cele zostały zhierarchizowane na dwóch poziomach: strategicznym 

(cel strategiczny) i operacyjnym (cele szczegółowe). 

!Celem strategicznym jest ograniczenie zużycia energii o 3 % w stosunku roku bazowego] 

Zakładana redukcja wyniesie 22 09063 MWh. co pozwoli osiągnąć w 2020 poziom zużycia 

energii na poziomie 170921,49 MWh. Szczegółowe wyliczenia przedstawiono w poniższej 

tabeli: 
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Sektor 
Zużycie energii 

[MWhlrokT (%1 (MWhlrok) (%) (MWhlrokJ 
Wzrost/red 

2020- ukcja w 
wariant stosunku 2020-
bazowy do roku Planowana Planowana wariant 

2010 BEl 2014 BaU bez bazowego wartość wartość docelowy-
podjęcia bez redukcji redukcji cel redukcji 
działań podjęcia Gminy 
Planu dzialań 

Planu 
Obiekty 938,89 1267,50 
publiczne 1711,13 82% 390,08 42% 1321,05 

Obiekty 105 110 119 

mieszkalne 602,78 882,92 585,86 13% 19724,57 3% 99861,29 

Transport 20566,07 21673,16 26000,82 26% 216,73 1% 25784,08 

Oświetlenie 858,00 858,00 858,00 0% 429,00 50% 429,00 
Usługi, handel, 29561,11 44 341,67 44856,32 
przemysi 52% 1330,25 4% 43526,07 

157 179 193 170921,49 
Suma 526,85 023,24 012,12 23% 22090,63 3% 

Celem strategicznym jest redukcja emisji CO2 o S % w stosunku roku bazowego. I 
Zakładana redukcja wyniesie 12 286,56 MgC~. co pozwoli osiągnąć w 2020 pozłOm 

redukcji emisji do 83 265 78 MgC02. Szczegółowe wyliczenia przedstawiono w poniższej 

tabeli. 

Sektor 
EmisjaC02 

MgC02 (0/0] MgC02 Wo] MgC02 

2020-
Wzrost/redu 

wariant 
keja w 

bazowy 
stosunku do 

Planowana Płanowana 2020- wariant roku 
2010 2014 BaUbu bazowego 

wartość wartość docelowy- ceł 

podjęcia 
bez podjęcia 

redukcji redukcji redukcji Gminy 
działań 

Planu 
działań 

Planu 
Obiekty 

[ publiczne 501,68 791,49 1248,72 149% 320,96 64% 927,76 

Obiekty 52 56 
mieszkalne 788,33 49564,95 705,02 7% 9814,2 2% 46890,82 

Tramport 5322,21 5612,90 6731,25 26% 56,13 1% 6675,12 

Oświetlenie 1021,88 1021,88 1021,88 0% 510,94 50% 510,94 
Usługi, 

14 29 
bande~ 
przemysł 778,06 29503,03 845,46 102% 1584,33 11% 28261,14 

74 95 12286,56 
Suma 412,16 86494,25 552,33 28% 5% 83265,78 
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Celem strategicznym jest zro t udziału energii pochodzącej z OZE o 1,09% w roku 2020 w 

całko, itym zużyciu energii. 

Zakładany udział energii z OZ w roku 2020 wyniesie 205838 MWh tj. wzrost o blisko 

6854% w stosunku do roku bazowego. 

Produkcja energii z OZE 
[MWbJr 

1%) rMWbJrokl 
IMWh/r 

1%) [%] IMWhlrok] [%) IMWbJrok] ok] ok] 
Wzrost! 
red u kcj 

aw 
OdnawiaJn stosunk 

e źródlo 2020- wariant u do Planowana 
Cel 

energii bazowy Ba U bez roku wartość 
główny 

2020-
2010 BEl 2014 wzrostu wariant 

podjęcia działań bazowe 
udziału z 

realizacji 
docełow~ Planu go bez 

OZE Płanu 
podjęci 

a 
działań 

Planu 
Zużycie 

179023,24 193012,12 23% 5184,60 3% 187827,52 energii 1\. 157526,85 
Gmjnie: 

Udział 
Produk Produkc 

cja Udział 
Produkcja 

ja Udział Udział 
Produkcja OZEw Produkcja 

energii OZE 
energii z 

energii z OZE OZE 
energii z stosuru.."U 

OZE OZE do roku 
zOzE OZE 

bazowego 

W podziałe na sektor,,: 

Obiekty 140,83 0,09% 190,13 190,13 0,10% 35% 227,63 0,12% 
publiczne 

Obiekty 0,10 0,00% 0,47 0,47 0,00% 366% 490,00 0,26% 
mieszkalne 
Usługi. 

