
UCHWAŁA NR IV/21/2015
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 12 lutego 2015 r.

w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. 
poz. 594; zm.: poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co 
następuje:

§ 1. Uchwala się Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki w brzmieniu załącznika nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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1 STRESZCZENIE 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki to dokument pozwalający 

na zdążanie do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno- energetycznego Europy.  

Zalecenia dotyczące wymaganej zawartości Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, obejmują: 

 Opisanie planowanych:  

a) zadań inwestycyjnych w obszarze: 

- zużycia energii w budynkach/instalacjach (komunalnych i niekomunalnych), oświetlenia 

ulicznego, dystrybucji ciepła 

- zużycia energii w transporcie 

- emisji zanieczyszczeń w gospodarce odpadami  

- produkcji energii – zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu 

b) zadań nieinwestycyjnych (takich jak: planowanie miejskie, zamówienia publiczne, strategia 

komunikacyjna, promowanie gospodarki niskoemisyjnej) 

 Określenie 

c) mierników osiągnięcia celów 

d) planu wdrażania i monitorowania 

e) źródeł finansowania 

f) odniesienia do POP i Strategicznej OŚŚ 

Dokument został utworzony w oparciu o:  

o Analizę danych na temat emisji CO2 uzyskanych w czasie inwentaryzacji. 

Dane te pozwoliły określić wielkość emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy. Na tej 

podstawie zostały określone obszary problemowe w Gminie oraz mierzalna wartość poziomu 

emisji. Pozwoliło to na dokonanie obliczeń, dzięki którym uzyskano poziom wielkości emisji, 

jaką Gmina będzie musiała osiągnąć do roku 2020 (zgodnie z założeniami Pakietu 

Klimatyczno-Energetycznego).  

o Analizę dokumentów strategicznych województwa, powiatu i gminy 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej powinien być spójny ze wszystkimi dokumentami 

strategicznymi szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz Gminnego. O taką analizę została 

poszerzona treść niniejszego dokumentu, znajduje się ona w rozdziale drugim. 

o Analizę uwarunkowań geograficzno- administracyjnych 

Id: 84E308F9-673D-4823-B6FE-13DCA878C21C. Podpisany Strona 8



 

8 | S t r o n a  

 

Nie można planować działań na terenie Gminy w oderwaniu od jej uwarunkowań 

geograficznych, administracyjnych, gospodarczych.  

Zaplanowane działania wynikające z powyższych analiz i uzgodnień obejmują zadania 

inwestycyjne, jak i nieinwestycyjne, oraz zadania krótko i długoterminowe. Jest to jeden  

z kluczowych elementów Planu, gdyż jego zapisy są wiążące dla Gminy. Wszelkiego rodzaju 

działania wymagają zabezpieczenia finansowego.  

Zakres „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki” jest zgodny  

z założeniami przyjętego w 2008 r. przez UE pakietu klimatyczno-energetycznego. 

Podstawowymi celami pakietu, równocześnie ogólnymi celami Planu są: 

 redukcja emisji CO2 o 20% w roku 2020 w porównaniu do 1990 r., 

 wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE z obecnych 8,5 do 20% 

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

 zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%. 

Na podstawie zebranych danych otrzymano informację na temat mierzalnej wielkości emisji, 

która wynosi: 77 870 Mg. Redukcja emisji zakłada spadek o 20%, więc Gmina powinna 

obniżyć tę wartość do roku 2020 do poziomu: 62 296 Mg. Równie ważnym celem jest 

ograniczenie zużycia energii finalnej. Poziom zużycia energii finalnej w 2013 r. w Gminie 

Dobrzeń Wielki wyniósł 221 886 MWh. Ograniczenie zużycia energii finalnej do 2020 r. 

powinno wynieść 44 377 MWh.  

Kolejnym celem jest wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych. Poziom ich 

wykorzystania na terenie Gminy wynosi: 143 MWh. Do wzmaganego poziomu brakuje 

26,65 MWh.  

Do obszarów problemowych został zaliczony sektor mieszkalny. 

W związku z powyższymi przed Gminą stoi dość poważne zadanie ograniczenia emisji, 

którego realizacja przyczyni się nie tylko do osiągnięcia założonych celów pakietu 

klimatyczno-energetycznego, ale przede wszystkim do poprawy jakości powietrza na terenie 

Gminy. 
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2 CZĘŚĆ OGÓLNA OPRACOWANIA 

2.1 Zakres opracowania 

Zakres „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki” jest zgodny  

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

którego podstawowe cele to: 

 redukcja emisji CO2 o 20% w roku 2020 w porównaniu do 1990 r., 

 wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE z obecnych 8,5 do 20% 

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

 zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%. 

Zakres „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki” obejmuje m.in: 

 ocenę aktualnego stanu środowiska wraz z identyfikacją obszarów 

problemowych, 

 stworzenie bazy emisji CO2 w oparciu o inwentaryzację źródeł ciepła na terenie 

Gminy, 

 wskazanie optymalnych działań i zadań na okres objęty planem, 

 monitoring emisji CO2 na terenie Gminy, 

 określenie poziomu redukcji CO2 w stosunku do roku bazowego, 

 określenie redukcji zużycia energii finalnej, 

 określenie tendencji zużycia energii ze źródeł odnawialnych, 

 plan wdrażania programu z uwzględnieniem jego monitorowania, 

 przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 

gazowych i ich źródła finansowania. 

2.2 Cel opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest m.in.:  

 Poprawa jakości powietrza w Gminie Dobrzeń Wielki 

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

uwagi na problem emisji CO2 oraz określenie działań w zakresie obniżenia jej poziomu. 

Temat uwzględnia emisję zanieczyszczeń pochodzącą ze źródeł w obiektach jedno- 
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i wielorodzinnych oraz udział zanieczyszczeń przemysłowych i komunikacyjnych. 

Inwentaryzacja źródeł emisji oraz jej analiza umożliwia wskazanie zadań proponowanych  

do osiągnięcia założonych celów.  

 Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, 

usługowych i mieszkaniowych 

Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych 

i mieszkaniowych rozumie się z jednej strony jako określenie obszarów, w których istnieją 

nadwyżki w zakresie poszczególnych systemów przesyłowych na poziomie adekwatnym  

do potrzeb, a z drugiej jako analiza możliwości rozumianych na poziomie rezerw terenowych 

wynikających z kierunków rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki. 

 Umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej  

Istotą maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej jest określenie stanu aktualnego, 

a następnie ocena możliwości rozwojowych. Ważne jest więc podanie elementów 

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

energetycznego, lokalizacji, możliwości rozwojowych oraz aspektów prawnych. 

 Zwiększenie efektywności energetycznej  

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

podjęte działania termomodernizacyjne sprowadzają się do poprawy efektywności 

energetycznej wykorzystania nośników energii przy jednoczesnej minimalizacji szkodliwego 

oddziaływania na środowisko.  

2.3 Pogram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 

Dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Infrastruktura i Środowisko 

na lata 2007-2013. Wielkość unijnych środków na realizację programu określono na poziomie 

ponad 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42 proc. całości środków polityki spójności 

w Polsce. 

Program obejmuje duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, 

transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa 

wyższego. 
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Głównym celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej kraju oraz ochrona 

i poprawa stanu środowiska. Podział środków UE dostępnych w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko określono pomiędzy poszczególnymi sektorami: 

 transport – 19,6 mld euro 

 środowisko – 5,1 mld euro 

 energetyka – 1,7 mld euro 

 szkolnictwo wyższe – 586,5 mln euro 

 kultura – 533,6 mln euro 

 zdrowie – 395,5 mln euro 

W ramach programu realizowanych jest 15 priorytetów w tym priorytet IX Infrastruktura 

energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – 1 403,0 mln euro (w tym 

748,0 mln euro z FS). 

3 ZGODNOŚĆ PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ  

ZE STRATEGICZNYMI DOKUMENTAMI WOJEWÓDZTWA, 

POWIATU I GMINY 

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki jest 

podporządkowane celom polityki lokalnej, która z kolei realizuje politykę energetyczną 

Polski i Europy. Każdy dokument lokalny, regionalny wykazuje zgodność z dokumentem 

nadrzędnym.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki został stworzony w oparciu 

o dokumenty strategiczne województwa opolskiego, powiatu opolskiego oraz dokumenty 

strategiczne Gminy Dobrzeń Wielki. 

Strategiczne dokumenty województwa opolskiego: 

1) Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Opolskiego 2010 (załącznik nr 1 

do Uchwały nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 IX 2010 r.) 

2) Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku, przyjęta uchwałą 

XXV/325/2012 z dnia 28.12.2012 r. 

3) Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 

z perspektywą do roku 2014 

4) Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów 

dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz 
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z planem działań krótkoterminowych (Uchwała Nr XXXIV / 417 /2013 Sejmiku 

Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013r.) 

Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Opolskiego 2010 

Głównym celem polityki przestrzennej województwa opolskiego jest kształtowanie 

przyrodniczych struktur przestrzennych oraz ochrona i poprawa jakości środowiska, przy 

zapewnieniu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.  

Aby osiągnąć zakładane cele polityki przestrzennej województwa prowadzone będą 

następujące kierunki polityki przestrzennej: 

- poprawa stanu środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców, 

- poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,  

- obniżenie emisji zanieczyszczeń, w tym realizacja programów ochrony powietrza 

w aglomeracjach,  

- modernizacja i unowocześnienie procesów produkcyjnych – rozpowszechnienie technologii 

opartych na wysokiej efektywności energetycznej i surowcowej,  

- ograniczenie uciążliwości ruchu komunikacyjnego na terenach zamieszkania,  

- zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

„Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego” zakłada aktywizację 

gospodarczą regionu opartą na istniejących predyspozycjach, zasobach i walorach 

przyrodniczo-krajobrazowych oraz ich rezerwach. Aktywizacja ta ma się opierać  

na potencjale energetyki odnawialnej w szczególności: 

- wykorzystaniu zasobów energetycznych i budowli hydrotechnicznych na ciekach 

i zbiornikach wodnych,  

- wykorzystaniu zasobów energii wiatru, 

- wykorzystaniu zasobów biomasy (drewno, uprawy energetyczne, słoma), 

- wykorzystaniu zasobów geotermalnych. 

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku 

Celem priorytetowym Strategii rozwoju województwa opolskiego jest wysoka jakość 

środowiska. Jako cele operacyjne wyszczególniono: 

 Poprawę stanu środowiska poprzez rozwój infrastruktury technicznej 
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 Wspieranie niskoemisyjnej gospodarki 

 Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i bioróżnorodności 

 Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych 

 Przeciwdziałanie i usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych 

Wspieranie niskoemisyjnej gospodarki zakłada: 

 rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, w tym budowę, rozbudowę i modernizację 

głównych źródeł wytwarzania energii, 

 wprowadzenie nowoczesnych, innowacyjnych technologii wytwarzania energii,  

w tym propagowanie kogeneracji wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, 

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

ciepła z ziemi, słońca, 

 poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej 

i zakładów przemysłowych, 

 rozwój innowacyjnych technologii niskoemisyjnych (zgodnie z BAT), 

 poprawa jakości powietrza – wdrażanie programów ochrony powietrza. 

Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego 

Program zakłada wzrost udziału energii odnawialnej w bilansie zużycia energii pierwotnej 

województwa.  

Priorytetowymi zadaniami w zakresie poprawy stanu jakości powietrza powinny być:  

− Kontynuacja i koordynacja działań mających na celu poprawę stanu czystości powietrza 

przez ograniczenie niskiej emisji, zmniejszenie energochłonności obiektów, modernizację 

układu komunikacyjnego, poprawę stanu dróg, budowę ścieżek rowerowych itp.,  

− Dalsza kontrola podmiotów gospodarczych emitujących zanieczyszczenia do powietrza, 

wdrażanie zintegrowanych pozwoleń na emisję zanieczyszczeń do powietrza. 

Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów 

dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz 

z planem działań krótkoterminowych  

Według „Raportu Stanu Środowiska z 2012 roku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Opolu” powiatami, które mają dominujący wpływ na zanieczyszczenia 

atmosfery w województwie opolskim są powiaty: krapkowicki, opolski i kędzierzyńsko-
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kozielski. Wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10 na terenie województwa opolskiego 

są przekroczone 35 krotnie.  

Strefa opolska, w której znajduje się gmina Dobrzeń Wielki została zakwalifikowana jako 

strefa C, a tym samym została zobligowana do opracowania „Programu Ochrony Powietrza” 

(POP). Przyczyną zobowiązującą do stworzenia programu było wystąpienie w strefie 

ponadnormatywnej liczby stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10. Na terenie gminy 

Dobrzeń Wielki odnotowano przekroczone stężenia pyłu zawieszonego PM10. 

Wg dokumentu w roku 2011 maksymalne stężenie 24-godzinne PM10 [μg/m
3
] wynosiło 

52,78. Dominujący udział w zanieczyszczeniach stanowią źródła powierzchniowe 

i punktowe, więc pochodzące z niskiej emisji. 

Podstawowe kierunki działań mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenach 

gmin powinny polegać na wprowadzeniu do kluczowych dokumentów zapisów 

sporządzanych lub aktualizowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

i decyzji o warunkach zabudowy: 

– wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło na nowych osiedlach, z nośników 

nie powodujących nadmiernej emisji zanieczyszczeń do powietrza (tj. podłączanie do sieci 

cieplnych tam, gdzie jest to możliwe, stosowanie kotłów gazowych lub olejowych, 

ogrzewania elektrycznego oraz wykorzystanie energii odnawialnej nie powodującej 

zwiększonej emisji zanieczyszczeń), zapewnienia „przewietrzania” terenów zabudowanych, 

stosowania pasów zieleni ochronnej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przekroczeń, 

programów ochrony środowiska  

– kierunków działań poprawy jakości powietrza (np. ograniczenie emisji z indywidualnych 

systemów grzewczych) 

Działania naprawcze muszą być skierowane na te rodzaje źródeł w połączeniu z działaniami 

wspomagającymi w zakresie redukcji emisji z transportu czy kontroli emisji przemysłowych. 

Zgodnie z założeniami Programu Ochrony Powietrza dla strefy opolskiej działania w Gminie 

i gminach skierowane na indywidualne systemy grzewcze związane są z opracowaniem 

Programów ograniczania niskiej emisji.  

