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1 Podstawa prawna i metodyka opracowania  

 

1.1 Podstawa i cel opracowania 
 

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to strategiczny dokument dla Gminy, mający wpływ na lokalną 

gospodarkę ekologiczną i energetyczną. PGN zawiera informacje o ilości wprowadzanych do powietrza pyłów 

i gazów cieplarnianych na terenie Gminy, podając 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 niskoemisyjnej dla Gminy Rudziniec pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na 

jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 poz. 831). Posiadanie Planu będzie podstawą do 

uzyskania dotacji m.in. na cele termomodernizacyjne z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 

2014-2020 oraz 2021-2027. 

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 (CO2) na terenie Gminy 

Rudziniec. Cel ten wpisuje się w bieżącą polityką energetyczną i ekologiczną Gminy Rudziniec i jest wynikiem 

dotychczasowych działań i zobowiązań władz samorządowych. 

 

1.2 Zakres Planu 
 

Celem dokumentu jest przedstawienie Planu działań i uwarunkowań, służących redukcji emisji zanieczyszczeń 

powietrza ze szczególnym uwzględnieniem emisji pyłów i CO2. Potrzeba jego przygotowania wynika ze 

świadomości władz Gminy co do znaczenia aktywności w tym obszarze.  

W ramach prac nad niniejszym opracowaniem Urząd Gminy wykonał inwentaryzację źródeł niskiej emisji dla 

Gminy Rudziniec. Głównym elementem inwentaryzacji było przeprowadzenie ankietyzacji wśród ponad 300 

budynków mieszkalnych. Wykorzystano także dane jednostek działających budynkach należących do Gminy. 

Bazowa inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń (rok bazowy 2016) służy ustaleniu jej poziomu referencyjnego 

(wyjściowego) dla dalszych analiz i działań. Emisja CO2 odnosi się do masy dwutlenku węgla powstającego  

w wyniku spalania paliw dla wytworzenia energii potrzebnej odbiorcom. Dane zawarte w Planie są oparte  

o wyniki inwentaryzacji terenowej przeliczone metodą wskaźnikową dającą obraz wartościowy całego 

badanego obszaru. Integralną część opracowania stanowi opis sytuacji ogólnej oraz harmonogram rzeczowo 

finansowy i założenia formalne Planu. 

 

Plan został opracowany z uwzględnieniem wszystkich wymaganych wytycznych.  Plan obejmuje cały obszar 

geograficzny Gminy.  
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Ogólna metodyka 

Do prac nad Planem zastosowano podejście ekspercko-partycypacyjne. To proces, w którym, po fazie analiz  

i diagnoz, prowadzonych przez ekspertów z udziałem przedstawicieli zleceniodawcy (w tym przypadku 

Gminy), powstaje projekt dokumentu, konsultowany następnie z przedstawicielami decydentów  

i interesariuszy. 
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2 Streszczenie 

 

2.1 Stan powietrza w Gminie Rudziniec 
 

Gmina Rudziniec znajduje się w strefie podlegającej ocenie jakości powietrza – strefa śląska. 

Ocena jakości powietrza w województwie śląskim w 2019 roku wykonana wg zasad określonych w art. 89 

ustawy – Prawo ochrony środowiska na podstawie obowiązującego prawa krajowego i UE, przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, zalicza całą strefę śląską, a więc i Gminę Rudziniec 

do obszarów przekroczeń normatywnych (klasa C) dla stężeń zanieczyszczeń PM10, PM2.5, ozon oraz B(a)P. 

Występujące zanieczyszczenia powietrza, spowodowane są w Gminie m.in. przez następujące czynniki: 

• przewaga węgla oraz paliw stałych do ogrzewania budynków mieszkalnych. 

Do emitorów zanieczyszczeń powietrza zlokalizowanych na terenie Gminy zaliczyć należy przede wszystkim 

piece, kotły i piony kominowe gospodarstw domowych na węgiel i drewno oraz zanieczyszczenia 

komunikacyjne.  

Niska emisja jest źródłem takich zanieczyszczeń jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył, 

sadza, a więc typowych zanieczyszczeń powstających podczas spalania paliw stałych i gazowych.  

W przypadku emisji bytowej, związanej z mieszkalnictwem jednorodzinnym zanieczyszczenia uwalniane 

na niedużej wysokości często pozostają i kumulują się w otoczeniu źródła emisji.  

 

2.2 Wyniki bazowej inwentaryzacji 
 

W ujęciu globalnym w Gminie Rudziniec najwięcej zużywanej energii pochodzi z węgla (ok. 51%). Kolejnym 

nośnikiem energii są paliwa transportowe (ok. 18%), a następnie energia elektryczna (ponad 14%).  

Dominującą grupą paliw stosowanych w sektorze zużywającym najwięcej energii - gospodarstwach 

domowych - na potrzeby cieplne, również są paliwa stałe. W tym sektorze to niemal 76% energii końcowej. 

Drugim paliwem co do wielkości zużycia jest biomasa drzewna (ok. 15%). Pozostałe paliwa są wykorzystywane 

w Gminie w mało znaczącym stopniu.  

Węgiel, a także drewno są paliwami, które podczas spalania emitują najwięcej pyłów spośród dostępnych 

źródeł. Fakt ten oraz duża zawartość benzo(a)pirenu w pyle, stanowi przyczynę przekroczeń dopuszczalnych 

stężeń pyłów (PM10) oraz benzo(a)pirenu. Dodatkowo wpływa na to wykorzystanie przestarzałych, 

niskosprawnych kotłów. 

Na stosunkowo wysokim poziomie przedstawia się w Gminie wykorzystanie OŹE w gospodarstwach 

domowych - niemal 3% zużycia, z czego większość stanowią pompy ciepła. 
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Tabela 1. Łączna emisja zanieczyszczeń w Gminie Rudziniec w roku 2016 

Sektor 

Substancja 

PM10 PM2,5 CO2 BaP SO2 NOx CO 

Ilość [Mg/rok] 

Budynki 
mieszkalne  

72,23 66,43 32 797,62 0,07 201,60 39,38 455,97 

Budynki 

komunalne 

(gminne) 

1,15 1,03 1 177,40 0,00 4,66 1,18 10,21 

Budynki 

usługowo-

użytkowe 

23,69 21,91 13 381,61 0,02 60,14 12,11 136,73 

Przemysł 0,24 0,22 5516,75 0,00 1,14 0,20 2,55 

Transport 

publiczny i 

prywatny 

0,52 0,52 7 420,53 0,00 0,05 39,28 175,55 

Oświetlenie 

uliczne 
- - 642,36 - - - - 

Łącznie 97,83 90,10 60 936,28 0,09 267,59 92,14 781,00 

Źródło: Opracowanie własne 

 

2.3  Problemy występujące na terenie Gminy Rudziniec. 
 

Problem szczegółowy 1 

Niska emisja generowana przez obiekty i infrastrukturę komunalną. 

Koszty ponoszone przez Gminę związane z nadmiernym zużyciem energii w budynkach i infrastrukturze 

komunalnej na zaspokojenie potrzeb związanych z oświetleniem i ogrzaniem obiektów. 

Problem szczegółowy 2 

Emisja generowana przez transport. 

Problem szczegółowy 3 

Niska emisja generowana przez gospodarstwa domowe. 

Problem szczegółowy 4 

Niska emisja generowana przez przedsiębiorstwa działające w Gminie.  

Szansa rozwojowa 1 

Wysokie zainteresowanie realizacją zmian w gospodarstwach domowych. 

 

2.4 Planowane działania  
 

DZIAŁANIE 1. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII i WYTWARZANIE ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ - 

BUDYNKI I INFRASTRUKTURA PUBLICZNA. 

DZIAŁANIE 2. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII -  TRANSPORT. 

DZIAŁANIE 3. PROGRAM OGRANICZENIA EMISJI NA LATA 2018-2020. 

DZIAŁANIE 4. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII - SEKTOR DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 

DZIAŁANIE 5. DZIAŁANIA INFORMACYJNE, EDUKACYJNE i PLANISTYCZNE 

Działania przeznaczone do realizacji zostały szerzej opisane w rozdziale 7.3.  
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2.5 Efekt ekologiczny działań 
 

Realizacja działań przyniesie następujący efekt ekologiczny:  

 
Tabela 2. Efekt ekologiczny realizacji działań w Gminie Rudziniec w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 

L.p. Nazwa działania / Poddziałania  

Energia 

końcowa 

uniknięta 

[GJ/rok] 

Produkcja 

energii z 

OŹE 

[GJ/rok] 

Redukcja emisji zanieczyszczeń [Mg/rok] 

PM 10 
PM 

2,5 
CO2 BaP SO2 NOx CO 

PROGRAM OGRANICZENIA EMISJI na lata 2021-2025 

 3.1 

a. Wymiana pieców/kotłów węglowych na 

węglowe spełniające wymogi ekoprojektu 
12328,9 0,00 10,27 9,17 1697,18 0,03 35,30 2,57 36,43 

b. Wymiana pieców/kotłów węglowych kotły 

na gazowe   
2529,0 0,00 2,67 2,38 714,22 0,01 10,67 1,53 23,79 

c. Wymiana pieców/kotłów węglowych na 

kotły biomasę spełniające wymogi 

ekoprojektu 

2465,8 0,00 2,04 1,79 943,83 0,00 8,98 0,95 18,99 

d. Wymiana pieców/kotłów węglowych na 

ogrzewanie elektryczne 
531,1 0,00 0,30 0,27 -50,77 0,00 1,13 0,20 2,53 

e. Wymiana pieców/kotłów węglowych na 

pompę ciepła 
2655,5 2655,50 1,50 1,34 -253,84 0,00 5,67 1,00 12,67 

  Działanie  Razem 20510,30 2655,50 16,78 14,95 3050,62 0,04 61,75 6,25 94,41 

 Źródło: opracowanie własne 
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2.6 Harmonogram działań  
 
Tabela 3. Zestawienie przewidzianych działań poza Programem PONE 

Sektor Nazwa zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Termin 
realizacji 
zadania 

Roczne 
oszczędności 

energii 

Roczna 
redukcja 

emisji CO2 

Produkcja 
energii z OZE 

Szacowane 
koszty 

[MWh/rok] [MgCO2/rok] [MWh/rok] [zł] 

Budynki 
użyteczności 

publicznej 

Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej 
zlokalizowanego w Rudzińcu przy ul. Opolskiej 8, użytkowanego w 

celach statutowych przez Ludowy Klub Sportowy AMATOR RUDZINIEC 
oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu 

Urząd Gminy 2021 

63,85 32,22 20,31 531 055,76 zł 

 

Wykonanie instalacji PV, powietrznych pomp ciepła oraz kotła na 
biomasę w 11 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Rudziniec 

571,82 323,21 571,82 1 298 342,64 zł 

 

 

Suma 2021  635,67 355,43 592,13 1 829 398,40  

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 4 Nakłady finansowe PONE na lata 2021-2025 – prace planowane 

 Lp. Rodzaj inwestycji 

Nakład w latach 

RAZEM 

Liczba beneficjentów w latach RAZEM 

2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025  

3.1. 

Wymiana pieców i kotłów 
węglowych na kotły 
węglowe spełniające 
wymogi ekoprojektu 

520 000 520 000 520 000 520 000 520 000 2 600 000 65 65 65 65 65 325 

3.2. 
Wymiana pieców i kotłów 
węglowych na kotły 
gazowe   

80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 400 000 10 10 10 10 10 50 

3.3. 

Wymiana pieców i kotłów 
węglowych na kotły  na 
biomasę spełniające 
wymogi ekoprojektu 

104 000 104 000 104 000 104 000 104 000 520 000 13 13 13 13 13 65 

3.4. 
Wymiana pieców i kotłów 
węglowych na ogrzewanie 
elektryczne 

16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 80 000 2 2 2 2 2 10 

3.3. 
Wymiana pieców i kotłów 
węglowych na pompę 
ciepła 

80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 400 000 10 10 10 10 10 50 

Źródło: opracowanie własne. 
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3 Diagnoza stanu obecnego  

 

3.1 Aspekty prawne regulujące ochronę powietrza  
 

Największy wpływ na kształtowanie przepisów z zakresu ochrony powietrza mają rozwiązania w tym zakresie 

przyjmowane i obowiązujące w Unii Europejskiej. Źródłem obowiązku harmonizacji polskiego prawa z prawem 

wspólnotowym jest Układ Europejski z 16 grudnia 1991 roku (Dz.U. 1994 nr 11 poz. 38), który wszedł w życie 

1 lutego 1994r. Na mocy art. 68 i 69 tego układu Polska zobowiązała się do zharmonizowania swego prawa, 

w tym ekologicznego, z prawem wspólnotowym. Zbliżanie polskiego ustawodawstwa do prawa UE ma 

charakter zobowiązania jednostronnego, a jego wykonanie rozciąga się na okres 10 lat, licząc od momentu 

wejścia w życie układu stowarzyszeniowego. Akty prawne uchwalane po roku 1989 w mniejszym lub większym 

stopniu redagowane były z uwzględnieniem prawa wspólnotowego. 

 

3.1.1 Aspekty prawa Unii Europejskiej 

 

Wśród wspólnotowych aktów prawnych w dziedzinie ochrony środowiska istotne znaczenie dla ochrony 

powietrza mają dyrektywy: 

• w zakresie emisji (stężenie zanieczyszczenia w powietrzu) zanieczyszczeń: 

o dyrektywa Rady 96/62/WE w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza (dyrektywa 

ramowa); 

oraz dyrektywy pochodne: 

o dyrektywa Rady 1999/30/WE odnosząca się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, 

dwutlenku azotu i tlenków azotu w otaczającym powietrzu, 

o dyrektywa 2000/69/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca wartości dopuszczalnych 

benzenu i tlenku węgla w otaczającym powietrzu, 

o dyrektywa 2002/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnosząca się do ozonu  

w otaczającym powietrzu, 

o decyzja Rady 97/101/WE ustanawiająca system wzajemnej wymiany informacji i danych 

pochodzących z sieci i poszczególnych stacji dokonujących pomiarów zanieczyszczeń 

otaczającego powietrza w Państwach Członkowskich, 

o dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie arsenu, kadmu, rtęci  

i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu. 

W dniu 11 czerwca 2008 r. weszła w życie dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  

21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). Wprowadza ona nowe 

mechanizmy dotyczące zarządzania jakością powietrza w strefach i aglomeracjach. Podstawową funkcją 

dyrektywy jest wprowadzenie nowych norm jakości powietrza dotyczących drobnych cząstek pyłu 

zawieszonego (PM2,5) w powietrzu oraz zweryfikowanie i konsolidacja istniejących aktów unijnych 

w zakresie ochrony powietrza (96/62/WE, 99/30/WE, 2000/69/WE, 2002/3/WE). 

• w zakresie emisji do powietrza: 

o dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania 

zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu, 
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o dyrektywa Rady 92/112/EWG z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie procedur harmonizacji 

Planów mających na celu ograniczanie i ostateczną eliminację zanieczyszczeń powodowanych 

przez odpady pochodzące z przemysłu dwutlenku tytanu, 

o dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego 

zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, 

o dyrektywa Rady 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków spowodowanej 

użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych 

urządzeniach (VOC), 

o dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spalania odpadów, 

o dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczania emisji 

niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (LCP), 

o dyrektywa 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji 

lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych  

w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów, a także 

zmieniająca dyrektywę 1999/13/WE. 

W dniu 7 stycznia 2011 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia  

24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich 

kontrola) (ogłoszona w Dzienniku Ustaw UE z dnia 17 grudnia 2010 r.). Kraje członkowskie mają obowiązek 

wprowadzenia jej rozwiązań do przepisów krajowych do dnia 7 stycznia 2013 r. Wprowadza ona nowe 

mechanizmy dotyczące zarówno zintegrowanego systemu zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza i ich 

kontroli, jak również nowe, ostrzejsze wymagania niż dotychczas wynikające z ww. dyrektyw „emisyjnych”. 

Podstawową funkcją dyrektywy jest wprowadzenie nowych mechanizmów i standardów emisji z niektórych 

branż przemysłu do powietrza oraz zweryfikowanie i konsolidacja istniejących aktów unijnych w zakresie 

ochrony powietrza (87/217/EWG, 92/112/EWG, 96/61/WE, 1999/13/WE, 2000/76/WE, 2001/80/WE,). 

w zakresie krajowych pułapów emisyjnych: 

• dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie krajowych poziomów emisji dla 

niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (NEC). 

Dyrektywy i decyzje wprowadzające do prawa UE ustalenia konwencji międzynarodowych (m.in.): 

• dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. 

ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz 

zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE, 

• dyrektywa 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. zmieniająca 

dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 

Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów projektowych Protokołu z Kioto, 

• dyrektywa 2008/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca 

dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami 

emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, 

• dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca 

dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, 

• decyzja Komisji nr 2007/589/WE z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiającą wytyczne dotyczące 

monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 

2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, 
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• rozporządzenie Komisji (WE) nr 916/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji 

(WE) nr 2216/2004 w sprawie ujednoliconego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do 

dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, 

• rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego 

i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego  

i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, 

• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r.  

w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, 

• rozporządzenie Komisji (UE) nr 744/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie 

1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową,  

w zakresie zastosowań krytycznych halonów, 

• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie 

niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych. 

Globalne konwencje ekologiczne dotyczące ochrony powietrza: 

• Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i Protokół z Kioto, 

• Konwencja o Transgranicznym Zanieczyszczaniu Powietrza na Dalekie Odległości i Protokoły do tej 

konwencji dotyczące ograniczania emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, lotnych związków 

organicznych, metali ciężkich oraz trwałych związków organicznych, 

• Konwencja Wiedeńska w sprawie ochrony warstwy ozonowej i Protokół Montrealski w sprawie 

substancji zubażających warstwę ozonową, z poprawkami, 

• Konwencja Sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych. 

 

3.1.2 Aspekty prawa polskiego 

 

Podstawowe polskie akty prawne związane z ochroną powietrza to: 

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1219),  

• ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 

substancji (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1077), 

• ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych 

fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2158). 

Ustawy o charakterze ogólnym i uzupełniającym: 

1. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713), 

2. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 920), 

3. ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020 

poz. 283), 

4. ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 

293), 

5. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333), 

6. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1076), 

7. ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 264), 

8. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 833) wraz  

z rozporządzeniami, 

9. ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2020 poz. 261). 
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W kontekście realizacji Programu Ograniczenia Emisji ważne są dwa akty prawne: 

1. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu 

dla kotłów na paliwa stałe 

Od 1 stycznia 2020r. nowe kotły na paliwo stałe muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów 

określonych w w/w rozporządzeniu. 

Oznacza to, że nowe kotły na paliwa stałe muszą legitymować się poniższymi właściwościami: 

✓ sezonowa efektywność energetyczna nie może być mniejsza niż 75% dla kotłów o mocy nominalnej 

20 kW lub mniejszej oraz 77% dla kotłów o mocy znamionowej przekraczającej 20 kW, 

✓ emisja tlenku węgla: 

•  kotły z automatycznym podajnikiem - nie więcej niż 500 mg/m3, 

•  kotły z ręcznym podawaniem paliwa - nie więcej niż 700 mg/m3. 

✓ emisja tlenku azotu: 

•  kotły na biomasę - nie więcej niż 200 mg/m3, 

•  kotły na paliwa kopalne - nie więcej niż 350 mg/m3. 

✓ emisja organicznych związków gazowych: 

•  kotły z automatycznym podajnikiem - nie więcej niż 20 mg/m3, 

•  kotły z ręcznym podawaniem paliwa - nie więcej niż 30 mg/m3. 

✓ emisja cząstek stałych: 

•  kotły z automatycznym podajnikiem - nie więcej niż 40 mg/m3, 

•  kotły z ręcznym podawaniem paliwa - nie więcej niż 60 mg/m3. 

W przypadku korzystania z dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach wymagane jest, aby kotły 

węglowe i na biomasę przewidziane do zabudowy w ramach zadań objętych PONE spełniały ponadto wymogi 

5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012. Zarówno spełnienie wymogów ekoprojektu, jak 

i 5 klasy musi być potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez akredytowane laboratorium.  

Zarówno w przypadku 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012, jak i ekoprojektu 

(ecodesign) dopuszczalna emisja pyłu z kotła została określona na poziomie 40 mg/m³. Natomiast tylko kotły 

zgodne z ekoprojektem gwarantują dotrzymanie norm emisji również w trakcie pracy przy niższym obciążeniu 

kotła. To ważne, gdyż kocioł rzadko pracuje na pełnej mocy. Przy niższym obciążeniu warunki spalania są 

gorsze, co powoduje wyższą emisję pyłu i tlenku węgla. Wymagania ekoprojektu wprowadzają w stosunku 

do wymagań normy PN-EN 303-5:2012 konieczność weryfikacji sezonowej efektywności i emisji 

zanieczyszczeń, która uwzględnia pracę kotłów przy mniejszej mocy niż nominalna.  

 

2. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 

stałych, które weszło w życie 4 listopada 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1890). 

Ważne w kontekście walki z niską emisją jest rozporządzenie, które określa: zawartość popiołu, zawartość 

siarki całkowitej, wartość opałową, wymiar ziarna, zawartość podziarna, zawartość nadziarna i zawartość 

wilgoci całkowitej dla 9 grup paliw stałych. Dodatkowo od 1 lipca 2020r. miał kupić mogą tylko właściciele 

instalacji o mocy ponad 1MW, a więc to paliwo nie będzie już dostępne dla właścicieli budynków 

jednorodzinnych. 

Ministerstwo wprowadziło również świadectwa jakości paliw w ramach obowiązującej od 12 września 2018 r. 

ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1200 z późn. zm.). 

Ustawa ta dotyczy paliw stałych wykorzystywanych w domowych kotłach (o mocy do 1MW). Od 4 listopada 

2018r. każdy mieszkaniec, który kupuje węgiel powinien otrzymać informacje nie tylko o tym jakie są jego 
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parametry, ale też czy to paliwo spełnia wymagania jakościowe. Warto upomnieć się o takie świadectwo 

podczas zakupu węgla. 

  

3.2 Analiza regionalnych planów istotnych z punktu widzenia PGN 

3.2.1 Strategia Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 

2020 z perspektywą do 2030  

 

Strategia RIT Subregionu Centralnego formułuje następującą wizję Subregionu: W 2025 roku obszar 

Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego jest ważnym ośrodkiem metropolitalnym Polski i Europy 

Środkowej. Inwestycje i przedsięwzięcia rozwojowe konsekwentnie realizowane w poprzedzającym 

trzydziestoleciu, w tym, ze znaczącym udziałem finansowania Unii Europejskiej, pozwoliły na udane 

przeprowadzenie zarówno znaczącej restrukturyzacji gospodarczej, jak i odnowy tkanki urbanistycznej 

Katowic oraz ich otoczenia funkcjonalnego.  

Cele Strategiczne RIT: 

Cel. CS1. Rozwój kapitału ludzkiego bazujący na zatrudnialności i spójności społeczno-gospodarczej S.C. 

Cel. CS2. Zdrowe środowisko życia w SC dzięki zmniejszonej antropopresji. 

 

PGN realizuje m.in. Cel strategiczny 2: 

Działanie D2.1.2. Zapobieganie niskiej emisji w nieruchomościach publicznych i budynkach mieszkaniowych. 

3.2.2 Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego  

Dokument przyjęty uchwałą Nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. 

Programu został opracowany w związku z odnotowaniem w 2018 roku przekroczenia standardów jakości 

powietrza w województwie śląskim.  

Celem Programu ochrony powietrza jest wskazanie przyczyn wystąpienia przekroczeń poziomów 

dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5, a także poziomów docelowych benzo(a)pirenu, 

ozonu (tylko strefa śląska) i dwutlenku azotu (tylko w strefie aglomeracja górnośląska), a następnie wskazanie 

działań naprawczych, które pomogą poprawić jakość powietrza. 

Jako działania niezbędne do przywrócenia standardów jakości powietrza autorzy Programu zaproponowali 

m.in.: 

Ograniczanie emisji z urządzeń małej mocy do 1 MW poprzez: 

• PRIORYTET 1: Zastąpienie niskosprawnych urządzeń siecią ciepłowniczą lub urządzeniami wykorzystującymi 

odnawialne źródła energii;  

• PRIORYTET 2: Zastąpienie niskosprawnych urządzeń urządzeniami opalanymi gazem, urządzeniami 

opalanymi olejem, ogrzewaniem elektrycznym lub urządzeniami spełniającymi minimum wymogi jakościowe 

ekoprojektu dla urządzeń na paliwa stałe;  

• PRIORYTET 3: Ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację obiektów ogrzewanych w sposób 

indywidualny. 

Dla strefy śląskiej zostało zaplanowane do wykonania działanie: ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy 

do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych. 

Prace zmierzające do obniżenia emisji z indywidualnych systemów grzewczych opalanych paliwami stałymi, 

będą obejmować przede wszystkim poniższe czynności i powinny być dokonywane z poniżej ustaloną 

hierarchią:  



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i Program Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec – aktualizacja 2020 

 

 

20 

1) zastąpienie niskosprawnych urządzeń grzewczych podłączeniem do sieci ciepłowniczej, gdy istnieją 

techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia;  

2) prowadzenie działań zmierzających do wymiany niskosprawnych kotłów na paliwa stałe w miarę możliwości 

technicznych i ekonomicznych na:  

− OZE (głównie pompy ciepła),  

− urządzenia zasilane gazem,  

− urządzenia zasilane olejem opałowym,  

− ogrzewanie elektryczne,  

− nowe kotły węglowe spełniające wymagania ekoprojektu.  

Wymianę niskosprawnych źródeł ciepła należy przeprowadzać w budynkach mieszkalnych (jedno 

i wielorodzinnych), budynkach użyteczności publicznej, budynkach usługowych, produkcyjnych i handlowych;  

3) stosowanie w projektowanych nowych budynkach w miarę możliwości technicznych i ekonomicznych 

hierarchii źródeł ogrzewania:  

− podłączenie do sieci ciepłowniczej,  

− OZE (głównie pompy ciepła),  

− urządzeń zasilanych gazem,  

− urządzeń zasilanych olejem opałowym,  

− ogrzewania elektrycznego,  

− montaż nowych kotłów węglowych spełniających wymagania ekoprojektu.  

4) podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.  

Ponadto w ramach działania pn.: ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje 

spalanie paliw stałych, w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynków, w których dokonywana jest 

wymiana urządzeń grzewczych wskazane jest prowadzenie działań termomodernizacyjnych, tj. docieplenie 

ścian, stropów, dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.  

Samorząd gminny powinien udzielać wsparcia finansowego ze środków własnych lub pozyskanych ze źródeł 

zewnętrznych np. w postaci dotacji celowej, dla mieszkańców i jednostek wpisanych w lokalne regulaminy 

dofinansowania zgodnie z przyjętymi wytycznymi i ustalonymi priorytetami działań. Dofinansowanie może 

odbywać się na zasadach określonych w dokumentach lokalnych, jak np.: PONE, PGN, inne formy 

regulaminów dofinansowania. Samorządy gminne udzielające dofinansowania powinny wymagać 

oświadczenia o likwidacji starego źródła ciepła, w celu zabezpieczenia osiągnięcia zakładanego efektu 

ekologicznego i ochrony przed niewłaściwym wykorzystaniem przyznanych środków.  

Jest to prawo miejscowe i gminy są zobligowane do jego stosowania i wykonania. 

 

3.2.3 Uchwała antysmogowa 

 

7 kwietnia 2017 r. Sejmik Województwa Śląskiego przegłosował uchwałę w sprawie wprowadzenia na 

obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 

paliw. 

Uchwała antysmogowa to regulacja prawna, która dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pieców  

i kominków na paliwo stałe niezależnie od ich przeznaczenia, tzn. na ogrzewanie budynków, ogrzewanie wody, 

przygotowanie posiłków, a więc: 

• mieszkańców, 

• prowadzących działalność gospodarcza (kotły o mocy do 1 MW), 

• właścicieli budynków wielorodzinnych, 

• spółdzielnie, wspólnoty, 
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• samorządy lokalne. 

Od 1 września 2017 roku każdy nowy kocioł powinien spełniać normy emisyjne minimum klasy 5 (posiadać 

certyfikat wydany zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012) lub wymogi ekoprojektu (zgodnie z rozporządzeniem 

Komisji Europejskiej).  

Dla pozostałych kotłów niespełniających norm emisyjnych zamontowanych przed 1 września 2017r. 

wprowadzono daty graniczne w zależności od wieku użytkowanego kotła: 

• kocioł eksploatowany powyżej 10 lat od daty produkcji lub nieposiadający tabliczki znamionowej 

należy wymienić do końca 2021 r.; 

• kocioł użytkowany od 5 do 10 lat od daty produkcji powinien być wymieniony do końca 2023 r.;  

• kocioł poniżej 5 lat od daty produkcji należy wymienić do końca 2025 r.; 

• kocioł klasy 3 i 4 powinien być wymieniony do końca 2027 r.  

Wymiana musi nastąpić na jeden ze wskazanych kotłów: 

• kocioł automatyczny klasy 5 lub ekoprojekt; 

• kocioł ręczny klasy 5 lub ekoprojekt; 

• kocioł zgazowujący drewno klasy 5 lub ekoprojekt. 

lub zastosowanie innych źródeł ciepła, jak ciepło systemowe, gaz, pompa ciepła, fotowoltaika, elektrownia 

wiatrowa itp.    

W obszarze stosowania odpowiednich paliw stałych uchwała zakazuje od 1 września 2017 r. używania paliw, 

których spalanie powoduje bardzo wysoką emisję trujących substancji do atmosfery, tj.: 

1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, 

2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, 

3) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%, 

4) biomasy stałej (drewno, pelet, słoma itp.), której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%. 

Stosownie do art. 334 Prawa ochrony środowiska „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, 

określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art 96, podlega karze grzywny”. Zgodnie 

z art 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym 

można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych 

w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł (art 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).  

Organem uprawnionym do nakładania mandatów na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska 

na  gruncie aktualnego stanu prawnego jest Policja oraz Inspektor Ochrony Środowiska.  

Niniejszy dokument jest tworzony zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami antysmogowymi. 

 
Tabela 5. Porównanie wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymagań ekoprojektu określonych 

w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. dla kotłów na paliwa stałe z automatycznym podawaniem 

paliwa 

Wymagania dla kotłów 
na paliwa stałe z 
automatycznym 

podawaniem paliwa 

Klasa 5 
Norma PN-EN 303-5:2012 

Ekoprojekt 
Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z 

28 kwietnia 2015 r. 

Sposób weryfikacji 
wymagań w zakresie 
efektywności i emisji 

Wymagania muszą być 
spełnione dla pracy kotła przy 
nominalnej mocy cieplnej, a w 
przypadku emisji CO i OGC także 
przy 30% nominalnej mocy 
cieplnej 

Wymagania muszą być spełnione dla 
średniej ważonej wartości uzyskanych dla 
znamionowej mocy cieplnej (z wagą 0,15) 
i przy 30% znamionowej mocy cieplnej (z 
wagą 0,85). Średnia ważona ustalana jest 
więc według wzoru Es = 0,85*Esp + 
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Wymagania dla kotłów 
na paliwa stałe z 
automatycznym 

podawaniem paliwa 

Klasa 5 
Norma PN-EN 303-5:2012 

Ekoprojekt 
Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z 

28 kwietnia 2015 r. 

0,15*Esn, gdzie Esn to wartości uzyskane 
dla znamionowej mocy cieplnej a Esp to 
wartości uzyskane dla 30% znamionowej 
mocy cieplnej. 

Efektywność 
energetyczna 

Sprawność kotła: 
od 87% do 89% (ustalana wg 
wzoru η = 87 + log Q, gdzie Q to 
moc cieplna kotła w kW) 

Sezonowa efektywność energetyczna 
kotła: 
75% dla kotłów o znamionowej mocy 
cieplnej do 20 kW 77% dla kotłów o 
znamionowej mocy cieplnej powyżej 20 
kW 

Emisja tlenku węgla 
(CO) 

Maksymalna emisja przy 
nominalnym obciążeniu kotła i 
przy 30% obciążenia 
nominalnego: 
500 mg/m³ 

Emisja dla sezonowego ogrzewania 
pomieszczeń: 
500 mg/m³ 

Emisja organicznych 
związków gazowych 
(OGC) 

Maksymalna emisja przy 
nominalnym obciążeniu kotła i 
przy 30% obciążenia 
nominalnego: 
20 mg/m³ 

Emisja dla sezonowego ogrzewania 
pomieszczeń: 
20 mg/m³ 

Emisja pyłu (PM) Maksymalna emisja przy 
nominalnym obciążeniu kotła: 
40 mg/m³ 

Emisja dla sezonowego ogrzewania 
pomieszczeń: 
40 mg/m³ 

Emisja tlenków azotu 
(NOx) wyrażonych jako 
ekwiwalent dwutlenku 
azotu (NO₂) 

nie dotyczy Emisja dla sezonowego ogrzewania 
pomieszczeń: 
200 mg/m³ dla kotłów na biomasę 
350 mg/m³ dla kotłów na paliwa kopalne 

Źródło: https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/ 

 

 

 

3.2.4 Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019  

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024  

 

Pogram został uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego dnia 31 sierpnia 2015 r. uchwałą  

nr V/11/8/2015. 

W zakresie „ochrona powietrza atmosferycznego” Program przewiduje: 

Cel długoterminowy do roku 2024: Znacząca poprawa jakości powietrza na obszarze województwa śląskiego 
związana z realizacją kierunków działań naprawczych. 
PGN realizuje zapisy POŚ dla Województwa Śląskiego. 

https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/
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3.3 Dokumenty lokalne 
 

3.3.1 Strategia rozwoju Gminy Rudziniec na lata 2016-2022  

 

Dokument przyjęto uchwałą nr XVII/156/2015 Rady Gminy Rudziniec z dnia 22 grudnia 2015 r. 

PGN realizuje m.in. zapisy OBSZARU STRATEGICZNEGO - INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

Cel strategiczny: 

1. Budowa nowej i modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej w celu poprawy jakości życia 

mieszkańców gminy. 

Kierunki działania: 

1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej w gminie – poprawa parametrów technicznych, stanu 

nawierzchni, budowa chodników i kanalizacji deszczowej. 