0,05 0,00% 0,08 0,08 0,00% 50% 1330,25 0,71% handeł, 

przemysi 

Udział 140,98 0,09% 190,67 190,67 0,10% 35% 2047,88 1,09% 
OZE: 
Udział OZE w roku 
2020-wariant 1,090/. 
docelowy: 

Cel strategiczny sformułowany jako redukcja emisji CO2 i zużycia energii, w tym wzrost 

udziału energii z OZE, możliwy jest do osiągnięcia poprzez realizację cel ' w zczegółowych. 

które zdefiniowane zostały następująco : 
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OZE 

417,75 

490,47 

1330,3r-' 

2238,55 



• Wzrost liczby budynków komunalnych, mieszkalnych użyteczności publicznej 

poddanych tenTIomodemizacji ; 

• Redukcja zanieczyszczeń atmosfery przez likwidację tzw .. ,niskiej emisji" z sektora 

mieszkalnictwa; 

• Podniesienie poziomu wykorzystania OZE w gospodarstwach indywidualnych 

przedsiębiorstwach ; 

• Wzrost liczby zmodernizowanych systemów grzewczych i wprowadzonych w tym 

zakresie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii; 

• Modernizacja oświetlenia 

• Modernizacja stanu nawierzchni dróg lokalnych oraz wdrażanie usprawnień ICT w 

sektorze transportu, 

• Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkałlców Gminy i Miasta; 

• Ograniczenie zużycia i kosztów energii używanej przez odbiorców; 

• Wprowadzenie nowoczesnych technologii w budownictwie; 

• Poprawa bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego; 

• Wdrożenie działań nieinwestycyjnych z zakresu efektywności energetycznej 

zarządzania energią w Mieście i Gminie, zielonych zamówień publicznych. 

W ramach Planu zostały przeanalizowane uwarunkowania i możliwości redukcji zużycia 

energii, wraz z oceną ich efektywności ekologiczno - ekonomicznej. Jako podstawę doboru 

działań PGN wykorzy tuje wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji emisji gazów 

cieplarnianych dla Gminy i Miasta Koziegłowy w zakresie potencjału ekologicznego. 

Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoliła zidentyfikować kluczowe obszary wysokiej 

emisji . Są to miejsca gdzie działania zmierzające do ograniczenia emisji dwutlenku węgla są 

szczególnie potrzebne. 

W ramach zaplanowanych działań określono: 

• zakres działania, 

• podmioty odpowiedzialne za realizację , 

• harmonogram uwzględniający ternliny realizacji, 

• szacowane koszty realizacji inwestycji 

• oszczędności energii fina lnej , 
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• redukcję emisji CO2 , 

• wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

Osiągnięcie zalożonego celów strategicznych będzie możliwe dzięki realizacji konkretnych 

działań w wyznaczonym horyzoncie czasowym (do 2020 roku). 

W ramach Planu Gospodarki N i skoemisyjl1ej dla Gminy 1 Miasta Koziegłowy 

wyszczególniono działania : 

• inwestycyjne, 

• nieinwestycyjne. 

Planowane przedsięwzięcia zostały przyporządkowane do poszczególnych sektorów zgodnie 

z metodologią przyjętą do sporządzania bazowej inwentaryzacji dwutlenku węgla. Zadania, 

których realizatorem będzie Gmina i Miasto Koziegłowy zostały wpisane do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej. Przedsięwzięcia zaplanowane przez inne podmioty i przedsiębiorstwa 

pochodzą z aktualnych Planów Rozwoju lub innych dokumentów określających strategię ich 

działania na najbliższe lata i pozostają w gestjj ich realizatorów. 
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Roczneosn2ędno~ Roczna redukcja emisji 

Podmiot Termin realizacji enel'lll 
Szacowane koszty 

eoz 
Sektor Nazwa zadania 

odpowiedzialny zadania 

[MWh/rok] MgeOz/rok] [zł] 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
Urząd Gminy i 

Miasta 2015-2020 162,45 49,86 500000,00 zł 
publicznej z modernizacją kotłowni 

Koziegłowy 

Budowa, ptlebudowa lIniowej j punktowej 

Infrastruktury transportu zbiorowego (np. 

