
UCHWAŁA NR XLIV/367/2018
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994),  Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

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

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIII/103/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Załącznik do uchwały Nr XLIV/367/2018

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 24 maja 2018 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

DLA GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Dobrzeń Wielki, maj 2018 roku
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Zamawiający:

Gmina Dobrzeń Wielki

46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
Tel.: 77 469 55 25
Fax.: 77 469 54 83
E-mail:  

ug@dobrzenwielki.pl
 

WWW:  
www.dobrzenwielki.pl
 

Wykonawca:

ATsys.pl Sp. z.o.o. Spółka Komandytowa
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice

NIP: 634-28-17-144
REGON: 243232469
KRS: 0000457756

E-mail:  
kontakt@atsys.pl
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STRESZCZENIE

Część ogólna 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:

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

2) wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE z obecnych 8,5 do 20%w 2020r.; dla Polski ustalono
wzrost z 7 do 15%,

3) zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%.

Celem niniejszego opracowania jest m.in.:

1) wskazanie działań służących poprawie jakości powietrza w Gminie Dobrzeń Wielki,

2) ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych i mieszkaniowych,

3) umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej,

4) zwiększenie efektywności energetycznej.

Rozdział zawiera również informacje na temat aspektów organizacyjnych i finansowych wdrażania Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki. W szczególności definiuje podstawowe
informacje na temat:

1) Struktury organizacyjnej gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy,

2) Wykorzystywanych zasobów ludzkich,

3) Budżetu i źródła finansowania inwestycji zawartych w dokumencie,

4) Planu wdrażania, monitorowania i weryfikacji.

Niniejsze opracowanie ma na celu określenie wartości i sposobów redukcji emisji gazów cieplarnianych do
roku 2020, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji energii finalnej
na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.

Zaplanowane do realizacji działania na lata 2017-2020 pozwolą na:

 Prognozowane oszczędności energii na poziomie 1297 MWh/rok w okresie 2017-2020,

Prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 328 MWh/rok w okresie 2017-2020,

 Prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 562 Mg CO2/rok w okresie 2017-2020.#

Założone w planie działania z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania OZE
zakładają osiągnięcie do 2020 roku:

 redukcję zużycia energii finalnej o 0,86%;

 zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych do 8,62%;

 redukcję emisji dwutlenku węgla o 1,03%.

Zgodność planu gospodarki niskoemisyjnej z dokumentami strategicznym

Plan gospodarki niskoemisyjnej zachowuje zgodność z dokumentami strategicznymina poziomie
europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. W rozdziale wskazana została zgodność dokumentu z:

1) Unijnymi dokumentami strategicznymi, do których należą:

a) Strategia „Europa 2020”

b) Dyrektywami UE w zakresie gospodarki niskoemisyjnej,

2) krajowymi dokumentami strategicznymi, do których należą:

a) Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016
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b) Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności

c) Strategia Rozwoju Kraju 2020

d) Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

3) dokumentami strategicznymi województwa,

4) strategicznymi dokumentami powiatu,

5) dokumentami strategicznymi Gminy Dobrzeń Wielki.

Ogólna charakterystyka gminy

W rozdziale scharakteryzowana został ogólna bieżąca sytuacja społeczno-gospodarcza gminy.
W szczególności odniesiono się do takich zagadnień jak:

1) położenie gminy, podział administracyjny,

2) demografia,

3) klimat,

4) mieszkalnictwo,

5) przedsiębiorcy,

6) rolnictwo,

7) leśnictwo.

Opis infrastruktury technicznej

Na podstawie danych zawartych w dokumentach strategicznych Gminy Dobrzeń Wielki, aktualnych danych
przekazanych przez dostawców ciepła oraz informacji od odbiorców pozyskanych w wyniku badań
ankietowych sporządzono analizę stanu istniejącego systemu ciepłowniczego, systemu gazowniczego
i elektroenergetycznego.

Charakterystyka głównych sektorów odbiorców energii

W rozdziale scharakteryzowane zostały sektory wpływające na emisję dwutlenku węglana terenie gminy
w odniesieniu do roku bazowego. Opisano wpływ na emisję sektorówdo których należą:

1) budynki i źródła ciepła na terenie gminy, w tym:

a) budownictwo mieszkalne,

b) budynki użyteczności publicznej;

2) transport na terenie gminy, w tym:

a) transport ogółem,

b) publiczny transport zbiorowy;

3) oświetlenie uliczne na terenie gminy;

4) działalność gospodarcza na terenie gminy;

5) gospodarka odpadami na terenie gminy.

Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji CO2

W celu określenia stanu aktualnego tj. oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych,
przeprowadzono inwentaryzację obejmującą gminę w granicach administracyjnych.

Inwentaryzacja obejmowała wszystkie sektory związane z produkcją gazów cieplarnianych, wynikających
ze zużycia energii finalnej. Zużycie energii finalnej wynika z użytkowania:

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

2) energii elektrycznej,

3) energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
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W ramach określenia zużycia energii finalnej, w inwentaryzacji zostały uwzględnione sektory,
określające:

1) końcowe zużycie energii w budynkach, urządzeniach i przemyśle,

2) końcowe zużycie energii w transporcie,

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

Identyfikacja obszarów problemowych

Cele i zobowiązania strategii długoterminowej opierają się na zebranych danych na temat zużycia energii
finalnej oraz emisji CO2 w 2017 w sektorach:

 Budynków użyteczności publicznej, dla których emisja CO2 stanowi 2,34% udziału całkowitej emisji na
terenie gminy. Sektor ten stanowią głównie obiekty szkół, przedszkoli, przychodni, budynki
administracyjne, obiekty kulturalne i  sportowe na terenie gminy. Władze gminy dysponują bezpośrednimi
narzędziami, których celem jest ograniczenie zużycia energii finalnej, a tym samym redukcja emisji
dwutlenku węgla;

 Budynków, należących do przedsiębiorców dla których emisja CO2 stanowi 39,34% udziału całkowitej
emisji na terenie gminy. W skład sektora tych obiektów wchodzą usługi, handel, przemysł itp. bez
budynków użyteczności publicznej, stanowiących osobny sektor;

 Budynków mieszkalnych dla których emisja CO2 stanowi 51,46% udziału całkowitej emisji na terenie
gminy. W skład sektora obiektów mieszkalnych wchodzi zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna.
Jednocześnie jest to sektor, na który władze gminy mogą mieć wpływ poprzez wprowadzenie systemu
współfinansowania inwestycji, obniżających zużycie emisji

 Oświetlania, dla którego emisja CO2 stanowi 0,38% udziału całkowitej emisji na terenie gminy;

 Transportu ogółem, dla którego emisja CO2 stanowi 6,48% udziału całkowitej emisji na terenie gminy;

Działania planowane do 2020 roku

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 efektywności energetycznej,

 zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora transportu.

Zaplanowane do realizacji działania na lata 2017-2020 pozwolą na:

 Prognozowane oszczędności energii na poziomie 120 MWh/rok w okresie 2017-2020,

 Prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 153 MWh/rok w okresie 2017-2020,

 Prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 150 Mg CO2/rok w okresie 2017-2020.#

Założone w planie działania z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania OZE
zakładają osiągnięcie do 2020 roku:

 redukcję zużycia energii finalnej o 0,03%;

 zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych do 8,42%;

 redukcję emisji dwutlenku węgla o 0,23%.

Finansowanie inwestycji ujętych w planie

W rozdziale zawarto informacje niezbędne w zakresie finansowania zewnętrznego inwestycji zawartych
w planie. Opisano możliwości jakie dają dostępne obecnie na rynku:

1. Środki krajowe:
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a) Działania wspierane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej,

b) Programy realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej,

c) Kredyty realizowane przez Bank Ochrony Środowiska;

2. Środki europejskie:

a) Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020,

b) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,

c) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Oddziaływanie na środowisko

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki nie wyznacza ram dla późniejszej
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a realizacja postanowień tego
dokumentu, przy przestrzeganiu odpowiednich procedur bezpiecznego postępowania oraz przepisów bhp,
nie powinna spowodować wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Ponadto
wszelkie ustalenia zawarte w ww. dokumencie dotyczą obszaru mieszczącego się wyłącznie w obszarze
Gminy Dobrzeń Wielki. Program w swoich założeniach i celach nie będzie oddziaływał transgranicznie.
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CZĘŚĆ OGÓLNA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania

Podstawą do opracowania tego dokumentu i określenia jego celów były:

 Dyrektywa 3x20, wskazującą na najważniejsze podstawy tego dokumentu:

oredukcję emisji gazów cieplarnianych,

ozwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,

oredukcję zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności
energetycznej.

 Metodologia zawarta w dokumencie pn. PORADNIK Jak opracować plan działańna rzecz
zrównoważonej energii (SEAP)?

 Wytyczne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw związku z realizacją
Planu gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 –
2013 Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plany gospodarki niskoemisyjnej.

 Dokumenty wskazujące na zjawisko emisji obowiązujące na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.

Zgodnie z wyżej wymienionymi dokumentami Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Dobrzeń Wielki został sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o dane zawarte w przygotowanej bazie
inwentaryzacyjnej. Jednocześnie odnosi się do celów i zakresów wyznaczonych przez wszystkie z tych
dokumentów.

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:

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

2. 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%,

3. zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%.

Zakres Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki obejmuje m.in.:

1. ocenę aktualnego stanu środowiska wraz z identyfikacją obszarów problemowych,

2. stworzenie bazy emisji CO2 w oparciu o inwentaryzację źródeł ciepła na terenie Gminy,

3. wskazanie optymalnych działań i zadań na okres objęty planem,

4. monitoring emisji CO2 na terenie Gminy,

5. określenie poziomu redukcji CO2 w stosunku do roku bazowego,

6. określenie redukcji zużycia energii finalnej,

7. określenie tendencji zużycia energii ze źródeł odnawialnych,

8. plan wdrażania programu z uwzględnieniem jego monitorowania,

9. przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych i ich źródła
finansowania.

Zakres Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki odnosi się do całego obszaru Gminy
Dobrzeń Wielki.

Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest m.in.:

Wskazanie działań służących poprawie jakości powietrza w Gminie Dobrzeń Wielki
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W niniejszym opracowaniu zawarto ocenę jakości powietrza w Gminie Dobrzeń Wielki, 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- i wielorodzinnych, budynków użyteczności
publicznej oraz udział zanieczyszczeń przemysłowych i komunikacyjnych. Inwentaryzacja źródeł emisji oraz jej
analiza umożliwiają wskazanie zadań proponowanych do osiągnięcia założonych celów.

Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych i
mieszkaniowych.

Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych i mieszkaniowych
rozumiane jest z jednej strony jako określenie obszarów, w których istnieją nadwyżki w zakresie
poszczególnych systemów przesyłowych na poziomie adekwatnym do potrzeb, a z drugiej jako analiza
możliwości rozumianych na poziomie rezerw terenowych, wynikających z kierunków rozwoju Gminy Dobrzeń
Wielki.
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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.

Cele strategiczne i szczegółowe gospodarki niskoemisyjnej

Z celów stanowiących podstawę do przygotowania opracowania jakim jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
wynikają cele strategicznej stanowiące podstawę do określenia działań związanych z efektywnością
energetyczną na terenie gminy. Poniżej przedstawiono schemat struktury celów gospodarki niskoemisyjnej
Gminy Dobrzeń Wielki.

Rysunek Schemat celów strategicznych i szczegółowych gospodarki niskoemisyjnej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentu PGN

Cel strategiczny

Cel strategiczny został określony jako:

Poprawa jakości życia na terenie Gminy Dobrzeń Wielki poprzez prowadzenie racjonalnego
gospodarowania zasobami i energią.

Cel strategiczny w wyżej zaproponowanej postaci stanowi podstawę do opracowania celów szczegółowych,
które będą odpowiadać na wymagania postawione przed jednostkami samorządowymi przez pakiet
klimatyczno-energetyczny, a także dyrektywy 3x20.

Zaplanowane do realizacji działania na lata 2017-2020 pozwolą na:

 Prognozowane oszczędności energii na poziomie 1297 MWh/rok w okresie 2017-2020,

 Prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 328 MWh/rok w okresie 2017-2020,

 Prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 562 Mg CO2/rok w okresie 2017-2020.#

Założone w planie działania z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania OZE
zakładają osiągnięcie do 2020 roku:

 redukcję zużycia energii finalnej o 0,86%;

 zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych do 8,62%;

 redukcję emisji dwutlenku węgla o 1,03%.

Cele szczegółowe

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

1. Redukcja emisji CO2 w Gminie Dobrzeń Wielki,

2. Zwiększenie udziału wykorzystania energii odnawialnej na terenie Gminy Dobrzeń Wielki,

3. Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach zlokalizowanych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki,

4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza

Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Dobrzeń Wielki możliwa będzie dzięki zmniejszeniu emisji
CO2 pochodzącej ze źródeł w obiektach jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynkach użyteczności
publicznej oraz przemysłowych i komunikacyjnych. Z celu wynika ogół działań związanych z obniżeniem
emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
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Zwiększenie udziału wykorzystania energii odnawialnej na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

Cel stanowi wspieranie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii, a także wykorzystanie możliwie
jak największej ilości dostępnych nowoczesnych technologii służących zwiększeniu niezależności
energetycznej na terenie Gminy Dobrzeń Wielki zarówno osób fizycznych, przedsiębiorstw, jak i obiektów
użyteczności publicznej.

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

1. Wsparcie przy pozyskiwaniu wsparcia finansowego przez mieszkańców i pozostałe podmioty z terenu
Gminy Dobrzeń Wielki na inwestycje związane z wykorzystaniem ekologicznych i odnawialnych źródeł energii
w budynkach mieszkalnych, przemysłowych i usługowych.

2. Wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej.

3. Współpracy z przedsiębiorcami, którzy budują i finansują inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł
energii na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.

Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach zlokalizowanych na terenie Gminy Dobrzeń
Wielki

Cel stanowi, iż niezbędne jest podejmowanie spójnych działań zwiększających efektywność energetyczną na
terenie Gminy zarówno inwestycyjnych, jak i nieinwestycyjnych. Konieczna jest realizacja inwestycji
wykorzystujących nowoczesne technologie i materiały zwiększające efektywność energetyczną obiektów
zlokalizowanych na terenie Gminy. Ponadto niezbędne jest zwiększanie świadomości ekologicznej poprzez
regularne kampanie promocyjne i akcje informacyjne.
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Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza

Działania ujęte w planie oraz ich kierunki zachowują zgodność z Programem Ochrony Powietrza.
Rozwinięciem tego celu są zaproponowane w ww. dokumencie działania niezbędne do przywrócenia
standardów jakości powietrza.

Kompleksowa ocena i wskazanie koniecznych do podjęcia zadań wraz z harmonogramem zostały
opracowane w Programie ochrony powietrza dla województwa, w którym wskazane zostały również poziomy
wartości stężeń dopuszczalnych. Opracowany Program ochrony powietrza określa działania wraz z analizą
przestrzenną wpływu emisji napływowej,a działania wpisane w Planie są spójne z zapisami Programu.

Planuje się redukcję zanieczyszczeń w wysokości:

 Pył PM 10: 217,89 kg/rok,

 Pył PM 2,5: 194,65 kg/rok,

 Benzo(a)piren: 261,47 mg/rok,

 SO2: 871,56 kg/rok,

 NOx: 153,01 kg/rok.

Aspekty organizacyjne i finansowe

Struktura organizacyjna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki jest dokumentem strategicznym wyznaczającym
kierunki działań i cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, podwyższenia efektywności
energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Najistotniejszym elementem Planu jest etap
wdrożeniowy, obejmujący wpisane w harmonogramie inwestycje i zadania, za realizację którego
odpowiedzialny jest Wójt Gminy. To na nim spoczywa odpowiedzialność realizowanej polityki ekologicznej
Gminyi od realizacji założeń wpisanych do Planu zależy wpływ na życie mieszkańców i środowisko naturalne
omawianego obszaru.

Realizacja poszczególnych zadań wskazanych w Planie i Wieloletniej Prognozie Finansowej zostanie
każdorazowo poprzedzona stworzeniem szczegółowych planów z wyznaczeniem odpowiedzialnych osób
i harmonogramu realizacji. Ponadto, obejmować będzie, jeślito będzie konieczne, przeprowadzenie oceny
oddziaływania na środowisko wraz z propozycją działań ograniczających ewentualny, negatywny wpływ.
W celu stworzenia niezbędnego nadzoru organizacyjnego i monitoringu działań, możliwe jest powołanie,
początkowo jednostki, a docelowo, zespołu koordynującego.

Osoba odpowiedzialna, pełniąca rolę koordynatora, powinna cechować się znajomością problematyki
środowiskowej i energetycznej, a także zajmować się systemem zarządzania energią w Gminie. Do jej
bezpośrednich zadań, oprócz nadzoru nad realizacją założeń Planu poprzez podmioty zależne, jak i działania
Gminy, będzie również współpraca i wsparcie nad inwestycjami przedsiębiorstw, podmiotów niezależnych
i działaniami własnymi mieszkańców. Niezbędne jest również aby koordynator systematycznie pozyskiwał
i aktualizował informacje dotyczące zużycia energii jak i emisji gazów cieplarnianych we wspólnej bazie dla
obszaru Gminy Dobrzeń Wielki. Dodatkowymi zadaniami koordynatora będzie raportowanie postępów prac
związanych z wdrażaniem zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z monitoringiem dostępności
zewnętrznych źródeł finansowania i prowadzeniem akcji informacyjnej wśród mieszkańców.

Niezależnie, wszystkie jednostki podległe Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki, powinny uwzględniać zapisy
Planu w działaniach przez nie realizowane, a także we wszystkich tworzonych, bądź współtworzonych,
dokumentach strategicznych, planistycznych, zapisach prawa lokalnego i wewnętrznych regulaminach czy
instrukcjach. Rolą koordynatora będzie prowadzenie regularnych szkoleń i stworzenie, w razie potrzeby,
w ramach struktury organizacyjnej, dodatkowych jednostek odpowiedzialnych za wskazany obszar
interwencyjny lub inwestycję. Te osoby będą współtworzyć zespół doradczy odpowiedzialny za gospodarkę
niskoemisyjną na terenie Gminy.

Realizacja polityki gospodarki niskoemisyjnej zakłada wykorzystanie personelu pracującego w Urzędzie
Gminy i jednostkach podległych, a także współpracę z organizacjami pozarządowymi i fundacjami
zajmującymi się pokrewną tematyką na obszarze Gminy. Możliwe jest również jednak wykorzystanie doradców
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zewnętrznych, wyspecjalizowanych firm konsultingowych i jednostek komercyjnych w celu prowadzenia
kompleksowych działań i uzyskania najlepszych możliwych rezultatów wdrożeniowych.

Osoba koordynująca wykonanie planu, odpowiedzialna również za systemy zarządzania energią (SZE),
zgodnie z normą PN-EN ISO 50001, będzie wdrażać, utrzymywać i udoskonalać SZE, współpracować
z przedstawicielami kierownictwa we wspieraniu działań wraz z przygotowywaniem raportów i ewaluacją
wskaźników, kryteriów i metod.