5. Remont gminnego zasobu mieszkaniowego. 

6. Modernizacja energetyczna gminnych budynków użyteczności publicznej. 

7. Modernizacja oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego. 

8. Rozbudowa gminnej bazy budynków użyteczności publicznej (świetlice, remizy, biblioteka). 

9. Rozwój komunikacji publicznej na terenie gminy wraz z budową centrum przesiadkowego w Rudzińcu  

i zakupem taboru autobusowego. 

11. Podejmowanie działań w kierunku ograniczania niskiej emisji w gminie, likwidacji wyrobów zawierających 

azbest oraz wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców. 

13. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

14. Uzbrajanie terenów przemysłowych gminy. 

 

3.3.2 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rudziniec na lata 2013-2016 

z perspektywą do roku 2020 

 

POŚ określa następujące wyzwania na najbliższe lata, na które odpowiedzią jest PGN: 

Program poprawy dla pola: Powietrze atmosferyczne. 

Cel strategiczny: Zapewnienie dobrej jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Rudziniec. 

Cele krótkoterminowe (do roku 2016) i średnioterminowe (do roku 2020): 

• Ograniczenie niskiej emisji, 

• Ograniczenie uciążliwości systemu komunikacyjnego, 

• Ograniczenie emisji złowonnej, 

• Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
 

W ramach realizacji zadań krótkoterminowych w zakresie ochrony powietrza na terenie Gminy Rudziniec 

„poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji z procesów spalania paliw do celów grzewczych, 

ograniczenie niskiej emisji oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną” przyjmuje się realizację 

następujących zadań szczegółowych: - przygotowanie Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 
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(PONE), - realizacja PONE na terenie Gminy Rudziniec poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany 

systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego. 

 

3.3.3 Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe dla Gminy Rudziniec 

 

Gmina posiada projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe 

aktualizacja z roku 2018. 

W „Projekcie założeń” wskazano: 

• przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, 

• możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia  

20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, 

• prognozę zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 

• wpływ scenariuszy działań na stan zanieczyszczenia powietrza w gminie. 

PGN jest elementem kompleksowej polityki energetycznej gminy. 

 

3.3.4 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Rudziniec 

 

Na podstawie Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XII/125/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 września 2011r. 

Studium określa następujące KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ: 

Kierunki rozwoju systemów komunikacji, w tym m.in.: 

4) Adaptacja i modernizacja istniejących dróg powiatowych i lokalnych. 

5) Modernizacja i przebudowa ulic wiejskich. 

6) Budowa chodników oraz ciągów rowerowych przy drogach i ulicach głównych w terenach zainwestowanych 

poszczególnych sołectw - poza terenami zainwestowanymi poszerzenie i budowa utwardzonych poboczy. 

11) W ramach terenów komunikacyjnych, adaptacja istniejących sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 

oraz ustala się zasadę prowadzenia nowych sieci (wod.-kan. gazociągi średnio i nisko prężne, linie 

energetyczne do 20kV oraz linie telekomunikacyjne). Szczegółowe rozmieszczenie, zachowanie odległości 

między różnego rodzaju sieciami powinno być dokonywane na etapie projektowania realizacyjnego  

w uzgodnieniu z użytkownikami terenów, sieci i jednostkami odpowiedzialnymi za utrzymanie dróg i ulic. 

12) W zmianie studium przyjmuje się orientacyjne szerokości terenów potrzebnych do funkcjonowania  

i przebudowy systemu drogowego – linie rozgraniczające dróg zostaną określone na etapie sporządzania 

planów miejscowych, przy uwzględnieniu szczegółowości mapy zasadniczej lub katastralnej. 

14) Oznakowanie wyznaczonych szlaków rowerowych – na terenach zainwestowanych zaleca się budowę 

ścieżek rowerowych biegnących w pasach drogowych.  

 

Kierunku rozwoju energetyki i telekomunikacji  

Zaopatrzenie w energię elektryczną - W ramach wymiany sieci SN i nN Studium proponuje porządkowanie 

przebiegu tras, według ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Studium utrzymało 

rezerwę, pod przebieg linii 2x400kV + 220kV w kierunku województwa opolskiego oraz zarezerwowało teren 

pod budowę linii 400kV na wysokości Byciny, przy wschodniej granicy gminy. 
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Zaopatrzenie w gaz - Realizacja zaopatrzenia w gaz poszczególnych miejscowości, prowadzona będzie 

sukcesywnie przy spełnieniu warunków technicznych i opłacalności ekonomicznej. W projektowaniu  

i realizacji urządzeń i sieci gazowych, dopuszcza się łączenie poszczególnych miejscowości w różne systemy 

związane ze stacjami redukcyjno - pomiarowymi oraz rodzajami ciśnień w sieci. Przy utrzymaniu istniejących, 

remontach i realizacji nowych gazociągów, należy uwzględniać odległości zabudowy i sposób 

zagospodarowania terenów, wymagane jest stosowanie się do aktualnie obowiązujących rozporządzeń  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. 

 

Zaopatrzenie w ciepło –Zgodnie ze Studium: Potrzeby cieplne istniejącego i projektowanego budownictwa, 

pokrywane będą z indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o czyste nośniki energii  

z dopuszczeniem paliw stałych pod warunkiem stosowania odpowiednich kotłów (o sprawności powyżej 

80%). 

W Studium sformułowane są następujące zadania: 

Zadania w zakresie transportu: 

a) realizacja MOP – Proboszczowice - Chechło przy autostradzie A-4 oraz przebudowa drogi krajowej nr-88 

(do klasy GP1/4-2/2) na odcinku od węzła „Kleszczów” do granicy z miastem Gliwice w perspektywie do 

parametrów drogi głównej ruchu przyspieszonego, 

b) przebudowa drogi krajowej nr 40 relacji Pyskowice - Kędzierzyn-Koźle (G1/2), w tym realizacja obwodnic 

wsi Niewiesze i Bycina, 

c) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 907 relacji Niewiesze - Toszek - Wielowieś (G1/2), z obwodnicą Słupska, 

d) modernizacja dróg powiatowych, 

e) przygotowanie miejsc parkingowych przy drodze krajowej nr 40 i drodze wojewódzkiej nr 907, 

f) utrzymanie i modernizacja linii kolejowej relacji Katowice – Kędzierzyn – Wrocław oraz towarowej linii 

kolejowej ROW – Porty. 

2) Zadania w zakresie systemów uzbrojenia terenów: 

a) utrzymanie i modernizacja przesyłowych linii elektro-energetycznych 400kV, 220kV i 110kV, w tym  

w przypadku remontów, zmiany słupów przełożenie linii 110kV z brzegów zbiornika wodnego „Pławniowice”, 

budowa trójtorowej linii (2x400kV+200kV) w kierunku województwa opolskiego, budowa linii 400kV po 

wschodniej stronie sołectwa Bycina, rozbudowa systemu zaopatrzenia w energię elektryczną średniego 

napięcia (20kV) i stacji transformatorowych dla uzyskania zasileń dwustronnych, utrzymanie i modernizacja 

przesyłowych gazociągów wysokiego ciśnienia, 

b) realizacja gazyfikacji gminy, 

c) sukcesywna budowa na obszarze gminy oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej. 

3) Zadania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego: 

a) eliminacja ponadnormatywnych zanieczyszczeń środowiska z zakładów wymienionych w krajowej  

i wojewódzkiej liście szczególnie uciążliwych dla środowiska, 

b) ochrona zasobów wody pitnej, w tym studni wierconych, 

c) ochrona zbiorników wód podziemnych poprzez ustanowienie obszaru ochronnego, 

d) ochrona obszarów stanowiących istotne znaczenie dla systemu przyrodniczego gminy i regionu, w tym 

doliny rzeki Kłodnicy, dolin potoków, zbiorników wodnych i terenów leśnych poprzez realizację systemu 

odprowadzania i oczyszczania ścieków (program czysta woda w zbiorniku wodnym „Pławniowice” – 

oczyszczalnie: „Niewiesze” i „Bycina”), 

e) eliminacja zagrożeń powodziowych, 

f) neutralizacja odpadów niebezpiecznych dla środowiska. 
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4) Zadania dotyczące ochrony wartości kulturowych i krajobrazu: 

a) rewaloryzacja obiektów i zespołów zabytkowych, w tym wpisanych do rejestru zabytków Województwa 

Śląskiego oraz postulowanych w zmianie Studium gminy Rudziniec do objęcia ochroną konserwatorską, w tym 

dalsza aktywizacja i rozszerzanie form wykorzystania zespołów pałacowych w Pławniowicach, Rudzińcu  

i Bycinie, 

b) ochrona obiektów i zespołów postulowanych w zmianie Studium do objęcia różnymi formami ochrony 

konserwatorskiej. 

5) Zadania w zakresie restrukturyzacji przemysłu: 

a) realizacja przekształceń terenów po PGR-ach, 

b) wykorzystanie oraz odnowa przyrodnicza i przestrzenna terenów zakładów likwidowanych lub 

zmieniających funkcje w trakcie restrukturyzacji gospodarki. 

6) Inne zadania: 

a) pełne przystosowanie pomieszczeń szkoły w Rudzińcu dla potrzeb gimnazjum, 

b) realizacja programu związanego z agroturystyką, 

c) realizacja ścieżek rowerowych. 

7) Wnioski dotyczące ujęcia do wspólnych zadań w programach rządowych i wojewódzkich 

a) budowa i przebudowa podstawowych ciągów drogowo-ulicznych i linii kolejowych związanych z układem 

aglomeracyjnym 

c) przebudowa dróg krajowych nr 88 i nr 40, 

d) przebudowa drogi wojewódzkiej Niewiesze - Wielowieś, 

e) modernizacja dróg powiatowych, 

f) przygotowanie miejsc parkingowych w gminie i przy drogach krajowych. 

g) objęcie ochroną doliny Kłodnicy i dolin potoków, w tym eliminacja zagrożeń powodziowych, 

h) neutralizacja odpadów niebezpiecznych dla środowiska.  

Dokument niniejszy realizuje zapisy Studium. 

 

3.4 Spójność z dokumentami na poziomie krajowym, regionalnym  

i lokalnym 
 

Podsumowując powyższą prezentację programów i planów i zawartych w nich zapisów kierunkowych dla PGN 

należy stwierdzić, że ustalenia PGN pozostają w zgodzie z obowiązującymi uwarunkowaniami politycznymi, 

prawnymi i gospodarczymi. Działania planu są realizacją celów i działań dokumentów wyższego rzędu.  

Zapisy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudziniec są spójne z aktualnymi programami  

i strategiami funkcjonującymi na obszarze Gminy w tym: Strategią Rozwoju Gminy, Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz Programem Ochrony Środowiska. 

Gmina nie posiada Programu Ochrony Powietrza. Gmina realizując działania zawarte w Planie Gospodarki 

Niskoemisyjnej wykonuje zadania planu naprawczego POP dla województwa śląskiego.  

3.5 Charakterystyka Gminy Rudziniec1 

 

3.5.1 Lokalizacja, warunki geograficzne i historyczno-kulturowe 

 

 
1Na podstawie dokumentów strategicznych i opracowań Gminy Rudziniec 
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Gmina Rudziniec położona jest nad Kanałem Gliwickim w zachodniej części powiatu gliwickiego  

i województwa śląskiego, w obrębie Wyżyny Śląskiej. Od północy gmina Rudziniec graniczy z gminą Toszek, 

od wschodu – z gminami: Gliwice i Pyskowice, od południa – z gminą Sośnicowice, natomiast od zachodu –  

z województwem opolskim (gminami Bierawa, Kędzierzyn – Koźle i Ujazd). 

Sołectwa w gminie: Bojszów, Bycina, Chechło, Kleszczów, Ligota Łabędzka, Łany, Łącza, Niekarmia, Niewiesze, 

Pławniowice, Poniszowice, Rudno, Rudziniec (wieś gminna), Rzeczyce, Słupsko, Taciszów, Widów. 
 

Rysunek 1 Gmina Rudziniec 

 
Źródło: Google Maps 

 

Gmina ma charakter rolniczo – leśny, zajmuje powierzchnię 160,4 km2 i liczy ponad 10,64 tys. mieszkańców. 

Jednym z niewątpliwych atutów tej gminy są doskonałe warunki do rozwoju turystyki i rekreacji – 37,5% jej 

powierzchni zajmują lasy i leżą tu aż trzy zbiorniki wodne: Mały i Duży Zbiornik Pławniowice oraz Dzierżno 

Duże (Rzeczyce). Poza Kanałem Gliwickim, przez teren gminy przepływa rzeka Kłodnica oraz liczne potoki.  

Nie brak też interesujących zabytków kultury-najsłynniejsze z nich to okazały zespół pałacowo parkowy  

w Pławniowicach i stare drewniane kościółki w Rudzińcu, Poniszowicach i Bojszowie. Wszystkie te atrakcje  

w połączeniu z sąsiedztwem dużych aglomeracji miejsko-przemysłowych Gliwic i Kędzierzyna- Koźla, sprzyjają 

rozwojowi agroturystyki oraz weekendowej bazy wypoczynkowej dla mieszkańców okolicznych miast.  

Atutem gminy są również dogodne połączenia komunikacyjne. Obecnie jej teren przecina autostrada A4 

relacji Zgorzelec-Przemyśl, a w Łanach i Kleszczowie powstały węzły komunikacyjne.  

Przez gminę Rudziniec biegną również linie kolejowe Opole- Katowice i Katowice- Kędzierzyn-Koźle oraz szlak 

wodny Kanał Gliwicki. 

 
Cechą charakterystyczną dla wszystkich 17 wsi gminy jest skupiona uporządkowana zabudowa stworzona na 
bazie pierwotnych ulicówek, aż do dzisiejszych struktur wieloulicznych.  
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bojsz%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bycina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chech%C5%82o_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kleszcz%C3%B3w_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ligota_%C5%81ab%C4%99dzka
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81any_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C4%85cza_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niekarmia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niewiesze
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82awniowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poniszowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rudno_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rudziniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_wiejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczyce_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82upsko_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tacisz%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wid%C3%B3w_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie)
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Według podziału geomorfologicznego Polski obszar Gminy leży w południowo – zachodniej części Wyżyny 

Śląsko – Krakowskiej, w obrębie makroregionu Wyżyna Śląska i mezoregionu GOP przeciętego doliną rzeki 

Kłodnicy.  

 

Na terenie Gminy udokumentowane złoża surowców mineralnych, występują w rejonie Chechła (złoża 

piasku).  

 

Na terenie Gminy Rudziniec występują następujące obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków:  

• Bojszów - kościół drewniany z XVII wieku;  

• Bycina - oficyna pałacowa murowana z XVIII wieku; pałac murowany z przełomu XVII/XVIII wieku, 

barokowy;  

• Chechło - dwór z pierwszej połowy XIX wieku, murowany klasycystyczny; stanowisko archeologiczne 

(grodzisko średniowieczne typu stożkowego);  

• Kleszczów - stanowisko archeologiczne (grodzisko średniowieczne);  

• Łany - figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem w kaplicy Najświętszej Marii Panny;  

• Łącza - figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem w kościele Najświętszej Marii Panny;  

• Pławniowice - stanowisko archeologiczne wielokulturowe osadnicze; zespół pałacowo- parkowy, 

który tworzą: pałac z kaplicą z 1882-1885 w stylu neomanieryzmu niderlandzkiego, oficyna ze stajnią 

i wozownią z 1881 roku w stylu neomanieryzmu, park krajobrazowy o charakterze kaligraficznym  

z elementami małej architektury, rzadko spotykanymi gatunkami drzew, ogrodzeniem i bramą;  

• Poniszowice - kościół drewniany wraz z wyposażeniem oraz dzwonnicą z XV wieku;  

• Rudno - stanowisko archeologiczne (grodzisko stożkowate średniowieczne z XII-XV wieku); Kościół 

parafialny p.w. Św. Mikołaja w Rudnie wraz z wyposażeniem; 

• Rudziniec - kościół drewniany z XVII wieku, polichromia i wyposażenie kościoła; figurka Święty Jan 

Nepomucen w kapliczce przy cmentarzu komunalnym; pałac z lat czterdziestych XIX wieku, 

eklektyczny oraz park krajobrazowy w stylu angielskim;  

• Taciszów - figura Matki Boskiej z Dziesiątkiem w kościele parafialnym;  

• Widów - stanowisko archeologiczne (grodzisko średniowieczne typu stożkowego).  

 
Przez teren Gminy Rudziniec przebiega wiele tras rowerowych i szlaków pieszych.  

Główne szlaki turystki pieszej to: 

• „Szlak Stulecia Turystyki”, 

• „Szlak Okrężny wokół Gliwic”, 

• „Szlak Sośnicowicki”,  

• „Szlak Ziemi Gliwickiej”.  

 
Przez teren gminy Rudziniec przebiegają liczne trasy rowerowe. Spośród tras wyznaczonych przez Śląski 

Związek Gmin i Powiatów w ramach projektu „Rowerem po Śląsku” wymienić można:  

• 402 – trasa rozpoczynająca się w Gliwicach przy dworcu PKP, a kończąca w Rudzińcu przy stacji PKP;  

• 403 – trasa z Gliwic Łabęd do Toszka; 

• 405 – trasa prowadząca z Gliwic do Taciszowa; 

• 408 – trasa z Rudzińca do Tarnowskich Gór;.  

• 409 – trasa rozpoczynająca się i kończąca w Toszku;  

• 413 – rozpoczyna się w Pyskowicach przy stacji PKP, a kończy w Rudzińcu przy stacji PKP. 
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Ponadto w ostatnich latach w ramach projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców 

zachodniej części Subregionu Centralnego” realizowanego przez samorządy powiatu gliwickiego wyznaczono 

na terenie gminy kolejnych pięć tras rowerowych. 

 

Klimat 

Według rejonizacji klimatycznej Polski E. Romera obszar gminy znajduje się w zasięgu klimatu wyżyn 

środkowych – Kraina Śląsko – Krakowska.  

Charakterystyka: 

• Największy wpływ na kształtowanie się pogody na tym terenie wywierają masy powietrza znad 

Atlantyku, co znajduje wyraz w przewadze wiatrów o składowej zachodniej.  

• Zimą i jesienią obserwuje się na ogół wiatry południowo – zachodnie, południowe i zachodnie, wiosną 

i latem zachodnie i południowo – zachodnie. Wiatry wschodnie występują przeważnie wiosną  

i jesienią. Średnioroczna prędkość wiatru wynosi około 3,0 m/s. Najwyższe średnie prędkości 

notowane są w styczniu i marcu (3,5 m/s), a najniższe w lipcu i sierpniu (2,5 m/s).  

• Najniższe temperatury występują w grudniu i styczniu, a najwyższe w lipcu. Średnia roczna 

temperatura kształtuje się na poziomie 7,8oC.  

• Średni opad atmosferyczny kształtuje się na poziomie 798 mm – największe opady występują w lipcu.  

• Okres wegetacji trwa 200÷220 dni, od kwietnia do listopada.  

• Zgodnie z podziałem na dzielnice klimatyczne R. Gumińskiego obszar ten leży w obrębie dzielnicy 

podsudeckiej. Liczba dni z przymrozkami wynosi 100 ÷ 120, a dni z pokrywą śnieżną 60 ÷ 70. 

 

Obszary i obiekty środowiska prawnie chronione na podstawie odrębnych przepisów 

W Rejestrze Wydziału Środowiska i Rolnictwa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego znajdują się następujące 

pomniki przyrody z terenu Gminy: 

1. Dąb szypułkowy (Quercus robur), słabo rozwinięta korona. Lokalizacja nieopodal kanału oraz mostu 

przy ul. Gliwickiej w Rudzińcu. 

2. Dąb szypułkowy (Quercus robur). Rośnie w pasie drogowym ul. Dębowej w Rudzińcu w sąsiedztwie 

obiektu mieszkalnego. 

3. Dąb szypułkowy (Quercus robur). Rośnie nieopodal posesji nr 31 na ul. Szkolnej w Bycinie. 

4. Grupa jednogatunkowa 3 drzew gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur). Grupa rośnie nieopodal 

obiektu mieszkalnego i kanału ul. Kanałowa 9 w Rudzińcu. 

5. Szpaler 7 drzew: dąb szypułkowy (Quercus robur) - 6 szt., dąb czerwony (Quercus rubra) - 1 szt. Rosną 

one w pasie drogowym ul. Górnej w miejscowości Rudno, nieopodal obiektów mieszkalnych. 

6. Aleja jednogatunkowa - 20 szt. brzoza czarna (Betula nigra). Drzewa rosną pomiędzy polami 

uprawnymi w miejscowości Widów – Chechło. 

Na tym terenie brak jest innych obszarów i obiektów chronionych.   
 

3.5.2 Rolnictwo i leśnictwo w Gminie 

 

Na terenie Gminy Rudziniec występują gliny pseudobielicowe piaszczyste i gliniaste wykształcone z piasków 

gliniastych o różnym stopniu ziarnistości. Na dużych obszarach występują gleby brunatne wyługowane, 

utworzone z piasków gliniastych i luźnych oraz glin lekkich. Zanieczyszczenie atmosferyczne, toksyczne i 

zawodnienia spowodowały poważną degradację gleb poprzez ich zakwaszenie i lokalne skażenia toksyczne. 

Gleby tego rodzaju należą do kompleksu żytnio – ziemniaczanego o III i IV klasie bonitacji.  
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W zespole gleb ornych dominuje kompleks pszenny dobry, żytni oraz żytnio – ziemniaczany dobry i bardzo 

dobry. Najwyższej jakości gleby występują w rejonie Chechła, Poniszowic, Widowa, Niekarmii, Słupska  

i Rudna.  

 

Gmina Rudziniec ma charakter rolniczo-leśny. W strukturze gospodarczej prawie połowę ogólnej powierzchni 

zajmują użytki rolne, toteż głównym źródłem utrzymania mieszkańców gminy jest produkcja rolna. Najlepsze 

pod względem rolniczej przydatności gleby występują w rejonie Chechła, Poniszowic, Widowa, Niekarmii, 

Słupska i Rudna.  

Na terenie gminy działa 464 gospodarstw rolnych. Dominują gospodarstwa o powierzchni 1-5 ha, gospodarstw 

o powierzchni powyżej 15 ha jest 49. 

Zdecydowana większość użytków rolnych jest w posiadaniu rolników indywidualnych. Niewielka część stanowi 

własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

Szata roślinna jest w dużym stopniu zmieniona wskutek działalności człowieka. Rejon charakteryzuje duża 

mozaika siedlisk z dominującymi zbiorowiskami synantropijnymi, tj. mideralnymi i segetalnymi. Zachowały się 

następujące fragmenty naturalnych zespołów roślinnych:  

• podgórski wilgotny bór trzcinnikowy – zbiorowisko dominujące,  

• żyzna buczyna niżowa,  

• niżowa dąbrowa acidofilna typu środkowoeuropejskiego,  

• bór mieszany – zbiorowisko w chwili obecnej najczęściej spotykane w postaci zbliżonej do naturalnej,  

• grąd subkontynentalny,  

• łęg jesionowo-wiązowy.  

 

Lesistość gminy to 39% (lasy zajmują prawie 6200 ha). 

 

Skład fauny w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań, jest mocno ograniczony. Większe kompleksy upraw  

w sąsiedztwie fitocenoz leśnych charakteryzują się różnorodnością zarówno kręgowców i bezkręgowców. 

Duża, odkryta przestrzeń, w pełni sezonu wegetacyjnego pokryta zwartą wysoką darnią, sprzyja 

występowaniu wielu gatunków zwierząt. Do występujących na terenie gminy ssaków należą: wiewiórka 

(Sciurus vulgaris), jeż (Erinaceus europaeus), kret (Talpa europaca), łasica zwyczajna (Mustella nivalis)  

i nietoperz (Chiroptera).  

Spośród awifauny na terenie Gminy Rudziniec egzystują między innymi:  ptaki drapieżne (takie jak: trzmielojad 

(pernis apivorus), jastrząb (accipiter gentilis), krogulec (Accipiter nisus), kania czarna (Milvus milvus), kobuz 

(Falco subbuteo)), reprezentowana licznie jest rodzina dzieciołowatych (Picidae) oraz inne jak: skowronek 

(Alauda arvensis), świergotek łąkowy (Anthus pratensis), świerszczak (Locustella naevia), kuropatwa (Perdiz 

perdiz), bażant (Phasianus colchicus), łęczak (Tringa graloea), dymówka (Hirundo rustica), oknówka (Delichon 

urbica), szpak (Sturnus vulgaris), sikorka bogatka (Parus major), modraszka (Parus caeruleus), drozd śpiewak 

(Turdus philomeos), kos (Turdus merula), pokrzewka czarnołbista (Sylvia atricapilla), kukułka (Cuculus 

canorus), pliszka siwa (Motacilla alba), sójka (Garrulus glandarius), sroka (Pica pica), kruk (Corvus corax), 

trznadel (Emberiza citrinella)  

W bezpośredniej bliskości cieków i zbiorników wodnych występuje bogactwo fauny płazów i mięczaków. Swą 

obecność zaznaczają bardzo liczne populacje jak: ropucha zwyczajna (Bufo bufo), ropucha zielona (Bufo 

viridis), żaba wodna (Rana esculenta), żaba moczarowa (Rana arvalis), żaba jeziorna (Rana lessonae) i traszka 

zwyczajna (Triturus vulgaris).  

Z pośród gadów najczęściej występują: żmija zygzakowata (Vipera berus), zaskroniec zwyczajny (Natriz natriz), 

jaszczurka żyworódka (Lacerta vivipara), zwinka (Lacerta agilis) i padalec zwyczajny (Anguis fragilis).  
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Usytuowanie siedzib ludzkich w sąsiedztwie niewielkich zadrzewień sprzyja często zachodzeniu na te tereny - 

sarny (Caproelus caproelus), lisa (Yulpes vulpes) i przedstawicieli drobnej fauny. 

 
Emisja terenów rolniczych 

Niska emisja terenów rolniczych to przede wszystkim budownictwo mieszkaniowe wykorzystujące przestrzale 

kotły na paliwo stałe. Należy, jednakże spojrzeć w tym zakresie na inne jej źródła, takie jak np.: wypalanie traw 

oraz pozostałości rolniczych. Powoduje to zwiększone emisje zwłaszcza benzo(a)pirenu, a także dioksyn do 

atmosfery.  

Rolnictwo w tym szczególnie wielkoobszarowe i przemysłowe jest źródłem emisji gazów cieplarnianych,  

w tym podtlenku azotu (N2O) i metanu (CH4). Są to gazy mające większy potencjał wywoływania efektu 

cieplarnianego niż dwutlenek węgla: 

• N2O jest emitowany do atmosfery z użytków rolnych, głównie w efekcie mikrobiologicznego 

przetwarzania nawozów azotowych w glebie. Emisje N2O stanowią połowę wszystkich emisji rolnych, 

• emisje CH4 są głównie wynikiem procesów trawiennych zwierząt przeżuwających (przede wszystkim 

krów i owiec). 

Zarówno emisje CH4, jak i N2O są związane ze składowaniem i rozwożeniem odchodów zwierzęcych.  

Zgodnie z materiałem źródłowym dla opracowania PGN którym jest „Poradnik. Jak opracować plan działań na 

rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?” emisja z sektora „Rolnictwo” (np. hodowla zwierząt, wykorzystanie 

obornika, stosowanie nawozów, spalanie odpadów rolniczych na wolnym powietrzu) nie została 

uwzględniona w bazowej inwentaryzacji emisji (BEI). 

 

3.5.3 Potencjał demograficzny 

 

Na koniec grudnia 2019 r. liczba ludności zameldowanej w Gminie Rudziniec wynosiła 10 643 osób (GUS, BDL 

2019r.) i od 15 lat w zasadzie jest wartością ustabilizowaną. 
 
 

3.5.4 Infrastruktura komunikacyjna  

 

Gmina posiada bezpośrednie połączenie z autostradą poprzez węzły drogowe w Łanach, gdzie A4 jest 

połączona z drogą krajową nr 40 oraz w Kleszczowie, gdzie A4 łączy się z drogą krajową nr 88.  

Na terenie Gminy Rudziniec występuje pięć kategorii dróg:  

- autostrada A4 i drogi krajowe (nr 88 i nr 40), długość 27,647 km 

- drogi wojewódzkie (nr 907), 3,950 km 

- drogi powiatowe, 82,846 km 

- drogi gminne, 63,500 km 

- drogi wewnętrzne (dojazdowe do gruntów rolnych). 

Część dróg wymaga remontów. 

 

Przez Gminę Rudziniec przebiega linia kolejowa Gliwice - Kędzierzyn-Koźle z przystankami w Rzeczycach, 

Taciszowie oraz Rudzińcu. 

 

Emisja z sektora transportowego 

Transport drogowy jest jednym z głównych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza, stanowiących zagrożenie 

dla środowiska przyrodniczego, zdrowia, a nawet życia człowieka. Wskutek spalania paliw w silnikach 

pojazdów, do powietrza trafiają: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, w tym wielopierścieniowe 
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węglowodory aromatyczne oraz cząstki stałe i metale ciężkie. Jest także źródłem emisji pierwotnej i wtórnej 

pyłu PM10 oraz PM2,5 (zużycie opon, tarczy sprzęgła, hamulców, nawierzchni). Zanieczyszczenia gazowe  

i pyłowe sprzyjają stopniowej degradacji gleb i szaty roślinnej w pasie ok. 500 m od drogi, a zdecydowanie 

szkodliwe oddziaływanie dotyczy pasa o szerokości do 150 m. Transport drogowy w istotny sposób wpływa 

na przemieszczanie się zanieczyszczeń powodujących negatywne konsekwencje dla konstrukcji stalowych, 

fundamentów betonowych oraz elementów wykonanych z piaskowca i wapienia. 

Na wielkość emisji wpływa przede wszystkim: liczba i wiek pojazdów, stan nawierzchni dróg, organizacja ruchu 

oraz styl jazdy. Wpływ na emisję zanieczyszczeń ma m.in. nieodpowiednia organizacja ruchu, której skutkiem 

są zatory, obniżenie prędkości i częste zatrzymywanie się i ruszanie. Ponadto, niedostatecznie 

wykorzystywany jest transport rowerowy, a także transport zbiorowy. 

 

3.5.5 Infrastruktura komunalna 

 

Sieć wodociągowa 

Zwodociągowanie gminy wynosi prawie 100%.  

Zaopatrzenie gminy Rudziniec w wodę oparte jest o następujące podmioty gospodarcze:  

1. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu, który zaopatruje w wodę 

sołectwa: Rudziniec, Rudno, Bojszów, Łącza, Chechło, Widów, Niewiesze, Łany, Poniszowice, Słupsko, 

Niekarmia, Pławniowice i Bycina. Wieś Bycina zasilana jest wodą z ujęcia wody Gminy Toszek, gdzie 

siec wodociągowa eksploatowana i utrzymywana jest przez ZBGKiM w Rudzińcu. 

2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, które zaopatruje w wodę sołectwa: 

Kleszczów, Taciszów, Rzeczyce i Ligota Łabędzka.  

Zachodnia część Gminy Rudziniec zaopatrywana jest w wodę z ujęć wód podziemnych.  

Na terenie gminy znajdują się cztery ujęcia wód podziemnych eksploatowane przez Zakład Budżetowy 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu:  

• Ujęcie wraz ze stacją uzdatniania wody w Rudzińcu – zaopatruje w wodę sołectwo Rudziniec oraz 

poprzez przepompownię w Rudnie sołectwa Rudno, Bojszów i Łącza.  

Istnieje również możliwość przełączenia sieci dla awaryjnego zasilania miejscowości: Łany, Niewiesze, 

Słupsko, Poniszowice, Niekarmia i ośrodków wypoczynkowych nad Zalewem Pławniowice.  

• Ujęcie wraz ze stacją uzdatniania wody w Niewieszy – zaopatruje w wodę sołectwa: Niewiesze, 

Słupsko, Poniszowice, Niekarmia, Łany i ośrodki wypoczynkowe nad Zalewem Pławniowice. Ujęcie 

wody w Niewieszy jest jednak niewydolne; konieczna jest jego rozbudowa, po której możliwe będzie 

także zaopatrywanie w wodę sołectwa Bycina. Obecnie Bycina jest zaopatrywana z sąsiedniej Gminy 

Toszek, co jest nieuzasadnione ekonomicznie (koszty zakupu przewyższają koszty sprzedaży wody).  

• Ujęcie wraz ze stacją uzdatniania wody w Chechle – zaopatruje w wodę sołectwa: Chechło i Widów.  

• Ujęcie wraz ze stacją uzdatniania wody w Pławniowicach – zaopatruje w wodę sołectwo Pławniowice.  

 

W części sołectw występuje sieć wodociągowa cementowo-azbestowa. Jest ona przestarzała i nieszczelna, 

powoduje duże ubytki wody i wymaga wymiany.  

Ponadto w sołectwach Kleszczów i Rzeczyce znajdują się ujęcia wód eksploatowane przez PWIK Sp. z o.o.  

w Gliwicach. 

Zdecydowana większość sieci wodociągowej na terenie Gminy (129,1 km) administrowana jest przez Zakład 

Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu. Pozostała sieć wodociągowa w sołectwach 

Kleszczów, Taciszów, Rzeczyce i Ligota Łabędzka o łącznej długości 19,7 km administrowana jest przez PWiK 

Gliwice Sp. z o.o. 
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Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to łącznie 2 958 szt. 

 

Kanalizacja sanitarna, deszczowa  

Ze względu na znaczną powierzchnię Gminy oraz niską gęstość zaludnienia sieć kanalizacji sanitarnej nie jest 

zbyt rozbudowana i obejmuje obecnie część sołectw Bojszów, Poniszowice, Chechło i Rudziniec. Jedynie 

sołectwo Słupsko zostało skanalizowane w prawie 90%. Odbiór ścieków odbywa się za pomocą zbiorczej 

lokalnej kolektorowej sieci kanalizacyjnej. Ścieki trafiają do biologicznych oczyszczalni kontenerowych. Usługi 

w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizuje również Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Rudzińcu.  

Z sieci kanalizacji sanitarnej korzysta około 13,4% mieszkańców, a jej łączna długość wynosi około 26,2 km. 

Przyłączonych do sieci jest 292 budynków. 

Pozostałe ścieki socjalno-bytowe odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych nie zawsze szczelnych, 

które opróżniane są wozami asenizacyjnymi i transportowane do oczyszczalni ścieków w sąsiednich gminach. 

Szacuje się, że około 90% budynków posiada zbiorniki do gromadzenia ścieków, wobec czego istnieje również 

zagrożenie dla stanu czystości wód podziemnych i powierzchniowych (ścieki mogą być odprowadzane  

w sposób niekontrolowany do środowiska).  