Budynki zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi Urząd Gminy i 

użyteczności rowerowe, parkingi Park&Ride i Blke&Ride, Miasta 2015-2021 216,73 56,13 1000000,00 zł 

publicznej buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni Koziegłowy 

rowerów wraz z zakupem rowerów; Wdrażanie 

inteligentnych systemów transportowych (ITS) 

Urząd Gminy I 
Montaż instalacji OZE ( instalacje fotowoltaiczne, 

Miasta 2015-2020 227,63 271,11 1 000 000,00 zł 
solarne) na budynkach użyteczności publicznej 

Koziegłowy 
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,- "-
Urząd Gminy i 

Instalacje Wymiana oświetlenia ulicznego na LED Miasta 2015-2020 429,00 510,94 825 000,00 zł 

Koziegłowy 

Usługi, handel, Montaz instalacji fotowoltaicznej na budynkach Inwestorzy 
2015·2020 1330,25 1584,33 nie dotyczy 

ptzemysł prywatnych przedsiębiorstw prywatni 

Inwestorzy 
Modernizacja prywatnych kotłowni 2015-2021 1219,71 495,65 nie dotyczy 

prYWatni 

Urząd Gminy i 
Wymiana źródeł ciepła w budynkach 

Miasta 2017-2020 6338,87 2409,97 6315 000,00 zł Społeczeństwo 
indywidualnych mieszkańców 

Koziegłowy 

Termomodernilacja budynków prywatnych wraz z Inwestorzy 
2015-2022 1108,83 495,65 nie dotyczy 

prywatnymi instalacjami OZE prywatni 
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Słoneczna Gmina (montaź kolektorów słonecznych 
Urząd Gminy i 

Miasta 2015-2020 
na budyn~ach mieszkańców) 

Koziegłowy 

490,00 169.54 2000000,00 zł 

Budowa kolektorów słonecznych ł kotłów na 
Urząd Gminy i 

Miasta 
biomasę 

2015-2021 4856,92 2760,58 11 331 500,00z. 

Koziegłowy 

Urząd Gminy i 

Budowa ogniw fotowoltaiczhych i pomp ciepła Miasta 2015-2021 3901,55 2395,13 21 242 138,00zl 

Koziegłowy 

Likwidacja niskiej emisji poprzez 

wymianę/modernizację indVWidualnych źródeł 
Urząd Gminy i 

Miasta 2015-2021 1808.69 1087,68 1560000,00zł 
ciepła na źródła grzewcze wykorzystujące paliwo 

Koziegtowy 
gazowe 

Edukacja ekologiczna w szkołach. przedszkolach z 

Działania zakresu efektywności energetycznej, organizacja Inwestorzy 
2015-2021 działania pośrednie działania pośrednie 5000,00 zl 

nieinwestycyjne akcji "Sprzataóia ŚWiata", konsl./ltacje I promocja z prywatni 

zakresu odnawialnych śródeł energii, tzW. "zielone 
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ł, 

zamówienia publiczne" 
- ,~ 

Suma 2015-Z0Z0 22090,63 12286,57 45778638,OOzł 
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Skuteczne monitorowanie musi mieć charakter cyklic'Zny. Wymaga WIęC ustalenia 

częstotliwości zbierania i weryfikacji danych . Dane te powinny być zbierane w równych 

odstępach czasu, nie częściej niż raz do roku (z uwagi na czasochłonność inwestycji 

prowadzonych w obszarze gospodarki niskoemisyjnej). Monitorowanie jest niezależne od 

harmonogramu wdrożenia poszczególnych inwestycji i może odbywać się zarówno w trakcie, 

jak i po zakończeniu przedsięwzięć. zawsze w tym samym okresie czasu. Kot1cowe 

podsumowanie efektów wdrożenia nastąpi wraz z końcem okresu planowania tj. po roku 

2020. Dostarczy to kompletnych i rzetelnych danych źródłowych obrazujących postęp 

rzeczowy we wdrażaniu Planu i umożliwi ocenę jego skuteczności. Schemat monitorowania 

przedstawiony został na poniższej grafice. 

I , ' 

~ / ~ ~ r) 
I • , . - , 

Ocenie efektywności podjętych działru1 służyć będą wskaźniki monitorowania. Zestaw 

wskaźników został przyjęty zgodnie z metodologią wskazaną w dokumencie "Ho w to develop 

a Sustainable Energy Action Plan (SEAP) - Guidebook' . Dla każdego z typów działaó 

przyjęto możliwy wskaźnik monitorowania. Działania w typie zaproponowanych nie muszą 
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Ił 

przyczyniać się do osiągania \ zy tkich, szczególnionych efektów, Mają jednak lużyć 

realizacji określonego trendu. 