Budżet i źródła finansowania inwestycji

Finansowanie inwestycji i działań zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej pochodzić będzie ze
środków własnych Gminy, jak i ze środków zewnętrznych w ramach pozyskanych dotacji lub współpracy
ponadregionalnej. Niezbędne nakłady finansowe ujęte zostaną w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz
w budżecie Gminy, a pozyskiwane środki zewnętrzne zależeć będą od wdrażanych programów dotacyjnych.

W związku z brakiem możliwości zaplanowania w sposób sztywny wydatków, szczegółowe kwoty ujęte
w Planie są przewidziane na realizację zadań krótkoterminowych i powinny być, wraz z zapisami Planu,
aktualizowane w oparciu o przeprowadzone analizy i wyceny poszczególnych inwestycji. Aktualizacja
nakładów finansowych i harmonogramu wdrożeniowego wynikać może również z pojawiających się
możliwości dotacyjnych lub pożyczkowych ze źródeł zewnętrznych.

W ramach corocznego planowania budżetu Gminy, osoba koordynująca we współpracy z wszystkimi
jednostkami odpowiedzialnymi zobowiązani są do zabezpieczenia środków w danym roku na wskazany
w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej cel, a w przypadku wystąpienia nadwyżek lub braków budżetowych będą
one odpowiednio modyfikowane.

Monitoring i ocena Planu będzie finansowana w ramach środków własnych Gminy Dobrzeń Wielki.

Plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem podlegającym bieżącej ocenie i regularnemu
monitoringowi z uwagi na jego istotny wpływ na politykę środowiskową i inwestycje. Zalecane jest
sporządzenie, najlepiej corocznych, a przynajmniej raz na dwa lata, sprawozdań, w których zostanie wskazany
obecny stan realizacji, określony stan środowiska łącznie ze zużywaną energią elektryczną i emisją gazów
cieplarnianych oraz wielkością emisji pyłów i benzo(a)pierenu, produkcją energii z odnawialnych źródeł
energii z OZE, a także prognozowany dalszy etap wdrażania zapisów i działań koordynujących.

Kluczową rolę w monitoringu i weryfikacji będzie pełnił koordynator, który, dzięki prowadzonej bazie
i systemowi zarządzania energią, będzie w stanie na bieżąco sporządzać raporty, a także ocenić postęp
wdrażania wpisanych w Planie zadań.

Wskazane jest, aby co najmniej, raz na cztery lata, sporządzana była inwentaryzacja monitorująca (MEI),
stanowiącą załącznik do raportu wdrażania Planu. Opracowanie inwentaryzacji monitoringowych pozwala na
ocenę dotychczasowych efektów realizowanych działań i stanowi podstawę do aktualizacji Planu.

Raport wraz w wynikami inwentaryzacji (MEI) informować będzie o działaniach zrealizowanych i ich
wpływie na zużycie energii i wielkość emisji dwutlenku węgla wraz z uwzględnieniem wielkości oszczędności
energii, zwiększenia produkcji z odnawialnych źródeł energii i redukcji emisji dwutlenku węgla, a także
pozostałych zanieczyszczeń. Odpowiednio sporządzony raport stanowi podstawę do analizy wdrażania zapisów,
a tym samym ocenę realizacji założonych celów i może posłużyć do podjęcia przez Gminę decyzji
o konieczności przeprowadzenia aktualizacji Planu.

Raport będzie zawierał informacje w postaci:

1. Odniesienie się do ogólnych celów wskazanych w PGN

a.Przywołanie celów,

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

2. Opis stanu realizacji PGN:

a.Przydzielone środki i zasoby do realizacji.

b.Realizowane działania.

c.Napotkane problemy w realizacji.
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3. Wyniki inwentaryzacji emisji:

a.Pod warunkiem, iż będzie prowadzona w okresie od przeprowadzenia ostatniego raportu, podsumowanie
aktualnej inwentaryzacji emisji i porównanie jej z inwentaryzacją bazową.

4. Ocena realizacji oraz propozycja działań korygujących.

5. Stan realizacji działań:

a.Zestawienie aktualnie osiąganych rezultatów zrealizowanych działań.

Monitoring, sprawozdanie z wdrożenia Planu opiera się na:

1. otrzymanych oszczędnościach energii na podstawie audytów energetycznych,

2. monitorowaniu rzeczywistego zużycia energii elektrycznej, ciepła, paliw kopalnych oraz wody w budynkach
użyteczności publicznej,

3. monitorowaniu zużycia energii elektrycznej zużytej na oświetlenie uliczne.

Główne wskaźniki służące do monitorowania realizacji planu to:

1. Roczne oszczędności energii finalnej (w MWh),

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

3. Roczna redukcja emisji CO2 (w Mg).

Tabela Proponowane wskaźniki monitoringu realizacji planowanych działań

Nazwa wskaźnika Jednostka Źródło

Roczna oszczędność energii finalnej MWh/rok
 Świadectwo energetyczne
 Dane szacunkowe na podstawie faktycznego
zużycia energii
 Audyt energetyczny

Roczna produkcja energii z OZE MWh/rok

Roczna redukcja emisji CO2 Mg/rok

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentu PGN

Każda wskazana w Planie inwestycja może, ponadto, mieć ustalony dodatkowy wskaźnik monitorowania,
stanowiący element wspierający dla wskaźników wymienionych w tabeli powyżej. Jednak ustalenie tych
kryteriów powinno odbywać się indywidualnie w zależności od specyfiki, zakresu i uwarunkowań danej
inwestycji.

W związku z powyższym wskaźniki określone jako cele dla realizacji gospodarki niskoemisyjnej mogą się
zmieniać w czasie obowiązywania i realizacji planu. Zmiany te będą wynikały z bieżących możliwości
finansowych.

Nadzorowanie i zbieranie informacji na temat wskaźników monitorowania będzie możliwe poprzez bazę
emisji. W trakcie realizacji założeń planu będzie istniała możliwość jego aktualizowania w związku ze
zmianami wynikającymi z bieżących potrzeb w zakresie działań inwestycyjnych, a także technicznej
i organizacyjnej możliwości wykonania założonych planów. Wprowadzanie zmian w Planie wraz
z aktualizacjami listy inwestycji będzie odbywać się poprzez Uchwałę Rady Gminy, po wcześniejszym
zaopiniowaniu dokumentu przez jednostki odpowiedzialne za ochronę środowiska w zakresie przeprowadzania
procedury oddziaływania na środowisko

Identyfikacja interesariuszy

W opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki włączyło się wiele podmiotów
instytucjonalnych, prywatnych oraz osób fizycznych. Interesariusze ci, przede wszystkim, przekazywali
niezbędne do stworzenia Planu i bazy inwentaryzacji emisji informacje, w tym także informacje o planowanych
inwestycjach, które opisane zostały w dalszej części Planu. Utrzymywany był stały kontakt z interesariuszami,
w tym drogą elektroniczną. Udział interesariuszy nie ogranicza się jednak tylko do przekazywania informacji.
Są oni odpowiedzialni za realizację działań, które opisane zostały w niniejszym Planie.
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Poniżej przedstawiono listę głównych interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:

 Władze gminy - Gmina jako Zleceniodawca Planu i główny podmiot odpowiedzialny za jego wykonanie.

 Przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi na terenie Gminy (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, transport
publiczny) - przekazywali informacje na temat stanu budynków oraz planowanych inwestycji, a także
zużywanych paliw;

 Gestorzy systemów energetycznych – przekazywali informacje na temat zużycia energii cieplnej i paliw,
stanu technicznego istniejącej infrastruktury oraz planowanych inwestycji;

 Mieszkańcy gminy - mieszkańcy przekazali informacje na temat stanu technicznego zamieszkiwanych
budynków, prywatnych środków transportu, ich charakterystyki oraz zużywanych nośników energetycznych.

Na terenie Gminy występują wspólnoty mieszkaniowe, które jednak nie były zainteresowane pomocą
w opracowaniu planu, w związku z tym, nie stanowią one grupy interesariuszy opisanej wyżej.

Dla dokumentu zostały przeprowadzone konsultacje społeczne których podsumowanie stanowi załącznik nr
3 do dokumentu.
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ZGODNOŚĆ PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Z DOKUMENTAMI
STRATEGICZNYMI

Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z unijnymi dokumentami strategicznymi

Strategia „Europa 2020”

Dokument ten jest dziesięcioletnią strategią Unii Europejskiej, zapoczątkowaną w 2010 r.,na rzecz wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia. Dla oceny postępów z realizacji założeń strategii przyjęto w niej pięć głównych
celów dla całej UE do osiągnięcia do 2020 r., obejmujących:

1. zatrudnienie,

2. badania i rozwój,

3. zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii,

4. edukację,

5. integrację społeczną i walkę z ubóstwem.

Strategia zawiera również siedem tzw. inicjatyw przewodnich, w oparciu o które UE i władze państw
członkowskich będą nawzajem uzupełniać swoje działania w kluczowych dla strategii obszarach. W każdym
z tych obszarów wszystkie państwa członkowskie wyznaczyły z kolei własne cele krajowe.

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

1. budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej korzystającej z zasobów w sposób
racjonalny i oszczędny,

2. ochronę środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianychi zapobieganie utracie
bioróżnorodności,

3. wprowadzenie efektywnych, inteligentnych sieci energetycznych,

4. pomoc społeczeństwu w dokonywaniu świadomych wyborów.

Unijne cele służące zapewnieniu zrównoważonego rozwoju obejmują:

1. ograniczenie do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu z 1990 r.,

2. zwiększenie do 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych (dla Polski celem obligatoryjnym jest wzrost
udziału OZE do 15%),

3. dążenie do zwiększenia efektywności wykorzystania energii o 20%.

Działania związane z realizacją celów oraz innych inicjatyw spadają w dużej mierzena jednostki samorządu
terytorialnego, które mogą odnieść największe sukcesy korzystając ze zintegrowanego podejścia w zarządzaniu
środowiskiem miejskim poprzez przyjmowanie długo- i średnioterminowych planów działań i ich aktywną
realizację.

Zgodność z dyrektywami UE

W poniższej tabeli zaprezentowano zgodność założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnejz wybranymi
Dyrektywami UE.

Tabela Zgodność założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z wybranymi Dyrektywami UE

Dyrektywa Cele główne i działania

Dyrektywa 2002/91/WE
o charakterystyce

energetycznej budynków

 Ustanowienie minimalnych wymagań energetycznych dla nowych
i remontowanych budynków
 Certyfikacja energetyczna budynków
 Kontrola kotłów, systemów klimatyzacji i instalacji grzewczych

Dyrektywa 2003/87/WE
ustanawiająca program handlu

uprawnieniami

 Ustanowienie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na
obszarze Wspólnoty
 Promowanie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w sposób
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do emisji gazów cieplarnianych na
obszarze Wspólnoty

opłacalny i ekonomicznie efektywny

Dyrektywa EC/2004/8
o promocji wysokosprawnej

kogeneracji

 Zwiększenie udziału skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
(kogeneracji)
 Zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej i zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych
 Promocja wysokosprawnej kogeneracji i korzystne dla niej bodźce
ekonomiczne (taryfy)

Dyrektywa 2005/32/WE
Ecodesign o projektowaniu
urządzeń powszechnie
zużywających energię

 Projektowanie i produkcja sprzętu i urządzeń powszechnego użytku
o podwyższonej sprawności energetycznej
 Ustalanie wymagań sprawności energetycznej
na podstawie kryterium minimalizacji kosztów
w całym cyklu życia wyrobu (koszty cyklu życia obejmują koszty nabycia,
posiadania i wycofania
z eksploatacji)

Dyrektywa 2006/32/WE
o efektywności energetycznej
i serwisie energetycznym

 Zmniejszenie od 2008r. zużycia energii końcowej
o 1%, czyli osiągnięcie 9% w 2016r.
 Obowiązek stworzenia i  okresowego uaktualniania Krajowego planu
działań dla poprawy efektywności energetycznej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ww. aktów prawnych

Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z krajowymi dokumentami strategicznymi

Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016

Kierunkami wyznaczonymi przez „Politykę ekologiczną Polski” utworzoną w 2008 roku są:

1. uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych,

2. aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska,

3. zarządzanie środowiskowe,

4. udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska,

5. rozwój badań i postęp techniczny,

6. odpowiedzialność za szkody w środowisku,

7. aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym.

Jak wskazują autorzy dokumentu po 1988 r. uczyniony został ogromny postęp w redukcji emisji
zanieczyszczeń atmosfery. W latach 1988-2005 emisję SO2 zmniejszono o 65%, emisję pyłu o 80%, emisję
tlenków azotu o 45%, tlenku węgla i dwutlenku węgla o 30%, a emisję metali ciężkich – ołowiu, kadmu, rtęci,
arsenu i niklu o 38-60%. W dalszym ciągu jednak ciążą na Polsce zobowiązania prawne (krajowe
i międzynarodowe) związanez dalszą redukcją zanieczyszczeń atmosfery.

Autorzy jako główne cele do osiągnięcia do 2016 roku podają dążenie do spełnienia przez RP zobowiązań
wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz z dwóch dyrektyw unijnych (dyrektywa LCP i CAFE).

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, zwana dalej DSRK,
przyjęta została Uchwałą nr 16 Rady Ministrów dnia 5 lutego 2013 roku.

Analizowany dokument - DSRK, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) (art. 9 ust. 1) – określa główne
trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego
zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, obejmującym okres co najmniej
15 lat. Stanowi najszerszy i najbardziej ogólny element nowego systemu zarządzania rozwojem kraju, którego
założenia zostały określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju kraju
oraz przyjętym przez Radę Ministrów dnia 27 kwietnia 2009 r. dokumencie Założenia systemu zarządzania
rozwojem Polski. W przypadku tej Strategiito okres prawie 20 lat, gdyż przyjętym przy jej konstruowaniu
horyzontem czasowym jest rok 2030.
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Proponowane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej inwestycje, zmierzają bezpośredniodo realizacji celu
głównego, przedstawionego w DSRK, którym jest poprawa jakości życia Polaków. Osiągnięcie tego celu
powinno być mierzone, z jednej strony, wzrostem produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca, a z drugiej
– zwiększeniem spójności społecznej oraz zmniejszeniem nierównomierności o charakterze terytorialnym, jak
również skalą skoku cywilizacyjnego społeczeństwa oraz innowacyjności gospodarki w stosunku do innych
krajów.

Istotą realizacji wskazanego wyżej celu głównego DSRK, jest między innymi wdrożenie założeń
inwestycyjnych sugerowanych w takich gminnych dokumentach, jak analizowany Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej, zawierający propozycje projektów zgodnych z celami strategicznymi i kierunkami interwencji
w obszarze konkurencyjności i innowacyjności,w szczególności celu 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego oraz ochronai poprawa stanu środowiska. Realizacji wskazanego wyżej celu, wyznaczono
następujące kierunki interwencji:

1. Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne;

2. Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych;

3. Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację kierunków pozyskiwania gazu;

4. Realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce;

5. Integracja polskiego rynku elektroenergetycznego, gazowego i paliwowego z rynkami regionalnymi;

6. Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii;

7. Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki;

8. Zwiększenie poziomu ochrony środowiska.

Strategia Rozwoju Kraju 2020.

Strategia Rozwoju Kraju 2020, zwana dalej SRK, dokument przyjęty Uchwałą nr 157 Rady Ministrów
w dniu 25 września 2012 roku, stanowi element nowego systemu zarządzania rozwojem kraju, którego
fundamenty zostały określone w znowelizowanej ustawie z dnia6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) oraz w przyjętym przez Radę Ministrów
27 kwietnia 2009 r. dokumencie Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski.

Program Gospodarki Niskoemisyjnej wykazuje zbieżność z zawartą w analizowanym dokumencie Wizją
Polski 2020, zgodnie z którą konkurencyjna gospodarka to gospodarka dysponująca odpowiednimi, efektywnie
wykorzystywanymi zasobami energii pozwalającymi na dynamiczny wzrost. Do 2020 r. większość działań
związanych z dywersyfikacją źródeł i nośników energii wkroczy w decydującą fazę realizacji. Wzrost
efektywności energetycznej gospodarki oraz większe wykorzystanie źródeł odnawialnych sprzyjać będzie
zmniejszaniu emisji CO2 i realizacji zobowiązań wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego.
Warunkiem realizacji celów rozwojowych kraju, obok dostępu do energii, jest także przyjazne człowiekowi
środowisko, będące podstawą jego egzystencji i służące zaspokajaniu licznych potrzeb. Wprowadzone zostaną
nowoczesne rozwiązania służące racjonalnemu korzystaniu z zasobów, przy równoczesnym zmniejszaniu
oddziaływania działalności człowieka na środowisko.

Realizacja założeń zawartych w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej w sposób ogólny realizuje cel
główny SRK, mianowicie, wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych
potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności.
W sposób szczegółowy natomiast Program wpisuje się w realizację celów Obszaru strategicznego II.
Konkurencyjna gospodarka.W tym, w szczególności Celu II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko,
zgodnie z zapisami którego, osiągnięcie zrównoważonego rozwoju poprzez harmonijne połączenie wzrostu
gospodarczego z wymogami ochrony środowiska stanowić będzie dla Polski w najbliższym dziesięcioleciu
jedno z głównych wyzwań rozwojowych. Zachowanie zasobów przyrodniczych w stanie niepogorszonym,
a docelowo zwiększenie ich trwałości i jakości, nie może być traktowane jako bariera w rozwoju kraju. Jest to
warunek konieczny dla dalszej poprawy jakości życia, realizacji prawa dostępu człowieka do środowiska
w dobrym stanie. Podstawowym zadaniem staje się z jednej strony sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniuna
surowce i energię, z drugiej zaś – znajdowanie takich rozwiązań, by maksymalnie ograniczyć negatywny wpływ
na środowisko, nie hamując przy tym wzrostu gospodarczego, ale kreując nowe bodźce dla jego pobudzania,
zwłaszcza na terenach niezurbanizowanych.
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Realizacja Celu II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko SRK, następować będzie poprzez wdrożenie
następujących priorytetowych kierunków interwencji publicznej:

1. II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami;

2. II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej;

3. II.6.3. Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii;

4. II.6.4. Poprawa stanu środowiska;

5. II.6.5. Adaptacja do zmian klimatu.

Program Gospodarki Niskoemisyjnej został przygotowany w zgodzie ze wszystkimi wyżej wskazanymi
kierunkami interwencji.

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Opracowanie Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, zwanego dalej
NPRGN, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku, wynika z potrzeby przestawienia
gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną. Takie podejście ma głębokie uzasadnienie merytoryczne, z jednej
strony odpowiada na wyzwania związane ze zmianą klimatu, z drugiej zaś pozwala na stworzenie, w dłuższej
perspektywie, optymalnego modelu nowoczesnej materiałooszczędnej i energooszczędnej gospodarki
zorientowanej na innowacyjność i zdolną do konkurencji na europejskim i globalnym rynku. Działaniem takim
objęta będzie cała gospodarka przy zaangażowaniu wszystkichjej sektorów.

Jednym z wymiernych efektów tej transformacji będzie osiągnięcie efektu redukcyjnego emisji gazów
cieplarnianych i innych substancji, które powiązane będzie z racjonalnym wydatkowaniem środków.