Konkretne działania mające na celu ograniczenie niskiej emisji w województwie opolskim 

wynikające z Programu Ochrony Powietrza to: 

 budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych w celu podłączenia nowych odbiorców 

oraz likwidacji niskiej emisji  
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 modernizacja węzłów i sieci ciepłowniczych w celu ograniczenia strat ciepła. 

Odpowiedzialnymi za to zadanie zostały wskazane przedsiębiorstwa ciepłownicze 

działające na obszarze strefy opolskiej. Działanie to ma być finansowane ze środków 

własnych przedsiębiorstw ciepłowniczych, środków NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

funduszy unijnych oraz kredytów BOŚ. Termin realizacji przewidziany jest  

na lata 2014-2020 

 prowadzenie działań promujących ogrzewanie zmniejszające emisję zanieczyszczeń 

do powietrza i działań edukacyjnych (np. ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje 

i inne) w celu uświadamiania mieszkańcom wpływu zanieczyszczeń na zdrowie. 

Odpowiedzialnymi za realizację tego działania są: prezydenci, burmistrzowie miast 

i gmin, wójtowie gmin, starostowie, Zarząd Województwa Opolskiego. Źródłem 

finansowania są budżety województwa opolskiego, Gminy i gmin oraz NFOŚiGW 

 uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów dotyczących 

zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników nie powodujących nadmiernej „niskiej 

emisji” oraz projektowanie linii zabudowy uwzględniając zapewnienie 

„przewietrzania” Gminy ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej 

zabudowie. W zakresie tego zadania odpowiadają prezydenci, wójtowie, 

burmistrzowie miast i gmin. Finansowane jest ze środków własnych działań gmin. 

W dalszej kolejności konieczne jest zdobycie środków finansowych na realizację zadań oraz 

opracowanie regulaminu dofinansowania, którego zasady są zależne od specyfiki obszaru. 

Głównym celem podejmowanych działań jest poprawa jakości powietrza na danym obszarze, 

a nie tylko wielkość redukcji emisji. 

Strategiczne dokumenty powiatu opolskiego 

Program Ochrony Środowiska dla powiatu Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na 

lata 2016-2019 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu opolskiego jest dokumentem spójnym 

z dokumentami wojewódzkimi. Jest to uszczegółowienie celów POP dla województwa,  

na poziomie Powiatu. Celem ekologicznym „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu 

Opolskiego na lata 2012-2015” jest poprawa jakości powietrza oraz klimatu akustycznego.  

Celem średniookresowym do roku 2019 jest osiągnięcie jakości powietrza w zakresie 

dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie 
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Powiatu oraz utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi 

standardami jakości środowiska. Działaniami na lata 2012-2015 realizującymi cele 

ekologiczne POŚ, mającymi znaczenie dla przygotowywania Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej i innych programów ograniczania niskiej emisji są:  

 Realizacja postanowień Programu Ochrony Powietrza dla strefy opolskiej (jako 

kontynuacja działań zmierzających do redukcji emisji zanieczyszczeń 

atmosferycznych); 

 Modernizacja systemów grzewczych i eliminacja niskiej emisji zanieczyszczeń 

(działania z zakresu budowy systemu zarządzania ochroną powietrza 

atmosferycznego), w tym: 

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza ze spalania paliw w sektorze produkcyjnym 

i komunalnym,  

- likwidacja lokalnych kotłowni i podłączenie obiektów do zbiorczej sieci cieplnej,  

- wprowadzanie niskoemisyjnych nośników energetycznych w gospodarce komunalnej,  

- modernizacja kotłowni, termomodernizacja i zamiana nośnika energetycznego w obiektach 

służby zdrowia i obiektach kultury, 

- modernizacja i hermetyzacja procesów technologicznych w celu likwidacji powstawania 

emisji „u źródła” oraz zastosowanie instalacji ochronnych, 

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń lotnych związków organicznych powstających 

w wyniku magazynowania benzyn oraz ich dystrybucji, 

- ograniczenie emisji metali ciężkich do powietrza oraz trwałych zanieczyszczeń 

organicznych do środowiska 

Z postanowień Powiatowego Programu Ochrony Środowiska wypływają poniższe dokumenty 

dotyczące Ochrony Środowiska na poziomie gminnym. 

Strategiczne dokumenty gminy Dobrzeń Wielki 

1) Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Dobrzeń Wielki  

2) Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 

3) Strategia rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki. Sierpień 2007 

4) Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy 

Dobrzeń Wielki na lata 2005 – 2008 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2009 – 2012 
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Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Dobrzeń Wielki  

Zgodnie ze zmianą „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Dobrzeń Wielki” wyznaczono kierunki działań mające na celu obniżenie negatywnego 

wpływu emisji zanieczyszczeń. Aby osiągnąć te cele należy:  

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

opałowe) 

- tworzyć lokalne sieci ciepłownicze i podłączać do nich budynki z przestarzałymi 

kotłowniami i piecami węglowymi  

- wprowadzić alternatywne, ekologiczne systemy wytwarzania ciepła i energii 

(kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotłownie na biomasę: zrębki wierzby energetycznej, 

pelet itd.)  

- poprawić stan techniczny dróg, w celu zmniejszenia emisji spalin 

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

korzystnych dla środowiska systemach spalania paliw 

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

nawierzchnię błoto oraz inne zanieczyszczenia powodujące po wysuszeniu intensywne 

pylenie 

- tworzyć naturalne bariery izolacyjne (bufory zanieczyszczeń) wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych, 

- promować i zwiększać atrakcyjność zbiorowych i proekologicznych środków 

transportu 

Założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są zgodne ze „Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki”. Studium zostało 

przyjęte uchwałą nr XX/147/97 z dnia 25 marca 1997 roku przez Radę Gminy Dobrzeń 

Wielki. Studium ustala cele do osiągnięcia. Są to cele ekologiczne, gospodarcze, społeczne, 

przestrzenne i specjalne. Cele ekologiczne zmierzają do: 

 zapewnienia zgodności między przydatnością, chłonnością i odpornością środowiska, 

a rodzajem i intensywnością zagospodarowania i użytkowania;  

 przeciwdziałania czynnikom antropopresji i minimalizowanie ich negatywnego 

wpływu na środowisko;  
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 poprawy warunków życia mieszkańców i funkcjonowania systemów przyrodniczych 

obszarów zainwestowanych;  

 racjonalnego wykorzystania zasobów środowiskowych 

Do celów specjalnych Studium zalicza się:  

 ograniczenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poprzez stosowanie paliw 

niskoemisyjnych oraz technik i technologii minimalizujących ujemny wpływ 

działalności produkcyjno–usługowej na środowisko. 

Program Ochrony Środowiska dla gminy Dobrzeń Wielki 

W Programie jako główne źródło niskiej emisji wskazano indywidualne domowe systemy 

grzewcze oraz niewielkie kotłownie pracujące na potrzeby zakładów produkcyjnych  

i budynków użyteczności publicznej, opalane głównie paliwami stałymi (koks, węgiel 

kamienny).  

W przypadku gminy Dobrzeń Wielki największe przekroczenia dozwolonych stężeń 

zanieczyszczeń notuje się dla pyłu zawieszonego PM10. Wszystkie strategiczne dokumenty 

na poziomie wojewódzkim, powiatowym oraz lokalnym wskazują na konieczność 

ograniczenia emisji. Dokumenty te wymieniają działania, które są obecnie realizowane  

lub jakie należałoby podjąć w celu ograniczenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń  

do atmosfery. Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku 

obszary, w których zostały przekroczone dopuszczalne normy mają obowiązek utworzenia 

Programów Ochrony Powietrza. Realizacja postawionych w nich zadań powinna przyczynić 

się do poprawy jakości powietrza na określonym obszarze. Narzędziami w realizacji 

założonych celów są m. in. Programy Ograniczenia Niskiej Emisji, Plany Gospodarki 

Niskoemisyjnej. 

Założeniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest inwentaryzacja emisji gazów 

cieplarnianych i CO2, a więc ich pomiar. Plan pozwala również na monitoring zużycia energii 

pochodzącej z Odnawialnych Źródeł Energii.  

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z potrzeby określenia konkretnych 

kierunków działań zmierzających do poprawy jakości powietrza. Kierunki tychże działań 

zostają określone w „Planie…” na podstawie analizy dokonanej inwentaryzacji. Plan jest 

narzędziem, które wskazuje konkretne zadania inwestycyjne w zakresie termomodernizacji 

budynków, instalacji, transportu, gospodarki odpadami i produkcji energii, których celem jest 

ograniczenie niskiej emisji. Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji 
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jest wypełnieniem celów polityki przestrzennej województwa, powiatu, gminy. Założenia 

„Planu gospodarki niskoemisyjnej” wypełniają też zadania Programów Ochrony Środowiska 

i Programów Ochrony Powietrza. 

4 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY  

4.1 Położenie i podział administracyjny Gminy  

Gmina Dobrzeń Wielki usytuowana jest w południowej części Polski. Wg fizyczno-

geograficznej klasyfikacji Jerzego Kondrackiego gmina znajduje się w prowincji Niżu 

Środkowoeuropejskiego, w podprowincji Nizin Środkowopolskich, na nizinie Śląskiej 

(makroregion), w mezoregionie Równina Opolska (318.57). Przez południową część Gminy 

przepływa Odra. 

Gmina sąsiaduje na północy z gminą Pokój i gminą Murów, na wschodzie graniczy z gminą 

Łubiany, od południa z miastem Opole, od południowego zachodu z gminą Dąbrowa. 

Od północnego zachodu z gminą Popielów. 

 
Rysunek 1 Sołectwa Gminy Dobrzeń Wielki 

źródło: www.dobrzenwielki.pl 
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Rysunek 2 Gmina Dobrzeń Wielki na tle województwa opolskiego 

Źródło: opracowanie własne 

Administracyjnie gmina Dobrzeń Wielki znajduje się w województwie opolskim, w powiecie 

opolskim. Gmina zajmuje powierzchnię 9101 ha, co stanowi 0,97% powierzchni 

województwa opolskiego. 

W skład gminy wchodzi dziewięć sołectw:  

 Dobrzeń Wielki 

 Chróścice 

 Czarnowąsy 

 Kup 
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 Dobrzeń Mały 

 Borki 

 Świerkle 

 Krzanowice 

 Brzezie 

4.2 Środowisko naturalne Gminy 

Geomorfologia 

Gmina Dobrzeń Wielki jest położona na wysokości od 143 do 163 m n. p. m. Najniżej 

usytuowane tereny znajdują się na południu gminy, w dolinie Odry. Gmina posiada 

niezróżnicowaną, równinną rzeźbę terenu, głównie pochodzenia glacjalnego. Największe 

wzniesienia w okolicy gminy Dobrzeń Wielki to między innymi garb kredowy o wysokości 

188 m n.p.m., na którym położone jest miasto Opole.  

Rzeźba terenu gminy Dobrzeń Wielki jest pochodzenia polodowcowego, nizinna, rozcięta 

doliną rzeki Odry. W dolinie Odry dobrze wykształcony jest taras zalewowy, wznoszący się 

1,0 – 3,0 nad poziom rzeki. Jego szerokość w okolicach Opola wynosi 1,5 km, a w rejonie 

Babiego Lasu osiąga 4 km. Podobny zasięg ma taras nadzalewowy o wysokości względnej 

5,0 – 7,0 m.  

Dominującymi powierzchniowymi utworami geologicznymi gminy Dobrzeń Wielki  

są formacje czwartorzędowe, plejstoceńskie, związane ze stadiałem maksymalnym 

zlodowacenia środkowopolskiego oraz działalnością rzek. Podczas tego zlodowacenia  

na terenie gminy doszło do akumulacji piasków i żwirów wodnolodowcowych. Pozostałości 

tych utworów tworzą ciągłą pokrywę we wschodniej części gminy. Okres plejstocenu  

to również okres tworzenia się wyższych teras piaszczystych i żwirowych dolin rzecznych. 

Plejstoceńskie utwory akumulacyjne wyścielają w zawartych zasięgach powierzchniowych 

większość dolin, zwłaszcza Odry, Małej Panwi i Brynicy (za: Program Ochrony Środowiska 

wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2005 – 2008). 

Gleby 

Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki przeważają gleby piaszczyste z udziałem gleb gliniastych. 

W rejonie teras zalewowych dominują mady rzeczne i czarne ziemie. Należą one do gleb 
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klasy bonitacyjnej IIIa i IVa. W obrębie terasy nadzalewowej występują bielice, które 

kwalifikuje się do V i VI klasy bonitacyjnej. We wschodniej części gminy dominują słabsze 

gleby, stąd też ich przeznaczenie głównie pod gospodarkę leśną. 

Przydatność gleb dla produkcji rolnej jest średnia: dominują kompleksy pszenne i żytnie. 

Wody powierzchniowe 

Głównym ciekiem wodnym na terenie gminy jest Odra, która stanowi też jej naturalną, 

południową granicę. Odra przepływa z południowego wschodu na północny zachód. Drugim 

ciekiem, będącym prawostronnym dopływem Odry na terenie Gminy Dobrzeń Wielki 

jest Mała Panew. Przepływa ona przez południową część Gminy przez sołectwa Krzanowice 

i Czarnowąsy.  

Odra jest wykorzystywana do żeglugi śródlądowej, na terenie gminy funkcjonują śluzy 

wodne: w Chróścicach i w Dobrzeniu Wielkim.  

Klimat 

Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki występują warunki klimatyczne charakterystyczne  

dla dolnego Śląska i Opolszczyzny. Te charakteryzują się średnią roczną temperatur 

w granicach 8,2-10,2°C. Średnie roczne sumy opadów rocznych kształtują się na poziomie 

około 630 mm. Jesienie są łagodne, zimy krótkie. Wiosna przychodzi stosunkowo wcześnie, 

a lata są ciepłe. Wynika to z przeważającego- południowo- zachodniego i zachodniego 

przepływu mas powietrza. Okres wegetacji wynosi ponad 220 dni. 

Szata roślinna 

Gmina Dobrzeń Wielki ma charaktery rolniczo-leśny. Północno-wschodnia część Gminy 

pokryta jest lasami, natomiast w części południowo-zachodniej dominują użytki rolne. 

Na obszarze Gminy odnotowano występowanie chronionych i rzadkich gatunków roślin. 