Gmina Rudziniec przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dofinansowuje 

budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie budowa kanalizacji liniowej jest 

ekonomicznie nieuzasadniona. 

 

Emisja gazów cieplarnianych z sektora związanego z gospodarka ściekami 

Oczyszczalnie ścieków, zakwalifikowane do sektora związanego z gospodarką odpadami i ściekami, 

przyczyniają się do emisji dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4) i podtlenku azotu (N2O). Ta sama masa CH4 

powoduje 25-krotnie większy efekt cieplarniany niż CO2 (1 kg wyemitowanego CH4 ma taki sam potencjał jak 

25 kg wyemitowanego CO2), natomiast taka sama masa N2O powoduje aż 298-krotnie większy efekt 

cieplarniany niż CO2. 

Emisja CO2 z oczyszczalni ścieków może być oszacowana na podstawie zapotrzebowania obiektu  

w energię. Metan jest przeważnie emitowany z sieci kanalizacyjnej oraz w wyniku procesów, których celem 

jest obróbka i unieszkodliwianie osadów ściekowych. Wielkość emisji CH4 z oczyszczalni ścieków szacowana 

jest na około 5% w stosunku do globalnej emisji tego gazu ze wszystkich źródeł (antropogenicznych   

i naturalnych). Emisja N2O ze ścieków wynika z działalności mikroorganizmów w procesach nitryfikacji  

i denitryfikacji. Na podstawie dostępnych raportów oraz dotychczasowych badań, emisja podtlenku azotu ze 

ścieków oszacowana została na ok. 3% w stosunku do globalnej wielkości emisji tego gazu ze wszystkich 

źródeł. Emisje z biodegradacji substancji organicznych obecnych w ściekach stanowią ok. 0,18% całkowitej 

emisji ze źródeł antropogenicznych w każdym kraju. 
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Rysunek 2. Schemat emisji gazów dla ścieków bytowo-gospodarczych 

 

Źródło: „EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH Z OBIEKTÓW OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW” - CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, 

ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY, lipiec-wrzesień 2013, s. 253-264, 

Podczas tlenowego oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego, CO2 jest produkowany  

w następstwie rozkładu materii organicznej oraz w wyniku wytwarzania energii elektrycznej. Tlenowe procesy 

oczyszczania wytwarzają ponad dwa razy większą ilość CO2 aniżeli procesy beztlenowe Ilość CO2 

wytworzonego w wyniku produkcji energii elektrycznej znacznie przewyższa ilość CO2 powstałą w podczas 

samego procesu oczyszczania. 

Metan jest produkowany podczas beztlenowych procesów oczyszczania ścieków oraz w komorach 

fermentacyjnych, w których osady ściekowe ulegają fermentacji beztlenowej, a wielkość jego emisji 

uzależniona jest przede wszystkim od zawartości w ściekach biodegradowalnej materii organicznej, 

temperatury i rodzaju zastosowanego systemu oczyszczania ścieków. Biogaz składa się zazwyczaj  

w 60% z CH4 i 40% z CO2. Gaz ten może być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej  

i cieplnej, dzięki czemu nie następuje uwalnianie gazów cieplarnianych do atmosfery. Podtlenek azotu (N2O), 

który może być emitowany w trakcie oczyszczania ścieków jest gazem o silnym potencjale cieplarnianym. 

Głównym źródłem emisji N2O z obiektów oczyszczalni ścieków są procesy związane z biologicznym usuwaniem 

azotu: nitryfikacja i denitryfikacja. 

W bazie inwentaryzacji emisji (BEI) pod uwagę została wzięta emisja CO2 związana ze zużyciem energii 

eklektycznej na cele technologiczne.  

W Gminie Rudziniec nie są stosowane beztlenowe procesy oczyszczania ścieków oraz fermentacja beztlenowa 

osadów ściekowych w komorach fermentacyjnych. Oszacowanie emisji metanu jest niemożliwe. 

 

Gospodarka odpadami 

Na terenie Gminy Rudziniec nie istnieje żadne czynne ani zamknięte składowisko odpadów komunalnych. 

Funkcjonuje natomiast Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  
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Oświetlenie uliczne  

Liczba punktów oświetleniowych podłączonych do sieci elektroenergetycznej - 1695 sztuk w tym stanowiących 

własność Gminy Rudziniec.  

Na terenie Gminy znajduje się 269 sztuk lamp ulicznych fotowoltaicznych. 

 

Zasoby mieszkaniowe Gminy 

Gmina gospodaruje 181 mieszkaniami, o łącznej powierzchni 8684 m2. 

Na terenie gminy operuje kilkunastu zarządców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych gospodarujących 

pojedynczymi budynkami kilkumieszkaniowymi oraz usługowo mieszkaniowymi. 

Zdecydowanie dominuje jednak budownictwo jednorodzinne. Dlatego analiza sektora mieszkaniowego 

zawiera zarówno obiekty jedno jak i wielorodzinne. 

Łączna powierzchnia mieszkalna w gminie to 356 829 m2.  

Przeciętna powierzchnia mieszkania wynosi 100,4 m2. 

 

3.5.6 Infrastruktura energetyczna 

 

Zaopatrzenie w ciepło 

Na obszarze gminy brak jest scentralizowanych systemów zaopatrzenia w energię cieplną, istnieją jedynie 

lokalne źródła ciepła zaopatrujące zespoły budynków, pojedyncze budynki mieszkalne, usługowe  

i przemysłowe.  

Potrzeby cieplne mieszkańców pokrywane są przez rozwiązania indywidualne, oparte przede wszystkim na 

wykorzystaniu węgla kamiennego oraz gazu płynnego, oleju opałowego i gazu ziemnego. 

 

Elektroenergetyka2 

System zasilania gminy Rudziniec - charakterystyka sieci WN, SN i nN: 

W układzie normalnym zasilanie odbiorców zlokalizowanych na terenie gminy Rudziniec odbywa się na 

średnim napięciu 20 kV liniami napowietrznymi i kablowymi oraz sieciami niskiego napięcia, zasilanymi ze 

stacji elektroenergetycznej WN/SN zlokalizowanej poza terenem gminy Rudziniec, która stanowi własność 

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. Jest to stacja 110/20/6 kV Łabędy (LAB), zlokalizowana na 

terenie gminy Gliwice. 

Sieć elektroenergetyczna 110 kV (napowietrzna) łącząca stacje WN/SN obsługiwana jest przez TAURON 

Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach i pracuje w układzie zamkniętym. W związku, z czym w przypadkach 

awaryjnych istnieje możliwość wzajemnego połączenia stacji WN/SN. Ponadto istnieją również powiązania 

sieci na średnim napięciu między stacjami transformatorowymi, które mogą być odpowiednio konfigurowane 

w zależności od układu awaryjnego sieci. 

Przez teren gminy Rudziniec przechodzą również napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV dwutorowe, 

będące własnością i w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, następujących relacji: 

1. Huta Łabędy - Blachownia, 

2. Łabędy - Blachownia. 

Stan techniczny sieci i urządzeń elektroenergetycznych WN będących własnością TAURON Dystrybucja S./V 

Oddział w Gliwicach ocenia się jako dobry. 

Na terenie gminy Rudziniec zlokalizowane są również linie napowietrzne najwyższych napięć (NN) 400 i 220 

kV, których właścicielem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.  

 
2 Na podstawie informacji uzyskanej od Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach 
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Na terenie gminy Rudziniec zlokalizowane są także istniejące oraz będące własnością i w eksploatacji TAURON 

Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach: 

• linie napowietrzne i kablowe średniego napięcia (SN) 20 kV, 

• linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia (nN), 

• linie napowietrzne i kablowe oświetlenia ulicznego niskiego napięcia (nN), 

• stacje transformatorowe SN/nN. 

Stan techniczny linii SN, nN oraz stacji transformatorowych SN/nN zlokalizowanych na terenie gminy 

Rudziniec, a stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach ocenia się jako dobry. 

W poniższej tabeli zestawiono długości linii napowietrznych i kablowych WN, SN i nN będących własnością 

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach zlokalizowanych na terenie gminy Rudziniec. 
 

Tabela 6. Tabela długości linii napowietrznych i kablowych WN, SN i nN będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w 

Gliwicach zlokalizowanych na terenie gminy Rudziniec  

L.p. Wyszczególnienie km 

ogółem: 353,40 

1 linie napowietrzne niskiego napięcia (nN do 1 kV) 119,60 

2 linie kablowe niskiego napięcia (nN do 1 kV) 32,88 

3 linie napowietrzne niskiego napięcia oświetlenia ulicznego 82,99 

4 linie kablowe niskiego napięcia oświetlenia ulicznego 3,11 

5 linie napowietrzne średniego napięcia (SN) 77,70 

6 linie kablowe średniego napięcia (SN) 16,90 

7 linie napowietrzne wysokiego napięcia (WN) 20,22 

8 linie kablowe wysokiego napięcia (WN) 0,00 

źródło: pismo Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach 

 

Na terenie Gminy zlokalizowane są 104 stacje transformatorowe, w tym 5 obiektów obcych, nie będących 

własnością Tauron Dystrybucja SA o. w Gliwicach. 

Na terenie gm. Rudziniec znajduje się 1 osoba prawna przyłączona do sieci TAURON Dystrybucja S.A. Oddział 

w Gliwicach, posiadająca instalację wytwórczą wytwarzającą energię elektryczną z odnawialnego źródła 

energii (OZE), o mocy 104 kW. 

Ponadto na tym terenie znajduje się także 9 osób fizycznych posiadających odnawialne źródła energii, 

wykorzystujących produkowaną energię na potrzeby własne, a nadwyżki oddających do sieci TAURON 

Dystrybucja S.A., o łącznej mocy 55,7 kW. 

Brak jest przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem, 

przyłączonych do sieci TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. 

W latach 2017-2019 spółka planuje przebudowy i modernizacje posiadanej infrastruktury. 

 

Sieć gazowa 

Zasilanie gminy w gaz odbywa się za pośrednictwem gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Tworóg - Kędzierzyn 

o średnicy 400 CN i ciśnieniu 6,4 MPa. Gazociąg ten poprzez odgałęzienie o średnicy 80 CN 6,4 MPa zasila SRP 

Io "Pławniowice". Stacja ta ma przepustowość wynoszącą 600 m3/h. Przez teren gminy przebiega jeszcze drugi 

gazociąg relacji Szobiszowice - Blachownia o średnicy 500 CN i ciśnieniu 1,6 MPa.  

Usługa dystrybucji paliwa gazowego jest prowadzona przez Polska Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział 

Zakład Gazowniczy w Zabrzu w miejscowościach Pławniowice i Rzeczyce. 
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Tabela 7. Sieć gazowa na terenie gminy Rudziniec  

Lp. Wybrane informacje Stan na koniec 2019 r. 

1. Długość czynnej sieci przesyłowej (m) 30 646 

2. Długość czynnej sieci rozdzielczej (m) 11 195 

3. Przyłącza gazowe (szt.) 179 

 w tym do budynków mieszkalnych 173 

Źródło: GUS 

 

Potencjał dla rozwoju OZE 

Na terenie Gminy Rudziniec istnieją dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania słonecznego, 

natomiast cały jej obszar nie nadaję się do wykorzystania turbin wiatrowych (średnioroczna prędkość wiatru 

wynosi na tym terenie około 3,0 m/s - elektrownie wiatrowe pracują zazwyczaj przy wietrze wiejącym z 

prędkością od 5 do 25 m/s). 

Gmina Rudziniec znajduje się w jednostce geologicznej zwanej „Monoklina ślasko-krakowska”, na której 

obszarze zlokalizowane są zbiorniki wód termalnych związane są z utworami triasu. Ich wydajność kształtuje 

się na poziomie 100 m3/h przy temperaturze dochodzącej do 17 oC. Budowa instalacji geotermalnej będzie 

możliwa wyłącznie wtedy, gdy przeprowadzone ekspertyzy potwierdzą ekonomiczną zasadność takiej 

inwestycji.  

W Gminie działa stosunkowo dużo instalacji wykorzystujących OŹE w gospodarstwach domowych. Jest to, 

niemal 3% zużycia, z czego większość stanowią pompy ciepła, pozostałe to kolektory słoneczne (0,4%). 

Pompy ciepła wykorzystywane są także dla zaspokojenia potrzeb użytkowników budynku Administracyjno-

Biurowego Nadleśnictwa Rudziniec, ul. Leśna 7. 

 

Na terenie Gminy Rudziniec znajduję się Mała Elektrownia Wodna zlokalizowana nad kanałem Pławniowice, 

powstała w 2005 roku. Jest to elektrownia o mocy 100 kW, własność prywatna – brak danych szczegółowych 

na temat wielkości produkcji energii i jej ewentualnego wykorzystania. 

W przyszłości można rozważyć w Gminie budowę nowych instalacji wykorzystujących energię wód, w oparciu 

o przepływającą przez Gminę rzekę, jednakże, aby tak się stało, musiałyby zostać spełnione odpowiednie 

warunki hydrologiczne. Podstawowym z nich, koniecznym dla pozyskania energii wody jest, istnienie w 

określonym miejscu znacznego spadu dużej ilości wody. Dlatego też budowa elektrowni wodnej ma 

największe uzasadnienie w okolicy istniejącego wodospadu, naturalnego spiętrzenia lub przepływowego 

jeziora leżącego w pobliżu doliny.  

 

 

3.5.7 Rodzaje emisji3 

 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. emisja to „wprowadzanie 

bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi: substancji 

bądź energii takich jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne”. Emisję zanieczyszczeń do 

powietrza dzieli się ze względu na następujące kategorie:  

✓ ze względu na sposób wprowadzania gazów i pyłów do powietrza: 

 
3 http://misja-emisja.pl, http://www.ochronasrodowiska.eu, Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen 

bieżących i programów ochrony powietrza – Ministerstwo Ochrony Środowiska. 

http://misja-emisja.pl/
http://www.ochronasrodowiska.eu/
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• emisja zorganizowana – gdy zanieczyszczenia są wprowadzane do powietrza za pośrednictwem 

urządzeń technicznych – emitorów (np. emisja z kotłowni, z procesów technologicznych 

prowadzonych przy użyciu wentylacji mechanicznej), 

• emisja niezorganizowana – gdy zanieczyszczenia są wprowadzane do powietrza bez pośrednictwa 

emitorów (np. emisja z procesów prowadzonych na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach 

wyposażonych wyłącznie w wentylację grawitacyjną, emisja ze spalania paliw w silnikach spalinowych 

i inne); 

✓ ze względu na źródło: 

• źródła punktowe – wprowadzanie substancji ze źródeł energetycznych i technologicznych do 

powietrza emitorem (kominem) w sposób zorganizowany, w tym: 

• energetyczne (elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, elektrociepłownie przemysłowe, 

ciepłownie przemysłowe i komunalne, spalarnie), 

• przemysłowe (np. rafinerie, koksownie, huty, odlewnie, spiekalnie, cementownie, zakłady 

przemysłu chemicznego, kopalnie), 

• stacje i bazy paliw (napełnianie zbiorników, dystrybucja), 

• lotniska (cykl start-lądowanie, transport na terenie lotniska), 

• porty morskie (ruch statków i holowników), 

• kolejowe stacje rozrządowe (praca lokomotyw spalinowych); 

• źródła powierzchniowe – wprowadzanie substancji z instalacji związanych z ogrzewaniem mieszkań 

w sektorze komunalno-bytowym oraz z instalacji, których eksploatacja nie wymaga uzyskania 

pozwolenia i nie musi być formalnie zgłaszana w stosownych urzędach, ale także emisja 

niezorganizowana z parkingów, wysypisk śmieci, wypalania traw, spalania liści, innych aktywności 

okołorolniczych, kopalni odkrywkowych, żwirowni, hałd, lotnisk; w tym: 

• źródła liniowe – emisja ze źródeł ruchomych związanych z transportem pojazdów samochodowych  

i zużywanymi do tego celu paliwami - drogi i węzły komunikacyjne o dużym natężeniu ruchu; 

✓ ze względu na miejsce powstania: 

• emisja z danego obszaru – emisja powstała na obszarze analizowanym, 

• emisja napływowa – emisja pojawiająca się na obszarze badanym a powstała poza jego granicami.   

3.6 Analiza istniejącego stanu powietrza w gminie   

 

Do emitorów zanieczyszczeń powietrza zlokalizowanych na terenie Gminy zaliczyć należy przede wszystkim 

niskosprawne piece, kotły i piony kominowe gospodarstw domowych na węgiel i drewno oraz 

zanieczyszczenia komunikacyjne. Niska emisja jest źródłem takich zanieczyszczeń jak dwutlenek siarki, 

dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył, sadza, a więc typowych zanieczyszczeń powstających podczas spalania 

paliw stałych i gazowych. W przypadku emisji bytowej, związanej z mieszkalnictwem jednorodzinnym 

zanieczyszczenia uwalniane na niedużej wysokości często pozostają i kumulują się w otoczeniu źródła emisji.  

W piecach węglowych często spalane są wysokokaloryczne odpady komunalne. Palenie tworzyw sztucznych 

„metodą chałupniczą”, a więc w piecach i kotłach nie przystosowanych do ich utylizacji powoduje emisję 

dioksyn – najbardziej toksycznych substancji chemicznych, które są wdychane przez ludzi i zwierzęta, a także 

osiadają na owocach, glebie i wodzie.  
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Poniżej przedstawiono szczegółową analizę stanu powietrza w Gminie.  

 

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1219) 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska (w tym Regionalne Wydziały Monitoringu Środowiska GIOŚ 

na poziomie województw) dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok 

poprzedni, a następnie dokonuje klasyfikacji stref, dla każdej substancji odrębnie, według określonych 

kryteriów. Wyniki ocen dla danego województwa są niezwłocznie przekazywane zarządowi województwa. 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje zbiorczej oceny jakości powietrza w skali kraju. 

Ocena jakości powietrza w Polsce jest realizowana w oparciu o odpowiednie akty prawne, które definiują 

system monitoringu powietrza, określają zakres i sposób badania, określają minimalną liczbę stacji oraz 

metody i kryteria oceny: 

W ocenach prowadzonych pod kątem spełnienia kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi 

obecnie uwzględnia się: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), benzen (C6 H6), 

ozon (O3), pył PM10 i PM 2,5, metale ciężkie: ołów (Pb), arsen (As), kadm (Cd) i nikiel (Ni) w pyle PM10 oraz 

benzo(a)piren (B(a)P) w pyle PM10. Oceny dokonywane pod kątem spełnienia kryteriów odniesionych do 

ochrony roślin obejmują: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu NOx i ozon (O3). Oceny jakości powietrza są 

wykonywane w odniesieniu do obszaru strefy. 

Oceny i wynikające z nich działania odnoszone są do jednostek terytorialnych nazywanych strefami, 

obejmujących obszar całego kraju. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. 

w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. 2012 poz. 914) dla wszystkich 

zanieczyszczeń uwzględnianych w ocenach jakości powietrza (dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenki azotu, 

tlenek węgla, benzen, ozon, pył zawieszony PM10, zawartość ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu 

w pyle PM10 oraz pył zawieszony PM2.5) obowiązuje następujący podział kraju na strefy:  

• aglomeracje o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy,  

• miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys.,  

• pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast powyżej 100 tys. mieszkańców oraz 

aglomeracji. 

Na terenie województwa śląskiego wyznaczono 5 stref: 

• aglomeracja górnośląska (kod strefy: PL2401); 

• aglomeracja rybnicko-jastrzębska (kod strefy: PL2402); 

• Miasto Bielsko-Biała (kod strefy: PL2403); 

• Miasto Częstochowa (kod strefy: PL2404); 

• strefa śląska (kod strefy: PL2405). 

Gminę Rudziniec, podobnie jak cały powiat gliwicki, zakwalifikowano do strefy śląskiej. 
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Rysunek 3 Podział województwa śląskiego na strefy pod względem pomiarów jakości powietrza 

[Źródło: ”Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim. Raport wojewódzki za rok 2019”] 

 

Wyniki z monitoringu powietrza pozwalają zakwalifikować każdą ze stref do odpowiedniej klasy ze względu 

na ochronę zdrowia dla każdego z zanieczyszczeń.  

Dla wszystkich substancji podlegających ocenie, strefy zaliczono do jednej z poniższych klas: 

➢ klasa A - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały poziomów docelowych,  

➢ klasa C - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy docelowe, 

➢ klasa D1 - jeżeli stężenia ozonu w powietrzu na jej terenie nie przekraczały poziomu celu 

długoterminowego, 

➢ klasa D2 - jeżeli stężenia ozonu na jej terenie przekraczały poziom celu długoterminowego. 

 

Poniżej przedstawiano kwalifikacje strefy śląskiej w latach 2014-2019: 

 
Tabela 8.  Klasyfikacja strefy śląskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla poszczególnych 

zanieczyszczeń 

 

Zanieczyszczenie Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

Dwutlenek azotu A A A C A A 

Dwutlenek siarki A A A A A A 

Pył zawieszony PM10 C C C C C C 
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Zanieczyszczenie Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

Pył PM2,5 – poziom 

dopuszczalny 
C C C C C C 

Pył PM2,5 – poziom 

dopuszczalny do 

osiągnięcia (faza I i II) 

C2 C1 C1 C1 C1 C1 

Ozon – poziom 

dopuszczalny 
C C C C C C 

Ozon - poziom celu 

długoterminowego 
D2 D2 D2 D2 D2 D2 

Tlenek węgla A A A A A A 

Benzen A A A A A A 

Benzo(a)piren C C C C C C 

Arsen A A A A A A 

Kadm A A A A A A 

Nikiel A A A A A A 

 

Pod względem ochrony zdrowia sytuacja w strefie się nie pogorszyła, jednak nadal przekroczone są wartości 

dopuszczalne dla stężeń pyłu zawieszonego PM10, pyłu PM2,5, ozonu i benzo(a)pirenu. W roku 2018 

polepszyła się sytuacja pod względem dwutlenku azotu (z klasy C w 2017 do klasy A w 2018 i 2019 roku). 

Główną przyczyną złej jakości powietrza w całym województwie śląskim jest emisja z indywidualnego 

ogrzewania budynków mieszkalnych (bytowo-komunalna). Znacznie mniejszy wpływ ma emisja przemysłowa 

i liniowa. 

Główną przyczyną wystąpienia przekroczeń pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu w okresie 

zimowym jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków. 

Przyczyną wystąpienia przekroczeń ozonu jest oddziaływanie naturalnych źródeł emisji lub zjawisk 

naturalnych nie związanych z działalnością człowieka. Z badań przeprowadzonych na terenie Polski w ramach 

państwowego monitoringu środowiska wynika, że ozon jest zanieczyszczeniem w strefie przyziemnej 

wykazującym tendencje do przekraczania poziomów dopuszczalnych na wielu obszarach kraju i Europy. 

Wysokie stężenia tej substancji pojawiają się w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. wysokiej 

temperatury i promieniowania słonecznego. 

Jak czytamy w „Rocznej ocenie jakości powietrza w województwie śląskim. Raport wojewódzki za rok 2019” 

opracowanym w Regionalnym Wydziale Monitoringu Środowiska w Katowicach Departamentu Monitoringu 

Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, wobec powszechnie utrzymującego się problemu 

zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 i benzo(a)pirenem, ważne jest prowadzenie przez wszystkie gminy 

intensywnych działań kontrolnych w indywidualnych gospodarstwach domowych, w zakresie przestrzegania 

zapisów „uchwały antysmogowej”, pod kątem zakazu spalania paliw najgorszej jakości. Realizacja działań 

określonych w programie ochrony powietrza polegających między innymi na wyeliminowaniu spalania paliw 

złej jakości i odpadów w indywidualnych paleniskach domowych, rozbudowa i integracja sieci ciepłowniczej, 
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działaniach w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, ograniczenie emisji ze źródeł 

przemysłowych i komunikacyjnych powinna przyczynić się do dalszej poprawy jakości powietrza w kolejnych 

latach. 

 

 

3.6.1 Charakterystyka niskiej emisji i problemy uciążliwości zjawiska niskiej emisji  

 

„Niska emisja” - jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z domowych pieców grzewczych  

i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób. Cechą 

charakterystyczną niskiej emisji jest to, że powodowana jest przez liczne źródła wprowadzające do powietrza 

niewielkie ilości zanieczyszczeń. Duża ilość kominów o niewielkiej wysokości powoduje, że wprowadzanie 

zanieczyszczenia do środowiska jest bardzo uciążliwe, gdyż zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca 

powstawania, a są to najczęściej obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej. 

 

Skutki zdrowotne powodowane przez pył zawieszony i inne zanieczyszczenia powietrza, takie jak: choroby 

układu krążenia, oddechowego, odpornościowego, krwionośnego oraz nowotwory potwierdzają liczne 

badania naukowe.  

Grupami najbardziej narażonymi na zanieczyszczenia powietrza są dzieci, osoby starsze, osoby cierpiące z 

powodu przewlekłych chorób serca i układu oddechowego, kobiety w ciąży. Dzieci i niemowlęta są szczególnie 

narażone na zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym, ponieważ ich układ odpornościowy, oddechowy 

i ośrodkowy układ nerwowy nie są jeszcze w pełni rozwinięte. 

Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia „Ambient Air Pollution Database 2016” wynika, że 33 z 50 najbardziej 

zanieczyszczonych miast Europy znajduje się w Polsce, z czego aż 10 leży w województwie śląskim. Natomiast 

raport Światowej Organizacji Zdrowia z 2015 r. „Economic cost of the health impact of air pollution in Europe” 

wykazuje, że w 2010 roku zanieczyszczenia powietrza w Polsce przyczyniły się do śmierci 48 544 Polaków. 

 

3.6.1.1 Pył PM10 i pył PM2,5 

Pył składa się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną 

substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak 

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. 

 

PM10 - pył (PM- ang. particulate matter) jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny 

cząstek stałych, ciekłych lub obu naraz, zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji 

organicznych i nieorganicznych. Cząstki te różnią się wielkością, składem i pochodzeniem. PM10 to pyły  

o średnicy aerodynamicznej do 10 μm, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. 

 

PM2,5 – cząstki pyłu o średnicy aerodynamicznej do 2,5 μm, które mogą docierać do górnych dróg 

oddechowych i płuc oraz przenikać przez ściany naczyń krwionośnych. Jak wynika z raportów Światowej 

Organizacji Zdrowia (WHO), długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje 

skróceniem średniej długości życia. Szacuje się (2000 r.), że życie przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej 

jest krótsze z tego powodu o ponad 8 miesięcy. Krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia pyłu PM2,5 jest 

równie niebezpieczna, powodując wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego  

i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji. 
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Pyły PM10 i PM2,5 mogą wywoływać np. kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie 

wysiłku fizycznego. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz 

występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych jak astmy, kataru siennego i zapalenia alergicznego 

spojówek. Nasilenie objawów zależy w dużym stopniu od stężenia pyłu w powietrzu, czasu ekspozycji, 

dodatkowego narażenia na czynniki pochodzenia środowiskowego oraz zwiększonej podatności osobniczej 

(dzieci i osoby w podeszłym wieku, współwystępowanie przewlekłych chorób serca i płuc). Ponieważ pewne 

składniki pyłów mogą przenikać do krwioobiegu, dłuższe narażenie na wysokie stężenia pyłu może mieć 

istotny wpływ na przebieg chorób serca (nadciśnienie, zawał serca) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania 

na choroby nowotworowe, szczególnie płuc. 

Zgodnie z informacjami wynikającymi z analizy kobiet w Krakowie, które w okresie ciąży były eksponowane 

na PM2,5 powyżej 35 µg/m³ rodziły one dzieci z istotnie niższą masą urodzeniową (średnio o 128 g), 

mniejszym obwodem główki (średnio o 0,3 cm) i mniejszą długością ciała (średnio o 0,9 cm). Zaobserwowano, 

że u dzieci o niższej masie urodzeniowej częściej występował tzw. świszczący oddech w późniejszym okresach 

życia, co zwykle poprzedza występowanie objawów astmatycznych. 

 

Badania wykonane u pięcioletnich dzieci, które były narażone na wyższe stężenia pyłu w okresie prenatalnym, 

wykazały wyraźnie niższą całkowitą objętość wydechową płuc o około 100 ml. Może to świadczyć o gorszym 

wykształceniu płuc u dzieci eksponowanych na wyższe stężenia pyłu w okresie życia płodowego. Okazało się, 

że nawet stosunkowo niskie stężenia PM2,5 powyżej 20 µg/m³ zwiększały podatność tych dzieci na 

nawracające zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc. 

 

3.6.1.2 Benzo(a)piren 

Benzo(a)piren - B(a)P – jest przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). 

Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego 

zdolnością kumulacji w organizmie. Jak inne WWA, jest kancerogenem chemicznym, a mechanizm jego 

działania jest genotoksyczny, co oznacza, że reaguje z DNA.  

 

Jest to substancja rakotwórcza, mutagenna, działająca na rozrodczość i niebezpieczna dla środowiska. Może 

powodować raka, dziedziczne wady genetyczne, a także upośledzać płodność. Może działać szkodliwie na 

dziecko w łonie matki. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące 

się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 

 

3.6.1.3 Dwutlenek azotu 

Dwutlenek azotu (NO2) jest nieorganicznym gazem utworzonym przez połączenie tlenu z azotem  

z powietrza. Może podrażniać płuca i powodować mniejszą odporność na infekcje dróg oddechowych, takich 

jak grypa. Przedłużające lub częste narażenie na stężenia, które są znacznie wyższe niż zwykle w powietrzu, 

mogą powodować zwiększoną częstość występowania ostrej choroby układu oddechowego u dzieci. 

Wpływ zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu był badany w zakresie uciążliwości ruchu 

komunikacyjnego. Zanieczyszczenie powietrza produktami spalania paliw w silnikach pojazdów przyczynia się 

do poważnych problemów zdrowotnych takich jak przewlekłe choroby układu oddechowego, astma 

oskrzelowa, uczulenia, nowotwory, a nawet zwiększony wskaźnik śmiertelności. Kilkuminutowe  

do godzinnego przebywanie w pomieszczeniach, w których NO2 występuje w stężeniach 50-100 ppm (94÷188 

mg/m3), powoduje zapalenie płuc, natomiast stężenie do 150-200 ppm (282÷376 mg/m3) wywołuje zapalenie 

oskrzeli i bardzo złe samopoczucie, a przy stężeniu powyżej 500 ppm (940 mg/m3) w przeciągu 2-10 dni 

następuje śmierć. Wieloletnie badania prowadzone w Niemczech udowodniły, że ryzyko zachorowania na 
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obturacyjne zapalenie płuc było 1,79 razy większe wśród kobiet zamieszkałych w odległości mniejszej niż 

100m od ruchliwych traktów komunikacyjnych. Autorzy badań włoskich stwierdzili, że liczba chorych 

przyjętych w trybie pilnym do szpitala jest istotnie związana ze wzrostem poziomu dwutlenku azotu i tlenku 

węgla w tym dniu (wzrost stężenia CO – o 4,3% więcej hospitalizacji z powodu zapalenia płuc, o 5,5% z powodu 

astmy oskrzelowej). 

 

3.6.1.4 Dwutlenek siarki 

Dwutlenek siarki jest w warunkach normalnych bezbarwnym gazem o duszącym zapachu i kwaśnym smaku. 

W przypadku długotrwałego narażenia na działanie SO2 może wystąpić przewlekłe zapalenie górnych  

i dolnych dróg oddechowych oraz zapalenia spojówek. Jego nadmiar zostaje wydalony z organizmu. 

Dwutlenek siarki (SO2) jest absorbowany przez górne odcinki dróg oddechowych, a z nich dostaje się do 

krwioobiegu. Wysokie stężenie SO2 w powietrzu (spalanie paliw) może być przyczyną przewlekłego zapalenia 

oskrzeli, zaostrzenia chorób układu krążenia, zmniejszonej odporności płuc na infekcje. Bywa zwykle istotnym 

składnikiem smogu oraz czynnikiem wpływającym na powstawanie pyłu wtórnego. 

 

 

3.7 Identyfikacja obszarów problemowych 
 

Problem szczegółowy 1 

Niska emisja generowana przez obiekty i infrastrukturę komunalną. 

Koszty ponoszone przez Gminę związane z nadmiernym zużyciem energii w budynkach i infrastrukturze 

komunalnej na zaspokojenie potrzeb związanych z oświetleniem i ogrzaniem obiektów. 

Wiele budynków gminnych w dalszym ciągu ma braki w termomodernizacji, w tym okna starego typu.  

Niektóre z wykorzystywanych urządzeń – kotłów - wymaga wymiany na nowoczesne urządzenia.  

Brak jest wykorzystania OŹE (za wyjątkiem Budynku Administracyjno-Biurowego Nadleśnictwa Rudziniec i 

budynku ZBGKiM w Rudzińcu – inwestycja z roku 2017). 

 

Problem szczegółowy 2 

Emisja generowana przez transport. 

Na terenie gminy istnieje silnie rozwinięta sieć drogowa, w tym autostrada A4, DK nr 88 i nr 40, DW nr 907, 

oraz wiele dróg powiatowych gminnych i lokalnych. 

Pomimo prowadzonych prac modernizacyjnych wiele dróg na terenach zabudowanych nie posiada nadal 

nawierzchni uszlachetnionej i chodników. W okolicach miejsc przesiadkowych, atrakcyjnych turystycznie, 

sprzyjających rekreacji i uprawianiu sportu niedostateczna jest liczba miejsc parkingowych.  

 

Problem szczegółowy 3 

Niska emisja generowana przez gospodarstwa domowe. 

Prawie 76% energii w tym sektorze pochodzi z węgla, 15% z drewna.   

Wiele z ankietowanych budynków nie ma ocieplonych ścian, nie posiada ocieplonego stropu/dachu, należy 

wymienić okna. Brak termomodernizacji generuje znaczne straty energii związanej z ogrzaniem pomieszczeń 

użytkowych do temperatury komfortu cieplnego. 

 

Problem szczegółowy 4 

Niska emisja generowana przez przedsiębiorstwa działające w Gminie  
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Gospodarka gminy opiera się o podmioty sektora MSP (mikro i małe firmy). Znaczna część z nich to podmioty 

osób fizycznych, korzystające z infrastruktury zabudowań mieszkalnych i gospodarczych „przydomowych”. 

Często korzystających z jednego systemu grzewczego.  