Realizacja założonych niniejszym Programem Gospodarki Niskoemisyjnej propozycji inwestycyjnych
w sposób klarowny prowadzi do realizacji celu głównego NPRGN, którym jest, rozwój gospodarki
niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju.

Dla realizacji celu głównego, wyznaczone zostały następujące cele szczegółowe NPRGN:

1. Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii;

2. Poprawa efektywności energetycznej;

3. Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami;

4. Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych;

5. Zapobieganie powstawaniu odpadów oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami;

6. Promocja nowych wzorców konsumpcji.

Realizacja projektów wskazanych Programem Gospodarki Niskoemisyjnej, wykazuje bezpośrednią lub
pośrednią komplementarność z wyżej wskazanymi celami szczegółowymi NPRGN, co pozwoli w pełni
realizować założenia niniejszego dokumentu.

Należy również wspomnieć, iż wykonanie założeń inwestycyjnych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
realizuje, nałożone na jednostki samorządu terytorialnego obowiązki w zakresie efektywności energetycznej,
które zostały określone ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831).
Ustawa ta reguluje obowiązkii działania wynikające z Dyrektywy 2006/32/WE, w tym przede wszystkim:

1. zasady określenia końcowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią;

2. zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej;

3. zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej.

Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami strategicznymi województwa opolskiego

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. jest najważniejszym regionalnym dokumentem
strategicznym. Do 2012 r. dokumentem wyznaczającym główne kierunki rozwoju regionu była Strategia
Rozwoju Województwa Opolskiego z 2005 r.1 Efekty jej realizacji były na bieżąco analizowane, a wyniki tych
procesów wykorzystywane są dla potrzeb planowania strategicznego w regionie.
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zachowuje spójność ze Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego do
2020 r. w szczególności w odniesieniu do celu strategicznego nr 7 pn. Wysoka jakość środowiska. Obejmuje on
realizację celów operacyjnych do których należą:

 7.1. Poprawa stanu środowiska poprzez rozwój infrastruktury technicznej,

 7.2. Wspieranie niskoemisyjnej gospodarki,

 7.3. Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i bioróżnorodności,

 7.4. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych,

 7.5. Przeciwdziałanie i usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych.

W sposób bezpośredni Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki odnosi się do celu
operacyjnego 7.2. pn. Wspieranie niskoemisyjnej gospodarki. Obejmuje on w szczególności:

 rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, w tym budowa, rozbudowa i modernizacja głównych źródeł
wytwarzania energii,

 wprowadzenie nowoczesnych, innowacyjnych technologii wytwarzania energii, w tym propagowanie
kogeneracji wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,

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

 poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej i zakładów
przemysłowych,

 rozwój innowacyjnych technologii niskoemisyjnych (zgodnie z BAT87),

 poprawa jakości powietrza – wdrażanie programów ochrony powietrza.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki
przestrzennej na poziomie regionu, rozumianej jako celowe oddziaływanie władz województwa na
rozmieszczenie funkcji i przestrzenne różnicowanie dynamiki rozwoju.

Głównym zadaniem Planu jest określenie przestrzennych uwarunkowań rozwoju oraz kierunków
i priorytetów kształtowania środowiska przyrodniczego, kulturowego i zurbanizowanego w ciągu najbliższych
kilkunastu lat, w dostosowaniu do strategicznych kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego
województwa zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego, z równoczesnym uwzględnieniem
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.

Głównym celem polityki przestrzennej województwa opolskiego jest kształtowanie struktury przestrzennej,
która będzie pobudzała rozwój województwa, zapewniała konkurencyjność w stosunku do otoczenia
zewnętrznego i eliminowała niekorzystne różnice w warunkach życia wewnątrz regionu.#

Wszystkie działania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są zgodne w swoich założeniach z zasadami
określonymi jako rozwinięcie głównej zasady polityki przestrzennej województwa opolskiego, którą jest:
racjonalizacja przestrzeni i równoważenie rozwoju uwzględniające niezbędną dynamizację rozwoju, tworzenie
warunków wzrostu efektywności gospodarowania i znacznej poprawy warunków życia mieszkańców#, a w
szczególności:

1zasadą doskonalenia struktury przestrzennej województwa, spójnej wewnętrznie i otwartej na świat,
zapewniającej sprawne funkcjonowanie wszystkich elementów zagospodarowania przestrzennego na zasadach
harmonii i ładu przestrzennego i w pełni zaspokajającej cywilizacyjne potrzeby społeczeństwa,

2zasadą zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego poprzez minimalizowanie zagrożeń wynikających
z urbanizacji, rozwoju sfery gospodarczej i występujących powodzi, racjonalne wykorzystywanie zasobów
środowiska naturalnego i ograniczanie degradacji zasobów,

3zasadą ochrony obszarów i systemów o cennych walorach przyrodniczych i krajobrazowych,

4zasada przestrzegania barier i ograniczeń rozwoju przestrzennego w obrębie stref uciążliwości i stref
zagrożenia,

5zasadą racjonalnego gospodarowania i przekształcania obszarów rolnych i leśnych,
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6zasadą racjonalnego kształtowania stref aktywizacji gospodarczej uwzględniająca prymat zrównoważonego
rozwoju,

7zasadą humanizacji procesu restrukturyzacyjnego przemysłu uwzględniająca efektywność gospodarki przy
równoczesnym eliminowaniu występujących konfliktów w środowisku,

8zasadą kształtowania sieci osadniczej zapewniająca dominację kryteriów jakościowych w zakresie
warunków życia, ograniczania dysproporcji w tym zakresie między miastem i wsią i między różnymi strefami
obszarowymi, zapewnienia równego dostępu do pracy, zamieszkania, usług i wypoczynku, zapewnienia
symbiozy środowiska zurbanizowanego, przyrodniczego i kulturowego,

9zasadą kształtowania obszarów wiejskich według kryteriów rozwoju wielofunkcyjnego i ładu
przestrzennego,

10zasadą doskonalenia struktury hierarchicznej sieci osadniczej poprzez rozwój ośrodków o znaczeniu
biegunów wzrostu, w tym miasta wojewódzkiego, miast o predyspozycjach subregionalnych, miast
powiatowych i siedzib gmin,

11zasadą bezkolizyjnego rozwoju systemu komunikacyjnego w zakresie powiązań zewnętrznych
i wewnętrznych oparta na modernizacji i wyłączaniu uciążliwego ruchu tranzytowego z obszarów intensywnie
zabudowanych,

12zasadą tworzenia korytarzy infrastruktury technicznej sprzyjająca ograniczaniu uciążliwości dla otoczenia,

13zasadą racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi w zlewniach,

14zasadą racjonalnego gospodarowania zasobami geologicznymi i racjonalnej eksploatacji surowców
mineralnych i rekultywacji terenów zdegradowanych,

15zasadą ekologizacji gospodarki odpadami,

16zasadą rozwoju turystyki i rekreacji w dostosowaniu do pojemności środowiska przyrodniczego
i utrzymania predyspozycji dla rozwoju innych funkcji użytkowych,

17zasadą bezpieczeństwa, w tym zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i obronności
w kształtowaniu struktur przestrzennych,

18zasadą upowszechniania i wykorzystania zasobów energii odnawialnej.#

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku
2019

Dokument pn. "Program ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą
do roku 2019" stanowi podstawę do przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń
Wielki. Zachowuje on spójność z celami i założeniami tego dokumentu w zakresie ochrony środowiska i jego
elementów. Jego podstawą prawną opracowania jest art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. t.j. nr 25 poz. 150 z późn.zm.), które obligują Zarząd Województwa do
sporządzenia wojewódzkiego programu ochrony środowiska.

Podstawę opracowania celów strategicznych i strategii wdrożeniowych „Programu ochrony środowiska
województwa opolskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019” stanowią dokumenty opracowane
na szczeblu krajowym, w szczególności „Polityka Ekologiczna Państwa na lata na lata 2009 -
2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016”oraz na szczeblu regionalnym dokumenty o znaczeniu
strategicznym. Podstawą Programu jest jednak specyfika środowiska w województwie opolskim wyznaczająca
kluczowe obszary analizy objęte niniejszym opracowaniem.

Do celów systemowych określonych w dokumencie należą:

1. Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych,

2. Planowanie przestrzenne zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju,

3. Edukacja ekologiczna społeczeństwa,

4. Innowacyjność prośrodowiskowa.

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
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działań krótkoterminowych

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, przygotowanie i zrealizowanie Programu ochrony powietrza
wymagane jest dla stref, w których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych,
powiększonych w stosownych przypadkach o margines tolerancji, choćby jednej substancji spośród
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomu niektórych
substancji w powietrzu.

Na obszarze województwa opolskiego, do przygotowania Programu ochrony powietrza, zakwalifikowano
strefę opolską ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz
benzo(a)pirenu. Niniejsze opracowanie dotyczy strefy opolskiej, która obejmuje obszar województwa poza
miastem Opole. Gmina Dobrzeń Wielki stanowi obszar będący elementem strefy opolskiej.

W Programie Ochrony Powietrza wykazane zostały działania niezbędne do przywrócenia standardów jakości
powietrza, które podzielone zostały na zadanie dotyczące stworzenia mechanizmów umożliwiających
wdrożenie i zarządzanie POP, a także działania zmierzające do ograniczenia emisji z indywidualnych systemów
grzewczych.

W zakresie mechanizmów wdrażających i zarządzania wskazano aby w dokumentach strategicznych
zamieszczane były kierunki działań poprawy jakości powietrza, a także wymogi dotyczące zaopatrywania
mieszkań w ciepło z nośników nie powodujących nadmiernej emisji zanieczyszczeń do powietrza, a także
zapewnienia „przewietrzania” terenów zabudowanych i stosowania pasów zieleni ochronnej. Zgodnie
z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zapisy te są od 2011 r. wdrażane na obszarze
Gminy Dobrzeń Wielki.

W ramach realizacji działań zmierzających do ograniczenia emisji z indywidualnych systemów grzewczych,
w ramach niniejszego Planu, przeprowadzona została inwentaryzacji systemów grzewczych w budynkach
mieszkalnych Gminy, a także przedstawiono możliwości podłączeń do sieci zgodnie z uzyskanymi
informacjami od Gestorów sieci energetycznych. Jednocześnie, zaplanowana została Aktualizacja zapisów
Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, w którym
doprecyzowane zostaną możliwości technicznych podłączeń do sieci wraz z zakresem współpracy z Gestorami
tych sieci. Wykazane w harmonogramie POP zadania SOp19 i SOp20 dla wszystkich gmin strefy opolskiej,
znajdują odzwierciedlenie w harmonogramie rzeczowo-finansowym Planu gospodarki niskoemisyjnej zadania
z zakresu modernizacji źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej, a także w ramach zasobów
mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej. W ramach działań zaplanowane zostały również działania
edukacyjne, uwzględniania ograniczeń emisji pyłów na etapie wydawania i opiniowania pozwoleń w ramach
zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także uwzględnianie w zamówieniach
publicznych problemów ochrony powietrza i stosowanie procedury zielonych zamówień publicznych.

Wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycje z zakresu budowy i przebudowy sieci
ciepłowniczych, za które odpowiedzialne są przedsiębiorstwa ciepłownicze, nie zostały zaplanowane w ramach
niniejszego Planu z uwagi na brak planowanych tego typu inwestycji przez spółkę ciepłowniczą, a także brak
możliwości ich realizacji przez Gminę Dobrzeń Wielki. Ponadto, w ramach współpracy z interesariuszami na
etapie opracowania niniejszego Planu, nie uzyskano deklaracji żadnego przedsiębiorstwa czy zakładu
przemysłowego do wdrożenia technik ograniczających emisję substancji zanieczyszczających. Gmina Dobrzeń
Wielki nie ma więc możliwości spełnienia tego zakresu wskazanego w harmonogramie POP. Jednakże,
planowane działania edukacyjne wśród mieszkańców i podmiotów gospodarczych, a także organizowanie
spotkań związanych z monitoringiem i aktualizacją działań mogą przyczynić się do zmiany zachowań
i wprowadzenia inwestycji niskoemisyjnych w sektorze przedsiębiorstw.

Jednym z dokumentów strategicznych, pozwalającym na monitoring działań, zmierzających do poprawy
jakości powietrza jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Proponuje konkretne działania, które są dopasowane do
specyfiki gminy. Działania te są możliwe do zrealizowania i są zaplanowane na podstawie przeprowadzonej
inwentaryzacji, określającej wielkość emisji gazów cieplarnianych pochodzących ze źródeł punktowych,
liniowych i powierzchniowych.

Zaplanowane działania w harmonogramie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki
spowodują, poprzez zmniejszenie zużycia energii końcowej, również redukcję emisji substancji
zanieczyszczających do powietrza atmosferycznego. Przyczyni się do poprawy jakości środowiska miejskiego
i całego obszaru, spełniając tym samym założenia wpisane w Program ochrony powietrza.

Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami Gminy Dobrzeń Wielki
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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;

 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 produkcyjnychi 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 realizowanelub 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 przyczyni 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…”

Id: 4999DA4F-2E94-4B76-8BAC-2E2AFAF1F9DE. Podpisany Strona 25



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 jest wypełnieniem celów polityki przestrzennej województwa, powiatu, gminy. Założenia „Planu
gospodarki niskoemisyjnej” wypełniają też zadania Programów Ochrony Środowiska i Programów Ochrony
Powietrza.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY

Położenie gminy, podział administracyjny

Gmina Dobrzeń Wielki zlokalizowane jest w województwie opolskim. Stanowi część powiatu opolskiego
sąsiadując z gminami: Popielów, Pokój, Murów, Łubniany, opole, Dąbrowa, Lewin Brzeski. Gmina zajmuje
powierzchnię 6605 hektarów.

Tabela 1 Dane na temat podziału administracyjnego Gminy Dobrzeń Wielki

Nazwa wskaźnika Jednostka 2015 2016 2017
Powierzchnia ha 9101 9101 6605

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2016 ro oraz Dane Gminy Dobrzeń
Wielki

Rysunek Mapa Gminy Dobrzeń Wielki

Źródło: Google Maps,  

www.google.pl

 

Demografia

Stan ludności Gminy Dobrzeń Wielki na koniec I półrocza 2017 roku wynosił 9503 osób według danych
publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Liczba kobiet na koniec I półrocza 2017 roku wynosiła
4930 osób, a mężczyzn – 4573osób (co stanowiło około 48,05% ogółu ludności). W ciągu ostatnich lat liczba
ludności na terenie gminy wzrosła. Szczegółowe informacje na temat zmian liczby ludności w latach 2012 –
2017 prezentuje tabela poniżej.

Tabela 2 Stan ludności Gminy Dobrzeń Wielki w latach 2012 – 2017

Nazwa wskaźnika Jednostka 2012 2013 2014 2015 2016
II kw.
2017
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Ludność ogółem [osoba] 14437 14517 14580 14552 14596 9503

Kobiety
[osoba] 7521 7529 7566 7553 7583 4930

[%] 52,1% 51,86% 51,89% 51,90% 51,95% 51,88%

Mężczyźni
[osoba] 6916 6988 7014 6999 7013 4573

[%] 48,14% 48,14% 48,11% 48,1% 48,05% 48,12%

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2012-2016 rok

Klimat

Obszar gminy Dobrzeń Wielki cechuje się łagodnymi warunkami klimatycznymi. Średnioroczna temperatura
kształtuje się w granicach 8,0oC, przy maksimum lipcowym 17,5oC i minimum w styczniu -3,0oC. Roczna
suma opadów wynosi od 638 mm. Przeważającym kierunkiem wiatru jest kierunek zachodni i południowy.

Mieszkalnictwo

Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki znajdowało się w 2017 roku łącznie 3261 budynków mieszkalnych,
w związku ze zmianą powierzchni liczba ta zmalała do około . Łączna powierzchnia zasobów mieszkaniowych
na terenie Gminy Dobrzeń Wielki wyniosła w 2017 roku około 423 595 metrów kwadratowych. Obejmowała
ona łącznie 4760 mieszkań składających się z 20 197 izb. Zmianę zasobów mieszkaniowych w latach 2011-
2016 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki prezentuje tabela poniżej.

Tabela Zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w latach 2010-2017

Nazwa wskaźnika Jednostka 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Dane

szaco-wane
na 2017

mieszkania [sztuk] 4515 4596 4652 4721 4760 4820 4005

izby [sztuk] 22641 23048 23384 23783 24014 24 304 20 197

powierzchnia
użytkowa
mieszkań

[m kw.] 465 552 476 147 485 303 495 662 502 097 509 741 423 595

średnia
powierzchnia
użytkowa
mieszkania

[m kw.] 103,11 103,6 104,32 104,99 105,48 105,76 104,6

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2011-2017 rok, Dane własne

Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki 3,07% wszystkich zasobów mieszkaniowych stanowi własność gminy.

Przedsiębiorcy

Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki działa łącznie 1380 podmiotów gospodarczych, z czego przeważają
przedsiębiorstwa zajmujące się handlem i działalnością produkcyjno-usługową. Oprócz mikro i małych
przedsiębiorstw stanowiących niemal większość podmiotów gospodarczych w gminie istnieją też
przedsiębiorstwa większe, zatrudniające powyżej 50 osób. Szczegółowe dane na temat liczby i wielkości
przedsiębiorstw na terenie Gminy przedstawia tabela poniżej.

Tabela 5 Podmioty gospodarcze według klas wielkości na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w latach
2012-2017

Przedsiębiorstwa według
klas wielkości (liczba

zatrudnionych)
Jednostka 2012 2013 2014 2015 2016

I kw.
2017

II kw.
2017

Ogółem
[podmiot

gospodarczy]
1274 1321 1327 1355 1380 888 873

mikroprzedsiębiorstwo
(do 9 osób)

[podmiot
gospodarczy]

1200 1250 1254 1280 1308 851 839

małe przedsiębiorstwo
(od 10 do 49 osób)

[podmiot
gospodarczy]

57 53 55 57 54 28 26
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średnie przedsiębiorstwo
(od 50 do 249 osób)

[podmiot
gospodarczy]

17 18 18 18 18 9 8

duże przedsiębiorstwo
(od 250 osób)

[podmiot
gospodarczy]

0 0 0 0 0 0 0

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2012-2016 rok

Rolnictwo

Użytki rolne stanowią 48,99% ogólnej powierzchni Gminy Dobrzeń Wielki. Szczegółowy podział tych
gruntów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 6 Użytki rolne na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w latach 2012-2014 roku

Typ gruntu Jednostka 2012 2013 2014

użytki rolne razem
[ha] 4469 4462 4456

[% w ogólnej
powierzchni]

49,10 49,03 48,96

użytki rolne - grunty
orne

[ha] 2621 2616 2610

[% w ogólnej
powierzchni]

25 25 25

użytki rolne - sady
[ha] 25 25 25

[% w ogólnej
powierzchni]

0,27 0,27 0,27

użytki rolne - łąki
trwałe

[ha] 1543 1541 1540

[% w ogólnej
powierzchni]

16,95 16,93 16,92

użytki rolne - pastwiska
trwałe

[ha] 65 62 62

[% w ogólnej
powierzchni]

0,71 0,68 0,68

użytki rolne - grunty
rolne zabudowane

[ha] 120 120 120

[% w ogólnej
powierzchni]

1,32 1,32 1,32

użytki rolne - grunty
pod stawami

[ha] 39 42 42

[% w ogólnej
powierzchni]

0,43 0,46 0,46

użytki rolne - grunty
pod rowami

[ha] 56 56 57

[% w ogólnej
powierzchni]

0,62 0,62 0,63

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2012-2014 rok

Leśnictwo

Grunty leśne stanowią 31,91 % ogólnej powierzchni Gminy Dobrzeń Wielki. Szczegółowy podział tych
gruntów ze względu na własność przedstawia tabela poniżej.