Zróżnicowanie warunków glebowych, wilgotnościowych umożliwiło rozwój wielu siedlisk, 

tym samym rozwój wielu zbiorowisk roślinnych, takich jak:  

 zbiorowiska wodne i szuwarowo–torfowiskowe;  

 łąki; 

 zbiorowiska polne; 
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 zbiorowiska antropogeniczne związane z terenami zabudowanymi, okrajkami,  

 zrębami leśnymi, miejscami wydeptywanymi 

Na terenie gminy stwierdzono występowanie 16 gatunków roślin prawnie chronionych. 

W tym: 11 gatunków ściśle chronionych, 5 gatunków objętych ochroną częściową. Gatunki te 

znajdują się na Wojewódzkiej liście roślin zagrożonych w województwie opolskim, 

Czerwonej liście roślin naczyniowych Górnego Śląska, a także Liście zagrożonych gatunków 

chwastów segentalnych w Polsce. Wśród najciekawszych, rzadkich gatunków występujących 

na terenie gminy Dobrzeń Wielki można wymienić: blekot pospolity, ciemiernik 

białokwiatowy, goździk kropkowany, groszek bulwiasty, gruszyczka okrągłolistna, 

gruszyczka średnia, janowiec ciernisty, kąkol polny, kokorycz pusta, korzeniówka pospolita, 

kosaciec żółty, krzywoszyj polny, lnica jałowcowata, miłek letni, mysiurek drobny, 

nadwodnik trójpręcikowy, nasięźrzał pospolity, okrężnica bagienna, osoka aloesowata, pałka 

wąskolistna, przetacznik trójlistkowy, rdestnica stępiona, rdestnica sześciolistna, 

siedmiopalecznik błotny, szczodrzek czerniejący, tojeść bukietowa, traganek pęcherzykowaty, 

turzyca nitkowata, wierzba rokita, wąkrota zwyczajna, wilczomlecz drobny, wyżlin polny, 

złoć łąkowa. 

Lasy i grunty leśne na dzień 31.12.2012 wg danych GUS zajmują w gminie powierzchnię 

3291 ha, tym samym lesistość gminy wynosi 36,2%. W dolinach rzek: Małej Panwi i Brynicy 

występują lasy liściaste. Natomiast na pozostałym terenie dominują lasy iglaste, głównie bory 

sosnowe i mieszane. Mają one najczęściej niewielką wartość przyrodniczą, gdyż są to 

przeważnie zbiorowiska wtórne, ze sztucznie nasadzaną sosną na siedliskach grądowych (za: 

Strategia rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki). 

Świat zwierząt 

Na obszarze gminy Dobrzeń Wielki dominują gatunki pospolite, towarzyszące ekosystemom 

rolniczym oraz związane z siedliskami ludzkimi. Charakteryzują się one umiejętnością 

dostosowania do silnie przekształconych ekosystemów i często szeroką tolerancją 

ekologiczną na różne czynniki środowiskowe. 
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Do miejsc cennych przyrodniczo, uznanych za ostoje fauny zalicza się następujące tereny:  

 stawy hodowlane zlokalizowane 2 km na zachód od Świerkli, wraz z przylegającymi 

do nich podmokłymi łąkami;  

 dolina rzeki Małej Panwi;  

 wyrobiska położone w okolicach Chróścic i Dobrzenia Wielkiego;  

 kompleksy łąk i pól uprawnych na skraju Borów Stobrawsko – Turawskich 

Jako najbardziej zagrożone gatunki należy uznać gatunki związane z terenami wodno–

błotnymi i krajobrazem rolniczym czyli ptaki i płazy. Zagrożenie to jest spowodowane 

zanikiem odpowiednich siedlisk: przesuszanie terenów, melioracja, usuwanie śródpolnych 

zadrzewień i krzewów. 

4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 

Gmina Dobrzeń Wielki jest obsługiwana przez przedsiębiorstwo zajmujące się zaopatrzeniem 

gminy w wodę i odprowadzaniem ścieków: MZWiK „PROWOD” Sp. z o.o. 

Na terenie gminy wykorzystywane są dwie zmodernizowane nowoczesne i bezobsługowe 

stacje wodociągowe: 

 Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Czarnowąsy (z tego ujęcia zasilane są: 

Czarnowąsy, Krzanowice i Borki) 

 Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Chróścice (z tego ujęcia zasilane są 

Chróścice oraz częściowo Dobrzeń Wielki) 

Ponadto „MZWiK „PROWOD” Sp. z o.o. eksploatuje sieć wodociągową wraz z przyłączami 

wodociągowymi w pozostałych miejscowościach gminy Dobrzeń Wielki zasilając sieć 

wodociągową z ujęć Spółki „Elkom” z Brzezia t.j. :  

 Dobrzeń Wielki  

 Dobrzeń Mały 

 Borki 

 Brzezie  

 Świerkle 

Ujęcia wody spółki Elkom to dwie studnie głębinowe (76m). Średniodobowa produkcja wody 

z tych ujęć wynosi 820 m
3
, roczna 290 000m

3
.  

Ponadto spółka Elkom zasila w wodę takie firmy jak: 
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 PGE GiEK S.A. Elektrownia Opole- Brzezie 

 Knauf Bełchatów - Brzezie 

 Oczyszczalnia Ścieków - Dobrzeń Wielki 

Gmina Dobrzeń Wielki posiada jedną mechaniczno–biologiczną oczyszczalnię ścieków 

eksploatowaną przez „MZWiK „PROWOD” Sp. z o.o., zlokalizowaną w Dobrzeniu Wielkim, 

która obsługuje miejscowości: Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Kup, Świerkle, Chróścice, 

Brzezie oraz Brynicę w Gminie Łubiany. Ścieki komunalne z miejscowości: Czarnowąsy, 

Krzanowice i Borki są przepompowywane do systemu kanalizacyjnego Miasta Opola. 

Poniższe dane ukazują rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w latach 2008-2012 

wg danych statystycznych GUS dla Gminy Dobrzeń Wielki. 

Tabela 1 Długość czynnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzeń Wielki 

na przestrzeni lat 2009-2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Długość czynnej sieci rozdzielczej wodociągi 

[km] 
148,6 150,5 151,2 152,7 155,9 

Ludność korzystająca z wodociągów  

[w %] 
93,0 93,1 93,2 93,3 93,6 

Długość czynnej sieci rozdzielczej kanalizacyjnej 

[km] 
141,5 147 147,5 148,6 152,9 

Ludność korzystająca z kanalizacji  

[w %] 
69,6 72,8 70,9 70,4 70,1 

Źródło: opracowanie własne, dane stat.gus.gov.pl 
 

 

Rysunek 3 Długość czynnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzeń Wielki, na 

przestrzeni lat 2009-2012 

Źródło: opracowanie własne 
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Na podstawie powyższych danych można zauważyć, że zarówno sieć wodociągowa jak 

i kanalizacyjna jest systematycznie rozbudowywana. I tak na przestrzeni lat 2008- 2012 

długość czynnej sieci wodociągowej wzrosła o 7,3 km, a długość czynnej sieci kanalizacyjnej 

wzrosła o 11,4 km. Tym samym odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów wzrósł 

z 93% do 93,6%, czyli zwiększył się o 0,6%. Odsetek osób korzystających z sieci 

kanalizacyjnej wzrósł odpowiednio od 2008 do 2012 z 69,6% do 70,1%, czyli zwiększył 

się o 0,5%.  

5 OPIS INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

System ciepłowniczy 

System ciepłowniczy na terenie Gminy Dobrzeń Wielki zaopatrywany jest w ciepło 

wytwarzane w PGE GiEK S.A. oddział Elektrownia Opole S.A. System ciepłowniczy składa 

się z dwóch oddzielnych wodnych sieci cieplnych wysokoparametrowych w miejscowościach 

Dobrzeń Wielki i Czarnowąsy, zasilanych z jednego źródła tj. kotłowni pomocniczej w kotle 

ciepłowniczym OR35-030. System ciepłowniczy dostarcza ciepło na potrzeby centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Sieć cieplna na terenie miejscowości Dobrzeń Wielki 

zaopatruje w ciepło 522 odbiorców w tym 5 odbiorców grupowych, których łączne 

zapotrzebowanie mocy wynosi 12,123 MW. Sieć cieplna zasilająca Czarnowąsy dostarcza 

ciepło do 611 odbiorców w tym 4 odbiorców grupowych, których łączne maksymalne 

zapotrzebowanie mocy cieplnej wynosi 11,123 MW. 

System gazowniczy 

Gmina Dobrzeń Wielki jest zasilana w gaz z systemu krajowego. Jest to gaz ziemny 

wysokometanowy GZ-50. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oddział 

w Świerklanach eksploatuje infrastrukturę gazowniczą w postaci: 

 sieci gazowej wysokoprężnej tj. odgałęzienie DN200 PN 6,3 MPa od gazociągu 

głównego Kluczbork – Opole - Przywory do stacji gazowej Brzezie „KNAUF”, 

wybudowanej w 1997 r. o długości 6,5 km.  

 Stacji gazowej Brzezie „Knauf” o przepustowości 6 000 nm
3
/h, o stopniu 

wykorzystania przepustowości w odniesieniu do mocy zamówionej wynoszącej 75%. 

W zakresie stanu technicznego spółka GAZ- SYSTEM S.A. poinformowała, iż gazociąg oraz 

stacja gazowa są w dobrym stanie technicznym. 
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Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Zabrzu, Zakład w Opolu eksploatuje obecnie  

w Gminie Dobrzeń Wielki 38,027 km sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia oraz 

604 przyłącza gazu średniego ciśnienia, która zaopatruje w gaz ziemny odbiorców  

w miejscowościach: Dobrzeń Wielki, Chrościce i Kup. 

System elektroenergetyczny 

Przez teren Gminy Dobrzeń Wielki przebiegają, będące w eksploatacji Polskich Sieci 

Elektroenergetycznych - Południe S.A. odcinki linii elektroenergetycznych. Na terenie Gminy 

Dobrzeń Wielki w miejscowości Dobrzeń Mały jest zlokalizowana stacja elektroenergetyczna 

400/110 kV Dobrzeń. 

Na ternie Gminy Dobrzeń Wielki zlokalizowane są urządzenia elektroenergetyczne takie jak: 

 Napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV, 

 Napowietrzne linie elektroenergetyczne 15 kV, 

 Kablowe linie elektroenergetyczne 15 kV, 

 Napowietrzne linie elektroenergetyczne 0,4 kV, 

 Kablowe linie elektroenergetyczne0,4 kV, 

 Przyłącza napowietrzne,  

 Przyłącza kablowe,  

 Stacja transformatorowa 110/115 kV Borki, 

 Stacje transformatorowe 15/0,4 kV, 

Odbiorcy energii elektrycznej z terenu gminy są zasilani z: GPZ Borki, GPZ Zakrzów, 

zlokalizowanego w mieście Opole, oraz z GPZ Siołkowice, zlokalizowanego w gminie 

Popielów.  
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6 CELE W OCHRONIE KLIMATU 

Strategia Europa 2020 wyznacza drogę rozwoju państw Unii Europejskiej do 2020 r. poprzez 

powiązanie ze sobą rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączaniu 

społeczeństwa. Poszczególne priorytety powinny opierać się na wzroście gospodarczym 

opartym na wiedzy i innowacji oraz jego efektywnym rozwoju przy wykorzystaniu zasobów 

przyjaznych środowisku, a także wysokim poziomie zatrudnienia, przy zachowaniu spójności 

społecznej i terytorialnej. 

Z proponowaną drogą rozwoju wiążą się wymierne cele obejmujące zatrudnienie, inwestycje 

w badania i rozwój, edukację, ubóstwo społeczne oraz pakiet 3x20% w zakresie klimatu i 

energii.  

Podstawowe cele w zakresie klimatu i energii sprecyzowane jako pakiet 3x 20 obejmują: 

 ograniczenie emisji dwutlenku węgla o co najmniej 20% w stosunku do 1990 r., 

 do 2020 r. zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii co najmniej 20% 

w całkowitym zużyciu energii, 

 zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20%. 

Powyższe działania mają na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez ograniczenie 

emisji gazów cieplarnianych oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii. Będzie się to 

wiązało bezpośrednio z uniezależnieniem wzrostu od wykorzystania energii oraz budową 

gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów.  

Powyższe działania zapewnią Europie przewagę konkurencyjną oraz pomniejszenie jej 

zależności od zewnętrznych źródeł zaopatrzenia w surowce i towary podstawowe. 

Jednym z podstawowych zadań władz Gminy jest konieczność zabezpieczenia zasobów 

energetycznych wspólnoty samorządowej oraz tworzenie warunków prawidłowego 

funkcjonowania systemów zaopatrzenia w media. Jest to związane z pełnieniem funkcji 

lokalnej polityki energetycznej, prowadzeniem działalności związanej z zaopatrzeniem 

w energię i odgrywaniem roli odbiorcy paliw i energii w całym obszarze usług komunalnych. 

Należy pamiętać, iż wzrost konsumpcji energii niesie ze sobą większą emisję gazów 

cieplarnianych, co stanowi wyzwanie dla władz Gminy w zarządzaniu środowiskiem 

miejskim.  

W związku z powyższym za realizację celów pakietu oraz Strategii Europa 2020 odpowiadają 

również jednostki samorządu terytorialnego, tym samym Gmina Dobrzeń Wielki, którego 
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zadaniem jest zrealizowanie unijnego planu poprzez prowadzenie działań ograniczających 

emisję gazów cieplarnianych (cele krótko i długoterminowe) na obszarze Gminy o minimum 

20% w stosunku do roku bazowego. 

6.1 Stan obecny 

Gminna sieć ciepłownicza zasilana jest z głównego źródła ciepła, jakim jest Kotłownia 

Pomocnicza. 

Oprócz scentralizowanego źródła ciepła pracującego dla miejskiej sieci ciepłowniczej, 

w Gminie Dobrzeń Wielki działają również kotłownie instytucji użyteczności publicznej, 

podmiotów handlowych i usługowych oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych, 

wytwarzających ciepło na potrzeby własne.  

Pozostałe emitery stanowi zabudowa jednorodzinna, której potrzeby cieplne zapewniają 

systemy centralnego ogrzewania oparte na : 

 sieci ciepłowniczej (miał), 

 gazie ziemnym, 

 węglu kamiennym, 

 oleju opałowym, 

 biomasie, 

 innych rozwiązaniach. 