W tym sektorze ok. 57% energii pochodzi z węgla, 20% z drewna, czyli dominujące znaczenie mają paliwa 

stałe, zanieczyszczające powietrze.  

 

Problem szczegółowy 5 

Wysokie zainteresowanie realizacją zmian w gospodarstwach domowych. 

Ponad 90% ankietowanych jest zainteresowanych realizacją działań w swoich gospodarstwach.  

Mieszkańcy warunkują swoją aktywność uzyskaniem dofinansowania. Największe zainteresowanie związane 

jest z wymianą przestarzałego kotła na nowoczesne urządzenie węglowe (oraz biomasę, pelet), instalacją 

kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła. Rozważana jest także zmiana ogrzewania 

węglowego na gazowe, olejowe lub elektryczne. 

 

 

3.8 Aspekty organizacyjne i finansowe  
 

3.8.1 Struktury organizacyjne i zasoby ludzkie 

3.8.1.1 Wprowadzenie  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, jest szczególnym dokumentem. Jego unikalność zawiera się w fakcie łączenia 

w sobie wielu elementów życia społeczno-gospodarczego gminy. Dotyka kwestii osób indywidualnych  

i przedsiębiorstw. Wiąże się ze wzrostem świadomości, a często też z koniecznością poniesienia nakładów 

finansowych.  

Nie bez znaczenia jest więc właściwe ukształtowanie procesu jego tworzenia i późniejszej realizacji 

uwzględniające wszelkie zasady udziału społecznego i poszukiwania zgody na etapie tworzenia  

i konsekwencji na etapie realizacji. Ostateczny dokument musi być oceniany nie jako dokument zewnętrzy, 

ale narzędzie i kierunek pracy. Należy ustalić jasną strukturę organizacyjną wdrażania.   

 

Realizacja PGN opiera się na dwóch płaszczyznach: przygotowanie i wdrażanie. 

 
 

Rysunek 4. Wdrażanie PGN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 5. Schemat procesu przygotowania PGN dla Gminy Rudziniec 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

3.8.2 Interesariusze PGN 

 

Zidentyfikowano dwie główne grupy interesariuszy PGN to: interesariusze zewnętrzni oraz interesariusze 

wewnętrzni.  

 

Interesariusze zewnętrzni PGN dla Gminy Rudziniec: 

• sołtysi lub przedstawiciele Rad Sołeckich z sołectw: Bojszów, Bycina, Chechło, Kleszczów, Ligota 

Łabędzka, Łany, Łącza, Niekarmia, Niewiesze, Pławniowice, Poniszowice, Rudno, Rudziniec (wieś 

gminna), Rzeczyce, Słupsko, Taciszów, Widów; 

• mieszkańcy Gminy; 

• firmy działające na terenie Gminy; 

• organizacje i instytucje niezależne od Gminy a zlokalizowane na jego terenie; 

• opcjonalnie przedstawiciele podmiotów administracyjnych, dla których obszar Gminy jest elementem 

Planów i planów strategicznych (np.: przedstawiciel powiatu gliwickiego, przedstawiciel 

województwa śląskiego); 

• podmioty będące dystrybutorami energii: TAURON Dystrybucja SA Oddział w Częstochowie, Polska 

Spółka Gazownictwa oddział w Zabrzu, PKP Energetyka SA. 

 

Interesariusze wewnętrzni, wśród których można wymienić:  

• członków Rady Gminy, 

• pracowników Urzędu Gminy, 

• pracowników jednostek organizacyjnych Gminy.  

W każdej z tych grup mogą pojawić się zarówno osoby pozytywnie nastawione jak i oponenci. Ich udział  

w pracach nad wdrażaniem uzgodnionego planu jest niezbędny.  

Komunikacja z interesariuszami powinna się opierać na następujących formach: 

• strona internetowa Urzędu Gminy,  

• informacje podawane na posiedzeniach Rady, spotkaniach z mieszkańcami, 

pozyskanie danych

Ankiety

Dane statystyczne

Opinie 

analiza danych

Wiedza ekspercka
dokument

Opracowanie PGN 
i jego konsultacja 
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• materiały prasowe, 

• spotkania tematyczne informacyjne. 

 

Współuczestnictwo interesariuszy w realizacji Planu. 

Głównym przejawem współuczestnictwa interesariuszy w realizacji Planu będzie: 

1. Opiniowanie realizacji Planu. 
1. Rozstrzyganie wniosków zgłaszanych jako aktualizacja działań Planu. 

2. Identyfikowanie nowych przedsięwzięć i działań Planu. 

3. Wnioskowanie zmian w Planie. 

4. Promowanie gospodarki niskoemisyjnej w swoich środowiskach. 

 

Ważną grupą interesariusz będą realizujący zadania wynikające z Planu, w tym szczególnie POE (np. 

mieszkańcy, którzy korzystają z dofinansowania na wymianę źródła ciepła) – w tym przypadku przejawem 

potwierdzenia współuczestnictwa będzie dokument formalny w postaci umowy, porozumienia itp. 

określający zakres zadania i wymagania co do beneficjenta.  

Pozostali interesariusze: mieszkańcy, przedstawiciele podmiotów gospodarczych, instytucji, mediów itp. nie 

będą składali żadnej formalnej deklaracji współpracy – będą tzw. interesariuszami dobrowolnymi, którzy 

mogą zgłaszać uwagi, wnioski do planu, przedstawiać swoje opinie itp. Środkiem przekazu informacji będzie 

strona internetowa, na której będą pojawiać się informacje o PGN. Gmina będzie wykorzystywać dla 

pozyskania informacji także spotkania z mieszkańcami, pikniki, itp. Jedną z form pozyskania opinii tej 

najszerszej grupy interesariuszy będzie ankietyzacja podczas prowadzanych akcji informacyjnych i 

promocyjnych. 

Dotychczasowa współpraca z interesariuszami odbywała się bez potwierdzenia formalnego w postaci 

deklaracji / umowy itp.  

Podczas przygotowania Planu zaangażowano do współpracy następujących interesariuszy: 

• Mieszkańców Gminy – pozyskanie informacji nastąpiło podczas ankietyzacji budynków. 

• Zarządców obiektów publicznych – poprzez ankietyzację. 

• Pracowników Urzędu Gminy – poprzez pozyskanie informacji i uwag do planu. 

• Dostawców energii – poprzez ankietyzację. 

Na etapie opracowania PGN nie otrzymano ostatecznej, formalnej odmowy od żadnego z interesariuszy. 

 

3.8.3  Źródła finansowania 

 

Warunkiem sprawnej realizacji każdego przedsięwzięcia jest zaplanowanie środków finansowych niezbędnych 

na jego realizację. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wdrażania PGN, ponieważ zakłada on działania 

odnoszące się bądź realizowane przy współpracy z mieszkańcami (POE).  

Podstawowe źródła finansowania PGN: 

• środki własne Gminy,  

• środki wnioskodawcy,  

• środki zabezpieczone w Planach krajowych i europejskich, 

• środki komercyjne. 

Należy pamiętać, iż działania uruchamiane w ramach PGN mogą zakładać przedsięwzięcia zarówno objęte 

warunkami pomocy publicznej jak i nie związane z nią. 

Poza środkami Gminy Rudziniec, możliwe są następujące źródła finansowania działań zapisanych w PGN: 
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środki krajowy: 

 

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, oszczędności 

energii, paliw oraz promowania odnawialnych źródeł energii. Zadania te są realizowane z korzyścią dla 

pojedynczego mieszkańca, jak i dla całej Gminy oraz terenu województwa. 

Niniejsze opracowanie stanowić może jeden z załączników do wniosku do WFOŚiGW w Katowicach o 

ubieganie się o dofinansowanie prac termomodernizacyjnych 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 

wspólnoty– na termomodernizację. WFOSIGW oferuje w tym przypadku preferencyjne umarzalne pożyczki i 

kredyty. 

Zakres działań Planu, na które można pozyskać ww. wsparcie: 

Potencjalny 
Beneficjent 

Nazwa zadania ogólna do objęcia wsparciem w ramach dostępnych środków 

 
Czy można starać się 

o wsparcie 
finansowe  w ramach 

wskazanego 
konkursu? 

B
u

d
yn

ki
 u

ży
te

cz
n

o
śc

i p
u

b
lic

zn
ej

 

Termomodernizacja obiektów TAK 

Modernizacja oświetlenia  
TAK 

Instalacja odnawialnych źródeł energii  TAK 

Modernizacja instalacji elektrycznej 
 

TAK 

Zarzadzanie efektywnością energetyczną: 
• zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej, 

•  uwzględnianie kryteriów efektywności energetycznej w definiowaniu wymagań 
dotyczących zakupu produktów i usług, 

•  wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie 
•  promocja energetyki odnawialnej dla mieszkańców i ograniczania zużycia energii  

 
 
 

TAK 

O
św

ie
tl

en
ie

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego 

 
 
 
 

B
u

d
yn

ki
 

u
ży

te
cz

n
o

śc
i 

p
u

b
lic

zn
ej

 

Działania nieinwestycyjne w zakresie realizacji tzw. Zielonych zamówień publicznych 

 

M
ie

sz
ka

ln
ic

tw
o

 

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych 
 
 
 

TAK Instalacje odnawialnych źródeł energii przez prywatnych właścicieli obiektów 

Modernizacja indywidualnych kotłowni 

U
sł

u
gi

, 
H

an
d

el
, 

P
rz

em
ys

ł 

Instalacje odnawialnych źródeł energii  

 
 

TAK 
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NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

Jako priorytetowe traktuje się w szczególności te przedsięwzięcia, których realizacja wynika z konieczności 

wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi jedno z głównych źródeł polskiego 

systemu finansowania przedsięwzięć służących ochronie środowiska, wykorzystujący środki krajowe jak i 

zagraniczne. 

Priorytet 3 Ochrona atmosfery 

W obszarze tego priorytetu określono ważne zadania związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu w tym 

ze zmniejszaniem emisji gazów cieplarnianych; będzie to realizowane poprzez wspieranie m.in. projektów: 

• likwidacji nieefektywnych systemów grzewczych, 

• poprawy efektywności energetycznej, 

• wdrażania odnawialnych źródeł energii (w tym rozproszonych OZE) i wysokosprawnej kogeneracji, 

• efektywnego zarządzania energią w budynkach (w tym ich termomodernizacja) oraz budownictwa 

energooszczędnego, 

• modernizacji sektora energetyki w zakresie inteligentnego opomiarowania i inteligentnych sieci 

energetycznych 

 

Nazwa programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” 

Cel programu Celem programu jest wykonywanie prac i robót geologicznych 
związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w 
celu ich udostępnienia. 

Zakres programu Rodzaje przedsięwzięć: 

1) prace przygotowawcze, w tym m.in.: przygotowanie placu i 

zaplecza terenu wiercenia, montaż urządzeń, instalacji, 

wyposażenia i sprzętu, wykonanie drogi technologicznej, 

dojazdowej, rurociągu zrzutowego, rozbudowa, modernizacja 

obiektów technologicznych, 

2) wykonanie odwiertu w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż 

wód termalnych dla ich udostępnienia wraz z pracami 

technologicznymi (w tym pobór rdzeni

wiertniczych), z wyłączeniem rekonstrukcji istniejących 

otworów wiertniczych, 

3) wykonanie badań hydrogeologicznych w tym m.in. próbne 

pompowania 

4) wykonanie badań geofizycznych (otworowych) 

5) wykonanie badań laboratoryjnych w tym m.in. analizy próbek 

wody, badania próbek okruchowych 

6) nadzór i dozór geologiczny 

7) prace związane z zakończeniem wiercenia i likwidacją obiektów, 

w tym m.in. demontaż urządzeń wiertniczych, roboty 

rozbiórkowe, rekultywacja terenu, transport i 

zagospodarowanie odpadów, utylizacja odpadów 

opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej lub dokumentacji 
geologicznej innej 

8) oraz inne prace i roboty geologiczne wynikające z 
zatwierdzonego projektu robót geologicznych 
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Tryb składania wniosków 
Program realizowany będzie w latach 2020 – 2025, przy czym: 

• zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) 
podejmowane będą do 2022 r., 

• środki wydatkowane będą do 2025 r. 

Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym. 
Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone 
zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie 
naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW. 

Beneficjenci 
Jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu 
terytorialnego. 

Forma dofinansowania Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji do 100% kosztów 
kwalifikowanych na przedsięwzięcia związane z poszukiwaniem i 
rozpoznawaniem złóż wód termalnych. 

Uwagi  W ramach niniejszego programu realizowane są przedsięwzięcia w 
zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż wód termalnych w celu ich 
udostępnienia do wykorzystania pozyskanego ciepła/energii do 
ogrzewania. 

Kontynuacja przedsięwzięć może nastąpić w ramach programu 
priorytetowego Polska Geotermia Plus. 

 

Nazwa programu „ Polska Geotermia Plus” 

Cel programu Celem programu jest zwiększenie wykorzystania zasobów 

geotermalnych w Polsce. 

Zakres programu 
Rodzaje przedsięwzięć: 

obligatoryjne:  
1) budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej 

ciepłowni/ elektrociepłowni/elektrowni geotermalnej, opartej 
na źródle geotermalnym, lub  

2) modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania 
energii o ciepłownię/ elektrociepłownię/elektrownię 
geotermalną, opartej na źródle geotermalnym, lub  

3) wykonanie lub rekonstrukcja otworu geotermalnego. 
Opcjonalne zakresy inwestycyjne możliwe do dofinansowania, w 
obrębie jednego systemu ciepłowniczego: 

1) Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych 
2) Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery 
3) Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery z 

działalności przemysłowej (z wyłączeniem źródeł spalania paliw)  
4) Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej  
5) Modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych  
6) Wykonanie pierwszego odwiertu badawczego. 

Tryb składania wniosków 
Wnioski należy składać w terminie od 3.07.2019 r. 18.12.2020 r. lub do 
wyczerpania alokacji środków. 
Program realizowany będzie w latach 2019 - 2025, przy czym:  
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane 
będą do 2023 r.,  
2) środki wydatkowane będą do 2025 r. 
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Beneficjenci Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646, z późn. zm.) wykonujący 

działalność gospodarczą 

Forma dofinansowania Dofinansowanie będzie udzielone w formie 

• pożyczki (do 100% kosztów kwalifikowanych) 

• dotacji (do 50% kosztów kwalifikowanych) 

 

Program CZYSTE POWIETRZE 

Beneficjenci programu to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą 

wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł, którzy planują wykonać prace 

termomodernizacyjne. 

Celem Programu jest Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez 

wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów 

uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych 

do podwyższonego poziomu dofinansowania. 

Program realizowany jest od roku 2018, aż do roku 2029. 

Formy dofinansowania: 

• dotacja, 

• dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. 

 

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania 

Opcja 1 

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż 

pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. 

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):  

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów 

słonecznych),  

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, 

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych 

(zawiera również demontaż), 

– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia 

przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy. 

Kwota maksymalnej dotacji: 

– 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej, 

– 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną. 

  

Opcja 2 

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz: 

– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania 

lub ogrzewania i cwu albo 

- zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu. 
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Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):  

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów 

słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)  

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, 

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych 

(zawiera również demontaż), 

– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia 

przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy. 

Kwota maksymalnej dotacji: 

– 20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej, 

– 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną. 

  

Opcja 3 

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące 

(dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,  

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych 

(zawiera również demontaż), 

– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem 

wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz. 

Kwota maksymalnej dotacji: 

– 10 000 zł. 

 

Obecnie wnioski można składać również on-line. 

 

Program „Mój prąd” 

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które 

mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) 

regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. 

Dofinansowanie przekazane jest w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji 

wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. 

O dotację w programie Mój Prąd można ubiegać się jeśli: 

• instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (m.in. jest licznik 

dwukierunkowy); 

• instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe; 

• wydatki poniesiono od 23 lipca 2019 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą; 

• inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji. 

Dotacja jest zwolniona z podatku PIT. Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem można odliczyć 

od podatku (ulga termomodernizacyjna).  

Instalacja paneli fotowoltaicznych zwraca się średnio po 6-8 latach od zainstalowania. 

Obecnie aż do 18 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania alokacji środków trwa II nabór wniosków. Wnioski 

można składać tylko on-line. 
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BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 

O premię termomodernizacyjną 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 fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych. 

Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, 

których celem jest: 

• zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach 

mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących własność jednostek 

samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie zadań 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 ciepła, 

• całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie 

wysokosprawnej kogeneracji - z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w 

zużyciu energii. 

Premia termomodernizacyjna wymaga oszczędności:  

1. Budynki 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 termomodernizacyjnej wynosi 20% wykorzystanego 

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

termomodernizacyjnego i dwukrotność 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 

w banku kredytującym. 

 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i Program Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec – aktualizacja 2020 

 

 

54 

Zakres działań Planu, na które można pozyskać ww wsparcie: 

Potencjalny 
Beneficjent 

Nazwa zadania ogólna do objęcia wsparciem w ramach dostępnych środków 
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Termomodernizacja obiektów TAK 

Modernizacja oświetlenia  
 

Instalacja odnawialnych źródeł energii   

Modernizacja instalacji elektrycznej 
 
 

Zarzadzanie efektywnością energetyczną: 
• zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej, 

•  uwzględnianie kryteriów efektywności energetycznej w definiowaniu wymagań 
dotyczących zakupu produktów i usług, 

•  wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie 
•  promocja energetyki odnawialnej dla mieszkańców i ograniczania zużycia energii  
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Modernizacja oświetlenia ulicznego 
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Działania nieinwestycyjne w zakresie realizacji tzw. Zielonych zamówień publicznych 
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Termomodernizacja budynków jednorodzinnych 
 

TAK 

Instalacje odnawialnych źródeł energii przez prywatnych właścicieli obiektów 
 

Modernizacja indywidualnych kotłowni 
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Instalacje odnawialnych źródeł energii  

 
 
 

 

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 w wodę.  

Zakres działań Planu, na które można pozyskać ww wsparcie: 

Potencjalny 
Beneficjent 

Nazwa zadania ogólna do objęcia wsparciem w ramach dostępnych środków 

 
Czy można starać się 

o wsparcie 
finansowe  w ramach 

wskazanego 
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Termomodernizacja obiektów TAK 

Modernizacja oświetlenia  
TAK 

Instalacja odnawialnych źródeł energii  TAK 

Modernizacja instalacji elektrycznej 
 

TAK 
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Zarzadzanie efektywnością energetyczną: 
• zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej, 

•  uwzględnianie kryteriów efektywności energetycznej w definiowaniu wymagań 
dotyczących zakupu produktów i usług, 

•  wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie 
•  promocja energetyki odnawialnej dla mieszkańców i ograniczania zużycia energii  
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Działania nieinwestycyjne w zakresie realizacji tzw. Zielonych zamówień publicznych 
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Termomodernizacja budynków jednorodzinnych 
 
 
 

TAK Instalacje odnawialnych źródeł energii przez prywatnych właścicieli obiektów 

Modernizacja indywidualnych kotłowni 
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Instalacje odnawialnych źródeł energii  

 
 

TAK 

 

Kredyt na urządzenia ekologiczne 

Kredyt na zakup i montaż wyrobów i urządzeń służących ochronie Środowiska. W tej grupie mieszczą się takie 

produkty jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory, przydomowe oczyszczalnie 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 

− gdy Wykonawca jest jednostką autoryzowaną przez Sprzedawcę, z którym Bank podpisał 

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. 

Zakres działań Planu, na które można pozyskać ww. wsparcie: 

Potencjalny 
Beneficjent 

Nazwa zadania ogólna do objęcia wsparciem w ramach dostępnych środków 

 
Czy można starać się 

o wsparcie 
finansowe  w ramach 

wskazanego 
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 Termomodernizacja obiektów  

Modernizacja oświetlenia   

Instalacja odnawialnych źródeł energii   

Modernizacja instalacji elektrycznej  
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Zarzadzanie efektywnością energetyczną: 
• zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej, 

•  uwzględnianie kryteriów efektywności energetycznej w definiowaniu wymagań 
dotyczących zakupu produktów i usług, 

•  wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie 
•  promocja energetyki odnawialnej dla mieszkańców i ograniczania zużycia energii  
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Modernizacja oświetlenia ulicznego 
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Działania nieinwestycyjne w zakresie realizacji tzw. Zielonych zamówień publicznych 
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Termomodernizacja budynków jednorodzinnych 
 
 
 

TAK Instalacje odnawialnych źródeł energii przez prywatnych właścicieli obiektów 

Modernizacja indywidualnych kotłowni 
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Instalacje odnawialnych źródeł energii  

 
 

TAK 

 

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. 

Beneficjenci 

Jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne, spółdzielnie mieszkaniowe, duże, średnie i małe 

przedsiębiorstwa. 

Zakres działań Planu, na które można pozyskać ww wsparcie: 

Potencjalny 
Beneficjent 

Nazwa zadania ogólna do objęcia wsparciem w ramach dostępnych środków 

 
Czy można starać się 
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Termomodernizacja obiektów TAK 

Modernizacja oświetlenia  
TAK 

Instalacja odnawialnych źródeł energii  TAK 

Modernizacja instalacji elektrycznej 
 

TAK 

Zarzadzanie efektywnością energetyczną: 
• zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej, 

•  uwzględnianie kryteriów efektywności energetycznej w definiowaniu wymagań 
dotyczących zakupu produktów i usług, 

•  wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie 
•  promocja energetyki odnawialnej dla mieszkańców i ograniczania zużycia energii  
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Modernizacja oświetlenia ulicznego 
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Działania nieinwestycyjne w zakresie realizacji tzw. Zielonych zamówień publicznych 
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Termomodernizacja budynków jednorodzinnych 
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Instalacje odnawialnych źródeł energii  

 
TAK 

 

 

Kredyt we współpracy WFOŚiGW 

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

Informacje o kredytach preferencyjnych udzielanych we współpracy z WFOŚiGW udzielane są bezpośrednio 

w placówkach banku. 

Zakres działań Planu, na które można pozyskać ww wsparcie: 

Potencjalny 
Beneficjent 

Nazwa zadania ogólna do objęcia wsparciem w ramach dostępnych środków 
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Termomodernizacja obiektów TAK 

Modernizacja oświetlenia  
TAK 

Instalacja odnawialnych źródeł energii  TAK 

Modernizacja instalacji elektrycznej 
 

TAK 

Zarzadzanie efektywnością energetyczną: 
• zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej, 

•  uwzględnianie kryteriów efektywności energetycznej w definiowaniu wymagań 
dotyczących zakupu produktów i usług, 

•  wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie 
•  promocja energetyki odnawialnej dla mieszkańców i ograniczania zużycia energii  
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Działania nieinwestycyjne w zakresie realizacji tzw. Zielonych zamówień publicznych 
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Termomodernizacja budynków jednorodzinnych 
 
 
 

TAK Instalacje odnawialnych źródeł energii przez prywatnych właścicieli obiektów 

Modernizacja indywidualnych kotłowni 
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Instalacje odnawialnych źródeł energii  

 
 

TAK 
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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 przedsięwzięcia służące oszczędności energii elektrycznej. 

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

audytu energetycznego i do 80% kosztu inwestycji dla pozostałych kredytobiorców.  

Okres kredytowania do 10 lat. 

Beneficjenci 

Mikroprzedsiębiorcy i wspólnoty mieszkaniowe. 

Zakres działań Planu, na które można pozyskać ww wsparcie: 

Potencjalny 
Beneficjent 

Nazwa zadania ogólna do objęcia wsparciem w ramach dostępnych środków 
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Termomodernizacja obiektów  

Modernizacja oświetlenia  
 

Instalacja odnawialnych źródeł energii   

Modernizacja instalacji elektrycznej 
 

Zarzadzanie efektywnością energetyczną: 
• zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej, 

•  uwzględnianie kryteriów efektywności energetycznej w definiowaniu wymagań 
dotyczących zakupu produktów i usług, 

•  wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie 
•  promocja energetyki odnawialnej dla mieszkańców i ograniczania zużycia energii  
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Działania nieinwestycyjne w zakresie realizacji tzw. Zielonych zamówień publicznych 
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Termomodernizacja budynków jednorodzinnych 
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Instalacje odnawialnych źródeł energii  
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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. 

Zakres działań Planu, na które można pozyskać ww wsparcie: 

Potencjalny 
Beneficjent 

Nazwa zadania ogólna do objęcia wsparciem w ramach dostępnych środków 
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Termomodernizacja obiektów TAK 

Modernizacja oświetlenia  
TAK 

Instalacja odnawialnych źródeł energii  TAK 

Modernizacja instalacji elektrycznej 
 

TAK 

Zarzadzanie efektywnością energetyczną: 
• zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej, 

•  uwzględnianie kryteriów efektywności energetycznej w definiowaniu wymagań 
dotyczących zakupu produktów i usług, 

•  wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie 
•  promocja energetyki odnawialnej dla mieszkańców i ograniczania zużycia energii  
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Działania nieinwestycyjne w zakresie realizacji tzw. Zielonych zamówień publicznych 
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Termomodernizacja budynków jednorodzinnych 
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U
sł

u
gi

, 
H

an
d

el
, 

P
rz

em
ys

ł 

Instalacje odnawialnych źródeł energii  

 

 

Kredyt z klimatem 

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

Przedmiotem inwestycji mogą być: 

1. Działania w obszarze efektywności energetycznej: 

• modernizacja indywidualnych systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych i obiektach 

wielkopowierzchniowych, 

• modernizacja małych sieci ciepłowniczych, 

• prace modernizacyjne budynków, polegające na ich dociepleniu (elewacji zewnętrznej, dachu, 

wymiana okien), wymianie oświetlenia bądź instalacji efektywnego systemu wentylacji lub 

chłodzenia, 

• montaż instalacji odnawialnej energii w istniejących budynkach lub obiektach przemysłowych (kotły 

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 miejskiej, 

• wymiana nieefektywnego oświetlenia ulicznego, 

• instalacja urządzeń zwiększających efektywność energetyczną, 

• instalacja jednostek kogeneracyjnych lub trigeneracji, 

2. Budowa systemów OZE. 

 

Zakres działań Planu, na które można pozyskać ww wsparcie: 

Potencjalny 
Beneficjent 

Nazwa zadania ogólna do objęcia wsparciem w ramach dostępnych środków 

 
Czy można starać się 

o wsparcie 
finansowe  w ramach 

wskazanego 
konkursu? 

B
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i p
u
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lic
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 Termomodernizacja obiektów TAK 

Modernizacja oświetlenia  TAK 

Instalacja odnawialnych źródeł energii  TAK 

Modernizacja instalacji elektrycznej 
 

TAK 

Zarzadzanie efektywnością energetyczną: 
• zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej, 

•  uwzględnianie kryteriów efektywności energetycznej w definiowaniu wymagań 
dotyczących zakupu produktów i usług, 

•  wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie 
•  promocja energetyki odnawialnej dla mieszkańców i ograniczania zużycia energii  
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Modernizacja oświetlenia ulicznego 

 
 
 

TAK 
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Termomodernizacja budynków jednorodzinnych 
 
 
 

TAK Instalacje odnawialnych źródeł energii przez prywatnych właścicieli obiektów 

Modernizacja indywidualnych kotłowni 

U
sł
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, 
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, 
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Instalacje odnawialnych źródeł energii  

 
 

TAK 
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Kredyt EKOodnowa 

Przedsięwzięcia, mające na celu zwiększenie wartości majątku trwałego przez realizację inwestycji przyjaznych 

środowisku (w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, termomodernizacja obiektów usługowych i 

przemysłowych, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest; - możliwość łączenia różnych źródeł 

finansowania np. kredyt może współfinansować projekty wsparte środkami z UE 

Kwota kredytu do 85 % wartości kredytowanego przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 250.000 EUR lub 

równowartość w PLN. 

Okres finansowania do 10 lat, ustalany w zależności od planowanego okresu realizacji inwestycji oraz oceny 

zdolności kredytowej Klienta. 

 

Zakres działań Planu, na które można pozyskać ww wsparcie: 

Potencjalny 
Beneficjent 

Nazwa zadania ogólna do objęcia wsparciem w ramach dostępnych środków 

 
Czy można starać się 

o wsparcie 
finansowe  w ramach 

wskazanego 
konkursu? 
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Termomodernizacja obiektów TAK 

Modernizacja oświetlenia  
TAK 

Instalacja odnawialnych źródeł energii  TAK 

Modernizacja instalacji elektrycznej 
 

TAK 

Zarzadzanie efektywnością energetyczną: 
• zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej, 

•  uwzględnianie kryteriów efektywności energetycznej w definiowaniu wymagań 
dotyczących zakupu produktów i usług, 

•  wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie 
•  promocja energetyki odnawialnej dla mieszkańców i ograniczania zużycia energii  
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Modernizacja oświetlenia ulicznego 

 
 
 

TAK 
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Działania nieinwestycyjne w zakresie realizacji tzw. Zielonych zamówień publicznych 
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Termomodernizacja budynków jednorodzinnych 
 
 
 

TAK Instalacje odnawialnych źródeł energii przez prywatnych właścicieli obiektów 

Modernizacja indywidualnych kotłowni 
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Instalacje odnawialnych źródeł energii  

 
 

TAK 

 

 

 

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 finansowania od 3 lat, nie dłużej niż do 30 maja 2019 r. Maksymalny udział NIB w finansowaniu projektu 

wynosi 50%. 

 

Zakres działań Planu, na które można pozyskać ww wsparcie: 

Potencjalny 
Beneficjent 

Nazwa zadania ogólna do objęcia wsparciem w ramach dostępnych środków 

 
Czy można starać się 

o wsparcie 
finansowe  w ramach 

wskazanego 
konkursu? 
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Termomodernizacja obiektów TAK 

Modernizacja oświetlenia  
TAK 

Instalacja odnawialnych źródeł energii  TAK 

Modernizacja instalacji elektrycznej 
 

TAK 

Zarzadzanie efektywnością energetyczną: 
• zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej, 

•  uwzględnianie kryteriów efektywności energetycznej w definiowaniu wymagań 
dotyczących zakupu produktów i usług, 

•  wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie 
•  promocja energetyki odnawialnej dla mieszkańców i ograniczania zużycia energii  
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Modernizacja oświetlenia ulicznego 

 
 
 

TAK 
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Działania nieinwestycyjne w zakresie realizacji tzw. Zielonych zamówień publicznych 
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Termomodernizacja budynków jednorodzinnych 
 
 
 

TAK Instalacje odnawialnych źródeł energii przez prywatnych właścicieli obiektów 

Modernizacja indywidualnych kotłowni 
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Instalacje odnawialnych źródeł energii  

 
 

TAK 
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Środki europejski 

 

Unijna perspektywa budżetowa na lata 2021-2027 

Obecnie trwają negocjacje dotyczące podziału środków na kraje i kierunki działań. Po ogłoszeniu 

szczegółowych zasad ubiegania się o dofinansowanie beneficjenci będą mogli przygotowywać wnioski o 

pomoc finansową. 
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4 Bilans energetyczny – rok bazowy 2016 

 

W celu opracowania bazy inwentaryzacji zanieczyszczeń należy określić strukturę zużycia nośników energii  

w Gminie. Zużycie nośników energii obliczono natomiast na podstawie bilansu energetycznego Gminy.  

Dla oszacowania ilości energii posłużono się różnymi metodami: wskaźnikową, statystyczną oraz 

najważniejszą – ankietyzacją. 

Dla każdego wyznaczonego sektora bilansowego opisano zastosowaną metodę lub metody opracowania 

bilansu oraz wyliczono ilość zużycia paliw oraz ich strukturę. 

Rokiem bazowym dla opracowania Planu wybrano rok 2016. Jest to rok poprzedzający przeprowadzenie 

inwentaryzacji – najbliższy pełen rok obejmujący sezon grzewczy. Rok ten jest rokiem najbardziej 

miarodajnym jeśli chodzi o stworzenie bilansu energetycznego Gminy i określenie struktury zużycia 

poszczególnych nośników energii. Wg metodyki wykorzystanej w dokumencie (i która jest również zalecana 

przez poradnik SEAP) do obliczenia ilości emisji zanieczyszczeń podstawową rzeczą jest właśnie obliczenie 

zapotrzebowania na ciepło, a następnie określenie ilości GJ pochodzących z poszczególnych nośników energii 

w poszczególnych sektorach. Pozyskanie szczegółowych danych służących do wykonania ww. obliczeń jest 

trudne nawet dla roku bieżącego – szczególnie w przypadku mieszkańców (sektor mieszkaniowy – 

gospodarstwa domowe). Im rok bazowy będzie bardziej oddalony pozyskanie danych będzie trudniejsze,  

a czasem wręcz niemożliwe. W takim przypadku pozostałoby jedynie oszacowanie ilości GJ energii i ilości paliw 

wg wskaźników. Analogiczna sytuacja ma miejsce podczas obliczeń zużycia energii i paliw dla sektora 

budynków gminnych (przeankietowanie wszystkich budynków gminnych) oraz pozostałych sektorów. 

Podsumowując, wybrany rok jest rokiem najbardziej wiarygodnym, a wszelkie obliczenia są najbardziej 

zbliżone faktycznemu stanowi zużycia energii i emisji zanieczyszczeń w Gminie. 

Do obliczeń energetycznych (przeliczenie ilości masowych i objętościowych wykorzystywanych na terenie 

Gminy paliw na wartości zużycia energii) skorzystano z wartości opałowych poszczególnych paliw podanych 

w KOBIZE 2014, a w przypadku gazu ziemnego skorzystano z danych PGNiG (współczynnik konwersji [GJ/m3]).  

 

4.1 Sektory bilansowe w Gminie  
 

Na podstawie podręcznika SEAP – „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii” – 

rekomendowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jednostkom 

samorządów terytorialnych do sporządzania dokumentów dotyczących gospodarki energetycznej  

i ograniczania emisji zanieczyszczeń wydzielono w Gminie sektory bilansowe ze względu na odmienną 

specyfikę i różne współczynniki energochłonności i są to: 

• sektor budownictwa mieszkaniowego, 

• sektor budownictwa komunalnego i użyteczności publicznej, 

• sektor działalności gospodarczej,  

• sektor oświetlenia ulicznego, 

• transport publiczny i prywatny. 

 

Bilans energetyczny dla sektorów 1-3 będzie uwzględniał potrzeby energetyczne na cele grzewcze, w tym na 

podgrzanie powietrza do wentylacji budynków i podgrzanie ciepłej wody użytkowej.   