Tabela 7 Powierzchnia gruntów leśnych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2014-2016 roku

Powierzchnia gruntów leśnych Jednostka 2014 2015 2016

grunty leśne publiczne ogółem [ha] 3271,79 3270,45 2769,07

grunty leśne publiczne Skarbu Państwa [ha] 3262,79 3261,45 2760,53

grunty leśne prywatne [ha] 135,6 135,4 135,0

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2014-2016 rok

Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki znajduje się również część Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

Zasoby przyrodnicze

Na obszarze gminy Dobrzeń Wielki znajdują się 4 zasobów przyrodnicze o charakterze obszarów prawnie
chronionych. Należą do nich:
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 Park krajobrazowy – Stobrawski Park Krajobrazowy

 Obszar natura 2000 – Grądy Odrzańskie

 Pomnik przyrody (2 obiekty)

Stobrawski Park Krajobrazowy zajmuje powierzchnię 52636,5 ha. Został uznany 11.03.1999 roku.
Znajduje się on na terenie gmin: Murów, Świerczów, Lewin Brzeski, Dobrzeń Wielki, Popielów, Skarbimierz,
Łubniany, Kluczbork, Lubsza, Pokój, Wołczyn. Stobrawski Park Krajobrazowy posiada szczególne cele
ochrony:

 zachowanie najcenniejszych fragmentów przyrody naturalnej, walorów krajobrazowych oraz dziedzictwa
kulturowego części Niziny Śląskiej;

 zachowanie pełni różnorodności biologicznej oraz trwałości i równowagi procesów przyrodniczych;

 przywracanie walorów naturalnych przekształconym siedliskom, zwłaszcza dolinom rzecznym, torfowiskom,
lasom i innym składnikom przyrody;

 stwarzanie korzystnych warunków do prawidłowego funkcjonowania systemów przyrodniczych, ich
trwałości i zdolności odtwarzania;

 zwiększanie świadomości ekologicznej lokalnych społeczności w zakresie konieczności zachowania całego
bogactwa przyrodniczego jako dziedzictwa i dobra wspólnego.

Obszar natura 2000 – Grądy Odrzańskie zajmuje powierzchnię 20905,97ha i został uznany w 2004 roku.
Znajduje się na terenie gmin: Czernica, Lewin Brzeski, Dobrzeń Wielki, Jelcz-Laskowice, Popielów, Wrocław,
Brzeg, Skarbimierz, Siechnice, Lubsza, Oława (gmina wiejska), Oława (gmina miejska), Dąbrowa.

Zasoby przyrodnicze prawnie chronione zostały przedstawione na rysunku poniżej.
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Rysunek 2 Formy chronionego krajobrazu na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki

Legenda

Specjalne obszary ochrony siedlisk Obszary specjalnej ochrony ptaków

Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe Parki krajobrazowe

Źródło: Geoserwis GDOŚ
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SYSTEMY ENERGETYCZNE

Ogólna charakterystyka infrastruktury technicznej

Na podstawie danych zawartych w dokumentach strategicznych Gminy Dobrzeń Wielki, aktualnych danych
przekazanych przez dostawców ciepła oraz informacji od odbiorców pozyskanych w wyniku badań
ankietowych sporządzono analizę stanu istniejącego systemu ciepłowniczego, systemu gazowniczego
i elektroenergetycznego. Do podmiotów obsługujących systemy energetyczne na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
należą:

1. Polska Spółka Gazownicza Sp. z o.o.,

2. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Świerklanach

3. TAURON Dystrybucja SA w zakresie systemy elektroenergetycznego.

System ciepłowniczy

Gmina Dobrzeń Wielki nie posiada scentralizowanego systemu ciepłowniczego. Obsługiwana jest poprzez
lokalne systemy ciepłownicze zlokalizowane na terenie gminy (źródła indywidualne). Należą do nich kotłownie
indywidualne, które zaopatrują w energię cieplną budynki mieszkalne, budynki mieszkalno-usługowe, budynki
użyteczności publicznej oraz budynki należące do przedsiębiorstw.

System gazowy

Sieć przesyłowa

Na terenie gminy Dobrzeń Wielki operatorem gazociągów przesyłowych jest Operator Gazociągów
Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Świerklanach. Posiada on następującą infrastrukturę gazowniczą
systemu przesyłowego wysokiego ciśnienia:

 Gazociąg relacji Kluczbork-Opole-Przywory – odgałęzienie do Brzezie Knauf DN200, PN 6,3 MPa, MOP
5,5 MPA.

oRok budowy – 1997.

oDługość - 85 m.

oStan techniczny gazociągu – dobry, nadający się do eksploatacji.

Poniższa mapa pokazuje strukturę sieci gazowej dla gminy Dobrzeń Wielki
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Rysunek Mapa struktury sytemu przesyłowego wysokiego ciśnienia na terenie gminy Dobrzeń Wielki

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

Dodatkowo Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. nie przewiduje rozbudowy sieci na terenie
gminy Dobrzeń Wielki, nie było żadnych inwestycji planowanych na lata 2015-2017 i nie zaplanowano
inwestycji do 2020 roku. Ponad to nie planowano przedsięwzięć w zakresie modernizacji, rozbudowy
infrastruktury technicznej wykorzystującej paliwa gazowe, z uwzględnieniem ewentualnych planów
wykorzystania źródeł energii.

Sieć dystrybucyjna

Na terenie gminy Dobrzeń Wielki operatorem sieci gazowej rozdzielczej jest Polska Spółka Gazownictwa sp.
z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu. Na jej terenie występuje sieć gazowa średniego ciśnienia o łącznej
długości 52314 m. Sumaryczna ilość przyłączy gazowych wynosi 631 sztuk. Sieć gazowa modernizowana jest
stale na bieżąco w oparciu o zgłoszenia modernizacyjne. Wynikają one z corocznej oceny stanu technicznego
sieci gazowej. Modernizacji dokonuje się w oparciu o czynniki takie jak: ilość odnotowanych awarii, rok
budowy gazociągu, stan izolacji czy też rodzaj gruntu. Rozbudowa sieci gazowej ma miejsce na podstawie
złożonych wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej, zawartych umów przyłączeniowych
i wcześniejszej analizie opłacalności inwestycji.

W gminie Dobrze Wielki z sieci gazowej korzysta 5,7% populacji co przekłada się na 835 mieszkańców.
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Poniższa tabela przedstawia procentowy udział ogółu ludności korzystających z instalacji gazowych w gminie
Dobrzeń Wielki na przestrzeni 2012-2015 roku wraz z odpowiadającymi im wartościami ilości osób.

Tabela Procentowy udział ogółu ludności gminy Dobrzeń Wielki korzystający z instalacji gazowych
na przestrzeni 2012-2015 roku.

Nazwa wskaźnika Jednostka 2012 2013 2014 2015

Korzystający z instalacji w % ogółu ludności % 5,1 5,4 5,6 5,7

Ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 738 780 810 835

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny

Gmina Dobrzeń Wielki na swoim terenie posiada 45 327 m czynnej sieci gazowniczej, z czego 6 357 m
stanowi sieć przesyłowa, a 38 970 m sieć rozdzielcza. Przyłącza do systemu gazowego posiada 622 budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych, co przekłada się na 273 odbiorców gazu na terenie całej gminy. Mieszkańcy
zużywają na swoje potrzeby 302,5 tyś m3 gazu, w przeliczeniu daje to 3 232,2 MWh energii cieplnej. Około
260 odbiorców stosuje gaz na cele ogrzewania budynku. Struktura sieci rozdzielczej systemu gazowego
charakteryzuje się przypadaniem 42,8 km długości sieci na każde 100 km2 powierzchni Gminy. Poniższa tabela
przedstawia podstawowe parametry systemu gazowego występującego na terenie gminy Dobrzeń Wielki na
przełomie lat 2012-2015.

Tabela Parametry systemu gazowego na terenie gminy Dobrzeń Wielki na przełomie lat 2012-2015.

Nazwa wskaźnika Jednostka 2012 2013 2014 2015
Długość czynnej sieci ogółem w m m 44 384 44 384 45 106 45 327

Długość czynnej sieci przesyłowej w m m 6 357 6 357 6 357 6 357
Długość czynnej sieci rozdzielczej w m m 38 027 38 027 38 749 38 970
Czynne przyłącza do budynków ogółem

(mieszkalnych i niemieszkalnych)
szt. 592 604 615 622

Czynne przyłącza do budynków mieszkalnych szt. - - 593 591
Odbiorcy gazu gosp. 235 250 262 273

Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem gosp. 214 213 250 260
Sieć rozdzielcza na 100 km2 km 41,8 41,8 42,6 42,8

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny

Struktura zużycia gazu sieciowego pokazuje, że jeden mieszkaniec gminy Dobrzeń Wielki w ciągu roku
zużywa 210,6 m3 gazu, co przekłada się na 171,4 m3 gazu przypadającego na jednego korzystającego z sieci
gazowej. Całkowite zużycie gaz wynosi 1 303,9 tys. m3, po uwzględnieniu wartości opałowej daje to 14 514,6
MWh energii cieplnej w ciągu roku. Z czego 866,9 tys. m3 zostaje zużyte do celów ogrzewania budynków, a w
przeliczeniu na energię cieplną daje to 9 650,8 MWh energii na rok. Poniższa tabela przedstawia strukturę
zużycia gazu w gminie Dobrzeń Wielki.

Tabela Struktura zużycia gazu w gminie Dobrzeń Wielki w latach 2012-2015.

Wskaźnik Jednostka 2012 2013 2014 2015

Gaz z sieci na 1 mieszkańca m3 19,1 23,0 18,4 20,7

Gaz z sieci na 1 korzystającego m3 374,3 427,4 331,1 362,3
Zużycie gazu w tys. m3 tys.m3 276,2 333,4 268,2 302,5
Zużycie gazu w MWh MWh - - 2 942,7 3 367,9

Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań
w tys. m3 tys.m3 269,3 288,4 236,4 290,3

Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań
w MWh

MWh - - 2 593,8 3 232,2

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny

System elektroenergetyczny

Sieć przesyłowa

Operatorem sieci przesyłowej na terenie Polski jest spółka PSE SA (Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA).
Przedmiotem działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. jest świadczenie usług przesyłania energii
elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego (KSE).
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Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki nie znajdują się urządzenia będące w eksploatacji spółki PSE SA. Ponadto
nie są planowane na jej obszarze prace związane z budową obiektów elektroenergetycznych o napięciu 220 kV
i wyższym.

Sieć dystrybucyjna

Operatorem systemu elektroenergetycznego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki jest Tauron Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu. Odbiorcy energii elektrycznej na terenie gminy zasilani są przez: GPZ Borki, GPZ Zakrzów
i GPZ Bierkowice zlokalizowanych w mieście Opole oraz z GPZ Siołkowice, zlokalizowanego w gminie
Popielów. Tauron Dystrybucja Oddział w Opolu szacuje, że zapotrzebowanie na moc elektryczną odbiorców
gminy Dobrzeń Wielki wynosi około 3,7 MW. Na jej terenie zlokalizowane są następujące urządzenia
elektroenergetyczne:

 Napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV relacji:

oBorki-Pokój – 4321,6 m, o przekroju 3xAFLS-10-300 mm,

oDobrzeń-Gosławice – 300 m, o przekroju 3xAFL-8-525 mm,

oDobrzeń-Groszowice – 300 m, o przekroju 3xAFL-8-525 mm,

oDobrzeń-Bierkowice – 300 m, o przekroju 3xAFL-8-525 mm,

oDobrzeń-Ozimek 1- 300 m, o przekroju 3xAFL-6-240 mm,

oDobrzeń-Ozimek 2 – 300 m, o przekroju 3xAFL-6-240 mm,

oDobrzeń-Zakrzów – 228 m, o przekroju 3xAFL-8-525 mm,

oDobrzeń-Hermanowice – 6495 m, o przekroju 3xAFL-6-240 mm,

oDobrzeń-Siołkowice – 6493 m, o przekroju 3xAFL-6-240 mm.

 Linie 15 kV o długości 68,92 km.

 Linie i przyłącza 0,4 kV o długości 141,71 km.

 Stacje transformatorowe 15/0,4 kV.

Dodatkowo na terenie Gminy Dobrzeń Wielki usytuowanych jest 1566 sztuk opraw oświetlenia ulicznego
z modułami LED.

Ponad to Tauron Dystrybucja S.A. nie posiada żadnych odnawialnych źródeł energii na terenie gminy
Dobrzeń Wielki.

Poniższa tabela przedstawia wykaz stacji transformatorowych należących do Tauron Dystrybucja na terenie
gminy Dobrzeń Wielki.

Tabela Zestawienie stacji transformatorowych 15/04 kV na terenie gminy Dobrzeń Wielki

Własność
Rok

budowy
Typ Typ budowy Nazwa

Maksymalna
moc

Własna 2006 STSpbuo 20/400 Chróścice 1-Maja 400

Własna 1999 STSpbw 20/250 Chróścice Ostrówek 250
Własna 1980 STSa 20/250 Słupowa Chróścice RSP 250

Własna 1981 MSTt 20/630 Murowana
Chróścice
Wodociągi

630

Wspólna 1966 Murowana-wieżowa Chróścice 400

Własna 1925 Murowana-wieżowa Chróścice 1 400

Własna 1955 Murowana-wieżowa Chróścice 2 400

Własna 1999 STSpb 21-20/400/I Chróścice 3 400

Własna 1999 STSp 2-20/400 Chróścice Babilas 400

Własna 1967 Murowana-wieżowa
Chróścice
Betoniarnia

400

Własna 1992 Wieżowa Wieżowa Chróścice Chopina 250
Wspólna 1982 W budynku Prefabrykowana Chróścice Jedność -

Własna 1991 MSTw 20/630 Prefabrykowana
Chróścice
Korfantego

630
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Własna 1969 STS 20/250 Słupowa Chróścice Kośnego 250
Własna 1974 STS 20/250 Słupowa Chróścice Kwaśna 250
Własna 2000 STSp 22-20/400/I Chróścice PKP 400

Własna 2015 STSKpo 20/400 Chróścice Rocha 400

Własna 2000 STSpb 20/400
Chróścice

Sienkiewicza
400

Własna 1977 STS 20/250 Słupowa Chróścice Śluza
Obca 2012 MRw-bpp 20/630-3 Kontenerowa Chróścice Weka 630

Obca 2009 STSKpo 20/400
Chróścice
Żwirownia

400

Własna 1989 STSb 20/250
Dobrzeń Mały

Łąkowa
250

Własna 1980 Murowana-wieżowa
Dobrzeń Mały

Pompy
400

Własna 1923 Murowana-wieżowa Dobrzeń Mały Wieś 400

Własna 1988 STSb 20/250
Dobrzeń mały

Zielona
250

Własna 2014 MSTw 20/630 Prefabrykowana
Dobrzeń W.-Os.
Energetyk T1

630

Własna 2014 MSTw 20/630 Prefabrykowana
Dobrzeń W.-Os.
Energetyk T2

630

Własna 2014 MSTw 20/630 Prefabrykowana
Dobrzeń W.-Os.
Energetyk T3

630

Własna 2014 MSTw 20/630 Prefabrykowana
Dobrzeń W.-Os.
Energetyk T4

630

Własna 1925 MRw-b2pp 20/630 Dobrzeń Wielki 2 630

Własna 1930 Murowana-wieżowa Dobrzeń Wielki 1 400

Własna 2012 STSp 20/400
Dobrzeń Wielki

Ameryka
400

Własna 1970 STS 20/250 Słupowa
Dobrzeń Wielki
Betoniarnia

250

Własna 1991 STSb 20/250
Dobrzeń Wielki

Brzozowa
250

Własna 2010 STSKpo 20/400
Dobrzeń Wielki

Cegielnia
400

Własna 1982 STSa 20/250 Słupowa
Dobrzeń Wielki

Kościelna
250

Własna 2012 MRw-b2pp 20/630-4 Kontenerowa
Dobrzeń Wielki

Lenina
630

Własna 1991 STSa 20/250
Dobrzeń Wielki

Leśna
250

Obca 2008 Blokowa D-17PT
Dobrzeń Wielki

MEW
-

Własna 1991 STSb 20/250
Dobrzeń Wielki
Mickiewicza

250

Własna 1978 STSa 20/100 Słupowa Dobrzeń Wielki MO 100

Własna 1996 STSpw 20/250
Dobrzeń Wielki

Opolska
250

Własna 1982 WSTtp 20/400
Dobrzeń Wielki

POM
400

Własna 2016 STSKp 20/400
Dobrzeń Wielki
Posterunek

400

Własna 2012 MRw-b2pp 20/630-4 Kontenerowa
Dobrzeń Wielki
Przychodnia

630

Własna 1956 Murowana-wieżowa
Dobrzeń Wielki

Stocznia
400

Własna 1976 STS 20/250 Słupowa
Dobrzeń Wielki

Śluza
250

Własna 2016 STSKpo 20/400
Dobrzeń Wielki

Topolowa
400

Własna 1991 STSp 20/250 Dobrzeń Wielki 250
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Tuwima

Własna 2012 STSb 20/400
Dobrzeń Wielki

Wiatraki
400

Własna MSTw 20/630 Prefabrykowana
Dobrzeń Wielki

Zakłady
Dziewiarskie

630

Własna 1986 STSa 20/250 Słupowa Kup Brytnica 250
Obca 2002 STSpo 1 Kup Centertel 40

Własna 2007 STSPpo 20/400 Kup Katowicka 400

Własna 1976 STS 20/250 Słupowa
Kup Mieszalnia

Pasz
250

Własna 1972 STS 20/450 Słupowa Kup Polna 250
Własna 1962 MSTw 20/630 Prefabrykowana Kup Szpital 630
Własna 2001 Murowana-wieża Kup Wieś 400

Obca 2012 KS 19-28 Mercor -

Własna 1966 Słupowa Niewodniki Otoka 250

Obca Obca
Oczyszczalnia

Ścieków
-

Obca 2007 STSKpo 20/250
Plac bud, MEW

Dobrzeń
250

Obca 2011 MRWbpp-20/630-3 PROTEC -

Obca Obca
Przepompownia

Ścieków
-

Obca 2010 STNo 20/630 Silspek 630

Obca 2015 KSWg Silspek II 1000

Własna Murowana SUW -

Własna 2015 ZK-SN ZKSN -

Własna 2015 ZK-SN-LLL ZKSN -

Źródło: Tauron Dystrybucja S.A.