Obszary problemowe Gminy są ściśle związane z jej zabudową. Koncentracja zabudowy 

jednorodzinnej, wielorodzinnej i usługowej wzdłuż centrum Gminy jest związana ze 

zwiększoną emisją gazów cieplarnianych w tym obszarze.  

6.2 Identyfikacja obszarów problemowych 

Głównym celem niniejszego opracowania jest dotrzymanie celów unijnej polityki 

klimatyczno-energetycznej poprzez zmniejszenie emisji CO2 na terenie Gminy Dobrzeń 

Wielki o co najmniej 20% do 2020 r. 

Jednym z pierwszych kroków wypełnienia zobowiązania jest określenie zużycia energii na 

terenie gminy oraz inwentaryzacja emisji CO2, stanowiąca punkt wyjścia do określenia planu 

działań. 
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Baza inwentaryzacji emisji CO2 pozwala na określenie ilości dwutlenku węgla emitowanego  

z obszaru gminy w danym roku, co wpływa na możliwości zidentyfikowania głównych źródeł 

emisji oraz potencjału ich redukcji w poszczególnych sektorach. 

W oparciu o powyższe założenia na terenie Gminy Dobrzeń Wielki została przeprowadzona 

inwentaryzacja, w celu określenia zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 w 2013 r. 

Z inwentaryzacji przeprowadzonej wśród mieszkańców, przedsiębiorców oraz budynków 

użyteczności publicznej wynikają poniższe wnioski: 

1. Udział energii finalnej we wszystkich sektorach jest największy w miejscowości 

Dobrzeń Wielki. 

 
Rysunek 4 Udział energii finalnej dla wszystkich sektorów. 

Źródło: opracowanie własne 
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2. Udział energii finalnej w sektorze mieszkalnictwa jest największy w miejscowości 

Dobrzeń Wielki. 

 

Rysunek 5 Udział energii finalnej w sektorze mieszkalnictwa  

Źródło: opracowanie własne 

3. Udział emisji CO2 dla wszystkich sektorów jest największy w miejscowości Brzezie. 

8% 
4% 

14% 

17% 

19% 

22% 

3% 8% 
4,5% 

Borki

Brzezie

Chróścice

Czarnowąsy

Dobrzeń Mały

Dobrzeń Wielki

Krzanowice

Kup

Świerkle

Id: 84E308F9-673D-4823-B6FE-13DCA878C21C. Podpisany Strona 32



 

32 | S t r o n a  

 

 

Rysunek 6 Udział emisji CO2 w Gminie Dobrzeń Wielki dla wszystkich sektorów 

Źródło: opracowanie własne 

 

4. Udział emisji CO2 w sektorze mieszkalnictwa jest największy w miejscowości 

Dobrzeń Mały. 

 

Rysunek 7 Udział emisji CO2 w sektorze mieszkalnictwa 

Źródło: opracowanie własne 
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6.3 Aspekty organizacyjne i finansowe 

6.3.1 Struktura organizacyjna 

Realizacja „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki” podlega władzom 

gminy. Zadania wskazanie w Planie oraz wpisane do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

podlegają poszczególnym jednostkom podległym władzom gminy. Za koordynację 

i monitoring działań określonych w Planie odpowiedzialny jest Referat Organizacyjny. 

Bieżący nadzór realizacji Planu podlega osobie koordynującej. 

Rola koordynatora opiera się na dopilnowaniu wypełnienia celów i kierunków wyznaczonych 

w Planie poprzez:  

 uchwalanie ich w zapisach prawa lokalnego,  

 uwzględnianie ich w zapisach dokumentów strategicznych i planistycznych, 

 uwzględnianie ich w zapisach wewnętrznych regulaminów i instrukcji władz Gminy. 

Dodatkowo osoby przeszkolone w zakresie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Dobrzeń Wielki” będą służyć jako komórka doradcza dla poszczególnych jednostek Urzędu 

Gminy, odpowiedzialnych za realizację zadań wskazanych w Planie. 

6.3.2 Zasoby ludzkie 

W celu realizacji polityki gospodarki niskoemisyjnej zakłada się wykorzystanie personelu 

pracującego w Urzędzie Gminy. Jednostką koordynującą Plan jest Referat Organizacyjny. 

W skład Referatu Organizacyjnego wchodzi 4 pracowników w tym Kierownik Referatu.  

Do zadań Referatu należy prowadzenie wszystkich spraw: 

 Kancelaryjno-administracyjnych, 

 Kadrowych, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 Promocji Gminy, 

 Pozyskiwania środków zewnętrznych, 

 Obsługi Rady, 

 Administracyjno-gospodarczych, 

 Ewidencji działalności gospodarczej, 

 Wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

 Partnerstwa zagranicznego i używania języka pomocniczego. 
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Dodatkowo w trakcie realizacji Planu zadaniem Referatu będzie działalność koordynująca 

sprawy związane z realizacją Planu. 

6.3.3 Budżet i źródła finansowania inwestycji  

Inwestycje ujęte w Planie będą finansowane ze środków własnych Gminy oraz ze środków 

zewnętrznych. Środki pochodzące na realizację zadań powinny być ujęte w Wieloletnim 

Planie Inwestycyjnym oraz budżecie Gminy i jednostek mu podległych. Dodatkowe środki 

zostaną pozyskane z zewnętrznych instytucji w formie bezzwrotnych dotacji lub pożyczek 

 na preferencyjnych warunkach w ramach dostępnych środków krajowych i unijnych. 

Z uwagi na brak możliwości zaplanowania szczegółowych wydatków w budżecie do 2020 r., 

szczegółowe kwoty ujęte w Planie będą przewidziane na realizację zadań krótkoterminowych. 

W przypadku zadań długoterminowych zostanie oszacowane zapotrzebowanie na środki 

finansowe na podstawie dostępnych danych. W związku z powyższym w ramach corocznego 

planowania budżetu Gminy, wszystkie jednostki odpowiedzialne za realizację wskazanych 

w Planie zadań są zobowiązane do zabezpieczenia środków w danym roku na wskazany cel. 

Zadania, na które nie uda się zabezpieczyć finansów ze środków własnych, powinny być 

rozpatrywane pod kątem realizacji z dostępnych środków zewnętrznych.  

W chwili obecnej rozpoczął się okres programowania finansowego 2014-2020, a tym samym 

dostęp do funduszy zewnętrznych.  

6.3.4 Monitoring i ocena planu 

Realizacja Planu powinna podlegać bieżącej ocenie i kontroli polegającej na regularnym 

monitoringu wdrażania Planu i sporządzaniu sprawozdania z jego wdrożenia przynajmniej raz 

na dwa lata. Sprawozdanie ma służyć do oceny, monitorowania i weryfikacji celów. Raport 

powinien zawierać analizę stanu istniejącego i wskazówki dotyczące działań koordynujących. 

Dodatkowo co najmniej raz na cztery lata powinno się sporządzać inwentaryzacje 

monitoringowe, stanowiące załącznik do raportu wdrażania Planu. Opracowanie 

inwentaryzacji monitoringowych pozwala na ocenę dotychczasowych efektów realizowanych 

działań i stanowią podstawę do aktualizacji Planu.  

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

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

w ramach realizacji Planu oszczędności energii, zwiększenie produkcji z energii odnawialnej 
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oraz wielkość redukcji emisji CO2. Dodatkowo sprawozdanie stanowi podstawę do analizy 

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

7 FINANSOWANIE INWESTYCJI UJĘTYCH W PLANIE 

Szereg obiektywnych czynników zewnętrznych pozwala stwierdzić, że pełna realizacja Planu 

będzie trudna bez wsparcia finansowego planowanych zadań inwestycyjnych.  

Co prawda władze Gminy nie mogą narzucić mieszkańcom obowiązku wymiany źródeł 

ogrzewania, mogą ich jednak do tego zachęcać. Pozwalają na to znowelizowane przepisy 

(m.in. ustawa – Prawo ochrony środowiska), które umożliwią, by takie przedsięwzięcia, jak 

wymiana i modernizacja kotłów, były dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

7.1 Środki krajowe 

7.1.1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 

Programy, finansowane przez WFOŚiGW w Opolu są skierowane do samorządów 

terytorialnych w celu umożliwienia realizacji zadań mających na celu poprawę stanu 

powietrza atmosferycznego oraz promowania odnawialnych źródeł energii. Zadania te są 

realizowane z korzyścią dla pojedynczego mieszkańca, jak i dla całej Gminy oraz terenu 

województwa. 

Niniejsze opracowanie stanowić może jeden z załączników do wniosku do WFOŚiGW 

w Opolu 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. WFOŚiGW 

oferuje w tym przypadku preferencyjne umarzalne pożyczki i kredyty. 

Rada Nadzorcza w Opolu dnia 29 listopada 2013 r. przyjęła uchwałą nr 87/2013 „Zasady 

udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”. 
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Wojewódzki Fundusz w Opolu udziela pomocy finansowej na realizację zadań w następującej 

wysokości:  

 oprocentowanych pożyczek, 

 dotacji,  

 dopłaty do kredytów udzielanych przez banki. 

Wysokość dofinansowania w formie pożyczki wynosi do 95% całkowitego kosztu zadania  

dla zadań umieszczonych na liście przedsięwzięć priorytetowych Funduszu realizowanych 

przez jednostki samorządu terytorialnego, jednostki ochrony zdrowia, spółki prawa 

handlowego świadczące usługi komunalne oraz związki, stowarzyszenia i porozumienia 

komunalne.  

Dla pozostałych podmiotów i zadań wysokość dofinansowania wynosi do 75% wartości 

zadania. 

Pożyczka udzielona dla zadań, które były objęte listą przedsięwzięć priorytetowych może być 

częściowo umorzona na wniosek beneficjenta w wysokości: 

1) do 25 % pożyczki udzielonej na zadania realizowane przez publiczne jednostki 

organizacyjne ochrony zdrowia i opieki społecznej, 

2) 20% pożyczki udzielonej na zadania realizowane przez niepubliczne jednostki 

organizacyjne: ochrony zdrowia, opieki społecznej, hospicja, kościoły i związki 

wyznaniowe oraz publiczne jednostki organizacyjne oświaty i kultury, związki, 

stowarzyszenia i porozumienia komunalne, jednostki samorządu terytorialnego, spółki 

prawa handlowego z udziałem co najmniej 51% kapitału publicznego świadczące 

usługi komunalne oraz wspólnoty mieszkaniowe i wspólnoty właścicieli lokali. 

3) 10% pożyczki udzielonej na zadania realizowane przez pozostałe jednostki. 

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Opolu przyjęła uchwałą nr 41/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. 

listę przedsięwzięć priorytetowych , przewidzianych do dofinansowania w 2015 r. 

Priorytety ogólne Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Opolu na 2015 r. zakładają: 

1. Spełnienie wymogów traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej w zakresie 

środowiska, 

2. Pełne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających 

zwrotowi, przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, 
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3.  Pełną realizację celów średniookresowych w poszczególnych komponentach ochrony 

środowiska określonych w „Programie Ochrony Środowiska Województwa 

Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019” wraz z „Planem 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017”, 

obejmujących: 

 Poprawę jakości wód podziemnych i powierzchniowych, 

 Ochronę zasobów wodnych, w tym ochronę przed powodzią, 

 Ochronę powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu, 

 Ochronę przed hałasem, 

 Ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym, 

 Ochronę powierzchni ziemi, 

 Gospodarkę odpadami, 

 Ochronę przyrody i krajobrazu, 

 Ochronę i zrównoważone wykorzystanie lasów, łowiectwo, 

 Wykorzystanie energii odnawianej, 

 Poważne awarie przemysłowe i bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne, 

 Edukację ekologiczną, 

 Monitoring Środowiska. 

7.1.1.1 Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu 

W ramach priorytetu Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu Wojewódzki 

Fundusz w Opolu wskazuje na przedsięwzięcia zmierzające do ograniczenia emisji  

do powietrza przede wszystkim substancji takich jak: związki azotu i siarki, tlenek węgla, 

pyły oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.  

W zakresie programu priorytetowego można uzyskać dofinansowanie na działania 

podejmowane w ramach: 

 redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 

 budowy systemu zarządzania ochroną powietrza atmosferycznego, 

 rozbudowy wdrożonych mechanizmów rynkowych, sprzyjających podejmowaniu 

działań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i przeciwdziałania zmianom 

klimatu. 
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7.1.2 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. 

Zgodnie z „Listą priorytetowych programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

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

następujące zadania: 

5. Ochrona klimatu  

5.1. Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów 

wysokosprawnej kogeneracji.  

5.2. Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów działania.  

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

5.4. Efektywne wykorzystanie energii.  

5.5. Współfinansowanie IX osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko – infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność 

energetyczna.  

5.6. Realizacja przedsięwzięć finansowanych ze środków pochodzących z darowizny rządu 

Królestwa Szwecji.  

5.7. Inteligentne sieci energetyczne.  

5.8. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój 

rozproszonych odnawialnych źródeł energii. 

7.1.2.1 Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i 

rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii- KAWKA 

Celem programu jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń 

powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych 

i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane 

programy ochrony powietrza. Cel programu będzie osiągany poprzez zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM2,5, PM10 oraz CO2. 

Program jest wdrażany w latach: 2013 – 2018. NFOŚiGW przekazywać będzie środki 

Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a te beneficjentom na 

swoim terenie. Beneficjentem programu są podmioty wskazane w programach ochrony 

powietrza, które planują realizację albo realizują przedsięwzięcia mogące być przedmiotem 

dofinansowania przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
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ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, z uwzględnieniem warunków niniejszego 

programu. Kategorie beneficjentów wskaże indywidualnie WFOŚiGW w ogłaszanych 

konkursach. Ostateczny odbiorca korzyści: podmioty wskazane w programach ochrony 

powietrza, korzystające z dofinansowania, wyłącznie za pośrednictwem beneficjenta. 

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia ujęte w obowiązujących, na dzień 

ogłoszenia przez WFOŚiGW konkursu, programach ochrony powietrza.  