Do obliczeń emisji zanieczyszczeń (baza danych) Gmina zostanie podzielona na identyczne sektory  

z dodatkowym sektorem przemysłowym. 
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4.2 Założenia ogólne (sektory 1-3) 
 

4.2.1 Definicje  

 

Wskaźnikowy bilans energetyczny Gminy opracowano przede wszystkim w oparciu o dane uzyskane podczas 

ankietyzacji terenowej oraz dane od następujących przedsiębiorstw i instytucji:  

• Urząd Gminy Rudziniec, 

• Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., 

• TAURON Dystrybucja S.A., 

• Jednostki organizacyjne Gminy. 

 

Stworzenie bilansu energetycznego Gminy polega na określeniu zapotrzebowania energii na potrzeby 

grzewcze, w tym na podgrzanie powietrza do wentylacji budynków i podgrzania ciepłej wody użytkowej.   

Do obliczeń zapotrzebowania i zużycia energii w Gminie zostały wykorzystane wskaźniki określone  

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania 

charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną 

całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.  

Są to: 

Wskaźnik EP wyraża wielkość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną niezbędną do 

zaspokajania potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, odniesioną do 1 m2 powierzchni użytkowej, 

podaną w kWh/(m2rok).  Wskaźnik EP jest to ilościowa ocena zużycia energii. 

Wskaźnik EK wyraża zapotrzebowanie na energię końcową dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia), 

wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wielkość ta odniesiona jest do 1 m2 powierzchni 

użytkowej, podana w kWh/(m2rok). Wskaźnik EK jest miarą efektywności energetycznej budynku.  

Energia pierwotna 

Pojęcie energii pierwotnej dotyczy energii zawartej w kopalnych surowcach energetycznych, która nie została 

poddana procesowi konwersji lub transformacji. Pojęcie istotne z punktu widzenia strategii zrównoważonego 

rozwoju, wykorzystywane przede wszystkim w polityce, ekonomii i ekologii. 

Energia końcowa 

Energia końcowa – energia dostarczana do budynku dla systemów technicznych. Pojęcie istotne z punktu 

widzenia użytkownika budynku ponoszącego konkretne koszty związane z potrzebami energetycznymi  

w fazie eksploatacji obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Energia użytkowa 

Energia użytkowa  

a) w przypadku ogrzewania budynku - energia przenoszona z budynku do jego otoczenia przez przenikanie 

lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszoną o zyski ciepła, 

b) w przypadku chłodzenia budynku – zyski ciepła pomniejszone o energię przenoszoną z budynku do jego 

otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, 

c) w przypadku przygotowania ciepłej wody użytkowej – energia przenoszona z budynku do jego otoczenia ze 

ściekami. 

Pojęcie istotne z punktu widzenia projektanta (architekta, konstruktora), charakteryzujące między innymi 

jakość ochrony cieplnej pomieszczeń, czyli izolacyjność termiczną oraz szczelność całej obudowy zewnętrznej. 

 

Sezonowe zapotrzebowanie i zużycie energii dla Gminy Rudziniec wyliczono wskaźnikowo. Wynikowa ilość 

energii jest energią końcową wykorzystywaną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz podgrzania ciepłej 
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wody użytkowej. Podstawowym wskaźnikiem wykorzystanym do obliczeń jest EP H+W - cząstkowa 

maksymalna wartość zużycia energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz podgrzania ciepłej wody 

użytkowej (tzw. współczynnik energochłonności). 

Według zmieniających się na przestrzeni lat norm budowlanych, poszczególny typ budownictwa podyktowany 

okresem jego powstania charakteryzuje się innym, orientacyjnym wskaźnikiem energochłonności.  

Wskaźniki wykorzystane do obliczeń zostały dobrane według obowiązujących w poszczególnych okresach 

normach i przepisach prawnych oraz na podstawie obowiązującego obecnie rozporządzenia Ministra 

transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

4.2.2 Kryteria przeprowadzania wskaźnikowych obliczeń zapotrzebowania na energię  

 

Obliczenia zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzewania budynków dla budownictwa w Gminie 

przeprowadzano w oparciu o wskaźniki przeciętnego rocznego zużycia energii na ogrzewanie 1 m2 

powierzchni użytkowej budynku. Użytkowane aktualnie na terenie Gminy Rudziniec budynki powstawały  

w różnym okresie czasu, zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w okresie ich budowy. Poniższa 

tabela przedstawia zestawienie wskaźników sezonowego zużycia energii na ogrzewanie, w zależności od 

wieku budynków. 

 
Tabela 9. Wskaźniki sezonowego zużycia energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji w zależności od wieku budynków 

(nieuwzględniające podgrzania ciepłej wody i strat) 

Budynki budowane 

w okresie 
Obowiązująca norma 

Orientacyjne sezonowe zużycie energii na 

ogrzewanie kWh/(m2rok)  

Do 1966 Brak uregulowań 270-350 

1967-1985 
BN-64/B-03404 

BN-74/B-03404 
240-280 

1986-1992 PN-82/B-02020 160-200 

1993 - 1996 PN-91/B-02020 120-160 

1997-2012 Zarządzenia MGPiM dot.  wskaźnika „Eo” 90-120 

Źródło: Obowiązujące normy prawne lub przepisy 

 

Tabela 10. Obowiązujące wskaźniki sezonowego zużycia energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz podgrzania ciepłej wody 

użytkowej (wraz ze stratami) 

Rodzaj budynku Od 1 stycznia 2017 Od 1 stycznia 2021 

Budynek mieszkaniowy: 

a) jednorodzinny 

b) wielorodzinny 

 

95 

85 

 

70 

65 

Budynek zamieszkania zbiorowego 85 75 

Budynek użyteczności publicznej: 

c) opieki zdrowotnej 

d) pozostałe 

 

290 

60 

 

195 

45 

Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny 90 70 

Źródło: rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
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Kolejnym etapem przeprowadzania bilansu energetycznego na potrzeby ogrzewania dla Gminy jest 

wyznaczenie powierzchni zasobów mieszkaniowych i pozostałych zasobów budownictwa w Gminie. Posłużą 

temu dane uzyskane z Urzędu Gminy oraz GUS-u. 

 
 

4.3 Sektor budownictwa mieszkaniowego  
 

4.3.1 Bilans energetyczny na podstawie ankiet  

 

W Gminie Rudziniec zabudowę mieszkaniową stanowią rozproszone, o mniejszym lub większym zagęszczeniu 

budynki jednorodzinne, rzadko bliźniaki lub szeregowce.  

Na potrzeby przygotowania Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz bazy inwentaryzacji zanieczyszczeń 

dokonano ankietyzacji. Przeankietowano łącznie 300 gospodarstw domowych, położonych w różnych 

częściach Gminy. Rejony do inwentaryzacji zostały wybrane w taki sposób, aby próba była jak najbardziej 

miarodajna (tzw. próba reprezentatywna). 

Na podstawie ankiet (ilości i rodzaju zużytego paliwa grzewczego oraz wskaźników energochłonności) 

dokonano obliczeń zapotrzebowania energii na potrzeby grzewcze, w tym na podgrzanie powietrza do 

wentylacji budynków i podgrzania ciepłej wody użytkowej, dla poszczególnych nośników energii w 

odniesieniu do próby reprezentatywnej oraz stworzono strukturę zużycia poszczególnych paliw.  

Następnie, na podstawie obliczeń wynikających z próby (obliczenia w załączniku BEI w wersji elektronicznej), 

odniesiono je do całkowitej łącznej powierzchni w sektorze w roku 2016. W ten sposób otrzymano ilość 

zużywanej energii cieplnej końcowej, w roku bazowym. 

 

Dla sektora budownictwa mieszkaniowego rzeczywiste zużycie energii, cieplnej końcowej wyniosło w 2016 

roku 293 430 GJ/rok. 

 

Do obliczeń emisji zanieczyszczeń wykorzystano powyższą ilość energii końcowej zawartej w zużytych 

nośnikach energii. 

Do obliczeń emisji wg podręcznika SEAP należy uwzględnić zużycie energii końcowej, elektrycznej  

w gospodarstwach domowych. Wyliczono ją na podstawie ankiet przeprowadzonych w Gminie. W 2016 roku 

zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych wyniosło ok. 11 402 MWh/rok.  

 

4.3.2 Bilans energetyczny metodą wskaźnikową  

 

Poniższa tabela przedstawia założenia do obliczeń zużycia energii dla sektora budownictwa mieszkaniowego. 

Przedstawia ona oszacowane wskaźniki energochłonności dla budynków podzielonych na grupy wiekowe oraz 

uwzględnia działania termomodernizacyjne przeprowadzone w tychże budynkach wraz z dobranymi 

wskaźnikami po termomodernizacji. W zależności od stopnia kompleksowości przeprowadzonych zabiegów 

termomodernizacyjnych wyznaczono współczynniki energochłonności po termomodernizacji.   

 

Następnie wyznaczono uśredniony wskaźnik energochłonności dla sektora budownictwa mieszkaniowego  

w Gminie. 
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Tabela 11. Obliczony wskaźnik zużycia energii dla sektora budownictwa mieszkaniowego w Gminie, w roku 2016 

Budynki 
budowane w 

okresie 

Odsetek 
powierzchni z 
danego okresu 

Odsetek 
powierzchni 

poddanej 
termomodernizacji 

danego okresu 

Uśredniony wskaźnik 
zużycia energii po 

termomodernizacji 
[kWh/(m2rok)] 

Uśredniony wskaźnik 
zużycia energii 

budynków z danego 
okresu [kWh/(m2rok)] 

Uśredniony 
wskaźnik dla 

danego sektora 
łącznie 

Do 1966 47,9% 47% 108 193 

160,8 

1967-1985 21,0% 50% 105 172 

1986-1992 5,1% 54% 105 135 

1993-1996 0,5% 10% 105 119 

1997-2012 21,6% 4% 80 99 

2013-2016 3,9% 0% - 80 

Źródło: opracowanie własne 

 

Do dalszych wyliczeń orientacyjnego zapotrzebowania na ciepło w sektorze mieszkalnictwa dla Gminy 

Rudziniec przyjęto współczynnik 160,8 [kWh/m2 rok]. 

Energia użytkowa: 

• 160,8 [kWh/m2 rok]* 342 706  m2 =  198 438 GJ/rok 

 

Powyższe obliczenia uwzględniają energię cieplną użytkową niezbędną do ogrzania pomieszczeń oraz 

powietrza do wentylacji. 

Do powyższych obliczeń niezbędne jest doliczenie zapotrzebowania na energię cieplną na przygotowanie 

ciepłej wody użytkowej. Do tych obliczeń skorzystano z metodologii określonej w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki 

energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-

użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej. Skorzystano także  

z tabeli „Przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkań w gospodarstwach domowych” wg 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody. 

Założono: 

• jednostkowe zużycie wody: 35 dm3/(j.o.)*doba; 

• współczynnik wykorzystania systemu c.w.u.: 0,9; 

• liczba mieszkańców: 10 617; 

• temperatura wody ciepłej: 55oC; 

• temperatura wody zimnej: 10oC; 

 

Oszacowano, że ilość energii niezbędnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej wyniesie: 

23 016 GJ/rok 

 

Należy zwrócić uwagę, że oszacowana ilość energii jest to tzw. energia użytkowa, nieuwzględniająca średniej 

sprawności całkowitej, na którą składa się między innymi sprawność wytwarzania, regulacji, wykorzystania 

przesyłu i akumulacji energii. Do wyznaczenia sprawności całkowitej posłużono się metodologią zawartą  

w rozporządzeniu Ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania 

charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną 

całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej. 
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Po uwzględnieniu łącznych strat oszacowano całkowitą sprawność na 55-75% w zależności od wieku 

budynków niemodernizowanych oraz 70-85% dla nowych oraz zmodernizowanych budynków.  

Dla przygotowania ciepłej założono uśrednione sprawności 60-70%.  

Biorąc pod uwagę powyższe, ilość energii końcowej u źródła potrzebnej do pokrycia zapotrzebowania na 

ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz wentylację, wyniesie, dla sektora budownictwa 

mieszkaniowego dla Gminy Rudziniec, ok.:  

341 012 GJ/rok. 

Na potrzeby przygotowania posiłków oszacowano zużycie energii:  

9 555 GJ/rok. 

Łączne zużycie energii końcowej dla sektora mieszkalnictwa wynosi: 

350 567 GJ/rok. 

 

Wskaźnikowe zużycie to, jest o ok. 16% większe niż rzeczywiste, obliczone we wcześniejszym podrozdziale. 

Wielkość ta jest do zaakceptowania. Różnica wynika z tego, że metoda wskaźnikowa opiera się na obliczeniach 

wg norm, czyli założonej, stałej temperaturze we wszystkich zamieszkałych pomieszczeniach oraz 

normatywnych wskaźnikach energochłonności (uwzględniają one zewnętrzną temperaturę obliczeniową - 

20oC). 

W rzeczywistości ludzie mieszkający w domach jednorodzinnych, posiadających indywidualne kotłownie, 

najczęściej oszczędzają poprzez niedogrzewanie wszystkich pomieszczeń użytkowych lub obniżanie 

temperatury.   

Do różnicy przyczyniają się również temperatury zewnętrzne podczas sezonu grzewczego – ostatnimi laty, 

zimy były stosunkowo ciepłe. 

 

4.4 Sektor budownictwa komunalnego i użyteczności publicznej  
 

4.4.1 Bilans energetyczny na podstawie ankiet  

 

Analogicznie jak dla pozostałych sektorów na potrzeby stworzenia bazy inwentaryzacji zanieczyszczeń 

opracowane zostały szczegółowe ankiety dotyczące przeprowadzonych bądź planowanych zabiegów 

termomodernizacyjnych, zużycia ilości ciepła oraz nośników energii i innych danych niezbędnych do obliczenia 

zapotrzebowania na ciepło wraz z ilością emisji zanieczyszczeń.  

Od wszystkich respondentów otrzymano odpowiedzi zwrotne. Zestawienie danych z ankiet wraz  

z obliczeniami stanowi załącznik w wersji elektronicznej – Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI). 

Dla sektora budownictwa komunalnego rzeczywiste zużycie energii końcowej wyniosło, w roku bazowym, 

ok. 18 340 GJ/rok. 

Zużycie energii elektrycznej wyniosło 546 MWh/rok. 

Do obliczeń emisji zanieczyszczeń wykorzystano powyższą ilość energii końcowej zawartej w zużytych 

nośnikach energii. 

4.4.2 Bilans energetyczny metodą wskaźnikową 

 

W niniejszym rozdziale uwzględniono wszystkie budynki będące jednostkami gminnymi. Poniższa tabela 

przedstawia założenia do obliczeń zużycia energii dla sektora budownictwa użyteczności publicznej. 

Przedstawia ona oszacowane wskaźniki energochłonności dla budynków podzielonych na grupy wiekowe oraz 
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uwzględnia działania termomodernizacyjne przeprowadzone w tychże budynkach, wraz z dobranymi 

wskaźnikami po termomodernizacji. 

  
Tabela 12. Obliczony wskaźnik zużycia energii dla sektora budownictwa użyteczności publicznej w Gminie w roku 2016 

Budynki 

budowane w 

okresie 

Odsetek 

powierzchni z 

danego okresu 

Odsetek 

powierzchni 

poddanej 

termomodernizacji 

danego okresu 

Uśredniony wskaźnik 

zużycia energii po 

termomodernizacji 

[kWh/(m2rok)] 

Uśredniony wskaźnik 

zużycia energii 

budynków z danego 

okresu [kWh/(m2rok)] 

Uśredniony 

wskaźnik dla danego 

sektora łącznie 

Do 1966 61,1% 24% 130 237 

192,9 

1967-1985 6,7% 14% 100 220 

1986-1992 0,5% 0% 90 160 

1993-1996 15,8% 0% 90 120 

1997-2012 12,0% 0% - 90 

2013-2016 3,9% 0% - 80 

Źródło: opracowanie własne 

 

Do dalszych wyliczeń orientacyjnego zapotrzebowania na ciepło w sektorze budownictwa użyteczności 

publicznej dla Gminy Rudziniec przyjęto współczynnik 192,9 [kWh/m2 rok]. 

 

Energia użytkowa: 

192,9 kWh/(m2rok)* 23 719 m2 = 16 472  GJ/rok. 

Powyższe obliczenia zawierają w sobie energię cieplną użytkową niezbędną na ogrzanie pomieszczeń oraz 

powietrza do wentylacji. 

Do powyższych obliczeń niezbędne jest doliczenie zapotrzebowania na energię cieplną na przygotowanie 

ciepłej wody użytkowej. Obliczeń dokonano analogicznie jak dla mieszkalnictwa jednak przy następujących 

założeniach: 

• jednostkowe zużycie wody: 5 dm3/(j.o.)*doba - szkoły, 8 dm3/(j.o.)*doba – urzędy; 

• czas wykorzystania systemów c.w.u.: 0,55 – szkoły, 0,6 – urzędy; 

• liczba osób: 1328; 

• temperatura wody ciepłej: 55oC; 

• temperatura wody zimnej: 10oC. 

Oszacowano, że ilość energii niezbędnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej wyniesie: 

274 GJ/rok 

Po uwzględnieniu strat, analogicznie jak dla sektora budownictwa mieszkaniowego, ilość energii potrzebnej 

do pokrycia zapotrzebowania na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz wentylację, 

wyniesie dla sektora budownictwa użyteczności publicznej dla Gminy Rudziniec ok.:  

23 799 GJ/rok 

 

Dla tego sektora rzeczywiste zużycie energii końcowej jest o ok. 30% mniejsze niż rzeczywiste, obliczone  

w niniejszym podrozdziale. Uzasadnienie tej różnicy jest podobne, jak w przypadku mieszkalnictwa. 
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4.5  Sektor działalności gospodarczej 
 

4.5.1 Bilans energetyczny metodą wskaźnikową  

 

Po dokonaniu rozpoznania i analizy warunków budownictwa w Gminie zdecydowano, że bilans energetyczny 

(zużycie energii) dla sektora działalności gospodarczej zostanie przeprowadzony na podstawie wskaźników 

energochłonności. Za wybraniem tej metody przemawia fakt, iż zbieranie danych od przedsiębiorców jest 

utrudnione ze względu na bardzo niski odsetek odpowiedzi z ich strony (z doświadczenia autorów wynika fakt, 

że zwrotnie odpowiada zaledwie kilka % ankietowanych). Do obliczeń energetycznych wykorzystano 

odpowiednio dobrane dla danego sektora wskaźniki energochłonności oraz powierzchnię użytkową sektora. 
 

Tabela 13. Obliczony wskaźnik zużycia energii dla sektora działalności gospodarczej w Gminie w roku 2016 

Budynki 

budowane w 

okresie 

Odsetek 

powierzchni z 

danego okresu 

Odsetek 

powierzchni 

poddanej 

termomodernizacji 

danego okresu 

Uśredniony wskaźnik 

zużycia energii po 

termomodernizacji 

[kWh/(m2rok)] 

Uśredniony wskaźnik 

zużycia energii 

budynków z danego 

okresu [kWh/(m2rok)] 

Uśredniony 

wskaźnik dla danego 

sektora łącznie 

Do 1966 62,3% 24% 130 237 

197,1 

1967-1985 6,6% 14% 100 220 

1986-1992 0,0% 0% 90 160 

1993-1996 23,1% 0% 90 120 

1997-2012 8,0% 0% - 90 

2013-2016 0% - - - 

Źródło: opracowanie własne 

 

Do dalszych wyliczeń orientacyjnego zapotrzebowania na ciepło w sektorze działalności gospodarczej dla 

Gminy przyjęto współczynnik 197,1 [kWh/m2 rok]. 

 

Energia użytkowa: 

197,1 kWh/(m2rok)* 148 356 m2 = 70 628 GJ/rok 

Powyższe obliczenia zawierają w sobie energię cieplną użytkową niezbędną na ogrzanie pomieszczeń oraz 

powietrza do wentylacji. 

Do powyższych obliczeń niezbędne jest doliczenie zapotrzebowania na energię cieplną na przygotowanie 

ciepłej wody użytkowej. Obliczeń dokonano analogicznie jak dla mieszkalnictwa jednak przy następujących 

założeniach: 

• jednostkowe zużycie wody: 5 dm3/(j.o.)*doba; 

• czas wykorzystania systemów c.w.u.: 0,9; 

• liczba osób:  1590;  

• temperatura wody ciepłej: 55oC; 

• temperatura wody zimnej: 10oC. 

Oszacowano, że ilość energii niezbędnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej wyniesie: 

492 GJ/rok 

Po uwzględnieniu strat, analogicznie jak dla sektora budownictwa mieszkaniowego, ilość energii potrzebnej 

do pokrycia zapotrzebowania na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz wentylację wyniesie 

dla sektora gospodarczego dla Gminy ok.:  
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104 734 GJ/rok 

Z uwagi na tendencje panujące wśród mieszkańców Gminy do obniżania temperatury pomieszczeń, czyli 

ogólnie pojętej oszczędności energii, a także mniejsze zapotrzebowanie na ciepło ze względu na dość ciepły 

sezon grzewczy, wielkość tą obniżono o 15%.  

Ilość energii końcowej na potrzeby grzewcze w tym sektorze wyniesie: 89 024 GJ/rok. 

Tą wartość wykorzystano do obliczenia emisji.   

 

4.6 Sektor oświetlenie uliczne 
 

Charakterystyka oświetlenia ulicznego na terenie Gminy została przedstawiona w rozdziale 3. Roczne zużycie 

energii elektrycznej na oświetlenie uliczne w Gminie Rudziniec wynosi 773 MWh (na podstawie faktur za 

zużycie energii elektrycznej na oświetlenie uliczne, dane: Urząd Gminy). 

   

4.7 Transport publiczny i prywatny 

4.7.1 Gminny tabor drogowy 

Gmina nie posiada aut na stanie.  

4.7.2 Transport gminny publiczny  

Usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na obszarze gminy 

realizowane są przez Biuro Przewozowe Grand Tour Venus.  

4.7.3 Transport prywatny i komercyjny  

Założenia do obliczeń 

Sektor transportu obejmuje pojazdy zarejestrowane na terenie Gminy oraz pojazdy przejeżdżające przez 

gminę (tranzyt). Obszar Gminy Rudziniec jest specyficzny, ponieważ przez jej teren przebiega autostrada A4. 

Średnio na dobę tym odcinkiem drogi porusza się kilkadziesiąt tysięcy pojazdów. W przypadku włączenia do 

bilansu energetycznego gminy paliw zużytych na tym odcinku, udział energii z paliw transportowych 

wynosiłby ponad 80 % całej energii zużywanej na terenie gminy i dałby fałszywy obraz gospodarki energią  

w gminie. W związku z powyższym w bazie inwentaryzacji emisji pominięto zużycie paliw na autostradzie A4. 

Do obliczeń włączono natomiast ruch odbywający się drogą krajową nr 40. Stanowi on około 50% całkowitego 

ruchu samochodowego (po wyłączeniu autostrady). 

 
W transporcie lokalnym natężenie ruchu oszacowano na podstawie pomiaru ruchu Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad (GDDKiA) z roku 2015.  

Generalny Pomiar Ruchu w 2015 roku (GPR 2015) został wykonany na istniejącej sieci dróg. Pomiarem została 

objęta sieć dróg krajowych zarządzana przez GDDKiA, o łącznej długości 18 022 km, podzielona na 1952 

odcinki pomiarowe. Rejestracja ruchu prowadzona była przez przeszkolonych obserwatorów, sposobem 

ręcznym oraz przy wykorzystaniu technik automatycznych (video rejestracja) i stacji ciągłych pomiarów 

ruchu). 

W czasie pomiaru rejestracji podlegały wszystkie pojazdy silnikowe korzystające z dróg publicznych  

(w podziale na 7 kategorii): 

• motocykle, 

• samochody osobowe, 
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• lekkie samochody ciężarowe (dostawcze), 

• samochody ciężarowe bez przyczep, 

• samochody ciężarowe z przyczepami, 

• autobusy, 

• ciągniki rolnicze, 

oraz rowery.  

Całoroczny cykl pomiarowy, w 2015 roku, składał się z 9 dni pomiarowych. Pomiar obejmował wykonanie 

dziewięciu pomiarów „dziennych” (od godz. 6:00 do 22:00), dwóch pomiarów „nocnych” (od godz.  

22:00 do 6:00), w tym dwóch pomiarów całodobowych, według ściśle określonego harmonogramu.  

Na podstawie danych uzyskanych z pomiarów ręcznych i automatycznych przeprowadzono obliczenia  

i określono następujące podstawowe parametry ruchu: 

• średni dobowy ruch w roku (SDR) i rodzajową strukturę ruchu w punktach pomiarowych, 

• obciążenie ruchem sieci dróg krajowych w kraju i poszczególnych województwach  

z uwzględnieniem podziału funkcjonalnego dróg, 

• obciążenie ruchem sieci dróg krajowych z uwzględnieniem podziału na klasy techniczne. 

Do obliczeń zastosowano strukturę paliw według GUS – Transport wyniki działalności 2015. 

 
Tabela 14. Liczba przejechanych kilometrów w podziale na rodzaj pojazdu i rodzaj paliwa 

Opisy 

Samochody 

osobowe i 

mikrobusy 

Motocykle 

Lekkie 

samochody 

ciężarowe 

Samochody 

ciężarowe 
Autobusy Razem 

Średni Dobowy Ruch (SDR) w 2015 roku      11340 

Droga krajowa nr 40 (1 odc.) 3282 27 394 481 24 4208 

Droga krajowa nr 40 (2 odc.) 2646 36 343 276 12 3313 

Droga krajowa nr 40 (3 odc.) 3201 77 346 172 23 3819 

Ilość km SDR drogi krajowe i wojewódzkie 35216,1 566,1 4141,6 3444 230,7 43598,5 

Ilość km SDR drogi gminne i powiatowe 28813 463 3389 2818 189 35672 

Wyliczona liczba przejechanych kilometrów           28 933 733 

Benzyna  13 321 254 375 622 659 681 0 0 14 356 556 

Olej napędowy 6 543 774 0 2 088 988 2 285 630 153 191 11 071 583 

LPG 3 505 593 0 0 0 0 3 505 593 

Źródło: Obliczenia własne 

 

Oszacowanie zużycia paliw transportowych  

Do oszacowania zużycia paliw transportowych użyto metody VKT - wozokilometrowej – obliczenie na 

podstawie ilości przebytych kilometrów przez wszystkie pojazdy na terenie Gminy (dane pozyskane  

z pomiarów natężenia ruchu). 

Metoda VKT polega na: 

• określeniu struktury pojazdów poruszających się na terenie Gminy (rodzaj pojazdu, rodzaj paliwa) – 

zarówno ruch lokalny, jak i tranzytowy, 

• określeniu średnich parametrów zużycia paliwa przez poszczególne kategorie pojazdów, 

• oszacowanie średnich ilości kilometrów przejeżdżanych przez poszczególne kategorie pojazdów na 

obszarze Gminy, 

• oblicza się całkowite roczne zużycie paliw (benzyna, diesel, LPG), które następnie przelicza się na 

poszczególne emisje. 
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Tabela 15. Zużycie paliw w podziale na rodzaj pojazdu i rodzaj paliwa 

Opisy 
Samochody 
osobowe i 
mikrobusy 

Motocykle 
Lekkie 

samochody 
ciężarowe 

Samochody 
ciężarowe 

Autobusy Razem 

Wyliczone zużycie paliwa kg           2 358 237 

Benzyna  932 488 13 147 65 968 0 0 1 011 603 

Olej napędowy 392 626 0 167 119 548 551 36 766 1 145 062 

LPG 201 572 0 0 0 0 201 572 

Źródło: Obliczenia własne 

 

4.8 Zużycie energii – wszystkie sektory w Gminie 
 

W poniższej tabeli zestawiono całkowite, roczne zużycie energii końcowej w Gminie Rudziniec.  

Energia ze wszystkich sektorów została przeliczona na tą samą jednostkę – GJ. Energię elektryczną przeliczono 

z MWh, a energię z transportu przeliczono z ilości zużytego paliwa. W tabeli przedstawiono zidentyfikowane 

w gminie zużycie energii z pominięciem potrzeb technologicznych (wg SEAP sektor fakultatywny). Niemniej 

technologiczne zużycie paliw jakie udało się zidentyfikować autorom opracowania zostało uwzględnione w 

obliczeniach emisji, co zostało opisane w kolejnych rozdziałach.  

 
Tabela 16 Całkowite zużycie energii końcowej – wszystkie sektory w Gminie Rudziniec w roku 2016 

Sektor Ilość energii końcowej [GJ/rok] Udział procentowy 

Budynki mieszkalne - potrzeby grzewcze, 
przygotowanie posiłków 

293 430 50,92% 

Budynki komunalne (gminne) - potrzeby 

grzewcze 
16 435 2,85% 

Oświetlenie uliczne - energia elektryczna  2 783 0,48% 

Transport - energia zawarta w paliwach 104 198 18,08% 

Budynki mieszkalne - energia 

elektryczna (bez ogrzewania) 
41 048 7,12% 

Budynki komunalne, urządzenia 

(gminne) - energia elektryczna (bez 

ogrzewania) 

1 916 0,33% 

Budynki usługowo-użytkowe - potrzeby 

grzewcze, bytowe  
89 024 15,45% 

Budynki usługowo-użytkowe - energia 

elektryczna 
27 382 4,75% 

Łącznie 576 215 100% 

Źródło: Obliczenia własne 
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Rysunek 6 Całkowite zużycie energii końcowej – wszystkie sektory w Gminie Rudziniec w roku 2016 

 
Źródło: Obliczenia własne 

 

W Gminie Rudziniec największa część energii zużywana jest w gospodarstwach domowych (energia cieplna - 

ok. 51%). Kolejnym sektorem co do ilości zużycia energii jest sektor transportu (energia zawarta w paliwach - 

ok. 18%), a następnie w sektorze działalności gospodarczej (energia cieplna – ok. 16%). 
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5 Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji PM10, PM2,5, SO 2, NOx, 

CO2, B(a)P (z podziałem na sektory)  

 

5.1 Metodologia bazowej inwentaryzacji 
 

Do opracowania bazy danych emisji zanieczyszczeń Gmina została podzielona na następujące sektory: 

1. sektor budownictwa mieszkaniowego, 

2. sektor budownictwa komunalnego (budynki gminne), 

3. sektor działalności gospodarczej, 

4. przemysł, 

5. sektor oświetlenia ulicznego, 

6. transport publiczny i prywatny, 

7. gospodarka odpadami. 

 

Przystępując do obliczeń zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł energetycznego spalania paliw w gminie tak 

dla sektorów 1-3 lub procesów technologicznych, jak dla sektora 4, czy pochodzących z transportu lub 

oświetlenia, podstawową rzeczą jest określenie ilości i struktura zużytych paliw oraz energii. 

Dla każdego z powyższych sektorów, z uwagi na różne sposoby pozyskiwania danych oraz odmienną 

metodologię wyznaczoną w podręczniku SEAP, została ona opisana oddzielnie. 

 

5.2 Emisja zanieczyszczeń według sektorów 
 

Przed przystąpieniem do obliczeń emisji poszczególnych zanieczyszczeń należy wybrać służącą temu 

metodykę. Podręcznik SEAP proponuje dwie metody służące do obliczania emisji. Dokonując wyboru 

wskaźników emisji można zastosować dwa różne podejścia: 

 

a) Wykorzystać „standardowe” wskaźniki emisji zgodne z zasadami IPCC, które obejmują całość emisji CO2 

wynikłej z końcowego zużycia energii na terenie miasta lub gminy – zarówno emisje bezpośrednie ze 

spalania paliw w budynkach, instalacjach i transporcie, jak i emisje pośrednie towarzyszące produkcji 

energii elektrycznej, ciepła i chłodu wykorzystywanych przez mieszkańców. Standardowe wskaźniki 

emisji bazują na zawartości węgla w poszczególnych paliwach i są wykorzystywane w krajowych 

inwentaryzacjach gazów cieplarnianych wykonywanych w kontekście Ramowej Konwencji Narodów 

Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu oraz Protokołu z Kioto do tej konwencji. W tym przypadku 

najważniejszym gazem cieplarnianym jest CO2, a emisje CH4 i N2O można pominąć (nie trzeba ich 

wyliczać). Co więcej, emisje CO2 powstające w wyniku spalania biomasy/biopaliw wytwarzanych  

w zrównoważony sposób oraz emisje związane z wykorzystaniem certyfikowanej zielonej energii 

elektrycznej są traktowane jako zerowe. Standardowe wskaźniki emisji podane w tym Poradniku bazują 

na Wytycznych IPCC z 2006 roku. Władze lokalne mogą jednak zdecydować się na wykorzystanie innych 

wskaźników, które również są zgodne z zasadami IPCC. 

b) Wykorzystać wskaźniki emisji LCA (od: Life Cycle Assessment – Ocena Cyklu Życia), które uwzględniają 

cały cykl życia poszczególnych nośników energii. W podejściu tym pod uwagę bierze się nie tylko emisje 

związane ze spalaniem paliw, ale też emisje powstałe na wszystkich pozostałych etapach łańcucha 

dostaw, w tym emisje związane z pozyskaniem surowców, ich transportem i przeróbką (np. w rafinerii). 
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W zakres inwentaryzacji wchodzą więc też emisje, które występują poza granicami obszaru, na którym 

wykorzystywane są paliwa. W podejściu tym emisje gazów cieplarnianych związane z wykorzystaniem 

biomasy/biopaliw oraz certyfikowanej zielonej energii elektrycznej są uznawane za wyższe od zera.  

W tym przypadku ważną rolę mogą odgrywać także emisje innych niż CO2 gazów cieplarnianych.  

W związku z tym samorząd lokalny, który zdecyduje się na zastosowanie podejścia LCA, może raportować 

powstałe emisje jako ekwiwalent CO2. Jeżeli jednak użyta metodologia/narzędzie pozwala na zliczanie 

jedynie emisji CO2, wówczas emisje należy raportować w tonach CO2. 

 

W przypadku Gminy Rudziniec wykorzystano metodę standardowych wskaźników emisji. W niniejszym 

opracowaniu, oprócz CO2 obliczone zostały emisje pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5 oraz dodatkowo SO2, 

NOX i CO. 