Trend ten jest zaznaczony jako: 

t -wzrost 

J, - padek. 

Wskaźniki monitorowania efektów j postępóv wdrażania dla wariantu zapropono anego 

Planie ujęto poniższej tabeli . 

Seklor Nazwa zadania W biaik 
Jednostka 

T~ad miary 

Zużycie energII Cieplnej MWh'rok J, 

Powierzchma oble~1ów m1 t 
TermomodernizacJ$ obiektów poddanych 

termomodemizncj i 

<r Liczba obiektów poddanych ZL i fi tennomodemizacjl 
~ 

:i5 ZUtyCIC cncrgll pochodząceJ :> 

J, Q. 
ze żródellradycYJnych MWh ;:; 

' Ol o 
!:i Ilość energll pochodzącej z i tJ MWh 
~ OZE 
:> Liczba obie~1ów i ~ korzystających z OZE zL 
c 
>. Instalacja odnawialnych Powierzchnia zamontowanej .., 
:> 

żródel energll instalacji solarnej / al 

fotowol13icznej 
m! i 

Ud7jal energII pochodzącej 
% i zOZE 

Liczbo zreahzowanych 

. _ .~ ot;' 
Dzialanla niemwcstyc. Jne w zamowlen pubhcznych, w 

~ o ::: zakre ie reali7A1 ji lZW . których aspekt energetyczny 
c ~ ,.. Zielonych zamó,\;eń stanowil.l(dno z krytenum t € ~ szt. 
::l"'''<> publicznych i budowania wyboru Wykonawcy oraz 
al~5. ŚWiadomOŚCI ekologicznej Iloś spotkań 

:> 
ll11cszanców informacyjnycb dla 

nl1eszkanców 

TennomodemlZ1lcja Jak dla obiektów UżytecznoścI 
budynków Jednorodzinnych 

o 
~ Instalacje odnawialnych .2 
:: zr def energII przez Jak dlu obiektów użyteczno i ;; 

pl)'wJtnych wlaścicieli ..>I 
N 

'" obiektów .~ 
::2 Liczba l.modemiz.owanych 

Modemi7.acja mdywidualnych kot/OWili I zlih'vldowanych ZL t ~o!lO\'nl 
kotłów rue ekologicznych 
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g, :g r Instalncje odnawialnych 
~ ; ~ żróJe l ent!rgil 
..... ze.. 

Wymiana Op1'llW 

oswletleniowych ulicznych 

Jak dla Obl ~kIÓ\\ lIzytecZIloscl 

Liczba wymienionych 
oprdw 

5Z!. 

Bieżący nadzór realizacji Planu podlega osobie koordynującej i Zespołowi . 

t 

Szereg obiektywnych czynników zewnętrznych pozwala stwierdzić, że pełna realizacja Planu 

będzie trudna bez wsparcia finansowego planowanych zadaJl inwestycyjnych. 

Co prawda władze Gminy i Miasta Koziegłowy nie mogą narzucić mieszkańcom obowiązku 

wymiany źródeł ogrzewania, mogą ich jednak do tego zachęcać. Pozwalają na to 

znowelizowane przepisy (m.in. ustawa - prawo ochrony środowiska), które umożliwią, by 

takie przedsięwzięcia jak wymiana i modernizacja kotłów, były dofinansowane ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

W KATOWICACH 

Programy finansowane przez WFOŚiGW w Katowicach są skierowane do samorządów 

terytorialnych w celu umożliwienia realizacji zadań mających na celu poprawę stanu 

powietrza atmosferycznego oraz promowania odnawialnych źródeł energii. Zadania te są 

realizowane z korzyścią dla pojedynczego mieszkańca, jak i dla całej gminy/miasta oraz 

terenu województwa. 

Niniejsze opracowanie stanowić może jeden z załączników do wniosku do WFOŚiGW 

w Katowicach o ubieganie się o dofinansowanie prac terrnomodernizacyjnych dla zakresu 

Planu. Samorząd może starać się w ten sposób o dofinansowanie dla swoich mieszkańców. 

Dodatkowo o środki na termomodemizacje starać się może również przedsiębiorstwo 

ciepłownicze na zakres modernizacji, budowy sieci ciepłowniczej oraz przyłącza do 

budynków, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty- na termomodernizację. WFOSIGW 

oferuje w tym przypadku preferencyjne umarzalne pożyczki i kredyty. 