W szczególności są to:  

1) przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem 

efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji 

i odnawialnych źródeł energii, w szczególności:  

a) likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk 

węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych 

i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez 

źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła spełniające 

wymagania emisyjne określone przez właściwy organ. W przypadku likwidacji 

palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie 

wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej;  

b) rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów 

(ogrzewanych ze źródeł własnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego)  

do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci;  

c) zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w źródle ciepła 

opalanym paliwem stałym;  

d) termomodernizacja budynków wielorodzinnych zgodnie z zakresem wynikającym 

z wykonanego audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący 

przebudowie lub likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym;  

2) zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł komunikacji miejskiej 

w szczególności:  

a) wdrażanie systemów zarządzania ruchem w Gminach;  

b) budowa stacji zasilania w CNG lub energię elektryczną miejskich środków transportu 

zbiorowego;  

c) wdrożenie innych przedsięwzięć ograniczających poziomy substancji w powietrzu 

powodowanych przez komunikację w centrach miast (z wyłączeniem wymiany taboru 
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lub silników, przebudowy lub budowy nowych tras komunikacyjnych dla ruchu 

samochodowego i szynowego).  

3) kampanie edukacyjne (dotyczy beneficjentów) pokazujące korzyści zdrowotne 

i społeczne z eliminacji niskiej emisji, oraz/lub informujące o horyzoncie czasowym 

prowadzenia zakazu stosowania paliw stałych lub innych działań systemowych 

gwarantujących utrzymanie poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań 

naprawczych  

4) utworzenie baz danych (dotyczy jednostek samorządu terytorialnego lub instytucji przez 

nie wskazanych) pozwalających na inwentaryzacje źródeł emisji. 

Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 

400 mln zł. 

7.1.2.2 Program 5.1. Część 3. Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów 

bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych  

dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych 

Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym albo prawo 

do dysponowania budynkiem mieszkalnym w budowie oraz wspólnoty mieszkaniowe 

instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych), 

którym to budynkom służyć mają zakupione kolektory słoneczne, z wyłączeniem odbiorców 

ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej mogą ubiegać się 

o dofinansowanie z NFOŚiGW na zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania 

wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię 

innych odbiorników ciepła w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele 

mieszkaniowe. Efekty realizowanych przedsięwzięć nie mogą być wykorzystywane 

w działalności gospodarczej. 

Formą dofinansowania jest dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego 

realizowana za pośrednictwem banku na podstawie zawartej umowy o współpracy. 

Intensywność dofinansowania to dotacja w wysokości 45% kapitału kredytu bankowego 

wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wysokość 

kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, 

z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 

2 250 zł/m
2
 powierzchni całkowitej kolektora. Kwota kredytu może przewyższać wysokość 

kosztów kwalifikowanych. Dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na 

koszty kwalifikowane przedsięwzięcia. 
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Program jest wdrażany w latach 2010–2015. Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW wraz 

z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski składane są w bankach, 

które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW. 

Poniżej przedstawiono postępowanie przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW na częściowe spłaty 

kapitał kredytu bankowego: 

1) Wnioskodawca składa w Banku wniosek o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskiem 

o kredyt (formularze wniosków udostępnia bank). Do wniosku dołącza:  

a) dokumentację projektową wykonania instalacji w postaci jednego z dokumentów 

 oferty wykonawcy 

  projektu instalacji 

 projektu budowlano–wykonawczego (jeśli wymaga tego prawo) 

b) dokument potwierdzający spełnienie wymogów Prawa budowlanego (jeden 

z dokumentów): 

 oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno 

pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych. 

 kopię zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych 

 kopię prawomocnego pozwolenia na budowę 

c) dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej w budynku lub 

wynajmu pomieszczeń (jeśli dotyczy) 

d) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania budynkiem/budynkiem 

w budowie 

e) pełnomocnictwo Zarządu/Zarządcy Wspólnoty w formie uchwały 

f) inne dokumenty wymagane przez Bank 

2) Kredytobiorca zawiera umowę na kredyt z dotacją oraz pisemną umowę 

z Wykonawcą. Umowa z Wykonawcą powinna zawierać zobowiązanie wykonawcy 

do montażu przedmiotowej instalacji kolektorów słonecznych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta instalacji kolektorów 

słonecznych oraz gwarancję na prawidłową pracę tej instalacji oraz określać wartość 

pomniejszenia należności wykonawcy o przyznane przez niego beneficjentowi upusty, 

rabaty, zwroty, bonifikaty lub inne podobne formy pomniejszania należności, także 

przyrzeczone beneficjentowi po wykonaniu przedsięwzięcia, w przypadku ich 

stosowania. Od tego momentu może przedkładać w banku faktury do zapłaty 

wykonawcy z kredytu, zgodnie z podpisaną umową z bankiem. 
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3) Po zrealizowaniu przedsięwzięcia Kredytobiorca i Wykonawca podpisują protokół 

końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji. 

4)  Kredytobiorca przedkłada w Banku w terminie nieprzekraczającym 30 dni od 

zrealizowania przedsięwzięcia następujące dokumenty: 

a) protokół końcowego odbioru 

b) kopie faktur 

c) oświadczenie o niewykorzystywaniu efektu przedsięwzięcia w działalności 

gospodarczej 

d) dokumenty potwierdzające zgodność kolektora z wymaganą normą 

e) umowę z wykonawcą przedsięwzięcia 

f) inne dokumenty określone w umowie kredytu z dotacją. 

5) Bank po wypłaceniu całości kredytu na koszty kwalifikowane (bezgotówkowym 

zapłaceniu faktur) i ewentualnym przeprowadzeniu kontroli realizacji przedsięwzięcia, 

w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od otrzymania protokołu końcowego 

odbioru (a w przypadku nowo wybudowanego budynku mieszkalnego oświadczenia  

o zamieszkaniu w tym budynku), występuje do NFOŚiGW o środki na dotację  

na częściową spłatę kwoty kredytu. W przypadku nowo budowanych budynków 

oświadczenie o zamieszkaniu beneficjent powinien przedłożyć najpóźniej w terminie 

9 miesięcy od podpisania protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia, lecz nie 

później niż do 30 września roku następnego po zawarciu umowy kredytowej. 

6) Dotacja jest wypłacana przez NFOŚiGW na rachunek banku w terminie 30 dni od 

dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo sporządzonego wystąpienia o środki  

na dotacje. 

7) Bank przekazuje dotację na rachunek kredytobiorcy na poczet spłaty kapitału kredytu 

w terminie nie przekraczającym dwóch dni roboczych od dnia otrzymania dotacji 

z NFOŚiGW. 

Szczegółowe informacje na temat możliwości i warunków uzyskania kredytu z dotacją 

NFOŚiGW oraz wzory wniosków można uzyskać w placówkach współpracujących banków. 
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7.1.2.3 Program 3.3. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) 

„Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż 

mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” 

Program Prosument ma na celu promowanie nowych technologii OZE oraz postaw 

prosumenckich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także rozwój 

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

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

programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty  

na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż 

kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”. 

W dniu 27 marca 2014 r. Rada Nadzorcza NFOŚiGW przyjęła rozszerzenie programu 

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

ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Uprawomocnienie decyzji Rady Nadzorczej 

w zakresie pkt. 1.5.4 w Części 4 a) i pkt.1.10 w Części 4 b) oraz Części 4 c) programu 

priorytetowego nastąpi w dniu 12 kwietnia 2014 r. 

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji 

odnawialnych źródeł energii do produkcji: 

 energii elektrycznej lub 

 ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje  

w budynku), 

dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym  

dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku. 

Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 

mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. 

Efektem ekologicznym programu będzie coroczne ograniczenie emisji CO₂ w wysokości 

165 000 Mg oraz roczna produkcja energii z odnawialnych źródeł 360 000 MWh. Budżet 

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

2018r. 

Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła 

wykorzystujące: 

 źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne 

o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, 
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 systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne 

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

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania: 

 pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów 

kwalifikowanych instalacji, 

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

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

w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia, 

 określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju 

instalacji, 

 oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%, 

 maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat. 

 wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych 

środków publicznych. 

Program będzie wdrażany na trzy sposoby: 

a) dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) 

 pożyczki wraz z dotacjami dla jst, 

 wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych 

(dysponujących lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania 

małych lub mikroinstalacji OZE) należy do jst, 

 nabór wniosków od jst w trybie ciągłym, prowadzony przez NFOŚiGW, 

 kwota pożyczki wraz z dotacją >= 1000 tys. zł 

b) za pośrednictwem banku 

 środki udostępnione bankowi wybranemu w przetargu, z przeznaczeniem na dotacje  

i udzielanie kredytów bankowych 

 nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie 

ciągłym, prowadzony przez bank 

c) za pośrednictwem WFOŚiGW 

 środki udostępnione WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek wraz  

z dotacjami, 
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 nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie 

ciągłym, prowadzony przez WFOŚiGW. 

W latach 2014-2015 została uruchomiona część pilotażowa programu w wysokości  

300 mln zł, w tym: 

 100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego, 

 100 mln zł dla wybranego w drodze postępowania przetargowego banku, 

 100 mln zł dla WFOŚiGW. 

Sposób realizacji programu w kolejnych latach uzależniony jest od wyników programów 

pilotażowych oraz zmian zachodzących na rynku i zmian legislacyjnych. 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem planowane jest: 

 ogłoszenie naboru wniosków dla jst - II kwartał 2014 r. 

 ogłoszenie naboru wniosków dla WFOŚIGW - II kwartał 2014 r. 

 rozpoczęcie naboru wniosków w wybranym w przetargu banku - III kwartał 2014 r. 

7.1.2.4 Program 3.2. Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje 

energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 

Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie 

efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych 

i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi zmniejszenie emisji CO2. 

Rodzaje przedsięwzięć: 

 przedsięwzięcia inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej, 

polegające na zakupie urządzeń wymienionych na Liście Kwalifikowalnych Maszyn i 

Urządzeń (List of Eligible Materials and Equipment, LEME) – lista urządzeń jest 

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

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

równowartość polskich złotych według średniego kursu NBP z dnia podpisania 

umowy kredytowej. 

 przedsięwzięcia inwestycyjne w poprawę efektywności energetycznej, bazujące na 

rozwiązaniach indywidualnych i osiągające min. 20% oszczędności energii. 

Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może 

przekroczyć 1 000 000 euro. 
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 przedsięwzięcia polegające na termomodernizacji budynku/ów pozostających  

w dysponowaniu beneficjenta, w wyniku której zostanie osiągnięte minimum 30% 

oszczędności energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju 

przedsięwzięcia nie może przekroczyć 1 000 000 euro. 

 inwestycje polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, w tym m. in. 

fotowoltaiki, w istniejących obiektach wykorzystujących konwencjonalne źródła 

energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia  

nie może przekroczyć 1 000 000 euro. 

Tryb składania wniosków  

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

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

Beneficjenci 

Zarejestrowane w Polsce mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa (zwane 

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

obroty nie przekraczają 50 mln EURO lub aktywa nie przekraczają wartości 43 mln EURO 

oraz spełniające pozostałe warunki określone w definicji mikro, małych i średnich 

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

6 sierpnia 2008 r. 

Forma dofinansowania 

 Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów udzielane są w ramach limitu 

przyznanego bankowi przez NFOŚiGW. 

 Bank ustanawia zabezpieczenie udzielonego kredytu z dotacją. Bank gwarantuje zwrot 

środków z dotacji na rzecz NFOŚiGW w przypadkach określonych w umowie  

o współpracy zawartej między NFOŚiGW i bankiem. 

 Warunki współpracy, w tym tryb i terminy przekazywania bankom przez NFOŚiGW 

środków na dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów szczegółowo określają 

umowy o współpracy zawarte przez NFOŚiGW z bankami. 

 Monitorowanie i kontrolę prawidłowości realizacji przedsięwzięcia i wykorzystania 

środków z kredytu z dotacją przeprowadza bank. W przypadku gdy dotacja stanowi 

pomoc publiczną, bank jako podmiot udzielający pomocy publicznej realizuje 

obowiązki związane z jej udzielaniem. 
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7.1.2.5 Program 3.3. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) 

BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii 

Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji 

wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

Rodzaje przedsięwzięć  

Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii o mocach 

mieszczących się w następujących przedziałach: 

Tabela 2 Rodzaje przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii 

Lp. Rodzaj przedsięwzięcia Moc minimalna Moc maksymalna 

1. Elektrownie wiatrowe  3MWe 

2. Systemy fotowoltaiczne 200kWp 1MWp 

3. Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych 5MWt 20MWt 

4. Małe elektrownie wodne  5MW 

5. Źródła ciepła opalane biomasą  20MWt 

6. Biogazownie rozumiane jako obiekty 

wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła  

z wykorzystaniem biogazu rolniczego 

300kWe 2MWe 

 Instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej 

dystrybucyjnej i bezpośredniej 

7. Wytwarzanie energii elektrycznej  

w wysokosprawnej kogenarcji na biomasę  
 5MWe 

Źródło: NFOŚiGW- Program Priorytetowy „BOCIAN” 

Terminy i sposób składania wniosków 

1) Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 

2) Ogłoszenia naborów z podaniem terminów składania wniosków będą zamieszczone  

na stronie www.nfosigw.gov.pl. 

Dofinansowanie w formie pożyczki. Intensywność dofinansowania dla poszczególnych 

rodzajów przedsięwzięć wynosi:  

1. elektrownie wiatrowe – do 30 %,  

2. systemy fotowoltaiczne – do 75 %,  

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

4. małe elektrownie wodne – do 50 %,  

5. źródła ciepła opalane biomasą – do 30 %,  

6. biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła  
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z wykorzystaniem biogazu rolniczego oraz instalacji wytwarzania biogazu rolniczego 

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

7. wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę –  

do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia; 

Beneficjenci 

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

przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

7.2 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, 
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 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. 

7.3 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.  

7.3.1 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.  
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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. 

7.3.2 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. 

7.3.3 Słoneczny Ekokredyt 

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

ze środków NFOSiGW, polegającej na zakupie i montażu kolektorów słonecznych. 

Beneficjenci 

Klienci indywidualni, wspólnoty mieszkaniowe.  

Ze względu na wyczerpanie limitu środków NFOŚiGW na dotacje, Bank Ochrony 

Środowiska S.A. zakończył przyjmowanie wniosków o kredyty na zakup i montaż 

kolektorów słonecznych. 