 

Dla sektorów 1-4 w Gminie przed przystąpieniem do obliczeń emisji wyliczono/oszacowano ilości energii 

końcowej na potrzeby energetyczne na cele grzewcze, w tym na ogrzanie powietrza do wentylacji budynków 

i podgrzania ciepłej wody użytkowej. Ilość obliczonej energii końcowej podana została w gigadżulach 

(jednostka energii lub ciepła w układzie SI o symbolu GJ).  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy współpracy z Funduszami Wojewódzkimi 

opracował wskaźniki emisji zanieczyszczeń: Pył PM10, Pył PM2,5, CO2, Benzo(a)piren, SO2, NOX dla 

poszczególnych nośników energii: paliwo stałe (z wyłączeniem biomasy), gaz ziemny, olej opałowy, biomasa - 

drewno. Ponadto określone zostały wskaźniki dla zamiany sposobu ogrzewania lub wytwarzania ciepłej wody 

użytkowej na źródła elektryczne (piece, grzałki, pompy ciepła, bojlery, ogrzewacze c.w.u. itp.).  

Poniżej przedstawiono wskaźniki emisji zanieczyszczeń służące dla wyznaczenia emisji oraz efektu 

ekologicznego w jednostkach masy na jednostkę energii (źródło: NFOŚiGW). 

 
Tabela 17. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla źródła poniżej 50 kW 

Zanieczyszczenie 

Wskaźniki emisji 

jednostka 

Paliwo stałe 

(z wyłączeniem biomasy) Gaz 

ziemny 

 

Olej 

opałowy 

Biomasa drewno 

 

Kotły starej 

generacji 

Kotły nowej 

generacji 

Kotły starej 

generacji 

Kotły nowej 

generacji 

Pył PM10, g/GJ 225 78 0,5 3 480 34 

Pył PM2,5 g/GJ 201 70 0,5 3 470 33 

CO2 kg/GJ 93,74  93,74  55,82  76,59  0  0  

Benzo(a)piren mg/GJ 270  0,079  no  10  121  10  

SO2 g/GJ 900  450  0,5  140  11  11  

NOx g/GJ 158  165  50  70  80  91  

Źródło: NFOŚiGW 

 

  



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i Program Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec – aktualizacja 2020 

 

 

78 

Tabela 18. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla źródła od 50 kW do 1 MW 

Zanieczyszczenie 

Wskaźniki emisji 

jednostka 

Paliwo stałe 

(z wyłączeniem biomasy) Gaz 

ziemny 

 

Olej 

opałowy 

Biomasa drewno 

 

Kotły starej 

generacji 

Kotły nowej 

generacji 

Kotły starej 

generacji 

Kotły nowej 

generacji 

Pył PM10, g/GJ 190 190 190 190 190 190 

Pył PM2,5 g/GJ 170  70  0,5  3  76  33  

CO2 kg/GJ 93,74  93,74  55,82  76,59  0  0  

Benzo(a)piren mg/GJ 270  0,079  no  10  121  10  

SO2 g/GJ 900  450  0,5  140  11  11  

NOx g/GJ 160  165  70  70  150  91  

Źródło: NFOŚiGW 

 

Uwagi dodatkowe: 

1) W przypadku likwidacji indywidualnych węglowych źródeł ciepła i podłączania odbiorców do sieci 

ciepłowniczych, zasilanych ze źródeł powyżej 50 MW, efekt redukcji pyłu PM10, PM2,5, SOX, NOx  

i benzo(a)pirenu należy określić jako 100 % dotychczasowej emisji. Dla CO2 wielkość redukcji należy 

wyznaczyć w oparciu o wskaźniki uwzględniając dominujące, paliwo jakim jest opalane źródło zasilające 

sieć ciepłowniczą.  

 
Tabela 19. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla ciepła pochodzącego z sieci ciepłowniczej w zależności od rodzaju paliwa 

Wskaźniki emisji dla 
źródeł ciepła 
powyżej 50 MW  

jednostka 
Węgiel 

kamienny 

Węgiel 

brunatny 
Gaz ziemny 

Olej 

opałowy 
Biomasa 

kg/GJ 93,97 109,51 55,82 76,59 0 

Źródło: NFOŚiGW 

 

2) W przypadku likwidacji indywidualnych węglowych źródeł ciepła i zamiany sposobu ogrzewania lub 

wytwarzania ciepłej wody użytkowej na źródła elektryczne (piece, grzałki, pompy ciepła, bojlery, 

ogrzewacze c.w.u. itp.), efekt redukcji pyłu PM10, PM2,5, SOX, NOx i benzo(a)pirenu należy określić jako 

100 % dotychczasowej emisji. Dla CO2 wielkość redukcji należy wyznaczyć w oparciu o wskaźnik 0,831 Mg 

CO2/MWh uwzględniając obliczeniową ilość energii elektrycznej jaka będzie zużywana na potrzeby 

ogrzewania lub produkcji ciepłej wody.  

 

Wskaźniki emisji CO2 podane w podręczniku SEAP są bardzo zbliżone do powyższych. Do obliczeń emisji  

w Gminie Rudziniec wykorzystano powyższe wskaźniki.  

 

5.2.1 Sektor budownictwa mieszkaniowego 

  

5.2.1.1 Struktura zużycia paliw/energii w sektorze 

Ilość energii końcowej w GJ dla sektora budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, która posłużyła do 

określenia struktury zużycia energii z poszczególnych nośników oraz emisji to rzeczywista ilość energii 

końcowej zużytej dla sektora wg podrozdziału „Bilans energetyczny na podstawie ankiet” dla sektora 

budownictwa mieszkaniowego. 
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Tabela 20. Zużycie energii z poszczególnych nośników do celów grzewczych dla sektora budownictwa mieszkaniowego w Gminie 

Rudziniec w roku 2016 

Rodzaj nośnika energii Ilość energii końcowej [GJ/rok] Udział procentowy 

węgiel 222 497 75,83% 

gaz 2 200 0,75% 

drewno 44 941 15,32% 

pelet 1 205 0,41% 

olej opałowy 6 057 2,06% 

energia elektryczna 8 045 2,74% 

OŹE (kolektory słoneczne) 2 255 0,77% 

OŹE (pompy ciepła) 6 229 2,12% 

łącznie 293 430 100,0% 

Źródło: Obliczenia własne 

 

5.2.1.2 Wielkość emisji w sektorze 
Tabela 21. Emisja zanieczyszczeń z sektora budownictwa mieszkaniowego w Gminie Rudziniec w roku 2016 

Substancja PM10 PM2,5 CO2 BaP SO2 NOx CO 

Ilość [Mg/rok] 72,23 66,43 32797,62 0,07 201,60 39,38 455,97 

Źródło: Obliczenia własne 

Szczegółowa tabela z inwentaryzacji z wynikami emisji znajduje się w załączniku w wersji elektronicznej – 

Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI). 
 

5.2.2 Sektor budownictwa komunalnego (budynki gminne) i użyteczności publicznej 

 

5.2.2.1 Struktura zużycia paliw/energii w sektorze 

Ilość energii końcowej w GJ dla sektora budownictwa użyteczności publicznej, która posłużyła do określenia 

struktury zużycia energii z poszczególnych nośników oraz emisji to rzeczywista ilość energii końcowej zużytej 

dla sektora wg podrozdziału „Bilans energetyczny na podstawie ankiet” dla sektora budownictwa użyteczności 

publicznej. 
Tabela 22. Zużycie energii z poszczególnych nośników do celów grzewczych dla sektora budownictwa użyteczności publicznej w 

Gminie Rudziniec w roku 2016 

Rodzaj nośnika energii Ilość energii końcowej [GJ/rok] Udział procentowy 

węgiel 8 737,19 53,2% 

gaz 6 389,56 38,9% 

drewno 15,00 0,09% 

olej opałowy 848,40 5,2% 

energia elektryczna 69,54 0,4% 

OŹE (pompy ciepła) 375,00 2,3% 

łącznie 16 435 100,0% 

Źródło: Obliczenia własne 
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5.2.2.2 Wielkość emisji w sektorze 
Tabela 23. Emisja zanieczyszczeń z sektora budownictwa użyteczności publicznej w Gminie Rudziniec w roku 2016 

Substancja PM10 PM2,5 CO2 BaP SO2 NOx CO 

Ilość [Mg/rok] 1,98 1,77 1 773,31     0,00 7,99 1,76 17,64 

Źródło: Obliczenia własne 

 

Szczegółowa tabela z inwentaryzacji z wynikami emisji, znajduje się w załączniku, w wersji elektronicznej – 

Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI). 

 

5.2.3 Sektor działalności gospodarczej  (budynki usługowo-użytkowe) 

 

5.2.3.1 Struktura zużycia paliw/energii w sektorze 

 

Emisję zanieczyszczeń obliczono w oparciu o zużycie energii obliczone w rozdziale 4.5. 

Struktura zużycia paliw i energii na cele grzewcze, w tym na podgrzanie powietrza do wentylacji budynków  

i podgrzania ciepłej wody użytkowej, została oszacowana na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród 

mieszkańców. 

 
Tabela 24. Zużycie energii z poszczególnych nośników do celów grzewczych dla sektora działalności gospodarczej w Gminie 

Rudziniec w roku 2016 

Rodzaj nośnika energii Ilość energii końcowej [GJ/rok] Udział procentowy 

węgiel 50 450 56,67% 

gaz 19 000 21,34% 

drewno 18 695 21,00% 

olej opałowy 214 0,24% 

energia elektryczna 531 0,60% 

OŹE (kolektory słoneczne) 135 0,15% 

łącznie 89 024 100,00% 

Źródło: Obliczenia własne 

 

5.2.3.2 Wielkość emisji w sektorze 
 

Tabela 25. Emisja zanieczyszczeń z sektora działalności gospodarczej w roku 2016 

Substancja PM10 PM2,5 CO2 BaP SO2 NOx CO 

Ilość [Mg/rok] 23,69 21,91 13 143,64 0,02 60,14 12,11 136,73 

Źródło: Obliczenia własne 
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5.2.4 Przemysł - fakultatywnie 

 

5.2.4.1 Struktura zużycia paliw/energii w sektorze 

 

Szczegółowe ankiety wraz z pismami zostały rozesłane do największych przedsiębiorstw i zakładów 

przemysłowych na terenie Gminy. Zwrotnie otrzymano zaledwie kilka odpowiedzi. Ponadto otrzymano od 

dystrybutora energii elektrycznej wartość zużycia energii elektrycznej w tym sektorze. Bilans paliw/energii wg 

zidentyfikowanych ilości przedstawia się następująco: 

• węgiel - 1266,16 GJ/rok, 

• gaz - 9,20 GJ/rok, 

• energia elektryczna – 16329 GJ/rok. 

 

5.2.4.2 Wielkość emisji w sektorze 

 

Poniżej przedstawiono obliczoną emisję wg danych z poprzedniego podrozdziału.   

 
Tabela 26. Emisja zanieczyszczeń z sektora przemysłu na podstawie otrzymanych ankiet w roku 2016 

Substancja PM 10 PM 2,5 CO2 BaP SO2 NOx CO 

Ilość [Mg/rok] 0,24 0,22 5516,75 0,00 1,14 0,20 2,55 

Źródło: Obliczenia własne 

 

Należy mieć na uwadze, że na terenie gminy najprawdopodobniej znajduje się więcej podmiotów, w których 

emisja może być znacznie większa niż obliczona w powyższej tabeli.  
 

5.2.5 Oświetlenie uliczne 

 

W celu wyliczenia emisji CO2 powstającej w związku ze zużyciem energii elektrycznej, konieczne jest przyjęcie 

odpowiedniego wskaźnika emisji. Ten sam wskaźnik emisji będzie stosowany dla całości energii elektrycznej 

wykorzystywanej na terenie Gminy. Lokalny wskaźnik emisji dla energii elektrycznej powinien uwzględniać 

trzy wymienione poniżej komponenty: 

a) krajowy/europejski wskaźnik emisji, 

b) lokalna produkcja energii elektrycznej, 

c) zakup certyfikowanej zielonej energii elektrycznej przez samorząd lokalny. 

Ponieważ oszacowania wielkości emisji związanej z energią elektryczną dokonuje się na podstawie danych na 

temat jej zużycia, a wskaźniki emisji są wyrażane w t/MWhe, zużycie energii elektrycznej należy przeliczyć na 

MWhe. 

W przypadku Gminy Rudziniec skorzystano z krajowego wskaźnika równego 0,831 [Mg CO2/MWh]. 

 

Dla tego wskaźnika emisja z oświetlenia ulicznego na terenie Gminy wynosi 642,4 MgCO2/rok.  

 

5.2.6 Transport publiczny i prywatny 

 

Emisję obliczono na podstawie rozdziału 4.7 oraz wskaźników emisji wg Podręcznika SEAP -  EMEP/EEA air 

pollutant emission inventory guidebook 2013 Technical guidance to prepare national emission inventories. 
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Tabela 27. Roczna emisja substancji 

Opisy 
Samochody 
osobowe i 
mikrobusy 

Motocykle 
Lekkie 

samochody 
ciężarowe 

Samochody 
ciężarowe 

Autobusy Razem 

Emisja CO2 Mg      7 421 

Benzyna  2 965 42 210 0 0 3 217 

Olej napędowy 1 233 0 525 1 722 115 3 595 

LPG 608 0 0 0 0 608 

Emisja CO kg      175 547 

Benzyna  78 982 6 543 65 968 0 0 151 493 

Olej napędowy 1 307 0 1 237 4 158 279 6 981 

LPG 17 073 0 0 0 0 17 073 

Emisja NOX kg      39 276 

Benzyna  8 141 87 872 0 0 9 100 

Olej napędowy 5 088 0 2 492 18 305 1 227 27 112 

LPG 3 064 0 0 0 0 3 064 

Emisja PM 2,5 kg      518 

Benzyna  14,0 14,5 0,7 0,0 0,0 29,1 

Olej napędowy 86,4 0,0 127,0 257,8 17,3 488,5 

LPG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Emisja PM 10 kg      518 

Benzyna  14,0 14,5 0,7 0,0 0,0 29,1 

Olej napędowy 86,4 0,0 127,0 257,8 17,3 488,5 

LPG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Emisja B(a)P g      20 

Benzyna  5,1 0,1 0,3 0,0 0,0 5,5 

Olej napędowy 8,4 0,0 2,6 2,8 0,2 14,0 

LPG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Emisja SO2 kg      50 

Benzyna  37,3 0,5 2,6 0,0 0,0 40,5 

Olej napędowy 3,1 0,0 1,3 4,4 0,3 9,2 

LPG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013 Technical guidance to prepare 

national emission inventories 

 

5.2.7 Gospodarka odpadami oraz gospodarka ściekowa 

 

W Gminie Rudziniec nie ma składowiska odpadów, w związku z tym, nie występuje emisja z tego sektora.  

Biorąc tą przesłankę pod uwagę, Gmina nie planuje działań inwestycyjnych w gospodarce odpadami, w tym 

np. odnośnie CH4 ze składowisk.  

 

W Gminie Rudziniec nie są stosowane beztlenowe procesy oczyszczania ścieków oraz fermentacja beztlenowa 

osadów ściekowych w komorach fermentacyjnych. Oszacowanie emisji metanu jest niemożliwe. 

 

5.2.8 Łączna emisja zanieczyszczeń w Gminie Rudziniec 

 

5.2.8.1  Struktura zużycia paliw w Gminie 

Poniżej przedstawiono strukturę energii pochodzącej z różnych nośników energii niezależnie od celu, któremu 

ma służyć. Jest to całkowita ilość energii zużywanej w Gminie. 
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Tabela 28. Łączne zużycie energii z poszczególnych nośników w Gminie Rudziniec w roku 2016  

Nośnik energii  

Ilość energii pochodząca z danego nośnika [GJ/rok] 

Budynki 
mieszkalne 
(potrzeby 
grzewcze, 
przygotowanie 
posiłków) 

Budynki 
komunalne 
(gminne) 
potrzeby 
grzewcze, 
bytowe) 

Oświetlenie 
uliczne - 
energia 
elektryczna  

Transport - 
energia 
zawarta w 
paliwach 

Budynki 
mieszkalne j. - 
energia 
elektryczna 
(bez 
ogrzewania) 

Budynki 
komunalne 
(gminne) - 
energia 
elektryczna 
(bez 
ogrzewania) 

Budynki 
działalność 
gospodarcza - 
potrzeby 
grzewcze, bytowe 

Budynki 
działalność 
gospodarcza -
energia 
elektryczna (bez 
ogrzewania, 
potrzeby 
bytowe) 

Łącznie Udział 

węgiel 222 497 8 737 0 0 0 0 66 323 0 297 557 51,64% 

gaz 2 200 6 390 0 0 0 0 890 0 9 480 1,65% 

drewno 44 941 15 0 0 0 0 17 805 0 62 761 10,89% 

energia elektryczna 8 045 70 2 783 0 41 048 1 966 1 780 27 332 83 024 14,41% 

oźe (kolektory 
słoneczne) 

2 255 0 0 0 0 0 0 0 2 255 0,39% 

oźe (pompy ciepła) 6 229 375 0 0 0 0 0 0 6 604 1,15% 

paliwa transportowe 0 0 0 104 198 0 0 0 0 104 198 18,08% 

Łącznie 293 430 16 435 2 783 104 198 41 048 1 966 89 024 27 332 576 215 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek 7 Łączne zużycie energii pochodzącej z poszczególnych nośników w Gminie Rudziniec w roku 2016 [GJ/rok] 

 
Źródło: Opracowanie własne  

 

W ujęciu globalnym w Gminie Rudziniec najwięcej zużywanej energii pochodzi z węgla (ok. 53%). Kolejnym 

nośnikiem energii są paliwa transportowe (ok. 18%), a następnie energia elektryczna (ok. 15%).  

Dominującą grupą paliw stosowanych w sektorze zużywającym najwięcej energii - gospodarstwach 

domowych na potrzeby cieplne - również są paliwa stałe. W tym sektorze to niemal 76% energii końcowej. 

Drugim paliwem co do wielkości zużycia jest biomasa drzewna (ok. 15%). Pozostałe paliwa są wykorzystywane 

w Gminie w mało znaczącym stopniu.  

Na stosunkowo wysokim poziomie przedstawia się tu wykorzystanie OŹE w gospodarstwach domowych - 

niemal 3% zużycia, z czego większość stanowią pompy ciepła. 

Węgiel, a także drewno są paliwami, które podczas spalania emitują najwięcej pyłów spośród dostępnych 

paliw. Fakt ten oraz duża zawartość benzo(a)pirenu w pyle, stanowi przyczynę przekroczeń dopuszczalnych 

stężeń pyłów (PM10) oraz benzo(a)pirenu. Dodatkowo wpływa na to wykorzystanie przestarzałych, 

niskosprawnych kotłów. 
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Tabela 29. Łączna emisja zanieczyszczeń w Gminie Rudziniec w roku 2016 

Sektor 

Substancja 

PM10 PM2,5 CO2 BaP SO2 NOx CO 

Ilość [Mg/rok] 

Budynki 
mieszkalne  

72,23 66,43 32 797,62 0,07 201,60 39,38 455,97 

Budynki 

komunalne 

(gminne) 

1,98 1,77 1 773,31 0,00 7,99 1,76 17,64 

Budynki 

usługowo-

użytkowe 

23,69 21,91 13 132,08 0,02 60,14 12,11 136,73 

Przemysł 0,24 0,22 5516,75 0,00 1,14 0,20 2,55 

Transport 

publiczny i 

prywatny 

0,52 0,52 7 420,53 0,00 0,05 39,28 175,55 

Oświetlenie 

uliczne 
- - 642,36 - - - - 

Łącznie 98,66 90,85 61 282,66 0,09 270,92 92,73 788,43 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

5.2.9 Emisja pyłu PM10 z poszczególnych sektorów  

 

W niniejszym rozdziale przedstawiono ilości zanieczyszczeń w postaci pyłu PM10 z poszczególnych sektorów 

w Gminie, z uwagi na jego wysoką szkodliwość na zdrowie ludzi.  

Konieczność zmniejszenia narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach,  

w których występują znaczne przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów zanieczyszczeń,  

a w szczególności PM10, PM2,5 oraz emisji CO2, wynika z obowiązującej w zakresie ochrony powietrza 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza  

i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). 

Pył PM10 jest istotnym składnikiem niskiej emisji. W składzie chemicznym pyłu zawieszonego znajdują się 

groźne dla życia i zdrowia składniki chemiczne np. rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne, najgroźniejsze z trucizn – dioksyny, metale ciężkie, związki chloru, dwutlenki siarki, tlenki azotu, 

tlenki węgla i wiele innych związków, łączących się ze sobą w sytuacji niekorzystnych warunków 

atmosferycznych. 
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Rysunek 8 Łączna emisja pyłu PM10 z poszczególnych sektorów w Gminie Rudziniec w roku 2016 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Z powyższego wykresu wynika, że największym emitorem pyłów jest sektor budynków mieszkalnych,  

z uwagi na duży odsetek paliw węglowych używanych na potrzeby grzewcze. Dlatego należy się skupić na 

działaniach naprawczych właśnie w tym sektorze. 

 

5.2.10 Emisja CO2 z poszczególnych sektorów 

 

Kolejną substancją, której emisję należy zmniejszać i monitorować, co wynika z Dyrektywy wymienionej  

w poprzednim rozdziale, jest CO2.  

 
Rysunek 9 Łączna emisja CO2 z poszczególnych sektorów w Gminie Rudziniec w roku 2016 w [Mg]  
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Źródło: Opracowanie własne 

W przypadku CO2 najwięcej tego zanieczyszczenia pochodzi, podobnie jak w przypadku pyłów, z budynków 

mieszkalnych. Drugim co do wielkości emisji CO2 sektorem w gminie jest sektor budynków związanych  

z działalnością gospodarczą, a następnie sektor transportu. 
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6 Prognoza zużycia energii końcowej i emisji w gminie do 202 5 

roku (scenariusz wzrostu gospodarczego - BaU) 

 

6.1 Założenia do obliczeń  
 

Prognozę potrzeb energetycznych, na podstawie których szacowana będzie emisja zanieczyszczeń w Gminie 

opracowano uwzględniając podstawowe czynniki mające wpływ na zmiany tych potrzeb i docelowo emisji.  

Są to założenia: 

• przewidywana zmiana liczby ludności gminy, 

• wpływ działań termomodernizacyjnych w istniejących budynkach, 

• racjonalizacja zużycia energii, 

• potrzeby nowego budownictwa – wzrost powierzchni użytkowej we wszystkich sektorach 

budownictwa, 

• działania na rzecz zrównoważonej energii, 

• wzrost liczby aut w gminie, 

• struktura zużycia poszczególnych paliw zbliżona do roku bazowego. 

Na podstawie zmian wielkości powierzchni użytkowych mieszkalnictwa w gminie od 1995 do 2019 r. wg  

GUS-u założono przyrost powierzchni. Przyrost powierzchni wynika ze wzrostu standardów mieszkaniowych 

oraz realizacji nowych inwestycji związanych z ogólnym, ciągłym rozwojem gminy.  

W przypadku prognozy powierzchni związanej z działalnością gospodarczą, również skorzystano z danych 

historycznych GUS - od 1995 roku następuje przyrost liczby podmiotów gospodarczych w gminie, a co za tym 

idzie wzrost powierzchni użytkowej w tym sektorze.  

Przyrost powierzchni wpłynie na zmianę zapotrzebowania na energię końcową i zmianę wielkości emisji 

zanieczyszczeń. 

Z uwagi na założenia Pakietu "3x20" dotyczącego: ograniczenia do 2020 roku emisji CO2 o 20 %, zmniejszenia 

zużycia energii o 20% oraz wzrost zużycia energii z odnawialnych źródeł do 20%, dodatkowo wzięto pod uwagę 

założenia: 

• Zmniejszenie zapotrzebowania ciepła w wyniku termomodernizacji istniejących budynków (założono 

szacunkowy odsetek termomodernizacji budynków w gminie -  to założenie ma wpływ na dobranie 

"współczynnika obniżenia" w stosunku do stanu obecnego (patrz: załącznik BEI). Powierzchnię 

budynków gminnych pozostawiono bez zmian. Działania termomodernizacyjne zostaną 

uwzględnione w obliczeniach efektu ekologicznego wynikającego realizacji zadań założonych przez 

gminę (są one wymienione w rozdziale 7) 

• Budowanie wg obowiązujących norm (coraz bardziej energooszczędne budynki, założono 

zmniejszoną energochłonność dla poszczególnych sektorów budownictwa - wpływ na współczynnik 

obniżenia - patrz: załącznik BEI). 

• Poprawa sprawności całkowitej systemów grzewczych i przygotowania c.w.u.  (wpływ na 

współczynnik obniżenia). 

• Zmniejszenie emisji z transportu z uwagi na normy spalania paliw (dobór współczynnika obniżenia 

patrz: załącznik BEI). 

 

Szczegółowe założenia dotyczące budownictwa: 

Potrzeby nowego budownictwa – wskaźniki energochłonności. 
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Obecnie wznoszone w Polsce budynki mieszkalne mają średnie zużycie energii cieplnej 90-120 kWh/m2rok  

(są to wartości teoretyczne, w rzeczywistości współczynnik bywa znacznie wyższy).  W krajach zachodnich, 

poziom wskaźnika E charakteryzujący budynki jako energooszczędne jest zależny od warunków klimatycznych 

i rozwoju technologii. W Niemczech np. od 1995 r. obowiązują przepisy, które ustalają energochłonność 

budynku na poziomie 50-100 kWh/m2rok, a w przyszłości będą obniżone do poziomu 30-60 kWh/m2rok. W 

Polsce obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wyznacza wartość graniczną 

wskaźnika E (w odniesieniu do kubatury) wynosi od 29 do 37,4 kWh/m3rok (jest on odniesiony do kubatury). 

Można się spodziewać, że w najbliższych latach wskaźniki zużycia energii w Polsce ulegną zmniejszeniu. 

Zapotrzebowanie na ciepło dla domu niskoenergetycznego kształtuje się na poziomie od 30 do 60 kWh/ 

(m²rok). 

W przypadku budynku tradycyjnego wzniesionego zgodnie z obowiązującymi przepisami wartość ta, jak już 

wcześniej wspomniano, wynosi od 90 do 120 kWh/ m² rok. Dom pasywny potrzebuje poniżej 15 kWh/m² rok. 

Do niniejszego scenariusza założono uśrednione wskaźniki sezonowego zużycia energii na potrzeby 

ogrzewania, wentylacji oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej (wraz ze stratami) podyktowane 

obowiązującymi od stycznia 2014 zmianami: 

·         Sektor budownictwa mieszkalnego - 105 kWh/m²rok. 

·         Sektor budownictwa użyteczności publicznej – 62 kWh/m²rok. 

·         Sektor produkcyjno-usługowy i handlowy – 90 kWh/m²rok 

 

Oprócz wszystkich wyżej wymienionych założeń uwzględnione będą wszystkie zaplanowane działania  

w gminie. 

6.2 Całkowite zużycie energii końcowej i emisja zanieczyszczeń w Gminie 

Rudziniec w roku 2025 

 

W poniższej tabeli zestawiono całkowite, roczne zużycie energii końcowej w Gminie Rudziniec w roku 2025 

na podstawie założeń. Energia ze wszystkich sektorów została przeliczona na tą samą jednostkę – GJ/rok. 

Energię elektryczną przeliczono z MWh/rok, a energię z transportu przeliczono z ilości zużytego paliwa. 
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Tabela 30. Całkowite przewidywane zużycie energii końcowej – wszystkie sektory w Gminie Rudziniec w roku 2025 

Sektor 
Ilość energii końcowej 

[GJ/rok] 

Udział 

procentowy 

Budynki mieszkalne jednorodzinne - potrzeby grzewcze 282 129 49,59% 

Budynki komunalne (gminne) - potrzeby grzewcze 16 435 2,89% 

Oświetlenie uliczne - energia elektryczna  2 851 0,50% 

Transport - energia zawarta w paliwach 105 240 18,50% 

Budynki mieszkalne - energia elektryczna (bez ogrzewania) 41 643 7,32% 

Budynki komunalne, urządzenia (gminne) - energia elektryczna (bez 

ogrzewania) 
1 916 0,34% 

Budynki usługowo-użytkowe - potrzeby grzewcze 90 790 15,96% 

Budynki usługowo-użytkowe - energia elektryczna 27 925 4,91% 

Łącznie 568 928 100% 

Źródło: opracowanie własne 

Ze scenariusza BaU wynika, że mimo rozwoju Gminy zużycie energii utrzyma się na podobnym poziomie,  

a nawet nastąpi ok. 1,2% spadek. Wynika on przede wszystkim z wpływu działań termomodernizacyjnych 

realizowanych przez mieszkańców gminy.  
Tabela 31. Łączna, przewidywana emisja zanieczyszczeń w Gminie Rudziniec w roku 2025 

Sektor 

Substancja 

PM10 PM2,5 CO2 BaP SO2 NOx CO 

Ilość [Mg/rok] 

Budynki 
mieszkalne  

69,45 63,87 31 534,45 0,06 193,84 37,86 438,41 

Budynki 

komunalne 

(gminne) 

1,98 1,77 1 761,76 0,00 7,99 1,76 17,64 

Budynki 

usługowo-

użytkowe 

24,16 22,35 13 404,38 0,02 61,33 12,35 139,44 

Przemysł 0,24 0,22 5 516,75 0,00 1,14 0,20 2,55 

Transport 

publiczny i 

prywatny 

0,52 0,52 7 568,94 0,00 0,05 39,67 177,30 

Oświetlenie 

uliczne 
- - 658,10 - - - - 

Łącznie 96,35 88,73 60 444,39 0,09 264,35 91,84 775,34 

Źródło: Opracowanie własne 

 

W roku 2025 z mimo przewidywanego wzrostu gospodarczego nastąpi minimalny (ok. 0,3%) spadek emisji 

zanieczyszczeń.  

Powyższe wyniki obliczeń posłużyły do obliczenia efektów ekologicznych.  
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7 Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty 

Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, w tym POE 

 

7.1 Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania  

 

Cele strategiczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudziniec 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudziniec ma przyczynić się do osiągnięcia celów Unii 

Europejskiej określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2025, tj.: 

• redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

• zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

• redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności 

energetycznej, 

• a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości 

poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są Plany (naprawcze) ochrony powietrza 

oraz plany działań krótkoterminowych.  

Celem PGN, jest poprawa efektywności energetycznej Gminy oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych 

poprzez opracowanie i wdrożenie działań. 

 

DZIAŁANIA DŁUGOTERMINOWE 2017-2030 

DZIAŁANIE 1. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII i WYTWARZANIE ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ - 

BUDYNKI I INFRASTRUKTURA PUBLICZNA 

Typy przedsięwzięć:   

• Audyty energetyczne i efektywności energetycznej budynków publicznych. 

• Modernizacja budynków użyteczności publicznej (termomodernizacja, instalacja OZE, wymiana 

źródła c.o. i c.w.u., wymiana oświetlenia). 

• Poprawa efektywności energetycznej urządzeń infrastruktury komunalnej. 

• Modernizacja oświetlenia ulicznego. 

 

DZIAŁANIE 2. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII -  TRANSPORT 

Typy przedsięwzięć: 

• Rozwój sieci komunikacji rowerowej (budowa, remont i oznakowanie ścieżek rowerowych). 

• Zakup energooszczędnych pojazdów. 

• Inteligentny system zarządzania ruchem oraz wdrożenie systemu dynamicznej informacji 

pasażerskiej. 

 

DZIAŁANIE 3. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII i WYTWARZANIE ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ - 

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 

Typy przedsięwzięć:    

• Wymiana pieców węglowych na nowoczesne węglowe. 

• Wymiana kotłów węglowych na kotły na biomasę. 

• Wymiana kotłów węglowych na gazowe. 

• Wymiana kotłów węglowych na kotły olejowe. 

• Wymiana kotłów węglowych na ogrzewanie elektryczne. 
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• Montaż kolektorów słonecznych. 

• Montaż paneli fotowoltaicznych. 

• Montaż pomp ciepła. 

• Montaż przydomowych elektrowni wiatrowych. 

• Modernizacja instalacji co i c.w.u. 

• Termomodernizacja budynków mieszkalnych. 

 

DZIAŁANIE 4. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII - SEKTOR DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Typy przedsięwzięć:   

• Termomodernizacja budynków, instalacja odnawialnych źródeł energii, wymiana źródła c.o. i c.w.u. 

• Poprawa efektywności energetycznej urządzeń, technologii i pojazdów. 

 

DZIAŁANIE 5. DZIAŁANIA INFORMACYJNE, EDUKACYJNE i PLANISTYCZNE  

Typy przedsięwzięć:   

• Planowanie działań w obszarze efektywności energetycznej (Aktualizacja projektu założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło…., Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji). 

• Edukacja i informacja o niskiej emisji /kampanie informacyjne i promocyjne. 

• Wdrożenie zasad zielonych zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i jednostkach. 

• Planowanie przestrzenne z uwzględnieniem ochrony powietrza.  

 

7.2 Cele i działania przyjęte do realizacji w okresie 2017-2025 
 

Cel szczegółowy 1. Ograniczenie emisji CO2 poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach  

i infrastrukturze oraz produkcja energii z OŹE, uzyskane w okresie 2017-2025. 

Działanie 1. Ograniczenie zużycia energii i wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł - budynki  

i infrastruktura publiczna. 

Cel Szczegółowy 2. Ograniczenie emisji CO2 generowanej przez transport poprzez ograniczenie zużycia energii 

uzyskane w okresie 2017-2025. 

Działanie 2. Ograniczenie zużycia energii -  transport. 

 

Cel szczegółowy 3. Ograniczenie emisji pyłów, CO2 poprzez zmianę systemów zaopatrzenia budynków  

w energię elektryczną i cieplną, ograniczające zużycie energii, uzyskane w okresie 2017-2025. 

Działanie 3 Ograniczenie zużycia energii i wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł - budownictwo 

mieszkaniowe. 

 

Cel szczegółowy 4. Aktywizacja sektora działalności gospodarczej i sektora przedsiębiorstw w realizacji działań 

ograniczających niską emisję, w okresie 2017-2025. 

Działanie 4. Ograniczenie zużycia energii - sektor działalności gospodarczej. 

 

Cel szczegółowy 5. Dalsze utrzymanie wysokiego zainteresowania działaniami ograniczającymi niską emisję w 

grupach: mieszkańców, liderów społecznych oraz wdrożenie nowych rozwiązań wewnątrz urzędu w okresie 

2017-2025. 