Dodatkowo na terenie gminy zlokalizowana jest Elektrownia Wodna Dobrzeń, będąca własnością PGE
Energia Odnawialna S.A. Przez teren gminy biegną napowietrzne linie 400 kV relacji Dobrzeń-
Pasikurowice/Trębaczew; Dobrzeń-Wielopole/Albrechcice, które są własnością PSE Operator S.A.

Na chwilę obecną zakłada się, że w przeciągu najbliższych lat roczny wzrost zapotrzebowania na energię
elektryczną będzie mieścił się w granicach 0,5 % – 1%. Poniższe zestawienie przedstawia zapotrzebowanie na
energię elektryczną na terenie gminy Dobrzeń Wielki w roku 2014 w podziale na umowy kompleksowe
i umowy dystrybucyjne.

Tabela Zapotrzebowanie na energię elektryczną na terenie gminy Dobrzeń Wielki w 2014 roku –
umowy kompleksowe

Grupa odbiorców energii elektrycznej – 2014 r.
Ilość odbiorców energii

elektrycznej

Roczne zużycie energii
elektrycznej
[MWh/rok]

Grupa taryfowa A (odbiorcy na wysokim napięciu) 0 0
Grupa taryfowa B (odbiorcy pobierający energię el. Na cele

produkcyjne i usługowe na średnim napięciu
0 0

Grupa taryfowa C (odbiorcy pobierający energię el. Na cele
produkcyjne i usługowe na niskim napięciu)

123 1048

Grupa taryfowa G (odbiorcy komunalno-bytowi na niskim
napięciu)

2130 5856

Razem 2253 6904

Źródło: Tauron Dystrybucja S.A.

Tabela 3 Zapotrzebowanie na energię elektryczną na terenie gminy Dobrzeń Wielki w 2014 roku –
umowy dystrybucyjne

Grupa odbiorców energii elektrycznej – 2014 r.
Ilość odbiorców

energii elektrycznej

Roczne zużycie energii
elektrycznej
[MWh/rok]
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Grupa taryfowa A (odbiorcy na wysokim napięciu) 0 0
Grupa taryfowa B (odbiorcy pobierający energię el. Na cele

produkcyjne i usługowe na średnim napięciu
3 24391

Grupa taryfowa C (odbiorcy pobierający energię el. Na cele
produkcyjne i usługowe oraz gospodarstwa domowe na niskim

napięciu)
127 938

Razem 130 25329

Źródło: Tauron Dystrybucja S.A.

Obecna infrastruktura elektroenergetyczne znajdująca się na terenie Gminy Dobrzeń Wielki pokrywa
wszelkie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Dodatkowo istnieją rezerwy, które umożliwiają przyłączanie
do sieci nowych odbiorców.

Obecny stan techniczny sieci i urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się na terenie gminy Dobrzeń
Wielki szacuje się jako dobry. Dlatego też na jej terenie nie występują zagrożenia powiązane z przerwami
w dostawach energii elektrycznej do odbiorców. Wszelkie działania modernizacyjne i inwestycyjne będą na
bieżąco zgłaszane i nanoszone na Plan Rozwoju i Plan Inwestycyjny.

Zgodnie z Art. 11c Prawo Energetyczne podtytułem „Zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii
elektrycznej” mogą powstać zagrożenia dostaw energii w szczególności w następstwie:

 Działań wynikających z wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.

 Katastrofy naturalnej albo bezpośredniego zagrożenia wystąpienia awarii technicznej w rozumieniu
art. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (dz.U. Nr 62, poz 558, z późn. zm.).

 Wprowadzenia embarga, blokady, ograniczenia lub braku dostaw paliw lub energii elektrycznej z innego
kraju na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, lb zakłóceń w funkcjonowaniu systemów elektroenergetycznych
połączonych z krajowym systemem elektroenergetycznym.

 Strajku lub niepokoju społecznego.

 Obniżenia dostępnych rezerw zdolności wytwórczych poniżej niezbędnych wielkości, o których mowa
w art. 9g ust. 4 pkt9, lub braku możliwości ich wykorzystania.

W sytuacji, gdy pojawi się zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, operator systemu
przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego:

 Podejmuje we współpracy z użytkownikami systemu elektroenergetycznego, w tym z odbiorcami energii
elektrycznej, wszelkie możliwe działania przy wykorzystaniu dostępnych środków mających na celu usunięcie
tego zagrożenia i zapobieganie jego negatywnym skutkom.

 Może wprowadzić ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej lub jego części do czasu wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 7, lecz
nie dłużej niż na okres 72 godzin.

Według aktualnego Planu Rozwoju „Projekt planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego
zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2017-2022”, zatwierdzonym Decyzją Prezesa URE – znak
DRE-4310-11(12)/2016/2017/ŁM z dnia 08.02.2017 r. na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w najbliższych latach
planowane są następujące inwestycje:

 W zakresie SN:

 Budowa linii kablowej 15 kV dla powiązania sieci pomiędzy Kup i Ładza,

 Modernizacja stacji transformatorowych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.

 W zakresie nN:

 Przeizolowanie sieci 0,4 kV na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
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CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH SEKTORÓW ODBIORCÓW ENERGII

Budynki mieszkalne

Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki przeważają budynki jednorodzinne. Przeciętna powierzchnia użytkowa
mieszkania wynosiła 105,77 m2 w 2015 roku. W odniesieniu do ludności na jedną osobę zamieszkującą gminę
przypadało około 44,57 m2 powierzchni mieszkania. Średnio na 1000 mieszkańców gminy przypadało ponad
421 mieszkań. Szczegółowe podsumowanie danych prezentuje tabela poniżej.

Tabela Wskaźniki opisujące zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2017 roku

Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość wskaźnika

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania m2 105,77

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę m2 44,57

Mieszkania na 1000 mieszkańców - 421

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2017 rok

Jak wynika z danych zawartych poniżej na terenie Gminy Dobrzeń Wielki 954 mieszkań było wyposażonych
w 2016 roku w centralne ogrzewanie.

Tabela Urządzenia techniczno-sanitarne w mieszkaniach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w latach
2012 – 2017

Nazwa wskaźnika Jedno-stka 2012 2013 2014 2015 2016 2017

centralne ogrzewanie [sztuk] 231 237 242 243 248 201

gaz ziemny z sieci [sztuk] 3834 3890 3960 3999 4062 3302

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2017 rok, dane własne

Budynki użyteczności publicznej

Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki są użytkowane łącznie 22 budynki instytucji publicznych. Instytucje
należą do grup działających w sektora określonych poniżej:

1) urzędy i instytucje;

2) edukacja;

3) pozostałe.

Ich charakterystykę przedstawia tabela poniżej.
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Tabela Budynki użyteczności publicznej

Lp Nazwa
Kod

pocztowy
Miejscowość Ulica

Nr
budynku

Powierzchnia
użytkowa

Rodzaj źródła
ciepła c.o.

Rodzaj źródła
ciepła c.w.u.

Rodzaj
paliwa/energii

1 Budynek Urzędu Gminy 46-081 Dobrzeń Wielki Namysłowska 44 1624,40 wymiennik ciepła jak c.o. ciepło

2 LZS Victoria Chróścice 46-080 Chrościce Św. Rocha 26 251,89
kocioł c.o. o mocy
70 kW z 2014 roku

piecyk gazowy gaz ziemny

3
Budynek klubowy TOR

Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki Sportowa 1 186,20 wymiennik ciepła jak c.o. ciepło

4
Budynek Ochotniczej

Straży Pożarnej
46-080 Chrościce

Powstańców
Śląskich

11 778,60
kocioł c.o. o mocy
2 x 60 kW z 2004

roku

bojler
elektryczny

gaz ziemny

5
Budynek Ochotniczej

Straży Pożarnej
46-081 Dobrzeń Mały Opolska 113 614,55

kocioł c.o. o mocy
65 kW

bojler
elektryczny

węgiel kamienny

6 Gminny Ośrodek Kultury 46-081 Dobrzeń Wielki Namysłowska 20 1074,00 wymiennik ciepła jak c.o. ciepło

7
Budynek Ochotniczej

Straży Pożarnej
46-081 Dobrzeń Wielki Młyńska 4 168,60 wymiennik ciepła jak c.o. ciepło

8
Budynek Ochotniczej

Straży Pożarnej
46-082 Kup Rynek 22 190,00

grzejniki
elektryczne

w pomieszczeniach
ogrzewanych

Elektryczny
podgrzewacz
przepływowy

-

9 LKS Kup 46-082 Kup Ligonia - 260,00

grzejniki
elektryczne

w pomieszczeniach
ogrzewanych,
pompa ciepła

jak c.o., bojler
elektryczny

-

10
Budynek mieszkalno

użytkowy (WW-MED. s.c.,
Doni Cor Sp. z o.o.)

46-082 Kup Szpitalna 5 122,23
kocioł c.o. o mocy

25 kW
jak c.o. gaz ziemny

11 Ośrodek Zdrowia 46-080 Chrościce Korfantego 1A 445,00
kocioł c.o. o mocy

31 kW

jak c.o.,
elektryczny
podgrzewacz
przepływowy

gaz ziemny

12 Ośrodek Zdrowia 46-081 Dobrzeń Wielki Reymonta 2-4 757,05 wymiennik ciepła jak c.o. ciepło

13
Publiczne Przedszkole

w Chrościcach
46-080 Chrościce Szkolna 11 855,90

kocioł c.o. o mocy
60 kW

jak c.o. gaz ziemny

14
Publiczne Przedszkole
w Dobrzeniu Wielkim

46-081 Dobrzeń Wielki Kościelna 1 771,00 wymiennik ciepła jak c.o. ciepło

15
Zespół Szkolno -

Przedszkolny w Kup
(Budynek Szkoły)

46-082 Kup 1 Maja 6A 2398,27
kocioł c.o. o mocy

225 kW
jak c.o. gaz ziemny
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16
Zespół Szkolno -

Przedszkolny w Kup
(Budynek Przedszkola)

46-082 Kup Brynicka 16 332,64
kocioł c.o. o mocy

34 kW
bojler

elektryczny
węgiel kamienny

17
Zespół Szkoł
w Chrościcach

46-080 Chrościce
Powstańców
Śląskich

1 1656,70
kocioł c.o. o mocy
135 kW i 90 kW

jak c.o.,
elektryczny
podgrzewacz
przepływowy

gaz ziemny

18
Zespół Szkoł w Dobrzeniu

Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki Namysłowska 94 5147,12 wymiennik ciepła piecyk gazowy gaz ziemny

ciepło

19
Zespół Szkoł w Dobrzeniu
Wielkim (Budynek ZSZ
w Dobrzeniu Małym)

46-081 Dobrzeń Mały Opolska 85 912,34
kocioł c.o. o mocy

80 kW
jak c.o., grzałka
elektryczna

węgiel kamienny

20
Szkoła Podstawowa
w Dobrzeniu Wielkim

46-081 Dobrzeń Wielki Kościelna 3A 1747,00 wymiennik ciepła jak c.o. ciepło

21 Sala wiejska 46-082 Kup Rynek 13 190,00
kocioł c.o. o mocy

34 kW
jak c.o., bojler
elektryczny

węgiel kamienny

gaz ziemny

22 PROWOD Sp. z o.o. 46-082 Kup Rynek 4 464,57
kocioł c.o. o mocy

47 kW
bojler

elektryczny
gaz ziemny

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Dobrzeniu
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Dane dotyczące zużycia pochodzą z  ankiet wypełnionych bezpośrednio przez Urząd Gminy Dobrzeń Wielki.
W związku z tym, stanowi ono, rzeczywiste zużycie w ww. budynkach. Energią końcowa została wyliczona
w oparciu o Wskaźniki opałowe dla poszczególnych paliw, a emisji dwutlenku węgla w oparciu o energię
końcową i Wskaźniki emisji dla poszczególnych paliw.

Oświetlenie uliczne

Całkowita ilość punktów świetlnych na terenie Gminy to 589 sztuk (według danych TAURON Dystrybucja
SA i szacunków dotyczących zmniejszenia powierzchni Gminy).

Działalność gospodarcza

Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki działało w 2017 roku łącznie 873 podmiotów gospodarczych, z czego
większość, tj. 64,83% działała w sferze usług i handlu, 33,22% działało w dziedzinie przemysłu i budownictwa,
a 1,95% rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa.

Tabela Podmioty gospodarcze według rodzajów działalności

2012 2013 2014 2015 2016 2017

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
i rybactwo

[podmiot
gospodarczy]

53 50 37 36 37 17

przemysł i budownictwo
[podmiot

gospodarczy]
390 405 402 418 422 290

pozostała działalność
[podmiot

gospodarczy]
831 866 888 901 921 566

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
i rybactwo

[%] 4,16% 3,79% 2,79% 2,66% 2,68% 1,95%

przemysł i budownictwo [%] 30,61% 30,66% 30,29% 30,85% 30,58% 33,22%

pozostała działalność [%] 65,23% 65,56% 66,92% 66,49% 66,74% 64,83%

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2017 rok

Na podstawie liczby przedsiębiorstw działających w sferze przemysłu i budownictwa, a także wielkość
zużycia paliw w województwie opolskim oraz informacjom uzyskanym od gestorów sieci oszacowano wielkość
zużycia energii finalnej i emisję CO2 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. Przedstawiono wyliczenia w rozdziale
VII.3.4. Sektor przedsiębiorstw

Transport

Transport ogółem

Drogi

Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki występują drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Łączna
długość dróg na terenie Gminy wynosi 112 kilometrów. Drogi gminne mają długość 71,195 kilometra,
powiatowe – 17,081 kilometra, drogi wojewódzkie – 22,714 kilometra, a drogi krajowe – 1 kilometr.
Zestawienie dróg na terenie Gminy przedstawia tabela poniżej.
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Tabela Zestawienie dróg na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

Lp. Rodzaj dróg Numer drogi Długość
w km

Drogi - RAZEM RAZEM 112,070

Krajowe* RAZEM 1,080

1 Droga krajowa Tomaszów Mazowiecki - Kock 48 1,080

Wojewódzkie** RAZEM 22,714

1 Pisarzowice, droga 39 - Popielów - Dobrzeń Wielki 457 5,422

2 Narok - rz. Odra - Chrościce 464 2,453

3 Żelazna - rz. Odra - Dobrzeń Mały 456 0,904

4 Opole - Pokój - Namysłów 454 12,034

5 Kup - Jelowa 461 1,901

Powiatowe*** RAZEM 17,081

1 Wołczyn - Murów - DW 454 1344 O 2,018

2 Chrościce - DW 454 1708 O 4,232

3 Chrościce - Nowe Siołkowice 1723 O 4,620

4 Chrościce - Babi Las 1724 O 2,359

5 Chrościce - Dobrzeń Wielki - Masów 1725 O 3,852

Gminne**** RAZEM 71,195

1 Drogi gminne - 71,195
* Źródło: Dane GDDKiA

** Źródło: Dane Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

*** Źródło: Dane Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu

**** Źródło: Dane Gminy Dobrzeń Wielki

Samochody

Transport drogowy na terenie Gminy Dobrzeń Wielki ujęty w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej obejmuje
transport po drogach zlokalizowanych na terenie gminy znajdujących się w kompetencji samorządu lokalnego.
Wynika to głównie z faktu, iż samorząd lokalny może uwzględnić w swoich działaniach środki ukierunkowane
na redukcję emisji na tych odcinkach dróg, jednocześnie na pozostałe nie ma znaczącego wpływu.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki zarejestrowanych było
łącznie 5883 pojazdów. Do kategorii, które mogą w sposób znaczny wpłynąć na wartość emisji CO2 należą
samochody osobowe i samochody ciężarowe (w tym rolnicze) zarejestrowane na terenie Gminy.

Tabela Liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

Lp. Rodzaj pojazdu
Liczba pojazdów na

1000 ludności
Liczba pojazdów zarejestrowana na
terenie Gminy Dobrzeń Wielki

1 Samochody ciężarowe 81,8 777
1 Samochody osobowe 537,3 5106

RAZEM - 5883

Źródło: Dane GUS, Bank danych lokalnych (dane za 2016 i 2017 rok) 

Publiczny transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy realizowany jest w oparciu o zasoby prywatnych przewoźników realizujących
przejazdy autokarami i busami na terenie i przez teren Gminy Dobrzeń Wielki. Brak jest istotnej emisji z tego
sektora na terenie Gminy, dlatego też została ona uwzględniona w transporcie ogółem

Gospodarka odpadami

Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki nie znajduje się składowisko odpadów. W związku z informacjami
zawartymi powyżej oceniono, iż nie istnieje emisja CO2 związana z sektorem gospodarki odpadami.
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WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI CO2

Głównym celem działań Gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej jest zrealizowanie unijnego celu,
polegającego na ograniczeniu do 2020 r. emisji CO2 o co najmniej 20% oraz poprawa jakości powietrza na
terenie Gminy. Realizacja tego postanowienia opiera się na wdrożeniu planu działań określonych w niniejszym
dokumencie.

W celu określenia stanu aktualnego tj. oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych, przeprowadzono
inwentaryzację obejmującą Gminę w granicach administracyjnych.

Inwentaryzacja obejmowała wszystkie sektory związane z produkcją gazów cieplarnianych, wynikających ze
zużycia energii finalnej. Zużycie energii finalnej wynika z użytkowania:

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

2. energii elektrycznej,

3. energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

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

1. końcowe zużycie energii w budynkach, urządzeniach i przemyśle,

2. końcowe zużycie energii w transporcie,

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

Metodyka pozyskania danych

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

1. informacjami nt. budynków użyteczności publicznej,

2. działalnością i planami gestorów energetycznych działających na terenie Gminy,

3. materiałami pozyskanymi z Gminy,

4. materiałami z Urzędu Marszałkowskiego,

5. informacjami dotyczącymi budynków jednorodzinnych.

Ankiety i informacje zebrane od wszystkich grup interesariuszy były podstawądo opracowania niniejszego
dokumentu, a także pozwoliły na zaplanowanie działań, które będą realizowane w ramach Planu. Dotyczyły one
wszystkich sektorów wspomnianych i scharakteryzowanych w rozdziale VI.

W oparciu o powyższe założenia na terenie Gminy została przeprowadzona inwentaryzacja, w celu określenia
zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 w 2017 r. Rok 2017 to rok bazowy – wybrany ze względu na dostęp do
danych od instytucji i mieszkańców. Pozyskanie danych dla ww. roku bazowego wynika również, z faktu, iż
wiarygodność danych pozyskanych z poszczególnych sektorów jest stosunkowo największa w porównaniu do
danych z lat wcześniejszych (nie we wszystkich inwentaryzowanych sektorach).