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 
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.lako priorytetowe traktuje się w szczególności te przedsięwzięcia, których realizacja wynika 

z konieczności wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej . 

Zgodnie z " Listą priorytetowych programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, planowanych do finansowania w roku 2014" Fundusz dofinansowuje 

następujące zadania: 

5. OcIu'ona klimatu 

5.1. Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii obiektów 

wysokosprawnej kogeneracji. 

5.2. Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów działania. 

5.3 . System zielonyoh inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). 

5.4. Efektywne wykorzyS1aoie energii. 

5.5. Współfinansowanie IX osi priorytetowej Programu Operacy';nego Infrastruk.1ura 

i Środowisko - infi'astruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność 

energetyczna. 

5.6. Realiza~ia przedsięwzięć finansowanych ze środków pochodzących z darowizny rządu 

Królestwa Szwecji . 

5.7. Inteligentne sieci energetyczne. 

5.8. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój 

rozptoszonych odnawialnych źródeł energii. 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTW A ŚLĄSKIEGO NA 

LATA 2014-2020 

IV Oś priorytetowa Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii gospodarka 

niskoemisY.ina. 

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii. 

Celem działania jest przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz poprawa 

konkurencY.iności regionalnej gospodarki poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych w stosunku do energii źródeł konwencjonalnych. 

Uzasadnieniem podjętego działania jest konleczność eliminacji lub ograniczenia ilości 

substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Osiągnięcie ww. celu będzie 

realizowane poprzez rozwiązania sprzyjające wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii a 

także poprawie efektywności produkcji energii. 
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H minach 1. prz)'kladowego rodzaju projektu przewidywane jest wsparcie budowy każdej 

instalacji/infrastruktury wykorzy tującej OZE. w tym instalacji kogeneracyjnych. a także 

budowa/modernizacja infra truktury służącej wlączeniu źródła wykorzystującego OZE do 

sieci dystrybucyjnej. 

Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w inji'astruktllrze 

publicznej i sektorze mieszkaniowym. 

Celem działania jest przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz poprawa 

konkurencyjności regionalnej gospodarki. poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej 

ze źródeł odnawialnych w stosunku do źródeł konwencjonalnych, zmniejszenie 

energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego, a także popra-.: a 

jakości powietrza w regionie, poprawa efektywności produkcji zużycia energii oraz wzrost 

produkcji dystrybucji energii z odnawialnych źródeł. 

W ramach J. przykładowego rodzaju projektu (1 . Likwidacja "niskiej emisji ' poprzez 

wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do 

sieciowych nośników ciepła) możliwa będzie zarówno wymiana kotłów nieefektywnych 

ekologicznie na kotły charakteryzujące się zwiększoną sprawnością energetyczną oraz 

podłączenie budynków do istniejących sieci cieplnych. Przewiduje się możliwość wsparcia 

projektów w formule projektów typu " słoneczne gminy" (tu: np. niskoemisyjne gminy) -

realizowanych głównie na obszarze gmin o rozproszonej zabudowie jednorodzinnej (gminy 

małe). Na terenie gmin dużych możliwe podłączanie budynków do sieci Gminnych. 

W ramach 2. przykładowego (2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych) rodzaju projektu możliwa będzie kompleksowa 

tennomodemizacja obiektu poprzez poprawę izola yjności przegród budowlanych, a także 

wymianę okien i drzwi zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności. Ponadto w ramach 

projektu, jako element kompleksowej modernizacji energetycznej obiektu dopuszcza się także 

działania związane z wymianą oświetlenia na energooszczędne (w tym systemy zarządzania 

oświetleniem obiektu), przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem 

do źródła ciepła) oraz przebudową systemów wentylacji i klimatyzacji . Zabudowa instalacji 

wykorzystujących OZE możliwa jest jedynie jako element szerszych działań związanych z 

poprawą efektywności energetycznej obiektów objętych projektem. W ramach 2 typu projektu 

nie przewiduje się termomodernizacji budynków jednorodzinnych. 
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W ramach 3. przykładowego (3. Budowa instalacji OZE w modemizowanych energetyczni e 

budynkach) rodzaju projektu mozJiwe jest wsparcie budowy instalacji/ infrastruktw'y 

wykorzystująct:i OZE wyłącznie wraz z 1. illub 2. przykładowym rodzajem projektu. 