Działanie 5. Działania informacyjne, edukacyjne i planistyczne. 
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7.3 Działania dla Gminy Rudziniec określone w PGN 
 

Na podstawie opracowanej bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) wyznaczono sektory i obszary problemowe, 

którym odpowiadają poniższe cele i działania krótkoterminowe. BEI wskazała na potrzebę działań przede 

wszystkim w sektorze budynków użyteczności publicznej i sektorze budynków mieszkalnych.  

Efekt ekologiczny i harmonogram działań jest realizacja celów wynikających z analizy BEI.  
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Tabela 32. Opis działań krótkoterminowych w latach 2021-2025 

Lp. Działanie Zadania 
 

Zakres zadania 
Nakłady 

 
Efekt 

ekologiczny*  

Proponowane 
źródło 

finansowania 

Okres 
realizacji 

 
Odpowiedzialny 

    [zł] [GJ/rok]    

1. 
 

Ograniczenie zużycia 
energii i wytwarzanie 
energii z odnawialnych 
źródeł - budynki i 
infrastruktura 
publiczna 
 

Modernizacja budynków 
użyteczności publicznej 

Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności 
publicznej zlokalizowanego w Rudzińcu przy ul. Opolskiej 8, 

użytkowanego w celach statutowych przez Ludowy Klub 
Sportowy AMATOR RUDZINIEC oraz Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Rudzińcu 

531 055,76 229,67 
Budżet Gminy 

RPO WŚL 
2021-2025 

 
Urząd Gminy 

 

Modernizacja budynków 
użyteczności publicznej 

Wykonanie instalacji PV, powietrznych pomp ciepła oraz 
kotła na biomasę w 11 obiektach użyteczności publicznej w 

Gminie Rudziniec 
1 298 342,64 2 056,90 

Budżet Gminy 
RPO WŚL 

2021-2025 
Urząd Gminy 

 

2. 
Program Ograniczenia 
Niskiej Emisji 

Wymiana pieców 
węglowych na 

nowoczesne ekologiczne 
urządzenia, promocja 

Likwidacja 500 pieców i/lub kotłów niskosprawnych na 
nowoczesne i ekologiczne urządzenia. 

4 000 000 20 510,30 

Środki własne 
wnioskodawców 

WFOŚiGW 
Budżet Gminy 

 

2021-2025 Mieszkańcy - 
Wnioskodawcy 

3. 
Działania informacyjne, 
edukacyjne i 
planistyczne  

Aktualizacja planu 
Gospodarki 

Niskoemisyjnej wraz z 
inwentaryzacją 

Przewidziano w miarę potrzeb aktualizacje, w tym: 
dokumentu PGN i dokumentu POE 

9 840,00 Nie dotyczy 

Budżet Gminy 
WFOŚiGW, środki 
zapisane w WPF 
lub w budżecie 
rocznym Gminy 

2021-2025 Urząd Gminy 

Edukacja i informacja  
o niskiej emisji. 

Organizacja imprez, kampanii, spotkań aktualizacja strony 
internetowej itp. prezentujących tematykę niskiej emisji i 

sposobów jej ograniczenia oraz źródeł dofinansowania 
działań, zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu 

interesariuszy 

Określone w 
działaniu 3 

Nie dotyczy 2021-2025 Urząd Gminy 

Planowanie przestrzenne 
z uwzględnieniem 

ochrony powietrza. 
Opracowanie wymaganych zmian w dokumentach 10 000,00 Nie dotyczy 2020-2025 Urząd Gminy 

Źródło: opracowanie własne 
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Uwaga do Działania 1:  

➢ Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego w 

Rudzińcu przy ul. Opolskiej 8, użytkowanego w celach statutowych przez Ludowy Klub Sportowy AMATOR 

RUDZINIEC oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu. 

W ramach termomodernizacji zaplanowano następujące rodzaje robót: 

- modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. obejmująca: wymianę źródła ciepła - przestarzałego i nieefektywnego 

kotła węglowego na powietrzną pompę ciepła, 

- ocieplenie ścian zewnętrznych całego budynku, 

- ocieplenie dachu całego budynku, 

- wymiana okien w całym budynku, 

- wymiana drzwi zewnętrznych, 

- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,96 kW. 

 

➢ Projekt zakłada kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie instalacji, w szczególności: 

- zakup i montaż w budynkach OSP i klubach sportowych 10 szt. (9 szt. na dachach bud, 1 szt. na gruncie) 

kompletnych instalacji PV obejmujących: panele PV monokrystaliczne, inwertery, rozdzielnicę elektryczną, 

połączenia elektryczne i komunikacyjne; 

- zakup i montaż 12 szt. kompletnych instalacji powietrznych pomp ciepła typu powietrze-powietrze w 

obiektach: OSP Bojszów (1 szt.), OSP Bycina (1 szt.), OSP Łącza (1 szt.), OSP Widów (1 szt.), LKS Olimpia 

Pławniowice (3 szt.), LKS Ślązak Bycina (4 szt.), LKS Start Kleszczów (1 szt.); 

- zakup i montaż 3 szt. kompletnych instalacji powietrznych pomp ciepła typu powietrze-woda w obiektach: 

OSP Łany, LKS Młodość Rudno – powietrzne pompy ciepła typu powietrze-woda do c.o.; w obiekcie OSP 

Słupsko – powietrzna pompa ciepła typu powietrze-woda do c.o. wraz z c.w.u.; 

- zakup i montaż 1 szt. kompletnej instalacji kotła na biomasę w budynku SP w Chechle. 

 

Uwaga do Działania 5.  

Działania Gminy w zakresie planowania przestrzennego zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska dotyczą 

opracowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz określania w tych dokumentach rozwiązań  

niezbędnych  do  zapobiegania  powstawaniu  zanieczyszczeń, zapewnienia ochrony przed powstającymi 

zanieczyszczeniami oraz przywracania środowiska do właściwego stanu, warunków  realizacji  przedsięwzięć,  

umożliwiających  uzyskanie  optymalnych efektów w zakresie ochrony środowiska. 
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7.4 Efekt ekologiczny realizacji działań 
Poniższy efekt ekologiczny wyznaczono na podstawie wskaźników emisji wykorzystanych we wcześniejszych 

rozdziałach.  
 

Tabela 33. Efekt ekologiczny realizacji działań w Gminie Rudziniec w zakresie PONE 

L.p. Nazwa działania / Poddziałania  

Energia 

końcowa 

uniknięta 

[GJ/rok] 

Produkcja 

energii z 

OŹE 

[GJ/rok] 

Redukcja emisji zanieczyszczeń [Mg/rok] 

PM 10 
PM 

2,5 
CO2 BaP SO2 NOx CO 

PROGRAM OGRANICZENIA EMISJI na lata 2021-2025 

 3.1 

a. Wymiana pieców/kotłów węglowych na 

węglowe spełniające wymogi ekoprojektu 
12328,9 0,00 10,27 9,17 1697,18 0,03 35,30 2,57 36,43 

b. Wymiana pieców/kotłów węglowych kotły 

na gazowe   
2529,0 0,00 2,67 2,38 714,22 0,01 10,67 1,53 23,79 

c. Wymiana pieców/kotłów węglowych na 

kotły biomasę spełniające wymogi 

ekoprojektu 

2465,8 0,00 2,04 1,79 943,83 0,00 8,98 0,95 18,99 

d. Wymiana pieców/kotłów węglowych na 

ogrzewanie elektryczne 
531,1 0,00 0,30 0,27 -50,77 0,00 1,13 0,20 2,53 

e. Wymiana pieców/kotłów węglowych na 

pompę ciepła 
2655,5 2655,50 1,50 1,34 -253,84 0,00 5,67 1,00 12,67 

  Działanie  Razem 20510,30 2655,50 16,78 14,95 3050,62 0,04 61,75 6,25 94,41 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Tabela 34. Prognozowane wartości zużycia energii i emisji CO2 

Wskaźniki oceny Jednostka Rok bazowy 2025 
Wzrost/ 
redukcja 

Poziom emisji dwutlenku węgla w sektorze mieszkaniowym Mg CO2/rok 34 559 33 296 -3,7% 

Poziom emisji dwutlenku węgla w sektorze publicznym Mg CO2/rok 13 144 13 404 2,0% 

Poziom zużycia energii końcowej MWh/rok 160 188 158 162 -1,3% 

Poziom emisji dwutlenku węgla w transporcie Mg CO2/rok 7 421 7 569 2,0% 

Poziom emisji dwutlenku węgla w zakresie energii elektrycznej - oświetlenie uliczne Mg CO2/rok 642 658 2,5% 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 35  Całkowita emisja CO2  [Mg] w roku bazowym oraz prognoza na rok 2025 w dwóch wariantach 

Bilans emisji Jednostka Rok bazowy 
2025 

prognoza 

prognoza, 
scenariusz 

niskoemisyjny 

Wzrost/ 
redukcja 

Planowana redukcja emisji Mg CO2/rok   -4 950  

Całkowita emisja CO2 w poszczególnych latach wraz z prognozą Mg CO2/rok 55 766 54 928 49 978 -10,38% 

Planowana redukcja energii końcowej MWh/rok   -6 651  

Całkowita redukcja energii końcowej w poszczególnych latach 
wraz z prognozą 

MWh/rok 160 188 158 162 151 511 -5,42% 

Udział OZE w bilansie energetycznym gminy % 1,54% 1,64% 3,73%  

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 10 Całkowita emisja CO2 wraz z prognozą 

 

 

 

W przypadku wyliczeń efektu ekologicznego dla wymiany kotłów jako dane wyjściowe posłużyła ilość energii 

cieplnej finalnej zużywanej przez 1 typowe gospodarstwo w gminie Rudziniec wykorzystujące węgiel 

w niskosprawnym palenisku (wielkość uśredniona na podstawie przeprowadzonej w gminie ankietyzacji, 

sprawność starego kotła <60%).  Przyjęto redukcję zużycia energii finalnej od 30% do 42% w zależności od 

rodzaju kotła na jaki będzie przeprowadzana wymiana (inaczej jest to wzrost sprawności całkowitej produkcji 

energii cieplnej). Wartości przeliczono przez ilość planowanych w gminie wymian kotłów dla poszczególnych 

rodzajów kotła. Do obliczeń redukcji emisji zanieczyszczeń wykorzystano wskaźniki emisji wg tabel 18 i 19. 

Dobrano je odpowiednio dla źródła przed termomodernizacją (węgiel) i dla źródła wskazanego w audycie 

energetycznym.  
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7.5 Harmonogram działań  

Tabela 36. Zestawienie przewidzianych działań poza Programem PONE 

Sektor Nazwa zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Termin 
realizacji 
zadania 

Roczne 
oszczędności 

energii 

Roczna 
redukcja 

emisji CO2 

Produkcja 
energii z OZE 

Szacowane 
koszty 

[MWh/rok] [MgCO2/rok] [MWh/rok] [zł] 

Budynki 
użyteczności 

publicznej 

Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej 
zlokalizowanego w Rudzińcu przy ul. Opolskiej 8, użytkowanego w 

celach statutowych przez Ludowy Klub Sportowy AMATOR RUDZINIEC 
oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu 

Urząd Gminy 2021 

63,85 32,22 20,31 531 055,76 zł 

 

Wykonanie instalacji PV, powietrznych pomp ciepła oraz kotła na 
biomasę w 11 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Rudziniec 

571,82 323,21 571,82 1 298 342,64 zł 

 

 

Suma 2021  635,67 355,43 592,13 1 829 398,40  

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 37 Zestawienie działań zrealizowanych do roku 2020 

Działania wykonane 

Sektor Nazwa zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Termin 
realizacji 
zadania 

Roczne 
oszczędności 

energii 

Roczna redukcja 
emisji CO2 

Produkcja 
energii z OZE 

Finansowanie 

[MWh/rok] [MgCO2/rok] [MWh/rok] 

Mieszkalnictwo 
Inwestycje wykonane w ramach Programu Ograniczenia 

Emisji dla Gminy Rudziniec 
Urząd Gminy 2018-2020 3 051,97 2 169,98   

Środki własne/ 
środki 

mieszkańców 

Budynki 
użyteczności 

publicznej 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Pławniowicach, 

Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury, 

Termomodernizacja budynku ZBGKiM w Rudzińcu 

Urząd Gminy 2017-2020 1 055,10 409,86   
Środki własne/ 
środki unijne 

Budowa wolnostojących ogniw fotowoltaicznych 
oświetlenia ulicznego  

Urząd Gminy 2017-2020 1,58 1,31 5,68 
Środki własne/ 
środki unijne 

Suma 2017-2020 4 108,65 2 581,15 5,68   

Źródło: opracowanie własne. 
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8 Program Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec na lata 2018-

2025 

 

Opracowanie szczegółowej analizy do POE zostało wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi  

w dokumentacji związanej z dofinansowaniem realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  Pracę poprzedziła ankietyzacja przeprowadzona 

wśród mieszkańców. Łącznie zebrano ponad 300 ankiet. W celu aktualizacji dokumentu w 2020r. ponowiono 

ankietyzację, w ramach której zebrano 46 ankiet. 

Głównym celem realizacji Programu Ograniczenia Emisji na terenie gminy Rudziniec jest redukcja ilości 

zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w procesie spalania paliw na cele grzewcze, w indywidualnych 

budynkach mieszkalnych. Cel główny realizowany będzie poprzez cele cząstkowe:  

• uświadomienie mieszkańcom gminy zagrożeń środowiskowych wynikających z prowadzenia 

nieracjonalnej gospodarki energetycznej w budynkach,  

• wskazanie kierunków działań prowadzących do optymalizacji zużycia energii na cele grzewcze,  

• wskazanie korzyści ekonomicznych na etapie eksploatacji wysokosprawnych urządzeń,  

• wytworzenie mechanizmu zachęt finansowych dla przyspieszenia procesu modernizacyjnego (pod 

względem energetycznym) w budynkach.  

Celem technicznym realizacji POE jest wymiana niskosprawnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. 

Celem strategicznym programu jest uzyskanie takich norm jakości powietrza, które przyczynią się 

do wyłączenia strefy śląskiej z klasy C wg corocznej klasyfikacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska.  

8.1 Zakres rzeczowy programu POE 

 

Zakres rzeczowy programu POE został wyznaczony na podstawie ankietyzacji przeprowadzonej przez Urząd 

Gminy wśród mieszkańców, która dała obraz skali i obszarów zainteresowania mieszkańców oraz możliwości 

finansowych Gminy. 

Ponad 90% ankietowanych jest zainteresowanych realizacją działań w swoich gospodarstwach.  

Badanie wykazało następujące obszary interesujące dla mieszkańców: 

 
Tabela 38. Potencjalne zainteresowanie deklarowane wśród mieszkańców 

Grupa inwestycji Liczba wskazań 

kolektory słoneczne 71 

pompa ciepła gruntowa 33 

pompa ciepła powietrzna 40 

nowoczesny kocioł węglowy 158 

kocioł olejowy 7 

kocioł gazowy 20 

fotowoltaika 86 

ogrzewanie elektryczne 5 

nowoczesny kocioł na biomasę 12 

nowoczesny kocioł na pelet 33 
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Źródło: opracowanie własne. 

Badanie umożliwiało wskazanie kilku możliwości inwestycji planowanych przez mieszkańca. Stąd liczba 

wskazań nie jest równa liczbie zainteresowanych. W badaniu pojawiły się także osoby, które nie były 

zdecydowane na żadną konkretną inwestycję, po prostu chciałyby dokonać zmiany, na którą będzie możliwość 

pozyskania finansowania. Jak widać z powyższego zestawienia największa grupa mieszkańców chciałaby 

dokonać wymiany kola węglowego na nowoczesny węglowy spełniającego normy ekoprojektu.  Ta wstępna 

analiza dała podstawę do podjęcia decyzji co do ukierunkowania dofinansowania planowanego do udzielenia 

mieszkańcom w ramach Programu Ograniczenia Emisji. 

Przyjęto zakres inwestycji w układzie zaprezentowanym poniżej: 
 

Tabela 39. Zakres rzeczowy Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec na lata 2018-2020 – prace wykonane 

Lp. Zadania Zakres zadania 

Dofinansowanie 
do jednej 
inwestycji 

Budżet 
łączny 

Efekt 
ekologiczny 

zł zł GJ/rok 

3.1. 
Wymiana pieców i kotłów 
węglowych na kotły węglowe 

Likwidacja 206 szt. 
niskosprawnych palenisk 
węglowych z zakupem i 
instalacją nowych 206 szt. 
kotłów węglowych kl. 5, 
zgodnych z normą PN EN303-
5:2012 2012 lub/i ekoprojektu. 
Zakup kotła dopuszczonego do 
eksploatacji na mocy 
certyfikatów, jak i niezbędnych 
materiałów instalacyjnych. 

Max 8000 zł 
jednak nie więcej 
niż 50% kosztów 
kwalifikowanych 

inwestycji 

1 648 000 7 814,60 

3.2. 
Wymiana pieców i kotłów 
węglowych na kotły gazowe   

Likwidacja 18 szt. 
niskosprawnych palenisk 
węglowych z zakupem i 
instalacją nowych 18 szt. 
kotłów gazowych. Zakup kotła 
dopuszczonego do eksploatacji 
na mocy certyfikatów, jak i 
niezbędnych materiałów 
instalacyjnych. 

Max 8000 zł 
jednak nie więcej 
niż 50% kosztów 
kwalifikowanych 

inwestycji 

144 000 910,40 

3.3. 
Wymiana pieców i kotłów 
węglowych na kotły na biomasę  

Likwidacja 58 szt. 
niskosprawnych palenisk 
węglowych z zakupem i 
instalacją nowych 586 szt. 
kotłów na biomasę kl. 5, 
zgodnych z normą PN EN303-
5:2012 2012 lub/i ekoprojektu. 
Zakup kotła dopuszczonego do 
eksploatacji na mocy 
certyfikatów, jak i niezbędnych 
materiałów instalacyjnych. 

Max 8000 zł 
jednak nie więcej 
niż 50% kosztów 
kwalifikowanych 

inwestycji 

448 000 2 200,20 

3.4. 
Wymiana pieców i kotłów 
węglowych na ogrzewanie 
elektryczne 

Likwidacja 1 szt. 
niskosprawnych palenisk 
węglowych z zakupem i 
instalacją 1 szt. ogrzewania 
elektrycznego. 

Max 8000 zł 
jednak nie więcej 
niż 50% kosztów 
kwalifikowanych 

inwestycji 

8 000 53,10 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 40. Zakres rzeczowy Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec na lata 2021-2025 – prace planowane 

Lp. Zadania Zakres zadania 

Dofinansowanie 
do jednej 
inwestycji 

Budżet 
łączny 

Efekt 
ekologiczny 

zł zł GJ/rok 

3.1. 

Wymiana pieców i kotłów 
węglowych na kotły 
węglowe spełniające wymogi 
ekoprojektu 

Likwidacja 325 szt. 
niskosprawnych palenisk 
węglowych z zakupem i instalacją 
nowych 325 szt. kotłów 
węglowych spełniające wymogi 
ekoprojektu. Zakup kotła 
dopuszczonego do eksploatacji 
na mocy certyfikatów, jak i 
niezbędnych materiałów 
instalacyjnych. 

Max 8000 zł 
jednak nie więcej 
niż 50% kosztów 
kwalifikowanych 

inwestycji 

2 600 000 12 328,9 

3.2. 
Wymiana pieców i kotłów 
węglowych na kotły gazowe   

Likwidacja 50 szt. 
niskosprawnych palenisk 
węglowych z zakupem i instalacją 
nowych 50 szt. kotłów gazowych. 
Zakup kotła dopuszczonego do 
eksploatacji na mocy 
certyfikatów, jak i niezbędnych 
materiałów instalacyjnych. 

Max 8000 zł 
jednak nie więcej 
niż 50% kosztów 
kwalifikowanych 

inwestycji 

400 000 2 529,0 

3.3. 

Wymiana pieców i kotłów 
węglowych na kotły na 
biomasę spełniające wymogi 
ekoprojektu 

Likwidacja 65 szt. 
niskosprawnych palenisk 
węglowych z zakupem i instalacją 
nowych 65 szt. kotłów na 
biomasę  spełniające wymogi 
ekoprojektu. Zakup kotła 
dopuszczonego do eksploatacji 
na mocy certyfikatów, jak i 
niezbędnych materiałów 
instalacyjnych. 

Max 8000 zł 
jednak nie więcej 
niż 50% kosztów 
kwalifikowanych 

inwestycji 

520 000 2 465,8 

3.4. 
Wymiana pieców i kotłów 
węglowych na ogrzewanie 
elektryczne 

Likwidacja 10 szt. 
niskosprawnych palenisk 
węglowych z zakupem i instalacją 
10 szt. ogrzewania elektrycznego. 

Max 8000 zł 
jednak nie więcej 
niż 50% kosztów 
kwalifikowanych 

inwestycji 

80 000 531,1 

3.5. 
Wymiana pieców i kotłów 
węglowych na pompę ciepła 

Likwidacja 50 szt. 
niskosprawnych palenisk 
węglowych z zakupem i instalacją 
50 szt. pomp ciepła 

Max 8000 zł 
jednak nie więcej 
niż 50% kosztów 
kwalifikowanych 

inwestycji 

400 000 2 655,5 

3.6. Promocja działań POE 
Organizacja spotkań 
informacyjnych  

Nie dotyczy 2 000 Nie dotyczy 
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Tabela 41. Nakłady finansowe PONE na lata 2018-2020 – prace wykonane 

Lp.  Rodzaj inwestycji 
Nakład w latach 

RAZEM 
Liczba beneficjentów w latach 

RAZEM 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 

3.1. 
Wymiana pieców i 
kotłów węglowych 
na kotły węglowe  

472 000 672 000 504 000 1 648 000 59 84 63 206 

3.2. 
Wymiana pieców i 
kotłów węglowych 
na kotły gazowe   

32 000 40 000 72 000 144 000 4 5 9 18 

3.3. 
Wymiana pieców i 
kotłów węglowych 
na kotły na biomasę  

112 000 136 000 216 000 464 000 14 17 27 58 

3.4. 

Wymiana pieców i 
kotłów węglowych 
na ogrzewanie 
elektryczne 

0 0 8 000 8 000 0 0 1 1 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 42. Nakłady finansowe PONE na lata 2021-2025 – prace planowane 

 Lp. Rodzaj inwestycji 

Nakład w latach 

RAZEM 

Liczba beneficjentów w latach RAZEM 

2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025  

3.1. 

Wymiana pieców i kotłów 
węglowych na kotły 
węglowe spełniające 
wymogi ekoprojektu 

520 000 520 000 520 000 520 000 520 000 2 600 000 65 65 65 65 65 325 

3.2. 
Wymiana pieców i kotłów 
węglowych na kotły 
gazowe   

80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 400 000 10 10 10 10 10 50 

3.3. 

Wymiana pieców i kotłów 
węglowych na kotły  na 
biomasę spełniające 
wymogi ekoprojektu 

104 000 104 000 104 000 104 000 104 000 520 000 13 13 13 13 13 65 

3.4. 
Wymiana pieców i kotłów 
węglowych na ogrzewanie 
elektryczne 

16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 80 000 2 2 2 2 2 10 

3.3. 
Wymiana pieców i kotłów 
węglowych na pompę 
ciepła 

80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 400 000 10 10 10 10 10 50 

Źródło: Opracowanie własne 
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9 Analiza techniczno-ekonomiczna przedsięwzięć redukcji emisji    

9.1 Zakres analizowanych przedsięwzięć   
 

9.1.1 Wymiana źródeł ciepła  

 

9.1.1.1 Nowoczesne kotły węglowe 

 

Jednymi z najlepszych kotłów dostępnych obecnie na rynku są tzw. kotły „retortowe” czyli automatyczne kotły 

z paleniskiem retortowym, ze spalaniem dolnym o współprądowym przebiegu spalania. Kotły te: 

• należą do najbardziej nowoczesnych i najefektywniejszych konstrukcji kotłów, służących do spalania 

np. węgla (realizujących „czystą technologię spalania węgla”), peletu, zrębków, trocin czy ziaren zbóż, 

• charakteryzują się ciągłym, automatycznie sterowanym podawaniem paliwa, 

• są wyposażone w regulację i kontrolę ilości powietrza wprowadzanego do komory spalania, posiadają 

samoczyszczące się palenisko retortowe, 

• charakteryzują się dużymi możliwościami regulacji mocy, automatyczny system dostarczania paliwa  

i powietrza oraz zasobnik paliwa sprawiają, że nie wymagają stałej obsługi i w zasadzie ogranicza się 

ona do uzupełnienia paliwa w zasobniku i do usunięcia popiołu (mogą pracować bezobsługowo przez 

2 do 5 dni). 

Zaletą kotłów retortowych jest również możliwość spalania w nich oprócz węgla także np. biomasy w postaci 

peletu oraz mieszaniny peletu i węgla. 

 
Rysunek 11. Przekrój nowoczesnego kotła retortowego  

 
Źródło: Jak ogrzewać oszczędnie i bezpiecznie – Broszura informacyjna 

 

Spalanie jest bardzo ekonomiczne. Paliwo podawane jest automatycznie od dołu w małych ilościach, a gazy  

z węgla dopalają się przelatując przez warstwę żaru. Sprawność nowoczesnych kotłów retortowych dochodzi 

do 90 %. Oznacza to, że do uzyskania takiej samej ilości ciepła wystarczy spalić o ok.30 % mniej paliwa niż  

w kotle tradycyjnym. Koszt niskoemisyjnego nowoczesnego kotła to ok. 12 000 zł.  
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Od dnia 1 stycznia 2020r. kotły na paliwo stałe muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów określonych 

w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009r. (ekoprojektu) 

w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących 

ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe. 

 

9.1.1.2 Kotły gazowe  

Kotły gazowe kondensacyjne stanowią rozwiązanie o najwyższej efektywności pracy, dzięki wykorzystaniu 

ciepła kondensacji - zawartego w parze wodnej powstającej przy spalaniu gazu ziemnego. W tradycyjnych 

kotłach "nie kondensacyjnych", ciepło to jest tracone wraz ze spalinami opuszczającymi kocioł. 

 

Zalety kotłów kondensacyjnych: 

 

• Zamknięta komora spalania 

Zamknięta komora – kocioł może pobierać powietrze do spalania bezpośrednio z zewnątrz budynku np. przez 

ścianę zewnętrzna, z szachtu kominowego itp. Przy gazie ziemnym nie potrzebna jest wówczas wentylacja 

nawiewna do pomieszczenia kotłowni. Pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł nie jest wychładzane przez 

zimne powietrze napływające do niego z zewnątrz, co jest szczególnie istotne, jeśli kocioł znajduje się np.  

w łazience. Dodatkową zaletą kotła z zamkniętą komorą spalania jest brak możliwości przedostania się spalin 

do pomieszczenia kotłowni. 

 

• Wysoka sprawność spalania i najnowsze rozwiązania techniczne 

Kotły kondensacyjne pracują z wyższą sprawnością od tradycyjnych, czyli lepiej wykorzystują paliwo 

zapewniając niższe koszty ogrzewania. Osiągają sprawność do 109%, podczas gdy tradycyjne tylko do 90%. 

Kocioł kondensacyjny uzyskuje najwyższą sprawność przy współpracy z instalacją zaprojektowaną  

na temperaturę wody grzewczej 40/30°C. 

W kotłach kondensacyjnych stosowane są najnowsze rozwiązania techniczne, jak: wymienniki spaliny/woda, 

najnowszej generacji palniki, układy kontrolujące spalanie podczas normalnej pracy kotła – sondy lambda. 

 

• Oszczędniejsze zużycie gazu 

Uwzględniając efekt kondensacji i najnowocześniejsze rozwiązania techniczne kotły kondensacyjne  

są oszczędniejsze od tradycyjnych o ok. 15-20%, a w porównaniu ze starymi kotłami zużycie gazu będzie 

mniejsze nawet o 30%. Przy obecnych cenach gazu, które będą rosły każdego roku, dodatkowe koszty 

wynikające z zastosowania kotła kondensacyjnego zwrócą się po ok. 4 do 6 latach. 

 

• Dłuższa żywotność kotła 

Najlepsze rozwiązania techniczne i wysokiej jakości materiały sprawiają, że kotły kondensacyjne są trwalsze 

od tradycyjnych. Szacowany koszt kotła gazowego kondensacyjnego to 8 100 zł. 
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9.1.1.3 Kotły olejowe4 
Rysunek 12. Schemat działania kotła olejowego 

 
Źródło: www.ogrzewamy.pl 

Kotły olejowe oferowane są jako urządzenia do ustawienia na podłodze, rzadko do powieszenia na ścianie. 

Ogrzewają budynek i wodę użytkową w osobnym zbiorniku ustawionym obok lub pod kotłem. Niektóre mają 

już zabudowany zbiornik ciepłej wody użytkowej – kocioł i zbiornik schowane w jednej obudowie. 

Spaliny przekazują ciepło wodzie grzewczej w wymienniku wykonanym z żeliwa, stali lub o specjalnej 

konstrukcji, np. stalowo-żeliwnym. Podobnie jak gazowe, kotły olejowe oferowane są jako tradycyjne  

i kondensacyjne, mogą pobierać powietrze do spalania z pomieszczenia kotłowni lub bezpośrednio  

z zewnątrz budynku. 

Oszczędne ogrzewanie olejem 

Moc grzewcza. Kocioł o mocy grzewczej lepiej dopasowanej do zapotrzebowania budynku na ciepło będzie 

pracował oszczędniej. Kotły olejowy wyposażone są w palniki jednostopniowe lub dwustopniowe.  

W odróżnieniu od jednostopniowego, np. 20 kW, kocioł z palnikiem dwustopniowym, np. 13/20 kW, może 

pracować z mocą 13 kW lub 20 kW. W okresach małego zapotrzebowania na ciepło: wiosną i jesienią, do 

ogrzania domu w zupełności wystarczająca będzie moc kotła 13 kW. W zimie, jeśli potrzeba więcej ciepła do 

ogrzewania, wówczas kocioł automatycznie zwiększy swoją moc grzewczą do 20 kW. 

 
4 Na podstawie www.ogrzewamy.pl 
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Kotły z palnikami dwustopniowymi są droższe od jednostopniowych, ale pracują oszczędniej: lepiej 

dopasowują się do zapotrzebowania budynku na ciepło i rzadziej się załączają, czyli oszczędniej zużywają 

paliwo. 

Dolne ograniczenie temperatury. Tradycyjne kotły olejowe wykonane z żeliwa lub stali narażone są na 

szkodliwe działanie kondensatu – wykroplenie wody ze spalin, który przyspiesza korozję kotłów. Aby chronić 

kocioł przed kondensacją musi on utrzymywać tzw. minimalną temperaturę wody grzewczej, np. 40°C. Czyli, 

aby zapobiec kondensacji temperatura wody w kotle nie może spaść poniżej temperatury minimalnej.  

Dla użytkownika oznacza to, że nawet jeśli budynek nie będzie potrzebował ciepła kocioł i tak może się 

załączać, aby utrzymać minimalną temperaturę wody grzewczej. Czyli, będzie zużywał paliwo wtedy, kiedy nie 

potrzeba ogrzewać budynku. 

Oszczędniejsze w eksploatacji będą kotły olejowe, które nie mają dolnego ograniczenia temperatury wody  

w kotle. 

Pojemność wodna kotła. Jest to parametr kotła, który mówi o tym, ile znajduje się w nim wody grzewczej. 

Typowe kotły żeliwne małej mocy, np. 18 kW, mogą mieć pojemność ok. 27 litrów, natomiast kotły  

o specjalnej konstrukcji i podobnej mocy grzewczej, nawet: 49 litrów, czyli niemal dwukrotnie większą. 

Duża pojemność wodna kotła zapewnia jego stabilną pracę w nowych jak i modernizowanych instalacjach. 

Zapobiega lokalnym przegrzewom i zakłóceniom w pracy spowodowanym osadami zanieczyszczeń i mułów  

w starszych instalacjach. Kocioł o dużej pojemności wodnej załącza się rzadziej dodatkowo oszczędzając 

paliwo. W ciągu doby może pracować nawet o 1 godzinę krócej od podobnej mocy kotła o małej pojemności 

wodnej, co w ciągu roku może przynieść oszczędności w zużyciu oleju opałowego ok. 10-15%. 

Kocioł tradycyjny i kondensacyjny. Najczęściej do kotła olejowego tradycyjnego dołączany jest dodatkowy 

wymiennik ciepła, w którym maksymalnie odbierane jest ciepło ze spalin, tzw. wymiennik kondensacyjny. 

Dzięki temu, w kotle kondensacyjnym można stosować ogólnie dostępny olej opałowy, a rozdzielenie komory 

spalania paliwa i kondensacji zapewnia „czystą” pracę kotła. 

Tradycyjne kotły olejowe wykorzystują energię paliwa ze sprawnością do ok. 95%. Kondensacyjne 

maksymalnie wykorzystują energię paliwa, ze sprawnością do ok. 104%. Czyli, kondensacyjne  

są oszczędniejsze w eksploatacji. Wybierając kocioł kondensacyjny, o wyższej sprawności, o dużej pojemności 

wodnej, z palnikiem dwustopniowym, możemy liczyć na spore oszczędności kosztów ogrzewania. 

Zakup paliwa. Cena oleju opałowego jest wysoka i zmienia się w ciągu roku, najniższa będzie  

w okresie letnim, chociaż zależy to również od sytuacji na świecie. Dlatego, warto kupować paliwo kiedy jest 

najtańsze, tak aby wystarczyło na cały okres grzewczy. Nowoczesne kotły olejowe pozwalają na wykorzystanie 

tańszych olejów pochodzenia roślinnego, tzw. biooleju. Do oleju opałowego można dodawać zwykle do ok. 

10%  biooleju. 

Cena pieca olejowego: 6 000 zł – 15 000 zł w zależności od producenta i funkcji oraz modelu.  

 

9.1.1.4 Pompy ciepła 

Pompy ciepła wykorzystują energię odnawialną ze środowiska naturalnego. Ciepło słoneczne, zakumulowane 

w gruncie, wodzie gruntowej i powietrzu, przekształcają przy pomocy energii elektrycznej w komfortowe 

ciepło grzewcze.  