Z uwagi, iż w pierwotnej wersji dokumentu opracowanym w ramach konkursu POIiŚ na lata 2007-2013, rok
bazowy w pierwotnej wersji dokumentu został ustalony jako 2013 i co do zasady ten rok nie powinien ulegać
zmianie. Rok 2017 został w obecnej wersji dokumentu przyjęty jako bazowy, ponieważ 19 lipca 2016 roku
Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym
miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1134). Na podstawie którego,
zgodnie z treścią § 1 pkt 2) lit. a) rozporządzenia, z dniem 1 stycznia 2017 r. w województwie opolskim granice
miasta na prawach powiatu Opole i w powiecie opolskim – Gminy Dobrzeń Wielki, zostały zmienione, poprzez
włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Opole obszaru obrębu ewidencyjnego
Borki, obszaru obrębu ewidencyjnego Czarnowąsy, obszaru obrębu ewidencyjnego Krzanowice, obszaru obrębu
ewidencyjnego Świerkle, części obszaru obrębu ewidencyjnego Brzezie, części obszaru obrębu ewidencyjnego
Dobrzeń Mały z dotychczasowego obszaru Gminy Dobrzeń Wielki. W związku z powyższym, ze względu na
istotną zmianę obszaru geograficznego i brak możliwości skorzystania z danych z poprzedniego roku
bazowego, zmieniony został obecnie rok bazowy dokumentu na 2017. W oparciu o powyższe założenia
i zmianę obszaru terytorialnego gminy została przeprowadzona inwentaryzacja, w celu określenia zużycia
energii finalnej oraz emisji CO2 w 2017 r. (nowym roku bazowym84 ).
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Do rozpoznania charakteru, funkcji i cech szczególnych budynku (np. sklep, usługi, mieszkalny, niski,
wysoki, bliźniak, szeregowiec) wykorzystano serwis internetowy Google Maps, umożliwiający wyszukiwanie
obiektów, oglądanie map i zdjęć lotniczych powierzchni Ziemi oraz udostępniający pokrewne im funkcje, ze
szczególnym uwzględnieniem usługi Street View, dzięki której można było dokładniej przyjrzeć się obiektom.
Do ustalenia adresu obiektu na mapie korzystano z serwisu internetowego Targeo. Pomocne przy ustalaniu
charakteru obiektu było również korzystanie z portalu internetowego Geoportal oraz serwisu internetowego
Panorama Firm. Dla nielicznych obiektów, pomimo zastosowania wyżej opisanych narzędzi, nie udało określić
się ich charakteru i funkcji.

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.

W niniejszym opracowaniu wykorzystano standardowe wskaźniki według wytycznych IPPC#.Przyjęte
wskaźniki emisji dla paliw zestawiono w tabeli.
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Tabela Wskaźniki emisji dla paliw stosowanych na terenie Gminy dane za rok 2017

Rodzaj paliwa
Wartości opałowa

(WO)
Wskaźniki emisji CO2

(WE)

[Wartość] [Jednostka] [Wartość] [Jednostka]

Gaz ziemny wysokometanowy 36,12 MJ/m3 55,82 kg/GJ

Gaz ziemny zaazotowany 25,65 MJ/m3 55,82 kg/GJ

Gaz z odmetanowania kopalń 17,45 MJ/m3 55,82 kg/GJ

Drewno opałowe i odpady pochodzenia drzewnego 15,6 MJ/kg 109,76 kg/GJ

Biogaz 50,4 MJ/kg 54,33 kg/GJ

Koks i półkoks (w tym gazowy) 28,2 MJ/kg 106 kg/GJ

Gaz ciekły 47,31 MJ/kg 62,44 kg/GJ

Benzyny silnikowe 44,8 MJ/kg 68,61 kg/GJ

Paliwa odrzutowe 44,59 MJ/kg 70,79 kg/GJ

Olej napędowy (w tym olej opałowy lekki) 43,33 MJ/kg 73,33 kg/GJ

Oleje opałowe 40,19 MJ/kg 76,59 kg/GJ

Węgiel kamienny 22,63 MJ/kg 94,62 kg/GJ

Węgiel brunatny 8,33 MJ/kg 94,73 kg/GJ

Ciepłownie 21,76 MJ/kg 103,76 kg/GJ

Źródło: Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2012 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2017, Krajowy Ośrodek Bilansowania
i Zarządzania Emisjami, Warszawa, Październik 2014

Tabela Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla paliw - Źródła poniżej 50 KW

Zanieczyszczenie

Wskaźniki emisji

Paliwo stałe (z wyłączeniem
biomasy)

Gaz
ziemny

Olej
opałowy

Biomasa drewno

Jedn.Kotły
starej

generacji

Kotły
automatyczne
nowej generacji

Kotły
starej

generacji

Kotły
automatyczne
nowej generacji

Pył PM 10, 225 78 0,5 3 480 34 g/GJ

Pył PM 2,5 201 70 0,5 3 470 33 g/GJ

CO2 93,74 93,74 55,82 76,59 0 0 kg/GJ

Benzo(a)piren 270 0,079 0 10 121 10 mg/GJ

SO2 900 450 0,5 140 11 11 g/GJ

NOx 158 165 50 70 80 91 g/GJ

Źródło: WFOŚiGW w Katowicach
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Tabela Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla paliw - Źródła od 50kW do 1 MW

Zanieczyszczenie

Wskaźniki emisji

Paliwo stałe (z
wyłączeniem biomasy)

Gaz ziemny
Olej

opałow
y

Biomasa drewno

Jedn.
Kotły
starej

generacj
i

Kotły
automatyczn
e nowej
generacji

Kotły starej
generacji

Kotły
automatyczne

nowej
generacji

Pył PM 10, 190 78 0,5 3 76 34 g/GJ
Pył PM 2,5 170 70 0,5 3 76 33 g/GJ

CO2 93,74 93,74 55,82 76,59 0 0
kg/G
J

Benzo(a)piren 100 0,079 0 10 50 10
mg/G
J

SO2 900 450 0,5 140 20 11 g/GJ

NOx 160 165 70 70 150 91 g/GJ

Źródło: WFOŚiGW w Katowicach

Tabela Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla paliw - Źródła od 1MW do 50 MW

Zanieczyszczenie

Wskaźniki emisji

Paliwo stałe (z
wyłączeniem biomasy)

Gaz ziemny
Olej

opałow
y

Biomasa drewno

Jedn.
Kotły
starej

generacj
i

Kotły
automatyczn
e nowej
generacji

Kotły starej
generacji

Kotły
automatyczne

nowej
generacji

Pył PM 10, 76 76 0,5 3 76 76 g/GJ
Pył PM 2,5 72 72 0,5 3 76 76 g/GJ

CO2 93,74 93,74 55,82 76,59 0 0
kg/G
J

Benzo(a)piren 13 13 0 10 50 50
mg/G
J

SO2 900 900 0,5 140 20 20 g/GJ

NOx 180 180 70 70 150 150 g/GJ

Źródło: WFOŚiGW w Katowicach

Tabela Wskaźniki ekwiwalentu CO2 dla innych gazów (wybranych)

Rodzaj gazu cieplarnianego Wskaźnik GWP

Dwutlenek węgla (CO2) 1

Metan (CH4) 21

Podtlenek azotu (N2O) 310

Źródło:  

https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html

 

Charakterystyka ocenianych sektorów

Sektor budynków użyteczności publicznej

Na podstawie danych pozyskanych w procesie ankietyzacji (bezpośrednie zużycie dla każdego z budynków
wskazanych w rozdziale VI.2) określono, iż zużycie energii finalnej w ciągu roku przez sektor budynków
użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki wynosi 5 047 MWh, co daje emisję
CO2 na poziomie 1 206 Mg na rok. Charakterystykę wielkości i struktury zużycia energii finalnej i emisji CO2

według paliw na terenie gminy w tym sektorze przedstawiają tabela i wykresy poniżej.
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Tabela Charakterystyka wielkości i struktury zużycia energii finalnej i emisji CO2 według paliw na
terenie gminy w 2017 roku w sektorze budynków użyteczności publicznej

Końcowe
zużycie energii
[w MWh/rok]

Końcowe
zużycie energii

[%]

Emisja CO2 [w
Mg CO2/rok]

Emisja CO2
[%]

Energia elektryczna 741 14,69% 616 51,10%

Ciepło/ chłód 3 205 63,50% 333 27,57%

Gaz ziemny 843 16,71% 169 14,05%

Węgiel kamienny 258 5,11% 88 7,28%

RAZEM 5 047 - 1 206 -

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyliczeń BEI

Wykres Struktury zużycia energii finalnej według paliw na terenie gminy w 2017 roku w sektorze
budynków użyteczności publicznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyliczeń BEI
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Wykres Struktura emisji CO2 według paliw na terenie gminy w 2017 roku w sektorze budynków
użyteczności publicznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyliczeń BEI

Sektor budynków mieszkalnych

Metodologia wykonania wyliczeń

Na podstawie powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, a także wielkość zużycia paliw przez
gospodarstwa domowe w województwie opolskim oszacowano wielkość zużycia energii finalnej i emisję CO2
na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. Podstawą do wyliczenia wielkości zużycia poszczególnych paliw na terenie
Gminy była wielkości zużycia paliw na terenie województwa. Jej charakterystykę przedstawia tabela poniżej.

Tabela Zużycie paliw w sektorze mieszkalnych (gospodarstw domowych) w podziale na województwa
w 2016 roku

Paliwo Zużycie Jednostka
Węgiel kamienny 300 tys. ton

Gaz ziemny 2377 TJ
Gaz ciekły 15 tys. ton
Olej opałowy 2 tys. ton

Ciepło 3494 TJ
Energia elektryczna 785 GWh

Źródło: ZUŻYCIE PALIW I NOŚNIKÓW ENERGII W 2016 R., GUS, Departament Produkcji, Warszawa
2017

Zastosowana metodologia wyliczenia zużycia węgla kamiennego, gazu ziemnego, energii elektrycznej, oleju
opałowego i gazu ciekłego obejmowała wyznaczenie procentowego wskaźnika całkowitej powierzchni
mieszkalnej Gminy Dobrzeń Wielki (zgodnie z danymi 423 959 m2) w stosunku do łącznej powierzchni
mieszkalnej województwa opolskiego (zgodnie z danymi GUS 28 517 899 m2). Stosunek tych powierzchni
wyniósł w 2017 r. 1,49% i wartość ta posłużyła następnie do wymnożenia przez sumaryczne wielkości zużycia
przedstawionych w tabeli powyżej, co pozwoliło na otrzymanie danych o zużyciu dla Gminy Dobrzeń Wielki.

Dane z ankiet zostały wykorzystane w celu określenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych przy
wykorzystaniu ilości budynków, jak również dla zużycia drewna, dla którego uwzględniono ilość budynków
mieszkalnych wykorzystujących kotły na biomasę. Przyjęto, iż szacunkowa produkcja energii słonecznej z OZE
wynosi 2 850 kWh/rok na jeden budynek, a dla biomasy (zwykle wykorzystywanego jako źródło wspierające)
na poziomie 2 700 kWh/rok na jeden budynek, co następnie przeliczono przez ilość budynków mieszkalnych,
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z których udało się uzyskać ankietę w porównaniu do całkowitej liczby budynków, a po wykonaniu przeliczeń
w zakresie wartości opałowej uzyskano wartość energii z danego źródła.

Podsumowanie

Na podstawie danych pozyskanych w procesie ankietyzacji określono, iż zużycie energii finalnej w ciągu
roku przez sektor mieszkalny zlokalizowany na terenie Gminy Dobrzeń Wielki wynosi 64 695 MWh, co daje
emisję CO2 na poziomie 26 498 Mg na rok. Charakterystykę wielkości i struktury zużycia energii finalnej
i emisji CO2 według paliw na terenie gminy w tym sektorze przedstawiają tabela i wykresy poniżej.

Tabela Charakterystyka wielkości i struktury zużycia energii finalnej i emisji CO2 według paliw na
terenie gminy w 2017 roku w sektorze budynków mieszkalnych

Końcowe
zużycie energii
[w MWh/rok]

Końcowe
zużycie energii

[%]

Emisja CO2 [w
Mg CO2/rok]

Emisja CO2
[%]

Energia elektryczna 11 696 18,08% 9 725 36,70%

Gaz ziemny 9 838 15,21% 1 977 7,46%

Gaz ciekły 2 937 4,54% 660 2,49%

Olej opałowy 359 0,55% 99 0,37%

Węgiel kamienny 28 099 43,43% 9 571 36,12%

Inna biomasa 11 301 17,47% 4 466 16,85%

Słoneczna cieplna 465 0,72% 0 0,00%

RAZEM 64 695 - 26 498 -

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyliczeń BEI
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Wykres Struktura zużycia energii finalnej według paliw na terenie gminy w 2017 roku w sektorze
budynków mieszkalnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyliczeń BEI

Wykres Struktura emisji CO2 według paliw na terenie gminy w 2017 roku w sektorze budynków
mieszkalnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyliczeń BEI

Sektor oświetlenia komunalnego

Na podstawie danych pozyskanych w procesie ankietyzacji (informacja bezpośrednia
z Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki dotycząca zużycia energii elektrycznej na oświetlenie komunalne wskazana
w rozdziale VI.3) określono, iż zużycie energii finalnej w ciągu roku przez sektor oświetlenia komunalnego
zlokalizowany na terenie Gminy Dobrzeń Wielki wynosi 237 MWh, co daje emisję CO2 na poziomie 197 Mg
na rok. Charakterystykę wielkości i struktury zużycia energii finalnej i emisji CO2 według paliw na terenie
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gminy w tym sektorze przedstawia tabela poniżej.

Tabela Charakterystyka wielkości i struktury zużycia energii finalnej i emisji CO2 według paliw na
terenie gminy w 2017 roku w sektorze oświetlenie komunalnego

Końcowe
zużycie energii
[w MWh/rok]

Końcowe
zużycie energii

[%]

Emisja CO2 [w
Mg CO2/rok]

Emisja CO2
[%]

Energia elektryczna 237 100,00% 197 100,00%

RAZEM 237 - 197 -

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyliczeń BEI

Sektor przedsiębiorstw

Metodologia wykonania wyliczeń

Na podstawie liczby przedsiębiorstw działających w sferze przemysłu i budownictwa, a także wielkość
zużycia paliw w województwie opolskim oszacowano wielkość zużycia energii finalnej i emisję CO2 na terenie
Gminy Dobrzeń Wielki.

Podstawą do wyliczenia wielkości zużycia poszczególnych paliw na terenie Gminy była wielkość zużycia
paliw na terenie województwa, gdyż nie otrzymano danych z ankiet od przedsiębiorców z uwagi na brak ich
zainteresowania. Jej charakterystykę przedstawia tabela poniżej.

Tabela Zużycie paliw w sektorze przemysłu w podziale na terenie województwa w 2016 roku

Rodzaj paliwa Zużycie Jednostka
Węgiel kamienny 5631 tys. ton

Gaz ziemny 18593 TJ
Gaz ciekły 1 tys. ton

Olej opałowy 7 tys. ton
Ciepło 1104 TJ

Energia elektryczna 2126 GWh

Źródło: ZUŻYCIE PALIW I NOŚNIKÓW ENERGII W 2016 R., GUS, Departament Produkcji, Warszawa
2017

Zastosowana metodologia wyliczenia zużycia węgla kamiennego, oleju opałowego, gazu ciekłego, energii
elektrycznej obejmowała wyznaczenie procentowego wskaźnika całkowitej ilości przedsiębiorstw działających
w sektorze przemysłu i budownictwa w Gminie Dobrzeń Wielki w stosunku do przedsiębiorstw działających
w sektorze przemysłu i budownictwaw województwie. Zgodnie z danymi GUS 290 przedsiębiorstwa na terenie
Gminy działaw sektorze przemysłu i budownictwa, w tym 11%, zgodnie z informacjami Gminy Dobrzeń
Wielki, to przedsiębiorstwa posiadające własne budynki, natomiast 94% przedsiębiorstwa, które zlokalizowane
są w budynkach mieszkalnych. W związku z powyższym liczba przedsiębiorstw (32 podmioty), które generują
emisję zanieczyszczeń w stosunku do ich łącznej liczby w województwie opolskim (zgodnie z danymi GUS
22 786 podmiotów) w 2017 r. wynosiła 0,1360%. Wartość ta (0,1360%.) posłużyła następnie do wymnożenia
przez sumaryczne wielkości zużycia przedstawionych w tabeli powyżej, co pozwoliło na otrzymanie danych
o zużyciu w Gminie Dobrzeń Wielki.

Podsumowanie

Na podstawie danych pozyskanych w procesie ankietyzacji określono, iż zużycie energii finalnej w ciągu
roku przez sektor przedsiębiorstw zlokalizowany na terenie Gminy Dobrzeń Wielki wynosi 58 209 MWh, co
daje emisję CO2 na poziomie 20 256 Mg na rok. Charakterystykę wielkości i strukturę zużycia energii finalnej
i emisji CO2 według paliw na terenie gminy w tym sektorze przedstawiają tabela i wykresy poniżej.

Tabela Charakterystyka wielkości i struktury zużycia energii finalnej i emisji CO2 według paliw na
terenie gminy w 2017 roku w sektorze przedsiębiorstw

Końcowe
zużycie energii
[w MWh/rok]

Końcowe
zużycie energii

[%]

Emisja CO2 [w
Mg CO2/rok]

Emisja CO2
[%]

Energia elektryczna 2 892 4,97% 2 405 11,87%

Gaz ziemny 7 027 12,07% 1 412 6,97%
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Gaz ciekły 18 0,03% 4 0,02%

Olej opałowy 115 0,20% 32 0,16%

Węgiel kamienny 48 157 82,73% 16 404 80,98%

RAZEM 58 209 - 20 256 -

Źródło: opracowanie własne
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Wykres Struktura zużycia energii finalnej według paliw na terenie gminy w 2017 roku w sektorze
przedsiębiorstw

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyliczeń BEI

Wykres Struktura emisji CO2 według paliw na terenie gminy w 2017 roku w sektorze przedsiębiorstw

Źródło: opracowanie własne na podstawi wyliczeń BEI

Sektor transportu

Transport lokalny

Metodologia wykonania wyliczeń

Transport drogowy na terenie Gminy Dobrzeń Wielki ujęty w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej obejmuje
transport po drogach zlokalizowanych na terenie gminy znajdujących się w kompetencji samorządu lokalnego
oraz pozostałych zarządców dróg (krajowych, wojewódzkich, powiatowych). Należą do nich głównie drogi
gminne o nawierzchni utwardzonej i gruntowej. Wynika to głównie z faktu, iż samorząd lokalny może
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uwzględnićw swoich działaniach środki ukierunkowane na redukcję emisji na tych odcinkach dróg,
jednocześnie na pozostałe nie ma znaczącego wpływu.

Zastosowany wzór

Wartość zużycia wyliczono w oparciu o wzór: liczba kilometrów wykonywana przez środek transportu
pomnożona przez średnie spalanie dla danego paliwa zgodnie z danych statystycznymi. Następnie do BEI
wykorzystano wartość opałową zgodnie z KOBiZE dla danego paliwa.

Samochody osobowe

Liczbę kilometrów przejechanych przez samochody osobowe po sieci dróg oszacowano wykorzystując
informacje na temat intensywności ruchu oraz długości sieci dróg, a także średniego spalania samochodów
osobowych w gospodarstwach domowych i udziału samochodów wykorzystujących poszczególne rodzaje
paliw. Wskaźniki przyjęte do wyliczeń przedstawiają tabele poniżej. W obliczeniach przyjęta została wartość
opałowa benzyny na poziomie 44,80 MJ/kg, LPG na poziomie 47,31 MJ/kg i oleju napędowego 43,33 MJ/kg.