7.3.4 Kredyt we współpracy WFOŚiGW 

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

jest inwestycja.  
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Informacje o kredytach preferencyjnych udzielanych we współpracy z WFOŚiGW udzielane 

są bezpośrednio w placówkach banku. 

7.3.5 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. 

7.3.6 Kredyt EKOoszczędny 

Kredyt EKOoszczędny daje możliwość obniżenia zużycia energii, wody i surowców 

wykorzystywanych przy produkcji. Możesz zmniejszyć koszty związane ze składowaniem 

odpadów, oczyszczaniem ścieków i uzdatnianiem wody. Finansowanie realizowanych 

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

dla pozostałych 80% kosztów; 

Beneficjenci 

Samorządy, przedsiębiorstwa, spółdzielnie mieszkaniowe. 
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7.3.7 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  

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 (np. docieplenie 

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

efektywnego systemu wentylacji lub chłodzenia, 

 montaż instalacji odnawialnej energii w istniejących budynkach lub obiektach 

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

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

zamianę na OZE), 

 likwidacja indywidualnego źródła ciepła i podłączenie budynku do sieci miejskiej, 

 wymiana nieefektywnego oświetlenia ulicznego, 

 instalacja urządzeń zwiększających efektywność energetyczną, 

 instalacja jednostek kogeneracyjnych lub trigeneracji, 

2. Budowa systemów OZE. 

7.3.8 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. 
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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. 

7.3.9 Kredyt inwestycyjny NIB 

Kredyt inwestycyjny NIB (ze środków Nordyckiego Banku Inwestycyjnego) umożliwia 

rozłożenie kosztów inwestycji w czasie.  

Cel inwestycji to 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 i remont istniejących budynków, o ile przyczynią się do redukcji 

emisji do powietrza i poprawią 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%. 

7.4 Środki europejskie 

Obecnie skończyło się już wydatkowanie środków przeznaczonych z Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-

2013. Wszystkie konkursy zostały już zakończone. Zainteresowanym uzyskaniem dotacji na 

zadania sprzyjające ochronie powietrza pozostaje oczekiwać na kolejne rozdanie środków na 

okres od 2014 roku.  
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7.4.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

W chwili obecnej trwają negocjacje z Komisją Europejską dotyczące kształtu programów 

regionalnych, przygotowanych przez samorządy województw.  

Programy regionalne będą dwufunduszowe, tj. finansowane ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. To nowość 

w porównaniu z perspektywą 2007-2013. 

Podział środków dla województwa opolskiego wynosi 944 967 792 euro. 

Na chwilę obecną dostępny jest projekt „Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020” z 9 kwietnia 2014 r., przesłany do Komisji 

Europejskiej. 

Gmina Dobrzeń Wielki w ramach Programu będzie miała możliwość skorzystania z osi 

priorytetowych: 

1. IV.2.A.1 Gospodarka niskoemisyjna 

Priorytet inwestycyjny 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie 

łagodzące na zmiany klimatu 

Cel szczegółowy 1: Poprawa jakości powietrza, w szczególności poprzez wsparcie 

ekologicznego transportu publicznego  

W ramach priorytetu na wsparcie mogą liczyć projekty wynikające z planów gospodarki 

niskoemisyjnej oraz programów ochrony powietrza.  

Zaplanowane Inwestycje będą miały na celu ograniczanie indywidualnego ruchu 

samochodowego w centrach miast na rzecz komunikacji publicznej, integrację 

funkcjonujących podsystemów transportowych, a tym samym niwelowanie negatywnego 

wpływu transportu na środowisko naturalne. 

Główne typy przedsięwzięć  

 budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczania ruchu 

drogowego w centrach miast;  

 zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego;  

 rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów 

komunikacji zbiorowej oraz pozostałej infrastruktury służącej obsłudze pasażerów;  
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 wsparcie dla innych projektów w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, 

niekwalifikujące się do wsparcia w ramach innych PI.  

Główne grupy beneficjentów: 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;  

 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;  

 przedsiębiorstwa. 

Priorytet inwestycyjny 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania 

energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym  

w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym  

Cel szczegółowy 2: Zmniejszenie energochłonności sektora publicznego oraz mieszkalnictwa 

W ramach priorytetu dofinansowanie mogą uzyskać projekty prowadzące do zwiększenia 

sprawności istniejących instalacji i urządzeń, a także poprawy efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych. 

Wsparcie finansowe obejmie kompleksową modernizację energetyczną budynków  

wraz z wykorzystaniem instalacji OZE i wymianą źródeł ciepła.  

Główne typy przedsięwzięć  

 kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej  

wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne;  

 audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element kompleksowy projektu;  

 dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych;  

 dokapitalizowanie innych publicznych instytucji finansowych oferujących zwrotne 

instrumenty finansowe.  

Główne typy beneficjentów  

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;  

 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;  

 jednostki sektora finansów publicznych;  

 jednostki naukowe;  

 szkoły wyższe;  

 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych;  

 organizacje pozarządowe;  
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 pośrednicy finansowi charakteryzujący się odpowiednim doświadczeniem  

oraz potencjałem administracyjnym.  

Priorytet inwestycyjny 4.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania 

z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach 

Cel szczegółowy 3: Ograniczenie strat i nadmiernego zużycia energii przez MSP 

W ramach priorytetu na wsparcie finansowe mogą liczyć projekty, które wykażą wyraźny 

pozytywny wpływ na środowisko, przedstawiony w formie konkretnych celów: racjonalizacji 

zużycia, oszczędności energii i/lub wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Realizacja projektów powinna przyczynić się do zmniejszenia strat energii, ciepła i wody, 

a tym samym doprowadzić do optymalizacji zużycia energii.  

Główne typy przedsięwzięć:  

 działania przyczyniające się do zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia 

strat ciepła i wody;  

 wsparcie inwestycji sprzyjających produkcji bardziej efektywnej energetycznie;  

 zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach;  

 modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;  

 instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu 

energii ze źródeł odnawialnych;  

 audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu;  

 dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych/ poręczeniowych;  

 dokapitalizowanie innych publicznych instytucji finansowych oferujących zwrotne 

instrumenty finansowe. 

Główne typy beneficjentów:  

 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;  

 pośrednicy finansowi charakteryzujący się odpowiednim doświadczeniem  

oraz potencjałem administracyjnym.  

Priorytet inwestycyjny 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej  

ze źródeł odnawialnych 

Cel szczegółowy 4: Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez MSP 
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W ramach priorytetu dofinansowanie będą mogły otrzymać działania dotyczące instrumentów 

zwrotnych na rzecz rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych. Realizacja celów priorytetu 

jest ukierunkowana na wypełnienie postanowień pakietu klimatyczno-energetycznego, 

przyjętych w 2008 r. przez UE, poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną  

i finalną oraz dywersyfikację źródeł energii w kierunku energii odnawialnej. Inwestycje 

dofinansowywane w ramach priorytetu pozwolą na zwiększenia produkcji energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.  

Główne typy przedsięwzięć:  

 dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych/poręczeniowych;  

 dokapitalizowanie innych publicznych instytucji finansowych oferujących zwrotne 

instrumenty finansowe. 

Główne typy beneficjentów:  

Przedsięwzięcia dotyczące rozwoju systemu finansowania zwrotnego realizowane będą przez 

pośredników finansowych charakteryzujących się odpowiednim doświadczeniem  

oraz potencjałem administracyjnym.  

7.4.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

POIiŚ 2014-2020 będzie kontynuował główne kierunki inwestycji określone w jego 

poprzedniku – POIiŚ 2007-2013. Dotyczą one przede wszystkim rozwoju infrastruktury 

technicznej kraju w najważniejszych sektorach gospodarki. Na chwilę obecną jest już 

dostępny projekt Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 z 8 stycznia 2014 r. 

Głównym źródłem finansowania POIiŚ 2014-2020 będzie Fundusz Spójności (FS), którego 

podstawowym celem jest wspieranie rozwoju europejskich sieci transportowych oraz ochrony 

środowiska w krajach UE. Dodatkowo przewiduje się wsparcie z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (EFRR). 

W ramach projektu Programu określono osiem priorytetów finansowanych z Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 

1. Priorytet I (FS) 

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: 

 produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE),  

np. budowa, rozbudowa farm wiatrowych, instalacji na biomasę bądź biogaz; 

 poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym; 

Id: 84E308F9-673D-4823-B6FE-13DCA878C21C. Podpisany Strona 58



 

58 | S t r o n a  

 

 rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, np. budowa sieci 

dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia. 

2. Priorytet II (FS) 

Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu: 

 rozwój infrastruktury środowiskowej (np. oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacyjna 

oraz wodociągowa, instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym  

do ich termicznego przetwarzania); 

 ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, poprawa jakości środowiska 

miejskiego (np. redukcja zanieczyszczenia powietrza i rekultywacja terenów 

zdegradowanych); 

 dostosowanie do zmian klimatu, np. zabezpieczenie obszarów miejskich przed 

niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi, zarządzanie wodami opadowymi, projekty  

z zakresu małej retencji oraz systemy zarządzania klęskami żywiołowymi. 

3. Priorytet III (FS) 

Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej: 

 rozwój drogowej i kolejowej infrastruktury w sieci TEN-T, połączeń kolejowych poza 

tą siecią oraz w aglomeracjach;  

 niskoemisyjny transport miejski, transport śródlądowy, morski i intermodalny; 

 poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. 

4. Priorytet IV (EFRR) 

Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej: 

 poprawa przepustowości infrastruktury drogowej (w tym obwodnice, trasy wylotowe). 

5. Priorytet V (EFRR) 

Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego: 

 rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu 

ziemnego i energii elektrycznej, np. budowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych 

gazu ziemnego lub energii elektrycznej. 
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6. Priorytet VI (EFRR) 

Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego:  

 inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury, np. 

instytucji kultury, czy też szkół artystycznych. 

7. Priorytet VII (EFRR) 

Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia: 

 wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi 

jednostek diagnostycznych w zakresie chorób „aktywności zawodowej” i opieki nad 

matką i dzieckiem; 

 wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego, np. wsparcie 

szpitalnych oddziałów ratunkowych, lotnisk, lądowisk i baz lotniczego pogotowia 

ratunkowego. 

8. Priorytet VIII (FS) 

Pomoc techniczna:. 

 pomoc techniczna dla instytucji realizujących program oraz największych 

beneficjentów. 

8 WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI DWUTELNKU 

WĘGLA 

Głównym celem władz Gminy Dobrzeń Wielki jest zrealizowanie unijnego celu, 

polegającego na ograniczeniu do 2020 r. emisji dwutlenku węgla o co najmniej 20% oraz 

poprawa jakości powietrza na ternie gminy. Realizacja tego postanowienia opiera się na 

wdrożeniu planu działań określonego w niniejszym dokumencie. 

W celu określenia stanu aktualnego tj. oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych, 

przeprowadzono inwentaryzację obejmującą Gminę Dobrzeń Wielki w granicach 

administracyjnych.  

Inwentaryzacja obejmowała wszystkie sektory związane z produkcją gazów cieplarnianych, 

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

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

 ciepła sieciowego, 
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 energii elektrycznej, 

 energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

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

określające: 

 końcowe zużycie energii w budynkach, urządzeniach i przemyśle, 

 końcowe zużycie energii w transporcie, 

 produkcję energii (energia elektryczna, ciepło, chłód), 

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

Z inwentaryzacji została wyłączona PGE GiEK Elektrownia Opole, zajmująca się 

wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej, a która jest objęta wspólnotowym systemem 

handlu uprawnieniami do emisji CO₂. Sumaryczna emisja dla wymienionej instalacji 

w 2013 r. wyniosła 2581 421,47 Mg. 

8.1 Wskaźniki emisji 

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

poszczególnych nośników energii. Wskaźniki emisji zostały przyjęte dla wszystkich 

nośników energii, wykorzystywanych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. 

W niniejszym opracowaniu wykorzystano standardowe wskaźniki według wytycznych IPPC. 

Przyjęte wskaźniki emisji zestawiono w tabeli. 

Tabela 2 Wskaźniki emisji dla paliw, stosowanych na terenie gminy 

Paliwo 
Wartość opałowa Wskaźniki emisji 

MWh/t Mg/MWh 

Węgiel kamienny 7,4 0,354 

Koks 9,0 0,341 

Gaz ziemny 13,3 0,202 

Biomasa (drewno) 4,33 0,395 

Olej opałowy 11,2 0,279 

Olej napędowy 11,9 0,267 

Benzyny silnikowe 12,3 0,249 

LPG 13,1 0,227 
Źródło: PORADNIK Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? 

Dla odbiorców miejskiej sieci ciepłowniczej konieczne jest przyjęcie odpowiedniego 

wskaźnika emisji, który został obliczony zgodnie z poniższym wzorem. 

𝐸𝐹𝐻 =
𝐶𝑂2𝐿𝑃𝐻 + 𝐶𝑂2𝐼𝐻 − 𝐶𝑂2𝐸𝐻

𝐿𝐻𝐶
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𝐸𝐹𝐻 − wskaźnik emisji dla energii cieplnej, [t/MWh] 

𝐶𝑂2𝐿𝑃𝐻 − emisja CO₂ towarzysząca lokalnej produkcji ciepła, [t], 

𝐶𝑂2𝐼𝐻 − emisja CO₂, związana z cieplem importowanym spoza terenu gminy, [t], 

𝐶𝑂2𝐸𝐻 − emisja CO₂ związana z ciepłem eksportowanym poza teren gminy, [t], 

𝐿𝐻𝐶 − lokalne zużycie ciepła, [MWh] 

𝐸𝐹𝐻 =
𝐶𝑂2𝐿𝑃𝐻 + 𝐶𝑂2𝐼𝐻 − 𝐶𝑂2𝐸𝐻

𝐿𝐻𝐶
 

𝐸𝐹𝐻 =
652,28

32486,67
 

𝐸𝐹𝐻 = 0,0201 t/MWh 

8.2 Obliczenia wielkości emisji CO₂ z obszaru Gminy Dobrzeń Wielki 

Całkowitą emisję CO₂ z obszaru Gminy Dobrzeń Wielki otrzymujemy poprzez zsumowanie 

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

w poszczególnych sektorach. Otrzymana wielkość stanowi podstawę do określenia celu 

redukcyjnego w tonach CO₂. 