Zasada działania pompy ciepła jest identyczna do zasady działania lodówki, z tą różnicą, że zadania pompy i 

lodówki są przeciwne – pompa ma grzać, a lodówka chłodzić. W skład pompy ciepła wchodzi: skraplacz, zawór 

dławiący (lub kapilara), parownik oraz sprężarka. W parowniku pompy ciepła czynnik roboczy wrząc odbiera 

ciepło dostarczane z obiegu dolnego źródła, a następnie po sprężeniu oddaje ciepło w skraplaczu do obiegu 

górnego źródła (obieg centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).  

http://www.ogrzewamy.pl/paliwo/olej-opalowy
http://www.ogrzewamy.pl/paliwo/olej-opalowy#olej_opalowy_cena
http://www.ogrzewamy.pl/paliwa
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Ponieważ wrzenie czynnika roboczego odbywa się już przy temperaturach poniżej -43°C dlatego pompa ciepła 

może pobierać ciepło z otoczenia nawet przy jego minusowych temperaturach. Tym samym pompa ciepła 

jest całorocznym źródłem ciepła.  

 

  

  

 
Rysunek 13 Zasada działania pompy ciepła 

[Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO)] 

 

  

 

Rysunek 14 Obieg pośredni pompy ciepła 

[Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO)] 

  

Wraz z obniżaniem się temperatury dolnego źródła zmniejsza się oczywiście efektywność pompy, ale praca 

układu jest kontynuowana. Rośnie wówczas zużycie energii elektrycznej niezbędnej do pracy sprężarki, 

obiegów dolnego i górnego źródła ciepła oraz układu sterowania. Wyróżniamy: pompy ciepła wodne, 

gruntowe oraz powietrzne.  

Gruntowe pompy ciepła  

Grunt jest dobrym akumulatorem ciepła, gdyż przez cały rok zachowuje stosunkowo równomierne 

temperatury (np. na głębokości 2 m występuje temp. rzędu ok. 7 do 13°C). Do pobierania ciepła z gruntu 

stosowane są ułożone na dużej powierzchni systemy rur z tworzyw sztucznych. Ciepło pozyskuje się z 

podziemnego wymiennika ciepła, ułożonego na niezabudowanym terenie, w pobliżu ogrzewanego budynku.  

Rury z tworzywa układa się w gruncie na głębokości 1,2 m do 1,5 m. Poszczególne gałęzie rur nie powinny być 

dłuższe niż 100 m, gdyż inaczej opory przepływu i tym samym potrzebna moc pompy obiegowej będą zbyt 

duże. Poszczególne gałęzie rur winny mieć natomiast jednakową długość, by miały takie same opory 
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przepływu i tym samym zapewniały takie same natężenia przepływu. Dzięki temu ciepło będzie pobierane 

równomiernie z całego pola kolektorów. Właściwości akumulacyjne i przewodność cieplna są tym większe, im 

bardziej grunt jest nasycony wodą, im więcej jest składników mineralnych i im mniejsza jest porowatość. 

Możliwe do pobrania z gruntu moce jednostkowe mieszczą się w zakresie od ok. 10  

do 35 W/m2.  

 
Rysunek 15 Pobieranie ciepła przez kolektory gruntowe 

[Źródło: Zeszyty fachowe Pompy ciepła Viessmann, 2014] 

  

  

Wodne pompy ciepła  

Woda jest również dobrym akumulatorem ciepła słonecznego. Nawet w zimne, zimowe dni woda gruntowa 

utrzymuje stałą temperaturę od 7°C do 12°C. Woda gruntowa pobierana jest ze studni czerpalnej i tłoczona 

do parownika pompy ciepła woda/woda. Następnie schłodzona woda odprowadzana jest do studni chłonnej. 

Jakość wody gruntowej lub powierzchniowej musi odpowiadać wartościom granicznym, podanym przez 

producenta pompy ciepła. W razie przekroczenia tych wartości granicznych należy zastosować odpowiedni 

wymiennik ciepła jako wymiennik ciepła obiegu pośredniego, zresztą zalecany generalnie, ze względu na 

możliwe wahania jakości wody, gdyż istniejące w pompie ciepła wymienniki wody są wrażliwe na wodę 

nieodpowiedniej jakości.  
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Rysunek 16 Pozyskiwanie ciepła z wody gruntowej 

[Źródło: Zeszyty fachowe Pompy ciepła Viessmann, 2014] 

  

  

Powietrzne pompy ciepła  

Najmniejszy nakład na ujęcie źródła ciepła potrzebny jest w przypadku powietrza zewnętrznego. Zasysane jest 

ono po prostu kanałem, schładzane w parowniku pompy ciepła i ponownie odprowadzane na zewnętrz. 

Nowoczesna pompa ciepła może wytwarzać ciepło grzewcze jeszcze przy temperaturze zewnętrznej minus 

20°C. Jednakże nawet przy optymalnym doborze może przy tak niskiej temperaturze zewnętrznej nie pokryć 

już całkowicie zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie pomieszczeń. W bardzo zimne dni woda grzewcza, 

podgrzana przez pompę ciepła musi być wtedy dogrzewana do ustawionej temperatury zasilania. Ponieważ 

przez wymiennik ciepła powietrze/woda przepływa stosunkowo duży strumień powietrza, należy przy 

rozmieszczaniu otworów wlotowych i wylotowych powietrza w budynku, a także przy ustawieniu pompy 

ciepła na zewnątrz brać pod uwagę powstające szumy.  
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Rysunek 17 Pozyskiwanie ciepła z powietrza zewnętrznego 

[Źródło: Zeszyty fachowe Pompy ciepła Viessmann, 2014] 

 

Podsumowując, dla wszystkich pomp ciepła obowiązuje zasada: im mniejsza różnica temperatur między wodą 

grzewczą a źródłem ciepła, tym wyższa efektywność. Dlatego pompy ciepła nadają się szczególnie dla 

systemów grzewczych o niskich temperaturach systemowych, jak np. ogrzewania podłogowego o 

temperaturze zasilania maks. 38°C. Nowoczesne elektryczne pompy ciepła osiągają, zależnie od wybranego 

źródła ciepła i temperatury systemu grzewczego, współczynniki efektywności od 3,5 do 5,5. Oznacza to, że z 

jednej kWh zużytego prądu wytwarzają 3,5 do 5,5 kWh ciepła grzewczego. W ten sposób wyrównują z 

nawiązką szkodę ekologiczną wynikającą ze stosowania prądu elektrycznego, produkowanego 

w elektrowniach ze sprawnością rzędu 35%. Dla umożliwienia ekonomicznej eksploatacji instalacji 

grzewczych z pompami ciepła, większość zakładów energetycznych oferuje specjalne taryfy dla pomp ciepła.  
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Rysunek 18 Łańcuch przekształceń energii z uwzględnieniem pompy 

[Źródło: Zeszyty fachowe Pompy ciepła Viessmann, 2014] 

 

 

9.1.1.5 Montaż elektrofiltrów 

Praca elektrofiltru możliwa jest dzięki generatorowi wysokiego napięcia wytwarzającego prąd stały. Korpus 

elektrofiltru wykonany jest ze stali węglowej. W korpusie zamontowana jest elektroda ulotowa, generująca 

wyładowanie koronowe, wykonana została z drutu stalowego. Elektroda umieszczona jest centralnie  

w kanale spalinowym za pomocą pręta mocującego z izolatorem ceramicznym. Układ izolowanej elektrod 

zasilany jest wysokim napięciem z generatora WN przez odpowiednio izolowany przewód zasilający. Elektrodę 

rozładowczą, powierzchnię separacji, stanowią uziemione ścianki korpusu elektrofiltru i przewodu 

kominowego, w który zamontowany jest elektrofiltr. Wnętrze korpusu, w którym zamontowana jest elektroda 

przewietrzane jest powietrzem osłonowym za pomocą wentylatora. Oczyszczanie i konserwacja elektrofiltru, 

wykonywane ręcznie, możliwe są przez otwór inspekcyjny. W zależności od wykonania, na życzenie klienta, 

elektrofiltr może być również wyposażony w układ automatycznego oczyszczania elektrody osadczej.  

Elektrofiltry mogą być montowane w urządzeniach grzewczych do 25 kW, w tym opalanych biomasą. 

Urządzenia grzewcze muszą mieć odpowiedni przepływ oraz temperaturę spalin. Przewód odprowadzający 
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spaliny do komina musi mieć odpowiednia średnicę. Montaż elektrofiltra powinien być wykonany przez 

wykwalifikowanego specjalistę. 

Montaż  elektrofiltrów  w piecach  o niskiej sprawności  poniżej 65 %, bez regulowanego przepływu spalin, nie 

przyniesie  zakładanego  efektu. Filtry montuje się w przy kotłach klasy 3 i wyższej. 
 

Rysunek 19. Elektrofiltr   

 
Źródło: TECH Sp.j. 

Wydzielanie pyłu ze strumienia zapylonych spalin i osadzenie na powierzchni elektrody zbiorczej, ścianek 

korpusu, zachodzi pod wpływem siły elektrostatycznej. Ziarna pyłu uzyskują ładunek elektrostatyczny  

w wyniku zderzeń z jonami gazu, których źródłem jest jednoimienne wyładowanie elektryczne (ulot) 

powstający na elektrodzie ulotowej. Wskutek jonizacji gazu i dalej ziaren pyłu następuje ruch cząstek pyłu  

w kierunku elektrody osadczej. Skuteczność działania elektrofiltru jest podstawowym parametrem 

charakteryzującym jego użyteczność. W najprostszych rozwiązaniach skuteczność ta może się wahać  

w zakresie od 60% do 90% w zależności od rodzaju i jakości źródła emisji w urządzeniach grzewczych do  

25 kW, w tym opalanych biomasą.  
Rysunek 20. Schemat instalacji elektrofiltra 

 
Źródło: TECH Sp.j. 

Omawiana metoda odpylania spalin z instalacji spalania małej mocy (piec, kocioł), z technicznego punktu 

widzenia stanowi rozwiązanie typu BAT (Najlepsza dostępna technika). Gwarantuje ono spełnienie coraz 
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wyższych wymogów energetyczno-emisyjnych stawianych przed instalacjami spalania małej mocy (również 

tych określonych w odnośnych standardach testowania EN303-5 oraz EN13289). W zależności od emisji pyłu 

właściwej dla danego źródła, kotła lub pieca, zastosowanie wysokosprawnego odpylacza jakim jest elektrofiltr, 

pozwala na przesunięcie urządzenia z klasy 3 wg normy 303-5 do klasy 4 lub nawet 5 w odniesieniu do emisji 

pyłu. Odpowiada to emisji pyłu na poziomie poniżej 40 mg/mn3. Szacunkowy koszt montażu elektrofiltra 

wynosi ok. 3000 zł. 

 

9.1.2 Typowe instalacje solarne przygotowania c.w.u. i układ wspomagania ogrzewania  

 

9.1.2.1 Kolektory słoneczne 

Odpowiednio zaprojektowany układ solarny to nie tylko oszczędność w zużyciu paliwa do produkcji ciepłej 

wody użytkowej, ale również możliwość wspomagania instalacji centralnego ogrzewania i podgrzewania wody 

w basenach. Instalacja solarna w domu jednorodzinnym to także zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do 

atmosfery. Najpopularniejszym sposobem wykorzystywania energii słonecznej jest podgrzewanie ciepłej 

wody użytkowej (c.w.u.). Prawidłowo dobrany system solarny powinien w miesiącach letnich zapewnić nam 

pokrycie energii na podgrzanie ciepłej wody użytkowej w granicach 85-95 %, co pozwoli na szybki zwrot 

poniesionych kosztów na zakup i montaż zestawu solarnego. 

W związku z tym, iż energia słoneczna jest źródłem, które nie może być traktowane jako przewidywalne, 

pewne i zawsze dostarczające wymaganej ilości energii (zima, noc, pochmurne dni, duży rozbiór ciepłej wody 

użytkowej) typowy zestaw solarny wykorzystuje dwa źródła ciepła. Zatem musi posiadać również drugie, 

dodatkowe źródło energii (np. kocioł gazowy, kocioł na pelet, grzałka elektryczna, itp.), które będzie w stanie 

zapewnić dogrzanie wody niezależnie od pogody, ekspozycji słonecznej kolektora słonecznego czy 

chwilowego, ponadnormatywnego zużycia wody. W lecie energia solarna jest wiodącym źródłem ciepła  

a drugie źródło ciepła je wspomaga. Natomiast w zimie drugie źródło ciepła jest wiodącym źródłem ciepła  

a energia solarna je wspomaga. Praktycznie zawsze oba źródła energii pozostają w gotowości i są w jakiejś 

części wykorzystywane. Poniższy rysunek przedstawia przykładowy układ solarny. 
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Rysunek 21 Przykładowy układ solarny 

 
Źródło: Ulrich® 

 

Zalety zastosowania systemu solarnego: 

• bardzo niski miesięczny koszt eksploatacji, 

• wysoka oszczędność na ogrzewaniu c.w.u.  w miesiącach letnich, 

• możliwość pozyskania dotacji na montaż zestawu solarnego. 

Wady zastosowania systemu solarnego: 

• stosunkowo wysoki koszt inwestycji, 

• niewielki efekt ekologiczny inwestycji, 

• brak możliwości magazynowania ciepła - trzeba je zużywać na bieżąco, 

• nieprzewidywalność energii słonecznej - zależność od pogody.  

 

Szacunkowy koszt zestawu kolektorów słonecznych z montażem (dla gospodarstwa domowego  

5 osobowego) to ok. 13 500 zł. 

 

9.1.3 Termomodernizacja budynku i instalacji wewnętrznych  

 

9.1.3.1 Termomodernizacja 

Podstawowym działaniem prowadzącym do obniżenia zużycia energii na ogrzewanie jest termomodernizacja. 

Przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie 

budowlanym. Termomodernizacja wymaga poniesienia pewnych nakładów finansowych, ale przy dobrym 

rozpoznaniu i wyborze metody finansowania można ją wykonać w taki sposób, że związane z tym koszty będą 

pokrywane głównie z uzyskanych oszczędności. 
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Termomodernizację należy wykonać przed wymianą źródła ciepła 
 

Rysunek 22 Straty ciepła w budynku jednorodzinnym 

 
Źródło: Jak ogrzewać oszczędnie i bezpiecznie – Broszura informacyjna 

Jakie usprawnienia można wykonać, żeby poddać budynek skutecznej termomodernizacji: 

• ocieplić przegrody zewnętrzne, 

• wymienić lub wyremontować okna, 

• zmodernizować lub wymienić system grzewczy w budynku, 

• unowocześnić system wentylacji, 

• usprawnić system wytwarzania ciepłej wody, 

• zacząć wykorzystywać energię słoneczną lub inna energię odnawialną. 

Warto przed podjęciem decyzji, co do zakresu modernizacji zasięgnąć porady doświadczonego audytora 

energetycznego i ponieść niewielkie w skali wartości modernizacji koszty audytu energetycznego.  

Może to uchronić nas przed nietrafioną modernizacją elementu, który w rzeczywistości ma niewielki wpływ 

na efektywność energetyczną całego budynku.  

Obecnie stosowana metoda dociepleniowa ścian to tzw. lekka-mokra. Jest ona wybierana dzięki swoim 

zaletom technicznym, estetycznym i jakościowym. Proponowane w projektach styropian czy wełna mineralna 

mają bardzo dobre właściwości izolacyjne. Wybór odpowiednich grubości izolacji termicznych poszczególnych 

przegród powinien zostać określony na podstawie tzw. optymalizacji. 

 
Tabela 43 Ocena ilościowa efektów działań termomodernizacyjnych 

L.p. Sposób uzyskania oszczędności  

Obniżenie zużycia ciepła 

w stosunku do stanu 

poprzedniego 

1. Wprowadzenie w węźle cieplnym automatyki pogodowej oraz 
urządzeń regulacyjnych 

5 -15% 

2. 
Wprowadzenie hermetyzacji instalacji i izolowanie przewodów, 
przeprowadzenie regulacji hydraulicznej i zamontowanie 
zaworów termostatycznych we wszystkich pomieszczeniach 

 

10-20% 

3. Wprowadzenie podzielników kosztów 10% 
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L.p. Sposób uzyskania oszczędności  

Obniżenie zużycia ciepła 

w stosunku do stanu 

poprzedniego 

4. Wprowadzenie ekranów zagrzejnikowych 2-3% 

5. Uszczelnienie okien i drzwi zewnętrznych 3-5% 

6. Wymiana okien na okna o niższym U i większej szczelności 10-15% 

7. Ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych (ścian, dachu, 
stropodachu) 

10-25% 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

9.2 Analiza SWOT 
 

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynika nie tylko z przeprowadzonej inwentaryzacji emisji 

dwutlenku węgla, ale również z analizy czynników społeczno-gospodarczych charakteryzujących Gminę 

Rudziniec. W celu dokonania właściwego doboru instrumentów i zakresu interwencji przeprowadzono analizę 

SWOT, tj. zidentyfikowano silne i słabe strony Gminy, a także szanse i zagrożenia, które mogą wywierać istotny 

wpływ na osiągnięcie zakładanych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych – warunkując tym samym 

powodzenie wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Rudziniec. 
 

Tabela 44 Analiza SWOT - Uwarunkowania realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Silne strony Słabe strony 

• Wysoka świadomość władz samorządowych w 

zakresie ochrony środowiska i procesu zarządzania 

energią 

• Aktywna postawa władz samorządowych w 

zakresie działań na rzecz ochrony klimatu 

• Partnerska współpraca z przedsiębiorstwami 

energetycznymi 

• Dobra dostępność do infrastruktury energetycznej, 

kanalizacyjnej i wodociągowej 

• Postępująca gazyfikacja Gminy 

• Potencjał wykorzystania OZE 

• Duży udział nowo wybudowanych budynków 

mieszkalnych – spełniających normy 

zapotrzebowania na ciepło 

• Podejmowanie działań na rzecz poprawy 

efektywności energetycznej – termomodernizacje, 

modernizacje źródeł ciepła oraz infrastruktury 

energetycznej 

• Niewystarczające środki budżetowe Gminy 

• Ograniczony wpływ władz samorządowych na 

sektory o największej emisji CO2 – m.in. transport, 

budownictwo mieszkalne 

• Duże natężenie ruchu na drogach (głównie 

wojewódzkiej) – wysoka emisja CO2 związana z 

transportem 

• Duża liczba lokalnych kotłowni powodujących tzw. 

niską emisję 

• Niewystarczająca liczba budynków użyteczności 

publicznej poddanych termomodernizacji 

• Niewielka świadomość społeczna w zakresie 

ochrony klimatu 
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Szanse Zagrożenia 

• Możliwość wsparcia finansowego na realizację 

przedsięwzięć   podnoszących efektywność 

energetyczną (fundusze europejskie i krajowe)  

• Rozwój technologii energooszczędnych oraz ich 

większa dostępność  

• Modernizacja sektora elektroenergetycznego w 

Polsce  

• Rozwój rynku usług energetycznych 

• Wzrost cen energii pochodzącej ze źródeł 

konwencjonalnych  

• Wymiana środków transportu na pojazdy 

efektywniejsze i energooszczędne  

• Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa  

• Rosnące zapotrzebowanie na działania 

proefektywnościowe  

• Rozwój bazy mieszkaniowej o nowe, 

energooszczędne budynki  

• Opracowany Plan  

• Ogólnokrajowy trend wzrostu zapotrzebowania na 

energię elektryczną  

• Brak kompleksowych regulacji prawnych w zakresie 

OZE  

• Prognozowany wzrost udziału transportu 

indywidualnego  

• Wysoki koszt inwestycji w zakresie odnawialnych 

źródeł energii  

• Uwarunkowania prawne wydłużające proces 

inwestycyjny  

• Niekorzystne trendy demograficzne – starzenie się 

społeczeństwa  

• Ubożenie społeczeństwa 

Źródło: Opracowanie własne 
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10 Monitoring i ewaluacja realizacji Planu  

 

Ocena realizacji Planu polegać będzie przede wszystkim na systematycznej, obserwacji postępów  

we wdrażaniu.  

 
Rysunek 23 Układ działań systemu ewaluacji dla Gminy Rudziniec 

 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Powyższy system wymaga gromadzenia oraz analizy danych. 

Ewaluacja planu5 będzie oceną stopnia realizacji Planu i osiąganych oraz osiągniętych efektów na podstawie 

zbioru informacji pochodzących z monitoringu, wsparta dodatkowymi narzędziami oceny. Czyli odpowiedź  

na pytanie czy działania są w rzeczywistości na tyle skuteczne na ile zakładano i czy nie jest wymagana 

modyfikacja planu. Jeżeli działania nie będą przynosiły zakładanych rezultatów konieczna będzie aktualizacja 

Planu Działań. 

W przypadku ewaluacji PGN będzie to: 

 
5 Opracowano na podstawie materiałów MISTIA. 

zbieranie danych 
START

uporządkowanie 

i przetwarzanie

przygotowanie 
raportu

analiza 
porównawcza wynik 

-plan

analiza przyczyn 
odchyleń

działania korygujace 
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• proces tzw. on going, czyli realizowany w trakcie wdrażania planu (co do zasady w połowie okresu). 

Podczas tego procesu poddane analizie zostaną osiągnięte na tym etapie produkty i rezultaty, 

dokonana zostanie ocena jakości realizacji Planu i stopnia zgodności z założeniami wstępnymi. 

Ocenione zostaną założenia przyjęte na etapie programowania (cele, wskaźniki). Zdiagnozowany 

zostanie kontekst realizacji Planu tzn.: uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, prawne, 

organizacyjne. Dokonana zostanie analiza  tego, czy w zaplanowanej formie Plan może i powinien być 

nadal realizowany.  Ten etap ewaluacji może przyczynić się do pewnych modyfikacji realizacji oraz 

aktualizacji przyjętych założeń. Stwarza szansę obiektywnego przyjrzenia się dotychczasowym 

efektom, rezultatom i pozwala zweryfikować pierwotne założenia, które były podstawą  

do stworzenia Planu i jej wdrażania. W ramach procesu zostanie opracowany tzw. raport 

weryfikacyjny. 

• proces tzw. ex post czyli ewaluacja przeprowadzana po zakończeniu okresu przyjętego dla Planu,  

a przed rozpoczęciem pracy nad nowym. Na tym etapie ocenione zostanie na ile udało się osiągnąć 

założone cele. Oceniona zostanie: skuteczność i efektywność interwencji oraz jej trafność  

i użyteczność. Zbadane zostaną długotrwałe efekty (oddziaływanie) Planu oraz ich trwałość. Ten etap 

będzie stanowił źródło informacji użytecznych przy planowaniu kolejnego dokumentu. W związku  

z ewaluacją ex post przeprowadzona zostanie inwentaryzacja terenowa weryfikacyjna oraz w efekcie 

powstanie aktualizacja planu. 

 

Ważnym czynnikiem decydującym o skuteczności tych działań jest uporządkowanie i powtarzalność, zarówno 

w terminach jak i zakresach pozyskiwanych informacji.  

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej może być zmieniany i aktualizowany na każdym etapie jego wdrażania. Będzie 

to decyzja Wójta Gminy. 

 

Opis narzędzi monitoringowych: 

Raport okresowy - to dokument stanowiący sprawozdanie z realizacji działań. 

Inwentaryzacja terenowa weryfikacyjna – to dokument zawierający wyniki powtórnego procesu 

inwentaryzacji prowadzonego w trakcie przygotowania PGN.  

Aktualizacja Planu – to przygotowanie dokumentu opartego na nowych danych z inwentaryzacji 

weryfikacyjnej terenowej. 

 

Aktualizacja planu będzie przebiegać w następujących okresach: 

1. Aktualizacja planowa – na zakończenie wdrażania – to jest nie później niż do końca 2020 r. 

2. Aktualizacja bieżąca - opcjonalna – wynikająca z raportów okresowych wdrażania PGN 

przygotowywanych rokrocznie (patrz tabela powyżej). 

3. Aktualizacja doraźna – podjęta decyzją Wójta Gminy, na dowolnym etapie wdrażania PGN. 

Aktualizacje planu wymagają podjęcia Uchwały Rady Gminy.  

 

Wskaźniki ilościowe i jakościowe oceny uzyskanych efektów 

Proponuje się przyjąć następujące ilościowe wskaźniki oceny uzyskanych efektów: 

• redukcja zużycia energii w  [GJ /rok] oraz w [%] przypadająca na mieszkańca 

• redukcja emisji CO2  w [Mg/rok] oraz w [%] przypadająca na mieszkańca 

• redukcja emisji pyłu PM10 w  [Mg/rok] oraz w [%] przypadająca na mieszkańca 

• produkcja energii z OZE w  [GJ /rok] oraz w [%] przypadająca na mieszkańca 
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do roku 2025 w stosunku do roku bazowego. 
 

Tabela 45. Wskaźniki monitoringowe dla Gminy Rudziniec 

LP Cel/ działanie Wskaźnik 
produktu 

Sposób mierzenia 
wskaźnika 
produktu 

Wskaźnik rezultatu Sposób mierzenia 
wskaźnika rezultatu 

1.  Ograniczenie zużycia 
energii i wytwarzanie 
energii z 
odnawialnych źródeł - 
budynki i 
infrastruktura 
publiczna. 

Łączne 
ograniczenie 
zużycia energii w 
ramach 
zrealizowanych 
przedsięwzięć 

Sprawozdanie  
z realizacji 
poddziałań 

Redukcja emisji w 
Gminie osiągnięta 
w wyniku realizacji 
projektów 
ograniczających 
zużycie energii  

Monitoring  
w oparciu  
o aktualizowaną 
bazę danych 
inwentaryzacyjnych 

1.1. Modernizacja 
budynków 
użyteczności 
publicznej  

Liczba budynków / 
lokalizacji objętych 
projektami – 3 
 

Sprawozdanie z 
realizacji projektu 
/ inwestycji lub 
dokumentacja 
finansowo 
księgowa 
odnosząca się do 
obiektu inwestora 

Ograniczenie 
zużycia energii, 
redukcja emisji 
CO2, produkcja 
energii z OŹE 

Analiza faktur w 
obiektach objętych 
projektami.  

1.2. Budowa 
wolnostojących ogniw 
fotowoltaicznych 
oświetlenia ulicznego 

Realizacja projektu  
TAK/NIE 

Sprawozdanie z 
realizacji projektu 
/ inwestycji lub 
dokumentacja 
finansowo 
księgowa 
odnosząca się do 
obiektu inwestora 

Produkcja energii z 
OŹE w zakresie 
zasilania 
oświetlenia 
TAK/NIE 
 

Analiza dokumentacji 
finansowo-księgowej  

2. Ograniczenie zużycia 
energii -  transport 

Łączne 
ograniczenie 
zużycia energii w 
ramach 
zrealizowanych 
przedsięwzięć 

Sprawozdanie z 
realizacji 
poddziałań 

Redukcja emisji w 
Gminie osiągnięta 
w wyniku realizacji 
projektów 
ograniczających 
zużycie energii w 
transporcie 

Monitoring w 
oparciu o 
aktualizowaną bazę 
danych 
inwentaryzacyjnych 

2.1. Budowa miejsc 
przesiadkowych typu 
P&R przy dworcu PKP 
w Rudzińcu 

Realizacja projektu  
TAK/NIE 
 

Sprawozdanie z 
realizacji działań 

Ograniczenie 
zużycia energii w 
transporcie: 
TAK/NIE 

Sprawozdanie z 
realizacji PGN 

3. Program Ograniczenia 
Emisji 

Łączne 
ograniczenie 
zużycia energii w 
ramach 
zrealizowanych 
przedsięwzięć 

Raport z realizacji 
POE 

Redukcja emisji  
w Gminie 
osiągnięta w 
wyniku realizacji 
projektów 
zmieniających 
system 
energetyczny i 
cieplny.  

Monitoring w 
oparciu o 
aktualizowaną bazę 
danych 
inwentaryzacyjnych 

3.1. Wymiana pieców 
węglowych na 
nowoczesne 
ekologiczne 
urządzenia, promocja 

Liczba 
wymienionych 
urządzeń 292 szt. 

Uchwała w 
sprawie realizacji 
POE 

Ograniczenie 
zużycia energii, 
redukcja emisji 
CO2, 

Sprawozdanie z 
wykonania inwestycji 

4 
Wskaźniki 

fakultatywne 

Ograniczenie zużycia 
energii - sektor 
działalności 
gospodarczej. 

Liczba 
zrealizowanych 
projektów  

Inwentaryzacja 
terenowa 

Ograniczenie 
zużycia energii 
Ilość 
wyprodukowanej 
energii z OŹE 

Baza danych  

5. Działania 
informacyjne, 

Liczba 
zrealizowanych 
aktywności  

Roczne 
sprawozdania z 
realizacji Planu 

Zwiększenie 
świadomości 
wpływu niskiej 

Ankieta badająca 
świadomość wpływu 
niskiej emisji  
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edukacyjne i 
planistyczne 

Gospodarki 
Niskoemisyjnej 

emisji – 70% 
badanych – co 
najmniej 100 szt. 
ankiet – na pytanie 
czy niska emisja 
szkodzi zdrowiu 
odpowie „tak” 

 Aktualizacja projektu 
założeń do planu… 

Liczba 
opracowanych  
dokumentów – 1 
szt. 

Dokumentacja 
związana ze 
zleconymi 
działaniami 

Spełnienie przez 
Gminę obowiązków 
ustawowych  
TAK / NIE 

Roczne sprawozdania 
z realizacji zadań 
Gminy / komórek 
organizacyjnych 

Aktualizacja Planu 
Gospodarki 
Niskoemisyjnej wraz z 
inwentaryzacją emisji 

Liczba 
opracowanych 
dokumentów - 2 

Roczne 
sprawozdania z 
realizacji Planu 
Gospodarki 
Niskoemisyjnej 
Dokumentacja 
związana ze 
zleconymi 
działaniami 

Weryfikacja polityki 
energetycznej 
urzędu i 
dostosowanie do 
potrzeb   
TAK / NIE 

Roczne sprawozdania 
z realizacji zadań 
Gminy / komórek 
organizacyjnych 

Edukacja i informacja o 
niskiej emisji / 
realizowane w ramach 
działania 3 

Liczba imprez, 
kampanii, spotkań 
itp.  
 

Dokumentacja 
imprez i spotkań 

Średnia ocena 
satysfakcji z pracy 
w zespole na 
poziomie co 
najmniej 3+Liczba 
poinformowanych 
mieszkańców 
Gminy / 
uczestników 
imprez ok 500 osób 

Sprawozdania 
zbiorcze z realizacji 
działań 
promocyjnych  

Wdrożenie zasad 
zielonych zamówień 

Liczba zmian 
regulaminu 
zamówień 
publicznych  

BIP Gminy Wdrożenie nowych 
standardów w 
urzędzie zgodnych 
z zasadami SEAP 
pozytywnie 
oddziałujących na 
środowisko i 
powietrze.  
TAK / NIE 

Roczne sprawozdania 
z realizacji zadań 
Gminy / komórek 
organizacyjnych 

Planowanie 
przestrzenne z 
uwzględnieniem 
ochrony powietrza. 

Odpowiednio do 
konieczności 
aktualizacji 
dokumentów 
planistycznych 

BIP Gminy Umożliwienie 
realizacji 
przedsięwzięć TAK 
/ NIE/NIE DOTYCZY 

Roczne sprawozdania 
z realizacji zadań 
Gminy / komórek 
organizacyjnych 

Źródło: opracowanie własne. 
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11 Przygotowanie koniecznych dokumentów, narzędzi 

systemowych przeznaczonych do procesu realizacji Planu  

 
Tabela 46. Najważniejsze działania i etapy oraz dokumenty i narzędzia systemowe do realizacji Planu 

 Działania / etapy niezbędne do realizacji Planu Dokumenty / narzędzia systemowe 

1.  Przyjęcie dokumentu PGN i POE przez Radę Gminy Uchwała Rady Gminy 

2.  Wprowadzenie działań finansowych do wieloletniej 

prognozy finansowej  

Uchwała Rady Gminy 

3.  Pozyskanie środków finansowych  Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, 

realizacja projektów.  

4.  Uruchomienie działań promocyjnych i informacyjnych Wg planu działań  

Źródło: opracowanie własne 
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12 Podsumowanie i wnioski  

Występujące zanieczyszczenia powietrza, spowodowane są w Gminie m.in. przez następujące czynniki: 

• przewaga węgla oraz paliw stałych do ogrzewania budynków mieszkalnych. 

Do emitorów zanieczyszczeń powietrza zlokalizowanych na terenie Gminy zaliczyć należy przede wszystkim 

piece, kotły i piony kominowe gospodarstw domowych, kotłownie węglowe i biomasowe oraz 

zanieczyszczenia komunikacyjne.  

Sukcesywne działania prowadzone w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będą prowadziły do 

zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii na terenie Gminy, zmniejszenia zużycia 

energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zwiększenia świadomości energetycznej mieszkańców 

Gminy. 

Działania dążące do poprawy stanu powietrza są niezbędne do zapewnienia mieszkańcom Gminy 

odpowiedniej jakości życia. Gmina Rudziniec osiągnie następujące korzyści związane z realizacją PGN: 

 

• poprawę zdrowia i jakości życia mieszkańców (dzięki poprawie jakości powietrza), 

• dostęp do krajowych i europejskich funduszy, 

• przygotowanie do lepszego wykorzystania dostępnych środków finansowych (środki lokalne, unijne 

granty i instrumenty finansowe), 

• poprawę dobrobytu mieszkańców, 

• opracowanie przejrzystej, kompleksowej i realistycznej strategii poprawy sytuacji, 

• zyskanie jasnego, rzetelnego i kompletnego obrazu wydatków budżetowych związanych  

z wykorzystaniem energii oraz identyfikację słabych punktów, 

• zaangażowanie w działania społeczeństwa obywatelskiego i umocnienie lokalnej demokracji, 

• poprawę efektywności wykorzystania energii i zmniejszenie rachunków za energię, 

• lepsze przygotowanie do wdrażania krajowych i/lub unijnych polityk i przepisów, 

• włączenie się w ogólnoświatową walkę ze zmianami klimatu – globalna redukcja emisji gazów 

cieplarnianych ochroni przed zmianami klimatu również obszar Gminy, 

• zademonstrowanie swojego zaangażowania w ochronę środowiska oraz efektywną gospodarkę 

zasobami, 

• większą polityczną widoczność realizowanych działań, 

• ożywienie poczucia wspólnoty wokół wspólnego projektu, 

• zabezpieczenie przyszłych środków finansowych poprzez ograniczenie zużycia energii i jej lokalną 

produkcję, 

• zwiększenie niezależności energetycznej Gminy w długim okresie, 

• możliwe synergie z innymi istniejącymi zobowiązaniami i politykami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