Tabela Charakterystyka zużycia paliw przez samochody osobowe

Paliwo
Średnia

arytmetyczna
Pierwszy
decyl

Pierwszy
kwartyl

Mediana
Trzeci
kwartyl

Dziewiąty
decyl

w l/100 km
Paliwa 7,69 6,00 6,00 7,00 9,00 10,00
Benzyna 7,40 6,00 6,00 7,00 8,00 10,00

Gaz ciekły LPG 9,71 7,00 8,00 10,00 11,00 12,00
Olej napędowy 6,83 5,00 6,00 7,00 7,00 9,00

Źródło: Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 roku, GUS, Departament Produkcji, Warszawa
2014 r., s. 122#

Tabela Samochody osobowe według rodzajów używanych paliw

Paliwo
Benzyna Benzyna + LPG# Olej napędowy Gaz ziemny

w %
Udział samochodów 50,83% 19,81% 29,36% 0,00%

Źródło: Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 roku, GUS, Departament Produkcji, Warszawa
2014 r., s. 122

Łączna liczba samochodów osobowych zarejestrowanych na terenie gminy wynosi 5106 sztuk. Szczegółowe
dane przedstawia tabela poniżej.

Tabela Liczba pojazdów na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2017 roku

Pojazd Liczba pojazdów

samochody osobowe 5106

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS

Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki mieszkańcy przebywają w ciągu roku dystans w wysokości
3400 kilometrów (średnia szerokość Gminy Dobrzeń Wielki i dni w ciągu roku).

W oparciu o pozyskane dane przedstawione wyżej i pozyskane informacje od zaangażowanych podmiotów
oszacowano, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem transportu ogółem (transportu lokalnego) dla
samochodów osobowych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki stanowi 2 962 Mg na rok, a wartość energii finalnej
11 956 MWh na rok. Szczegóły wyliczeń przedstawia tabela poniżej.

Metodologia obliczeń obejmuje wymnożenie ilości samochodów osobowych zarejestrowanych na terenie
Gminy przez procentowy udział danego paliwa, a następnie wymnożenie uzyskanej wartości przez założony
roczny przebieg 1 samochodu. W rezultacie otrzymany został łączny dystans wszystkich samochodów dla
każdego z rodzaju paliw, co przy wymnożeniu przez wskaźnik średniego spalania pozwoliło na uzyskanie
wielkości zużycia danego paliwa w ciągu roku. Wartość ta pomnożona przez wskaźnik wartości opałowej
pozwolił na obliczenie zużycia energii końcowej, a po wymnożeniu przez wskaźnik emisji dwutlenku węgla na
uzyskanie sumarycznej emisji dla danego typu samochodu (w zależności od paliwa).

Tabela Samochody osobowe - szacowane zużycie na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
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Paliwo Benzyna LPG Olej napędowy
Liczba samochodów przyjęta do wyliczeń - OGÓŁEM

na terenie całej Gminy
5106 5106 5106

Udział samochodów 50,83% 19,81% 29,36%
Liczba samochodów przyjęta do wyliczeń 2595 1011 1499

Średnie spalanie samochodu osobowego przyjęte dla
danego paliwa

7,40 9,71 6,83

Średni przebieg roczny samochodu osobowego przyjęty
dla danego paliwa

3400 3400 3400

Dystans łączny samochodów osobowych dla danej
kategorii paliwa

8823000 3437400 5096600

Zużycie paliwa łączne dla samochodów osobowych dla
danej kategorii paliwa

652902 333772 348098

Energia finalna w MWh 6134 2281 3540
Emisja CO2 1515 513 935

Źródło: Opracowanie własne na podstawi wyliczeń BEI

Samochody ciężarowe

Liczbę kilometrów przejechanych przez samochody ciężarowe po sieci dróg gminnych oszacowano
wykorzystując informacje na temat łącznej liczby samochodów ciężarowych, średniej liczby dni roboczych
w ciągu roku (200 dni), a także średniego odcinka wykonywanego, przez samochód ciężarowy na terenie
gminy. Wyliczono go jako średnią długość dróg: krajowej, wojewódzkiej, a także krajowej na terenie Gminy.
W 2017 roku na terenie Gminy zlokalizowanych było 777 samochodów ciężarowych. Wartości przedstawia
tabela poniżej.

Tabela Samochody ciężarowe zarejestrowane na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

Paliwo
Liczba samochodów zarejestrowanych

na terenie Gminy

Samochody ciężarowe 777

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS

Średnia długość odcinka na terenie Gminy wynosi 4,5 kilometra (przyjęto do wyliczeń drogę wojewódzką,
a także drogi powiatowe).

Wskaźniki przyjęte do wyliczeń przedstawiają tabele poniżej. W obliczeniach przyjęta została wartość
opałowa benzyny na poziomie 44,80 MJ/kg, LPG na poziomie 47,31 MJ/kg i oleju napędowego 43,33 MJ/kg.

Tabela Charakterystyka zużycia paliw przez samochody ciężarowe

Stan średniego eksploatacyjnego zużycia paliw
silnikowych na 100 km przebiegu

przez samochody ciężarowe i specjalne o masie
maksymalnej nieprzekraczającej 3,5 Mg (autobusów

5 Mg)

przez samochody ciężarowe
i specjalne w Polsce o masie

maksymalnej przekraczającej 3,5
Mg

Benzyna Olej napędowy LPG Olej napędowy

2010 10 10,5 12,6 24,8

Źródło: Jerzy Waśkiewicz, Zdzisław Chłopek, PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NOŚNIKÓW ENERGII
PRZEZ POLSKI PARK SAMOCHODÓW UŻYTKOWYCH W LATACH 2015 - 2030, Instytut Transportu
Samochodowego, Warszawa 2015, s. 16,#
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Tabela Samochody ciężarowe według rodzajów używanych paliw w 2015 roku

Benzyna LPG Olej napędowy

Udział samochodów w podziale na
wykorzystywane paliwa

23,47% 6,33% 70,20%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Transport drogowy w Polsce w latach 2012 i 2013,
Departament Handlu i Usług - GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2015

Tabela Szacowanie średniego przebiegu ciężarówek w ciągu roku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

Nazwa wskaźnika Źródło Sposób przeliczeń Wartość

1
Liczba samochodów ciężarowych na terenie

Gminy (sztuk)
Dane Starostwa
Powiatowego

- 777

2 Liczba dni roboczych w ciągu roku [dane własne] - 200

3
Średni szacowany przebieg dzienny jednego

pojazdu (km)
[dane własne] - 4,5105

4
Liczba wozokilmetrów wykonywana w ciągu
roku przez samochód ciężarowy na terenie

Gminy

[Wyliczenia
własne]

=[3] x [2] 902,1

5
Szacowana liczba wozokilemtrów

wykonywanych przez samochody ciężarowej
na terenie Gminy [km]

[Wyliczenia
własne]

=[4] x [1] 700931,7

Źródło: Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 roku, GUS, Departament Produkcji, Warszawa
2014 r., s. 123

W oparciu o pozyskane dane przedstawione wyżej oszacowano, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem
transportu ogółem samochodów ciężarowych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki stanowi 374 Mg na rok,
a wartość energii finalnej 1434 MWh na rok. Szczegóły wyliczeń przedstawia tabela poniżej.

Tabela Samochody ciężarowe - szacowane zużycie na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2017 roku

Paliwo Benzyna LPG Olej napędowy
Liczba wozokilometrów przyjęta do wyliczeń

na terenie Gminy
700932 700932 700932

Udział samochodów 23,47% 6,33% 70,20%
Liczba wozokilometrów przyjęta do wyliczeń 164533 44356 492042
Średnie spalanie samochodu ciężarowego

przyjęte dla danego paliwa
10,00 12,60 24,80

Zużycie paliwa łączne dla samochodów
ciężarowego dla danej kategorii paliwa

16453 5589 122026

Energia finalna w MWh 155 38 1241
Emisja CO2 38 9 328

Źródło: Opracowanie własne na podstawi wyliczeń BEI

Podsumowanie

Na podstawie danych pozyskanych w procesie ankietyzacji określono, iż zużycie energii finalnej w ciągu
roku przez sektor transportu lokalnego zlokalizowany na terenie Gminy Dobrzeń Wielki wynosi 13 389 MWh,
co daje emisję CO2 na poziomie 3 337 Mg na rok. Charakterystykę wielkości i struktury zużycia energii finalnej
i emisji CO2 według paliw na terenie gminy w tym sektorze przedstawiają tabela i wykresy poniżej.

Tabela Charakterystyka wielkości i struktury zużycia energii finalnej i emisji CO2 według paliw na
terenie gminy w 2017 roku w sektorze transportu lokalnego

Końcowe
zużycie energii
[w MWh/rok]

Końcowe
zużycie energii

[%]

Emisja CO2 [w
Mg CO2/rok]

Emisja CO2
[%]

Gaz ciekły 2 319 17,32% 521 15,62%

Benzyna 6 289 46,97% 1 553 46,55%

Olej napędowy 4 781 35,71% 1 262 37,83%
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RAZEM 13 389 - 3 337 -

Źródło: opracowanie własne na podstawi wyliczeń BEI

Wykres Struktury zużycia energii finalnej według paliw na terenie gminy w 2017 roku w sektorze
transportu lokalnego

Źródło: opracowanie własne na podstawi wyliczeń BEI
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Wykres Struktura emisji CO2 według paliw na terenie gminy w 2017 roku w sektorze transportu
lokalnego

Źródło: opracowanie własne na podstawi wyliczeń BEI

Sektor gospodarki odpadami

W związku z informacjami uzyskanymi na temat sektora gospodarki odpadami oceniono, iż nie istnieje
emisja CO2 związana z tym sektorem.

Obliczenia wielkości emisji CO2

Całkowitą emisję CO2 z obszaru Gminy otrzymujemy poprzez zsumowanie emisji CO2 wyliczonej dla
wszystkich nośników energii, stosowanych na terenie Gminy w poszczególnych sektorach. Otrzymana wielkość
stanowi podstawę do określenia celu redukcyjnego wyrażonego w tonach CO2.

W obliczeniach wielkości emisji wykorzystano wzór:

wielkość emisji CO2 [Mg CO2],

wielkość zużycia energii [MWh]

wskaźnik emisji CO2 [MgCO2/MWh]]

W 2017 r. zużycie energii elektrycznej w Gminie wyniosło 15 566 MWh.

Wartości zużycia energii elektrycznej wraz z emisją CO2 związaną z ich zużyciem zestawiono w poniższej
tabeli.
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Tabela Emisja CO2 wynikająca z zużycia energii elektrycznej

Grupa taryfowa

2017

Zużycie energii
elektrycznej

Wskaźnik emisji Emisja CO2

MWh/a Mg CO2/MWh Mg/a

Budynki mieszkalne 11 696 0,8315 9 725

Budynki użyteczności publicznej 741 0,8315 616

Przedsiębiorcy 2 892 0,8315 2 405

Oświetlenie uliczne 237 0,8315 197

Suma 15 566 - 12 943

Źródło: Opracowanie własne na podstawi wyliczeń BEI
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Tabela Końcowe zużycie energii w Gminy Dobrzeń Wielki w 2017 roku

Lp Kategoria
Energia
elektrycz

na

Ciepł
o/

chłód

Paliwa kopalne Odnawialne źródła energii

RAZE
M

Gaz
ziemn
y

Gaz
ciekł
y

Olej
opałow

y

Benzyn
a

Olej
napędo
wy

Węgiel
kamien
ny

Inne
paliwa
kopaln

e

Biopaliw
o

Olej
roślinn

y

Inna
biomas

a

Słoneczn
a

cieplna

Geotermicz
na

MWh/a

I BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ

I.1

Budynki,
wyposażenie/
urządzenia
komunalne

741 3205 843 0 0 0 0 258 0 0 0 0 0 0 5047

I.2
Budynki
mieszkalne

11696 0 9838 2937 359 0 0 28099 0 0 0 11301 465 0 64695

I.3
Komunalne
oświetlenie
uliczne

237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237

I.4
Przedsiębiorst
wa

2892 0 7027 18 115 0 0 48157 0 0 0 0 0 0 58209

RAZEM I: 15566 3205 17708 2955 474 0 0 76514 0 0 0 11301 465 0 128188

II TRANSPORT
II.
1

Transport
ogółem

0 0 0 2319 0 6289 4781 0 0 0 0 0 0 0 13389

II.
2

Transport
publiczny

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RAZEM II: 0 0 0 2319 0 6289 4781 0 0 0 0 0 0 0 13389

RAZEM: 15566 3205 17708 5274 474 6289 4781 76514 0 0 0 11301 465 0 141578

Źródło: Opracowanie własne na podstawi wyliczeń BEI
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Tabela Emisje CO2 lub ekwiwalentu CO2 w Gminy Dobrzeń Wielki w 2017 roku

Lp Kategoria
Energia
elektrycz

na

Ciepł
o/

chłód

Paliwa kopalne Odnawialne źródła energii

RAZE
M

Gaz
ziemn
y

Gaz
ciekł
y

Olej
opałow

y

Benzyn
a

Olej
napędo
wy

Węgiel
kamien
ny

Inne
paliwa
kopaln

e

Biopaliw
o

Olej
roślinn

y

Inna
biomas

a

Słoneczn
a

cieplna

Geotermicz
na

Mg/a

I BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ

I.1

Budynki,
wyposażeni
e/
urządzenia
komunalne

616 333 169 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 1206

I.2
Budynki
mieszkalne

9725 0 1977 660 99 0 0 9571 0 0 0 4466 0 0 26498

I.3
Komunalne
oświetlenie
uliczne

197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197

I.4
Przedsiębior
cy

2405 0 1412 4 32 0 0 16404 0 0 0 0 0 0 20256

RAZEM I: 12943 333 3559 664 131 0 0 26063 0 0 0 4466 0 0 48158

II TRANSPORT

II.1
Transport
ogółem

0 0 0 521 0 1553 1262 0 0 0 0 0 0 0 3337

II.2
Transport
publiczny

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RAZEM II: 0 0 0 521 0 1553 1262 0 0 0 0 0 0 0 3337

III GOSPODARKA ODPADAMI
III.
1

Gospodarka
odpadami

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RAZEM
III:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RAZEM: 12943 333 3559 1186 131 1553 1262 26063 0 0 0 4466 0 0 51495

Źródło: Opracowanie własne na podstawi wyliczeń BEI
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Wykres Końcowe zużycie energii na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2017 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawi wyliczeń BEI

Wykres Emisje CO2 lub ekwiwalentu CO2 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2017 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawi wyliczeń BEI

Prognozowane zużycie energii i emisja CO2w 2020 roku

W celu zaplanowania działań i inwestycji w perspektywie do roku 2020, a także przedstawienia wpływu
i celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, redukcji zużycia energii finalnej i wskaźnika udziału energii
pochodzącej z OZE, określona została prognoza na 2020 rok.
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W prognozie wzięto pod uwagę zarówno dokumenty szczebla krajowego dotyczące rozwoju polskiej
gospodarki i zużycia paliw, a także strategiczne dokumenty Gminy Dobrzeń Wielki określające planowany
rozwój. Ponadto, uwzględnione zostały pozyskane informacjeod Interesariuszy zaangażowanych w tworzenie
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,ze szczególnym uwzględnieniem planów rozwojowych Podmiotów
odpowiedzialnych za sieci energetyczne na analizowanym obszarze, w zakresie wzrostu liczby ludności
i planowanego rozwoju mieszkalnictwa.

Przewidywany rozwój Gminy Dobrzeń Wielki został oparty na scenariuszu BaU (businessas usual), który
zakłada brak przeprowadzanych inwestycji i działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w latach 2017-2020.
Założony został rozwój poszczególnych sektorów:

 sektor przemysłu (przedsiębiorstw) na poziomie 0,02% co jest zgodnez przewidywanym rozwojem
gospodarczym,

 sektor budownictwa mieszkalnego na poziomie 0,02% zgodnie z tendencją i trendami wskazanymi
w opracowaniach statystycznych i wzroście liczby ludności,

 sektor transportu w wysokości 0,02% na podstawie szacowanego wzrostu liczby ludności na terenie Gminy,

 sektor oświetlenia na podstawie wzrostu zużycia energii w tym sektorze w ostatnich latach, który był
związany z budową nowej infrastruktury w wysokości 0,15% na rok,

 sektor budynków użyteczności publicznej w wysokości 0%, ze względu na brak planowanych nowych
inwestycji związanych z rozbudową istniejącej infrastruktury.

Łączne zapotrzebowanie na energię finalną i emisję dwutlenku węgla na analizowanym terenie zostało
przedstawione w tabelach poniżej
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Tabela Prognozowane łączne zapotrzebowanie na energię finalną na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w roku 2020

Lp Kategoria 2017 2018 2019 2020

MWh/a

I.1 Budynki, wyposażenie/ urządzenia
komunalne

5047 5047 5047 5047

I.2 Budynki mieszkalne 64695 64708 64721 64734

I.3 Komunalne oświetlenie uliczne 237 237 238 238

I.4 Przemysł 58209 58221 58232 58244

RAZEM I: 128188 128213 128238 128263

II.1 Transport ogółem 13389 13392 13395 13397

II.2 Transport publiczny 0 0 0 0

RAZEM II: 13389 13392 13395 13397

RAZEM: 141578 141605 141633 141661

Źródło: Opracowanie własne na podstawi wyliczeń BEI

Tabela Prognozowana łączna wielkość emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w roku 2020

Lp Kategoria 2015 2016 2017 2018
MWh/a

I.1
Budynki, wyposażenie/ urządzenia

komunalne
1206 1206 1206 1206

I.2 Budynki mieszkalne 26498 26504 26509 26514
I.3 Komunalne oświetlenie uliczne 197 197 198 198
I.4 Przemysł 20256 20260 20264 20269

RAZEM I: 48158 48168 48177 48187
II.1 Transport ogółem 3337 3338 3338 3339
II.2 Transport publiczny 0 0 0 0

RAZEM II: 3337 3338 3338 3339
III.1 Gospodarka odpadami 0 0 0 0

RAZEM III 0 0 0 0
RAZEM: 51495 51505 51515 51526

Źródło: Opracowanie własne na podstawi wyliczeń BEI
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IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

Obszar Gminy znajduje się w obrębie strefy opolskiej, dla której określana jest, w Programie ochrony
powietrza dla województwa opolskiego, ocena jakości powietrza atmosferycznego. Zgodnie z raportem za rok
2015 w strefie tej występuje przekroczenie stężenia wartości pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5, dwutlenku
siarki i benzo(a)pirenu pod względem ochrony zdrowia mieszkańców. Emisja substancji zanieczyszczających
jest, w głównej mierze, spowodowana emisją komunalno-bytową, czyli niską emisją, z lokalnych kotłowni
i palenisk, a także emisją komunikacyjną.

Baza inwentaryzacji emisji CO2 pozwala na określenie ilości dwutlenku węgla emitowanego z  obszaru
gminy w danym roku. Pozwala to zidentyfikować główne źródła emisji oraz potencjał ich redukcji
w poszczególnych sektorach.