W obliczeniach wielkości emisji wykorzystano wzór: 

𝐸𝐶𝑂2 = 𝐶 ∙ 𝐸𝐹 

𝐸𝐶𝑂2 − wielkość emisji CO₂ [Mg CO₂], 

𝐶 − wielkość zużycia energii [MWh] 

𝐸𝐹 − wskaźnik emisji CO₂ [MgCO₂/MWh]] 

Inwentaryzacja opierała się na zebraniu danych dotyczących zużycia poszczególnych 

nośników energii, wykorzystywanych na terenie Gminy. Dane zostały zebrane poprzez: 

 ankietyzację mieszkańców gminy, 

 ankietyzację budynków użyteczności publicznej, 

 ankietyzację przedsiębiorców, działających na ternie gminy, 

 współpracę z Urzędem Gminy, 

 współpracę z Urzędem Marszałkowskim. 
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Współpraca z jednostkami zewnętrznymi została nawiązana z : 

 PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, 

 TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole, 

 ELKOM Sp. z o.o. Brzezie k/Opola, 

 PGNiG Oddział handlowy w Zabrzu, 

 Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu, 

 Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

 Miejskim Zakładem Komunikacyjnym Sp. z o.o. 

 Przedsiębiorstwem Komunikacji samochodowej Sp. z o.o w Brzegu, 

 Przedsiębiorstwem Komunikacji samochodowej Sp. z o.o w Kluczborku, 

 Przedsiębiorstwem Komunikacji samochodowej Sp. z o.o w Namysłowie, 

 Przedsiębiorstwem Komunikacji samochodowej Sp. z o.o w Opolu, 

 Przedsiębiorstwem Komunikacji samochodowej Sp. z o.o w Ostrowie Wielkopolskim.
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Tabela 3 Końcowe zużycie energii - wyniki inwentaryzacji za 2013 r. 

Kategoria 

KOŃCOWE ZUŻYCIE ENERGII 

Ciepło 
Energia 

elektryczna 

Paliwa kopalne Energia odnawialna 
Razem 

Węgiel kamienny Koks Drewno Gaz ziemny Gaz ciekły Olej opałowy Olej napędowy Benzyna Słoneczna Geotermia 

[MWh] 

Budynki, 

wyposażenia / 

instalacje 
             

Budynki 

mieszkalne 
29 939 15 809 66 778 1 359 15 160 4 595 850 2 307 

  
143 - 136 940 

Budynki 

użyteczności 

publicznej 

1 470 431 402 - 29 804 257 - 
  

- - 3 394 

Budynki 

niemieszkalne 
1 077 9 828 4 886 - 2 833 16 336 762 4 606 

  
- - 40 328 

Oświetlenie uliczne 
 

1 025 
        

- - 1 025 

Budynki razem 32 487 27 093 72 066 1 359 18 021 21 735 1 869 6 914 - - 143 - 181 686 

Transport: 
             

Transport 

publiczny         
2 243 

 
- - 2 243 

Transport prywatny 
      

1 797 
 

18 986 17 174 - - 37 957 

Transport razem - - - - - - 1 797 - 21 229 17 174 - - 40 200 

Razem 32 487 28 118 72 066 1 359 18 021 21 735 3 666 6 914 21 229 17 174 143 - 221 886 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [1] 
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Tabela 4 Wielkość emisji CO2- wyniki inwentaryzacji za 2013 r. 

Kategoria 

WIELKOŚĆ EMISJI CO2 

Ciepło 
Energia 

elektryczna 

Paliwa kopalne Energia odnawialna 

Razem Węgiel 

kamienny 
Koks Drewno 

Gaz 

ziemny 

Gaz 

płynny 

Olej 

opałowy 

Olej 

napędowy  
Benzyna Słoneczna Geotermia 

[Mg CO2] 

Budynki, 

wyposażenia/instala

cje 
             

Budynki 

mieszkalne 
602 18 829 23 639 463 5 988 928 193 644 

  
- - 51 286 

Budynki 

użyteczności 

publicznej 

30 513 142 - 11 162 58 - 
  

- - 918 

Budynki 

niemieszkalne 
22 11 705 1 587 - 1 119 3 137 114 1 285 

  
- - 18 970 

Oświetlenie uliczne 
 

1 220 
  

- 
     

- - 1 220 

Budynki razem 653 31 048 25 369 463 7 118 4 228 366 1 929 - - - - 72 394 

Transport 
             

Transport publiczny 
        

599 
 

- - 599 

Transport prywatny 
      

204 
 

2 535 2 138 - - 4 877 

Transport razem - - - - - - 204 - 3 133 2 138 - - 5 476 

Razem 653 32 268 25 369 463 7 118 4 228 570 1 929 3 133 2 138 - - 77 870 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [1]
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9 DZIAŁANIA PLANOWANE DO 2020 ROKU 

9.1 Długoterminowa strategia- cele i zobowiązania 

Długoterminowa strategia Gminy Dobrzeń Wielki do 2020 r. będzie obejmować działania 

polegające na: 

 termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, 

 termomodernizacji budynków sektora mieszkaniowego, 

 zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy, 

 ograniczeniu zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej, 

 zwiększeniu zasięgu sieci ciepłowniczej oraz przyłączaniu nowych odbiorców, 

 zwiększeniu produkcji energii w skojarzeniu (zgłoszone Inwestycje PGE GiEK S.A.), 

 zmniejszenie emisji CO₂ w regionie Brzezie, poprzez dostawę pary do zakładu Knauf 

(zgłoszone Inwestycje PGE GiEK S.A.), 

 racjonalizacja zużycia ciepła w Elektrowni Opole (zgłoszone Inwestycje PGE GiEK 

S.A.), 

Działania będą realizowane poprzez: 

 określenie obszarów, na których przewiduje się uzupełnienie infrastruktury 

ciepłowniczej, gazowej i elektroenergetycznej, 

 wykorzystanie otwartego rynku energii elektrycznej, 

 zapisy prawa lokalnego, 

 uwzględnianie celów i zobowiązań w dokumentach strategicznych i planistycznych.  

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

zużycia energii finalnej oraz emisji CO₂ w 2013 w sektorach: 

 budynków użyteczności publicznej, dla których emisja CO₂ stanowi 1,2% udziału 

całkowitej emisji na terenie gminy. Budynki użyteczności publicznej to przede 

wszystkim budynki utrzymywane z budżetu , a więc głównie dotyczy to obiektów 

typu: szkoły, przedszkola, szpitale i przychodnie, budynki administracyjne, obiekty 

kulturalne i sportowe. W związku z tym władze Gminy dysponują możliwością 

wdrożenia działań, ograniczających zużycie energii finalnej, a tym samym emisję 

dwutlenku węgla. 
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 budynków niemieszkalnych, dla których emisja CO₂ stanowi 24,9% udziału 

całkowitej emisji na terenie gminy. W skład sektora obiektów niemieszkalnych 

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

stanowiących osobny sektor. 

 budynków mieszkalnych, dla których emisja CO₂ stanowi 66,8% udziału całkowitej 

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

jednorodzinna, wielorodzinna, budynki komunalne. Obecnie jest to drugi co wielkości 

udziału w całkowitej emisji sektor w gminie. Jednocześnie jest to sektor, na który 

władze gminy mogą mieć wpływ poprzez wprowadzenie systemu współfinansowania 

inwestycji obniżających zużycie emisji. 

 transportu, dla którego emisja CO₂ stanowi 2,5% udziału całkowitej emisji na terenie 

gminy. Sektor transportu podzielony jest na dwa podsektory: prywatny (pojazdy 

należące do osób fizycznych, przedsiębiorców) i publiczny (regionalni przewoźnicy 

działający na terenie gminy). Sektor transportu charakteryzuje się możliwościami 

redukcji emisji, jednak konieczna jest współpraca władz gminy w zakresie 

kształtowania układu komunikacyjnego i zasad ruchu. 

9.2 Planowane działania krótko i długoterminowe 

Planowane działania długoterminowe obejmują okres 2015-2025. W ramach zaplanowanych 

działań określono: 

 zakres działania, 

 podmioty odpowiedzialne za realizację, 

 harmonogram uwzględniający terminy realizacji, 

 szacowane koszty realizacji inwestycji, 

 oszczędności energii finalnej, 

 redukcję emisji CO₂, 

 wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

Efekty planowanych działań do 2020 r. przedstawiają się następująco: 

 Prognozowane oszczędności energii na poziomie 43 434,4 MWh, 

 Prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 808,9 MWh, 

 Prognozowana redukcja emisji CO₂ na poziomie 28 651,9 Mg CO₂. 
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Tabela 5 Planowane działania krótko i długoterminowe 

Sektor Obiekt/zadanie Opis 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Termin 

rozpoczęcia i 

zakończenia 

Szacowane 

koszty 

Roczne 

oszczędności 

energii 

Prognozowana  

produkcja energii 

ze źródeł 

odnawialnych 

Roczna 

redukcja 

emisji 

CO₂ 

Cel w 

zakresie 

oszczędności 

energii do 

2020 r. 

Cel w 

zakresie 

produkcji 

energii ze 

źródeł 

odnawialnych 

do 2020 r. 

Cel w 

zakresie 

redukcji 

emisji 

CO₂ do 

2020 r. 

MWh/rok MWh 
Mg 

CO₂/rok 
MWh MWh 

Mg 

CO₂ 

B
u

d
y

n
k

i 
u

ży
te

cz
n

o
śc

i 
p
u

b
li

cz
n

ej
 

Zespół 

Niepublicznych 

Szkół w Kup, ul. 

Stawowa 4, 46-082 

Kup 

Montaż kolektorów 

słonecznych  
ZNS w Kup 2015-2015 50000 10 10 2 

 

Budynek 

mieszkalny  

z programem 

terapeutycznym, ul. 

Karola Miarki 3, 

46-082 Kup 

Termomodernizacja: 

- docieplenie ścian 

obiektu, 

ZNS w Kup 2015-2016 91080 50 0 10 

Urząd Gminy 

Dobrzeń Wielki 

Termomodernizacja: 

- docieplenie ścian 

obiektu,  

- docieplenie dachu 

Referat 

Organizacyjny 
2016-2017 570420 350 0 7 

Gminny Ośrodek 

Kultury  ul. 

Namysłowska 20, 

 46-081 Dobrzeń 

Wielki 

Termomodernizacja 
Referat 

Organizacyjny 
2016-2017 295416 195 0 4 

Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa  w 

Dobrzeniu Małym, 

ul. Opolska 87,  

Termomodernizacja, 

wymiana źródła 

ciepła na odnawialne 

Referat 

Organizacyjny 
2016-2017 233326 150 53 0 
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46-081 Dobrzeń 

Wielki 

Modernizacja 

oświetlenia 

wbudowanego  

w Urzędzie Gminy 

Dobrze Wielki 

Wymiana 

tradycyjnego 

oświetlenia 

wbudowanego na 

energooszczędne 

Referat 

Organizacyjny 
2017-2020 360 000 2 - 2 

B
u

d
y

n
k

i 
m

ie
sz

k
al

n
e 

Dofinansowanie dla 

mieszkańców 

Gminy na wymianę 

źródła ciepła na 

bardziej 

ekologiczne oraz 

montaż kolektorów 

słonecznych 

Montaż kolektorów 

słonecznych- 100 

inwestycji 

Referat 

Organizacyjny 
2015-2018 

950 000 262 200 93 

Wymiana źródła 

ciepła na ekologiczne 

- 300 inwestycji 

2 160 000 3 360 - 1 836 

Rozbudowa sieci 

ciepłowniczej 

Rozbudowa sieci 

ciepłowniczej,  

z uwzględnieniem 

terenów nie objętych 

zasięgiem ciepła 

systemowego. 

Referat 

Organizacyjny 
2015-2020 1 000 000 4 506 - 1 576 

Budynki, wyposażenia/instalacje 2015-2020 5 710 242 8 886 263 3 530 35 741 809 13 756 

O
św

ie
tl

en
ie

 u
li

cz
n

e
 

Oświetlenie uliczne 

w Gminie Dobrzeń 

Wielki 

Wymiana oświetlenia 

ulicznego na lampy 

typu LED - 1362 szt. 

Referat 

Budownictwa 

i Gospodarki 

Komunalnej 

2015-2017 809 028 157 - 187 
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Oświetlenie uliczne 2015-2017 809 028- 157 - 187 785 - 935 

Z
ar

zą
d

za
n

ie
 e

fe
k

ty
w

n
o

śc
ią

 e
n
er

g
et

y
cz

n
ą 

Spójna polityka 

energetyczna 

• zarządzanie energią 

w obiektach 

użyteczności 

publicznej,  

• kształtowanie 

świadomości lokalnej 

społeczności  

w zakresie 

poszanowania energii 

i środowiska, 

• zachowanie zasad 

rozdziału usługi 

dystrybucji energii 

elektrycznej  

od zakupu energii  

w trybie przetargu 

nieograniczonego, 

•  uwzględnianie 

kryteriów 

efektywności 

energetycznej  

w definiowaniu 

wymagań 

dotyczących zakupu 

produktów i usług 

Referat 

Zamówień 

Publicznych 

2015-2025 b/n 57,7 0,0 9,0 

 

Wybrane budynki 

użyteczności 

publicznej 

W wybranych 

jednostkach 

budynków 

użyteczności 

publicznej 

prowadzenie 

monitoringu zużycia 

nośników energii 

Referat 

Organizacyjny 
2015-2025 b/n 72 - 22 

Zarządzanie efektywnością energetyczną 2015-2025 b/n 130 - 31 649 - 157 
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L
o

k
al

n
e 

ci
ep

ło
w

n
ic

tw
o

 

Promowanie 

wykorzystania 

wysokosprawnej 

kogeneracji 

Dostawa ciepła z 

Elektrowni Opole  

do kompleksu 

szklarniowego 

Świerkle 

PGE GiEK S.A. 2016-2018 70 000 000 
  

74 000 

 

Dostawa pary 

technologicznej  

do Zakładu Knauf  

w Brzeziu 

PGE GiEK S.A. 2015-2016 3 000 000 
 

- 
 

Racjonalizacja 

zużycia ciepła 

Racjonalizacja 

zużycia ciepła  

w Elektrowni Opole 

PGE GiEK S.A. 2014-2017 2 000 000 
  

1 000 

Lokalne ciepłownictwo 2016-2018 75 000 000 - - 75 000 - - - 

Świadom

ość 

energetyc

zna 

Współpraca z 

mieszkańcami oraz 

przedsiębiorcami 

działającymi na 

terenie Gminy 

Współpraca 

polegająca na 

prowadzeniu 

kampanii 

informacyjnych  

i promocyjnych  

w zakresie 

efektywności 

energetycznej oraz 

zrównoważonego 

rozwoju. 