Działanie -J.-J Jrv okosprawl1a kogeneracja 

Celem działania jest zwiększenie efektywności produkcji energii elektrycznej i cieplnej 

poprzez wykorzystanie źródeł kogeneracyjnych. Uzasadnieniem podjętego działania jest 

konieczność eliminacji lub ograniczenia ilości substancji zanieczyszczających 

wprowadzanych do powietrza. Osiągnięcie ww. celu będzie realizowane poprzez rozwiązania 

sprzyjające poprawie efektywności produkcji i wykorzystania energii 

W ramach l . przykładowego rodzaju projektu możliwa jest realizacja projektów polegających 

na wykorzystaniu (budowie) jednostek kogeneracyjnych opartych o źródła energji inne aniżeli 

OZE, węgiel kamienny i brunatny. Przewiduje się możliwość wsparcia zabudowy układów 

energetycznych wykorzystujących metan z odmetanowania kopalń. 

Działanie 4.5 Niskoemi~yjl1y transport Gminy i efektywne oświetlenie 

Celem działania jest promowanie zrównoważonej mobilności Gminnej i efektywnego 

energetycznie oświetlenia. Cel będzie realizowany przez inwestycje w infrastrukturę i tabor 

,czystej" komunikacji publicznej oraz kompleksowe inwestycje służące ruchowi pieszemu 

i rowerowemu obejmujące np. centra przesiadkowe, parkingi rowerowe, parkingi Park&Ride, 

a także wdra.zanie inteligentnych systemów transportowych. Dodatkowo w ramach działania 

wspierany będzie montażl instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach. 

Uzasadnieniem podjętego działania jest ograniczenie zanieczyszczenia środowiska poprzez 

poprawę konkurencyjności i obniżenie emisyjno 'ci transportu zbiorowego oraz udogodnienia 

dla ruchu niezmotoryzowanego (pieszego, rowerowego) i montaż efektywnego energetycznie 

oświetlenia ulicznego. 

Przykładowe rodzaje projektów: 

1. Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego 

(np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride). 

2. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (lTS) . 

3. Zakup tabOlu autobusowego i tramwajowego na potrzeby transportu publicznego. 
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4. Poprawa efektywności energetycznej oświet l enia. 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014-

2020 

POliŚ 2014-2020 kontynuuje główne kienmki inwestycji określone w jego pop17edniku -

POIiŚ 2007-2013.. Dotyczą one p17ede wszystkim rozwoju infrastruktury technicznej kraju 

w najważniejszych sektorach gospodarki. Głównym źródłem finansowania POliŚ 2014-2020 

jest Fundusz Spójności (PS), którego podstawowym celem jest wspieranie rozwoju 

europejskich sieci transpOltowych oraz ochrony środowiska w krajach UE. Dodatkowo 

przewiduje się wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 

W ramach Programu określono 10 osi priorytetowych, finansowanych z Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Najważniejsze priorytety dla realizacji 

Planu zostały ujęte w wymienionych punktach: 

II. OŚ PRJORYTETOWA- Zmniejszenie emisyjności gospodarki 

W ramach osi realizowane będą następujące priorytety: 

• wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych ' 

• promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii 

w przedsiębiorstwach ; 

• wspieranie efek.1ywności energetycznej , inteligentnego zarządzania energią 

i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym 

w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym; 

• rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich 

i średnich poziomach napięcia; promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich 

rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów Gminnych w tym wspieranie 

zrównoważonej multimodalnej mobilności Gminnej i działań adaptacyjnych mających 

oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu; 

• promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła energii 

elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. 

IV. OŚ PRIORYTETOWA- Rozwój sieci droga'wej TEN-T i transportu multimodalnego 

W ramach osi realizowane będą następujące priorytety: 
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• wsplerarue ll1ultimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transpOltu poprzez 

inwestycje w TEN-T; 

• rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) 

i niskoemisyjnych systemów transportu. w tym śródlądowych dróg wodnych 

i transportu morskiego portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów 

lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej. 

VIJI. OŚ PRlOR YTETOWA- Rozwój ni koemisyjnego transportu zbiorowego w miastach 

W ramach osi realizowane będzie realizowane promowanie strategii niskoemisyjnych dla 

wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów Gminnych, w tym wspieranie 

zrównoważonej multimodalnej mobilno 'ci Gminnej i działań adaptacyjnych mających 

oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu. 

IX. OŚ PRIORYTETOWA- PoprCf'A1a bezpieczeństwa energetycznego 

W ramach osi realizowane będzie realizowane zwiększenie efektywności energetycznej 

i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, 

magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii 

ze źródeł odnawialnych. 
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