Referat 

Organizacyjny 
2015-2025 b/n 1 565 - 3 451 

 

Współpraca ze stronami zainteresowanymi 2015-2025 b/n 1564,782079 0 3451 6259,128315 + 13804 

Razem 2015-2025 81 519 270 10737,7 263,0 82199,2 43434,4 808,9 28651,9 

*b/n- inwestycje beznakładowe 

Źródło: opracowanie własne 
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9.3 Szczegółowy opis działań 

9.3.1 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

Termomodernizacja ma na celu zmniejszenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynku. 

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

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

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

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

W wyniku zaplanowanych inwestycji przewiduje się zmniejszenie zużycia energii na 

poziomie 755 MWh, co daje redukcję emisji CO₂ o 23,0 Mg. 

Szacowany koszt inwestycji ocenia się na kwotę 1 240,2 tys. zł. Przedsięwzięcia zostaną 

sfinansowane z budżetu gminy i środków zewnętrznych. 

9.3.2 Monitoring zużycia nośników energii 

System monitoringu mediów energetycznych opiera się na gromadzeniu informacji przede 

wszystkim o zużyciu oraz kosztach, wykorzystywanych przez obiekty. Jest to pomocne 

w bieżącym zarządzaniu obiektami, poprzez obserwacje zmian wielkości zużywanych 

mediów, a tym samym ocenę stanu wykorzystania energii oraz budżetu. Dodatkowo systemy 

wspomagają w wykrywaniu poborów odbiegających od normy, co pozwala na szybką reakcję, 

minimalizującą straty. 

System monitoringu mediów energetycznych może być zbudowany w oparciu o serwis 

internetowy oraz bazę danych, pozwalając na regularne wprowadzanie danych o zużyciu  

oraz poniesionych kosztach zakupu mediów na podstawie faktur rozliczeniowych. Aktualna 

baza danych dotycząca sytuacji energetycznej analizowanej placówki pozwalana  

na efektywne wykorzystanie dostępnych narzędzi do zarządzania energią. 

Pomiar i analiza wykorzystania mediów umożliwia użytkownikowi porównanie zużycia 

z poszczególnych okresów, wskazując możliwe powody strat energii, co przekłada się  

na oszczędności bez większych nakładów finansowych. 

Przewidywana inwestycja nie wymaga nakładów finansowych, gdyż może opierać się  

na gromadzeniu danych w ogólnie dostępnych programach komputerowych. 

W wyniku zaplanowanej inwestycji przewiduje się ograniczenie zużycia energii oraz redukcję 

emisji o około 2-3%. 

Id: 84E308F9-673D-4823-B6FE-13DCA878C21C. Podpisany Strona 72



 

72 | S t r o n a  

 

9.3.3 Wymiana oświetlenia wbudowanego 

Obecnie na rynku dostępny jest znaczny wybór źródeł światła, zróżnicowanych pod 

względem zużycia energii, wydajności świetlnej i okresów eksploatacji. Jedną z najbardziej 

powszechnych tendencji na rynku oświetlenia jest odstępstwo od zwykłej żarówki 

o sprawności w granicach 4-5% na rzecz rozwiązań bardziej zaawansowanych 

technologicznie. Postępująca marginalizacja stosowania żarówek tradycyjnych spowodowana 

jest głównie ich wysoką energochłonnością i niską wydajnością świetlną (na poziomie 10-18 

lm/W). Zastępowane są one głównie żarówkami halogenowymi, o 25% większej skuteczności 

i 2-4 krotnie większej trwałości. Dzięki zdecydowanie lepszym parametrom pracy, żarówki 

halogenowe o mocy 20W mogą zastąpić tradycyjne żarówki o mocy 60W. Kolejnym 

rozwiązaniem technologicznym, które zyskuje coraz większy udział w rynku, jest świetlówka 

kompaktowa (fluorescencyjne źródło światła). W porównaniu do tradycyjnych żarówek, 

zużywają one pięciokrotnie mniej energii i wykazują się kilkukrotnie większym czasem 

pracy. W celu uzyskania znaczących oszczędności w kosztach ponoszonych na oświetlenie, 

niezbędne jest zainwestowanie w modernizację systemu poprzez: 

 zastosowanie urządzeń do regulacji i zdalnego sterowania natężeniem oświetlenia, 

 wymianę tradycyjnych żarówek na energooszczędne (świetlówki kompaktowe  

lub żarówki halogenowe), 

 dobór właściwych do zastosowania źródeł światła, 

 zastąpienie oświetlenia ogólnego oświetleniem ogólnym zlokalizowanym. 

Powyższe działania pozwalają na zaoszczędzenie zużycia energii średnio o 55-60%,  

co przekłada się na redukcję emisji na takim samym poziomie. 

Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych Gminy oraz funduszy zewnętrznych. 

Szacunkowa redukcja zużycia energii elektrycznej kształtuje się na poziomie 2,0 MWh 

a redukcja emisji CO₂ w granicach 2,0 Mg. 

9.3.4 Modernizacja oświetlenia ulicznego 

Modernizacja oświetlenia ulicznego obejmuje wymianę przestarzałych opraw rtęciowych  

o mocy od 125 W do 250 W i sodowych o mocy od 70 W do 150W. Inwestycja pozwala  

na uzyskanie spadku zużycia energii o około 45-55%, w zależności od struktury oświetlenia 

oraz zastosowanych rozwiązań. 

Warto rozważyć montaż lamp ładowanych za pomocą promieniowania słonecznego  

oraz wiatru. Jest to rozwiązane poprzez montaż na maszcie lamp baterii słonecznych  
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i wiatraków. Rozwiązanie to jest szczególnie interesujące ze względu na ograniczenie 

kosztów podłączenia sieci energetycznej do odległych od centrum terenów.  

W wyniku przeprowadzonej modernizacji przewiduje się ograniczenie zużycia energii 

o 157 MWh oraz redukcję emisji CO₂ o 187 Mg. 

Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych Gminy oraz funduszy zewnętrznych. 

9.3.5 Dofinansowanie do ekologicznego ogrzewania 

Podstawowym celem działań jest systemowe ograniczenie emisji substancji szkodliwych  

do atmosfery poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła. 

Założony cel osiąga się poprzez wprowadzanie: 

 ekologicznych, energooszczędnych urządzeń grzewczych, 

 odnawialnych źródeł energii (biomasa, układy solarne i inne), 

 możliwość realizacji kompleksowych. 

Realizacja programu pozwala na osiągnięcie 30-40% oszczędności energii oraz redukcji 

emisji CO₂. 

9.3.6 Rozszerzenie zasięgu sieci ciepłowniczej 

W ramach bieżącej działalności Gminy rozbudowa sieci ciepłowniczej, z uwzględnieniem 

terenów nie objętych zasięgiem ciepła systemowego. 

Realizacja programu pozwala na osiągnięcie 1,5-2,0% oszczędności energii oraz redukcji 

emisji CO₂. 

9.3.7 Zarządzanie efektywnością energetyczną 

Jednym z priorytetów zrównoważonego rozwoju w samorządzie powinna być spójna lokalna 

polityka energetyczna bazująca na obowiązujących aktach prawnych oraz funkcjonujących 

dokumentach strategicznych. 

Fundamentem uskutecznienia polityki energetycznej jest budowa świadomości władz 

samorządowych w zakresie korzyści ekologicznych i ekonomicznych jakie można osiągnąć 

poprzez jej realizację oraz posiadanie wykwalifikowanych służb dzięki którym miasto 

wywiąże się z narzuconych zadań i sprawnie wykorzysta uprawnienia jakie daje 

obowiązujący stan prawny. 

Elementami prowadzenia spójnej lokalnej polityki energetycznej realizującej zasady 

zrównoważonego rozwoju są:  
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 planowanie energetyczne oraz realizacja zapisów zawartych w „Założeniach do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe”, 

 zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej, uwzględniające 

optymalizację zużyć sieciowych mediów energetycznych oraz ochronę zasobów 

wodnych, 

 kształtowanie świadomości lokalnej społeczności w zakresie poszanowania energii 

i środowiska, 

 zachowanie zasad rozdziału usługi dystrybucji energii elektrycznej od zakupu energii 

w trybie przetargu nieograniczonego, 

  uwzględnianie kryteriów efektywności energetycznej w definiowaniu wymagań 

dotyczących zakupu produktów i usług. 

Stosowanie powyższych zaleceń pozwala na 0,5-1% oszczędności energii oraz redukcji emisji 

CO2 w sektorze budynków użyteczności publicznej. 

9.3.8 Współpraca ze stronami zainteresowanymi 

Współpraca polegająca na prowadzeniu kampanii informacyjnych i promocyjnych w zakresie 

efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju. 

Współpraca z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami działającymi na terenie Gminy powinna 

opierać się na poruszaniu problematycznych tematów takich jak sposoby na zmniejszenie 

zużycia nośników energii.  

Konsekwentnie realizowane działania informacyjno-promocyjne pozwalają na osiągnięcie 

oszczędności energii i redukcję CO₂ na poziomie 0,5% w sektorze mieszkaniowym, 

przedsiębiorców oraz transportu prywatnego. 
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9.3.9 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji 

Dostawa ciepła z Elektrowni Opole do kompleksu szklarniowego Świerkle 

Zadanie inwestycyjne jest związane z realizacją czynności zmierzających do dostawy ciepła 

w postaci wody sieciowej z PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole do kompleksu 

szklarniowego usytuowanego na terenie gminy Dobrzeń Wielki w miejscowości Świerkle. 

Planowana inwestycja przyczyni się do wzrostu produkcji energii elektrycznej 

w wysokosprawnej kogeneracji docelowo o około 210 000MWh/rok oraz doprowadzi  

do istotnego zmniejszenia emisji substancji do otoczenia, w tym CO₂ na poziomie 

100 000 Mg/rok w przypadku porównania do układów rozdzielonych opalanych węglem. 

W przypadku przyjęcia jako bazy do porównania układów gospodarki rozdzielonej opalanej 

gazem ziemnym korzyści ekologiczne z tytułu zmniejszenia CO₂ będą się kształtować  

na poziomie 74 000 Mg/rok. Planowana inwestycja przyczyni się do realizacji planu 

gospodarki niskoemisyjnej poprzez uniknięcie niskoemisyjnej produkcji ciepła na terenie 

kompleksu szklarniowego opartej na węglu lub gazie i zastąpienie jej skojarzoną produkcją 

energii elektrycznej i ciepła w Elektrowni Opole. 

Dostawa pary technologicznej do Zakładu Knauf w Brzeziu 

Zadanie inwestycyjne polega na realizacji czynności zmierzających do dostawy ciepła  

w postaci pary technologicznej z Oddziału Elektrownia Opole do zakładu Knauf, 

zlokalizowanego w Brzeziu koło Opola, na terenie gminy Dobrzeń Wielki. 

Planowana inwestycja przyczyni się do wzrostu produkcji energii elektrycznej  

w wysokosprawnej kogeneracji o około 47 000 MWh/rok. Planowana inwestycja przyczyni 

się do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej poprzez zastąpienie produkcji ciepła opartej 

na gazie w zakładzie Knauf na skojarzoną produkcję energii elektrycznej i ciepła  

w Elektrowni Opole. 

Racjonalizacja zużycia ciepła w Elektrowni Opole 

Zadanie inwestycyjne jest związane z realizacją czynności, zmierzających do poprawy 

efektywności systemu ciepłowniczego potrzeb własnych Elektrowni Opole, poprzez 

planowaną realizację przedsięwzięć inwestycyjnych obejmujących: 

 wykonanie modernizacji sieci ciepłowniczej, 
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 wykonanie modernizacji instalacji wewnętrznych, 

 wykonanie termomodernizacji obiektów. 

W wyniku oszczędności zużycia ciepła na potrzeby własne zmniejszy się zużycie energii 

pierwotnej paliwa produkcyjnego, pozostałych materiałów produkcyjnych, usług 

transportowych i obcych z tym związanych oraz emisją do środowiska w tym dwutlenku 

węgla na poziomie 1000 Mg CO₂/rok. 
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UZASADNIENIE

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki to dokument pozwalający na zdążanie do

osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego Europy. Istotą planu jest osiągnięcie korzyści

ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.

Przedstawia on aktualną ocenę stanu zanieczyszczenia powietrza w Gminie oraz wskazuje działania w

zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z

odnawialnych źródeł. W zakres Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki wchodzi

również baza inwentaryzacji emisji CO₂. W dokumencie ukazano także zmiany zapotrzebowania na rynku

energetycznym oraz przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie poszczególnych nośników energii i odbiorców.

Analiza ta pozwoli na obiektywną ocenę techniczną i finansową ich wykonalności wraz z możliwością

wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Opracowany Plan jest dokumentem, który posłuży do wdrożenia priorytetów polskiej polityki

energetycznej, wzrostu konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej, a także wpłynie na

ochronę środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami działalności energetycznej, związanej z

wytwarzaniem i dystrybucją energii i paliw.

Opracowanie Planu wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej,

przyjętych przez Radę Ministrów dnia 16 sierpnia 2011r., a jego treść i zakres wynikają ze „Szczegółowych

zaleceń dotyczących struktury planu gospodarki niskoemisyjnej” będących załącznikiem nr 9 Regulaminu

Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,

ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Został on stworzony

również w oparciu o dokumenty strategiczne województwa opolskiego, powiatu opolskiego oraz dokumenty

strategiczne Gminy Dobrzeń Wielki.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki pomoże również 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 2011 r. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.) oraz

umożliwi Gminie ubieganie się o dofinansowanie ze środków zarówno krajowych, jak i europejskich.

Uchwalenie Planu przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki otwiera drogę dla jednostek samorządu

terytorialnego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni

mieszkaniowych o przyznanie dofinansowania dla inwestycji, takich jak np.: termomodernizacja budynków

publicznych i mieszkalnych, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, wymiana oświetlenia

wewnętrznego i ulicznego, rozbudowa sieci ciepłowniczej, modernizacja indywidualnych kotłowni, itp.
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