Z uwagi, iż w pierwotnej wersji dokumentu opracowanym w ramach konkursu POIiŚ na lata 2007-2013, rok
bazowy w pierwotnej wersji dokumentu został ustalony jako 2013 i co do zasady ten rok nie powinien ulegać
zmianie. Rok 2017 został w obecnej wersji dokumentu przyjęty jako bazowy, ponieważ 19 lipca 2016 roku
Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym
miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1134). Na podstawie którego,
zgodnie z treścią § 1 pkt 2) lit. a) rozporządzenia, z dniem 1 stycznia 2017 r. w województwie opolskim granice
miasta na prawach powiatu Opole i w powiecie opolskim – Gminy Dobrzeń Wielki, zostały zmienione, poprzez
włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Opole obszaru obrębu ewidencyjnego
Borki, obszaru obrębu ewidencyjnego Czarnowąsy, obszaru obrębu ewidencyjnego Krzanowice, obszaru obrębu
ewidencyjnego Świerkle, części obszaru obrębu ewidencyjnego Brzezie, części obszaru obrębu ewidencyjnego
Dobrzeń Mały z dotychczasowego obszaru Gminy Dobrzeń Wielki. W związku z powyższym, ze względu na
istotną zmianę obszaru geograficznego i brak możliwości skorzystania z danych z poprzedniego roku
bazowego, zmieniony został obecnie rok bazowy dokumentu na 2017. W oparciu o powyższe założenia
i zmianę obszaru terytorialnego gminy została przeprowadzona inwentaryzacja, w celu określenia zużycia
energii finalnej oraz emisji CO2 w 2017 r. (nowym roku bazowym84 ).

Cele i zobowiązania strategii długoterminowej opierają się na zebranych danych na temat zużycia energii
finalnej oraz emisji CO2 w 2017 w sektorach:

 Budynków użyteczności publicznej, dla których emisja CO2 stanowi 2,34% udziału całkowitej emisji na
terenie gminy. Sektor ten stanowią głównie obiekty szkół, przedszkoli, przychodni, budynków
administracyjnych, obiektów kulturalnych i  sportowych na terenie gminy. Władze gminy dysponują
bezpośrednimi narzędziami, których celem jest ograniczenie zużycia energii finalnej, a tym samym redukcja
emisji dwutlenku węgla;

oCharakterystyka obszaru problemowego i podejmowanych działań:

 W tym obszarze zaplanowane zostały działania z zakresu zarządzania energią i wspierania spójności
dokumentów planistycznych. Jednakże najistotniejsze efekty inwestycyjne spowodowane zostaną modernizacją
budynków należących do zasobów gminnych w zakresie termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła i montażu
odnawialnych źródeł energii. Pomimo stosunkowo niskiego % udziału w całkowitej emisji dwutlenku węgla, to
jednak Gmina, jako główny Wykonawca Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, ma największy wpływ na sektor
budynków użyteczności publicznej i gminne zasoby. Jednocześnie inwestycje w tym sektorze przyczynią się do
pozytywnego efektu na inne obszary problemowe i mogą spowodować wymierne korzyściw zakresie redukcji
emisji z pozostałych sektorów.

 Budynków, należących do przedsiębiorców dla których emisja CO2 stanowi 39,34% udziału całkowitej
emisji na terenie gminy. W skład sektora tych obiektów wchodzą usługi, handel, przemysł itp. bez budynków
użyteczności publicznej, stanowiących osobny sektor;

Charakterystyka obszaru problemowego i podejmowanych działań:

 W ramach opracowania niniejszego dokumentu nie otrzymano żadnej informacji o inwestycjach
przedsiębiorców poza inwestycjami dostawców energii. Jednocześnie, zaplanowana dalsza współpraca z
interesariuszami w ramach spotkań i aktualizowania zapisów Planu, może pozwolić na większe zainteresowanie
podmiotów gospodarczych do wdrażania działań wpływających na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

 Budynków mieszkalnych dla których emisja CO2 stanowi 51,46% udziału całkowitej emisji na terenie
gminy. W skład sektora obiektów mieszkalnych wchodzi zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna.

Id: 4999DA4F-2E94-4B76-8BAC-2E2AFAF1F9DE. Podpisany Strona 67



Jednocześnie jest to sektor, na który władze gminy mogą mieć wpływ poprzez wprowadzenie systemu
współfinansowania inwestycji, obniżających zużycie paliwa oraz emisję (poprze modernizację źródeł ciepła,
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, działania z zakresu termomodernizacji budynków)

oCharakterystyka obszaru problemowego i podejmowanych działań:

 Budynki mieszkalne stanowią znaczący obszar problemowy z uwagi na wysoki udział w całkowitej emisji
dwutlenku węgla, dlatego też zaplanowane inwestycje w zakresie termomodernizacji budynków
jednorodzinnych przyniosą duże korzyści w zakresie obniżenia emisji. Jednocześnie, w ramach planu działań,
zaproponowane zostały inwestycje wspierające modernizację źródeł ciepła i stosowanie instalacji
wykorzystujących odnawialne źródła energii. Obie te inwestycje przyczynią się również do redukcji emisji
substancji zanieczyszczających, co poprawi jakość powietrza atmosferycznego na obszarze Gminy i całego
regionu. Inwestycje w zakresie tego obszaru będą podejmowane zarówno przez Gminę (w formie dotacji do
wymiany kotłów), jak i przez mieszkańców.

 Oświetlania, dla którego emisja CO2 stanowi 0,38% udziału całkowitej emisji na terenie gminy;

oCharakterystyka obszaru problemowego i podejmowanych działań:

 Oświetlenie uliczne stanowi zasób Gminy, na który, podobnie jak na sektor budynków użyteczności
publicznej, wpływ ma Gmina Dobrzeń Wielki. Z uwagi na niski poziom w całkowitej emisji gazów
cieplarnianych, a także brak możliwości techniczno-ekonomicznych, nie zostały zaplanowane przez Gminę
w perspektywie do roku 2020 żadne działania modernizacyjne w zakresie oświetlenia. Jednocześnie,
w opracowaniu wskazane zostały możliwości aktualizacji dokumentu,a także szeroko przedstawiono źródła
finansowania, co pozwoli w przyszłości na ewentualne dodanie inwestycji w tym sektorze. Jedyne działania
inwestycyjne planuje podjąć gestor sieci elektroenergetycznej. Będą one związane z modernizacją części
infrastruktury stanowiącej jej własność.

 Transportu ogółem, dla którego emisja CO2 stanowi 6,48% udziału całkowitej emisji na terenie gminy;

Charakterystyka obszaru:

 Sektor transportu stanowi trzeci największy sektor pod względem emisji gazów cieplarnianych z obszaru
Gminy. W ramach tego obszaru problemowego prowadzone będą działania z zakresu zwiększenia świadomości
ekologicznej mieszkańców. Gmina i inne podmioty nie planują działań inwestycyjnych mających wpływ na
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z sektora transportu.
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DZIAŁANIA PLANOWANE DO 2020 ROKU

Długoterminowa strategia - cele i zobowiązania

Długoterminowa strategia niskoemisyjna Gminy Dobrzeń Wielki do 2020 r. zawarta w Planie gospodarki
niskoemisyjnej będzie obejmować działania polegające na:

 termomodernizacji budynków użyteczności publicznej;

 termomodernizacji budynków sektora mieszkaniowego;

 zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy;

 ograniczeniu zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej;

 zwiększeniu efektywności energetycznej działań;

 zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora transportu.

Działania będą realizowane poprzez:

 określenie obszarów, na których przewiduje się uzupełnienie infrastruktury technicznej;

 wykorzystanie otwartego rynku energii elektrycznej;

 zapisy prawa lokalnego;

 uwzględnianie celów i zobowiązań w dokumentach strategicznych i planistycznych.

Planowane działania krótko i długoterminowe

Planowane działania długoterminowe obejmują okres 2017-2020. W ramach zaplanowanych działań
określono:

1. zakres działania,

2. podmioty odpowiedzialne za realizację,

3. harmonogram uwzględniający terminy realizacji,

4. szacowane koszty realizacji inwestycji,

5. oszczędności energii finalnej,

6. wielkość redukcji emisji CO2,

7. wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
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Niniejsze opracowanie ma na celu określenie wartości i sposobów redukcji emisji gazów cieplarnianych do
roku 2020, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji energii finalnej na
terenie Gminy Dobrzeń Wielki.

Zaplanowane do realizacji działania na lata 2017-2020 pozwolą na:

 Prognozowane oszczędności energii na poziomie 1297 MWh/rok w okresie 2017-2020,

 Prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 328 MWh/rok w okresie 2017-2020,

 Prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 562 Mg CO2/rok w okresie 2017-2020.#

Założone w planie działania z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania OZE
zakładają osiągnięcie do 2020 roku:

 redukcję zużycia energii finalnej o 0,86%;

 zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych do 8,62%;

 redukcję emisji dwutlenku węgla o 1,03%.

W dokumencie nie zostały ujęte działania związane ze zużyciem energii w zakładach przemysłowych oraz
dystrybucji ciepła, ponieważ na terenie Gminy nie występują podmioty działające w zakresie takiej
działalności. Jednocześnie, w harmonogramie nie ujęto inwestycji z zakresu modernizacji sieci dystrybucyjnych
przedsiębiorstw energetycznych, gdyż nie otrzymano dokładnych danych na temat planowanego efektu
ekologicznego i energetycznego tychże inwestycji.
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Tabela Planowane działania krótko i długoterminowe Gminy Dobrzeń Wielki

Nr
działani

a
Obiekt/ zadanie Opis

Podmiot
odpowie-
dzialny

Termin
rozpoczęcia
i zakończenia

Szacowane
koszty

Źródło
finansowania

Oszczędnośc
i energii do
2020 r.

Produkcja
energii

z OZE do
2020 r.

Roczna
redukcja
emisji CO2
do 2020 r.

MWh MWh Mg CO2

Budynki
użyteczności
publicznej

11 908 063,00 zł 958 179 273

1

Wdrożenie systemu
zielonych

zamówień/zakupów
publicznych

Włączenie kryteriów oraz wymagań
środowiskowych do procedur udzielania

zamówień publicznych, możliwość stosowania
oceny LCA (ocenę cyklu życia), poszukiwanie
rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ
wyrobów i usług na środowisko w całym cyklu
życia. Zadanie będzie realizowane na terenie
całej Gminy, w związku z tym, że nie stanowi
działania inwestycyjnego nie jest związane
z konkretną lokalizacją na terenie Gminy.

Urząd
Gminy

w Dobrzeniu
Wielkim

2017 - 2020

Beznakładowe,
realizowane
będzie przez
pracowników
zatrudnionych
w Urzędzie

- 0 0 0

2

Montaż korelktorów
słonecznych na
budynku przy ul.
Stawowej 5

Montaż korelktorów słonecznych na budynku
przy ul. Stawowej 5

Urząd
Gminy

w Dobrzeniu
Wielkim

2020 50 000,00 zł

Regionalny
Program

Operacyjny
Województwa
Opolskiego,
środki własne

Gminy
Dobrzeń
Wielki

0 4 1

3

Szkoła z salą
gimnastyczną -

Dobrzeń Mały, ul.
Opolska 87

W ramach realizacji optymalnego wariantu
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
wykonane zostaną następujące prace:
1. Modernizacja systemu grzewczego,
2. Modernizacja systemu przygotowania ciepłej
wody użytkowej,
3. Modernizacja przeszklenia kotłowni, sali
gimnastycznej i przyległego do niej korytarza.
4. Ocieplenie ścian zewnętrznych
nieocieplonych
5. Ocieplenie stropodachów płaskich (pełnych)
6. Ocieplenie stropu: piwnica / parter
7. Modernizacja drzwi zewnętrznych wejścia
do kotłowni

Urząd
Gminy

w Dobrzeniu
Wielkim

2020 1 424 063,00 zł

Regionalny
Program

Operacyjny
Województwa
Opolskiego,
środki własne

Gminy
Dobrzeń
Wielki

189 65 65
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8. Ocieplenie stropu zewnętrznego
9. System wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła sali gimnastycznej
10. Ocieplenie ścian zewnętrznych (już
ocieplonych)

4

Oczyszczalnia
Ścieków

w Dobrzeniu
Wielkim

Inwestycja polegająca na produkcji energii
elektrycznej ze słońca – farma fotowoltaiczna
Lokalizacja przy oczyszczalni jako efektywne
wykorzystanie mało atrakcyjnych terenu

z powodu specyfiki lokalizacji - planowana
moc instalacji do 10 kW

Prowod Sp.
z o.o. 46-
082 Kup ul.
Rynek 4

2020 brak danych środki własne 0 10 8

5

Oczyszczalnia
Ścieków

w Dobrzeniu
Wielkim

Inwestycja polegająca na pozyskiwaniu energii
z odnawialnych źródeł – budowa instalacji
z powietrzną pompą ciepła. Przygotowanie
ciepłej wody użytkowej CWU oraz ogrzewanie
pomieszczeń socjalnych i technicznych
zlokalizowanych na terenie oczyszczalni.

Prowod Sp.
z o.o. 46-
082 Kup ul.
Rynek 4

2020 brak danych środki własne 0 13 4

6
Prowod Sp. z o.o. 46-
082 Kup ul. Rynek 4

Termomodernizacja polegająca na dociepleniu
ścian budynku biurowo-socjalno –
warsztatowego, stropu nad poddaszem
użytkowym, stropodachów nad
pomieszczeniami warsztatowymi, wymiana
stolarki okiennej - zakładany efekt 20%
zużycia energii końcowej

Prowod Sp.
z o.o. 46-
082 Kup ul.
Rynek 4

2020 brak danych środki własne 13 0 3

7
Prowod Sp. z o.o. 46-
082 Kup ul. Rynek 4

Montaż paneli fotowoltaicznych oraz
kolektorów słonecznych – produkcja energii ze
słońca, przygotowanie CWU (ciepłej wody
użytkowej) - zakładany efekt 50% zużycia
energii elektrycznej stanowi OZE

Prowod Sp.
z o.o. 46-
082 Kup ul.
Rynek 4

2020 brak danych środki własne 0 9 8

Urząd Gminy
Dobrzeń Wielki

Głęboka termomodernizacja (redukcja zużycia
energii końcowej o 30%) wraz z montażem
ogniw fotowoltaicznych (gwarantujących
minimum 20% zapotrzebowania na energię)

Urząd
Gminy

w Dobrzeniu
Wielkim

2020 4 434 000,00 zł
środki własne
oraz fundusze
zewnętrzne

64 12 22
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Gminny Ośrodek
Kultury ul.

Namysłowska 20,
46-081 Dobrzeń

Wielki

Głęboka termomodernizacja (redukcja zużycia
energii końcowej o 30%) wraz z montażem
ogniw fotowoltaicznych (gwarantujących
minimum 20% zapotrzebowania na energię)

Urząd
Gminy

w Dobrzeniu
Wielkim

2020 4 500 000,00 zł
środki własne
oraz fundusze
zewnętrzne

503 2 103

Zasadnicza Szkoła
Zawodowa

w Dobrzeniu Małym,
ul. Opolska 87, 46-
081 Dobrzeń Wielki

Głęboka termomodernizacja (redukcja zużycia
energii końcowej o 30%).

Urząd
Gminy

w Dobrzeniu
Wielkim

2019 1 500 000,00 zł
środki własne
oraz fundusze
zewnętrzne

189 64 58

Budynki mieszkalne 1 031 000,00 zł 120 149 149

1

Inwestycje
planowane przez
mieszkańców -

Docieplenie dachu

Inwestycje planowane przez mieszkańców -
Docieplenie dachu. Planowane są inwestycje
w 10 budynkach mieszkalnych. Szacowany
efekt jednej inwestycji tego rodzaju stanowi
redukcja zużycia energii finalnej w budynku
w wysokości 0,15. Do wyliczeń przyjęto

średnią powierzchnię budynków mieszkalnych
w Gminie, średnie zużycie energii na 1 m kw.

powierzchni mieszkalnej. Paliwo, które
posłużyla do wyliczenia redukcji emisji
dwutlenku węgla to: Węgiel kamienny.

mieszkańcy
gminy,
Urząd
Gminy

w Dobrzeniu
Wielkim

2017 - 2020 159 000,00 zł

środki własne,
dotacje

WFOŚiGW,
środki własne

Gminy
Dobrzeń
Wielki

30 0 10

2

Inwestycje
planowane przez
mieszkańców -
Docieplenie ścian

Inwestycje planowane przez mieszkańców -
Docieplenie ścian. Planowane są inwestycje
w 10 budynkach mieszkalnych. Szacowany
efekt jednej inwestycji tego rodzaju stanowi
redukcja zużycia energii finalnej w budynku

w wysokości 0,2. Do wyliczeń przyjęto średnią
powierzchnię budynków mieszkalnych

w Gminie, średnie zużycie energii na 1 m kw.
powierzchni mieszkalnej. Paliwo, które
posłużyla do wyliczenia redukcji emisji
dwutlenku węgla to: Węgiel kamienny.

mieszkańcy
gminy,
Urząd
Gminy

w Dobrzeniu
Wielkim

2017 - 2020 212 000,00 zł

środki własne,
dotacje

WFOŚiGW,
środki własne

Gminy
Dobrzeń
Wielki

40 0 14

3

Inwestycje
planowane przez
mieszkańców -
Wymiana kotła

Inwestycje planowane przez mieszkańców -
Wymiana kotła. Planowane są inwestycje w 10
budynkach mieszkalnych. Szacowany efekt

jednej inwestycji tego rodzaju stanowi redukcja
zużycia energii finalnej w budynku

w wysokości 0,1. Do wyliczeń przyjęto średnią
powierzchnię budynków mieszkalnych

w Gminie, średnie zużycie energii na 1 m kw.
powierzchni mieszkalnej. Paliwo, które
posłużyla do wyliczenia redukcji emisji
dwutlenku węgla to: Węgiel kamienny.

mieszkańcy
gminy,
Urząd
Gminy

w Dobrzeniu
Wielkim

2017 - 2020 80 000,00 zł

środki własne,
dotacje

WFOŚiGW,
środki własne

Gminy
Dobrzeń
Wielki

20 0 7
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4

Inwestycje
planowane przez
mieszkańców -

Wymiana okien i/lub
drzwi

Inwestycje planowane przez mieszkańców -
Wymiana okien i/lub drzwi. Planowane są
inwestycje w 10 budynkach mieszkalnych.

Szacowany efekt jednej inwestycji tego rodzaju
stanowi redukcja zużycia energii finalnej
w budynku w wysokości 0,15. Do wyliczeń
przyjęto średnią powierzchnię budynków
mieszkalnych w Gminie, średnie zużycie

energii na 1 m kw. powierzchni mieszkalnej.
Paliwo, które posłużyla do wyliczenia redukcji
emisji dwutlenku węgla to: Węgiel kamienny.

mieszkańcy
gminy,
Urząd
Gminy

w Dobrzeniu
Wielkim

2017 - 2020 85 000,00 zł

środki własne,
dotacje

WFOŚiGW,
środki własne

Gminy
Dobrzeń
Wielki

30 0 10

7

Inwestycje
planowane przez
mieszkańców -

Montaż kolektorów
słonecznych

Inwestycje planowane przez mieszkańców -
Montaż kolektorów słonecznych. Planowane są
inwestycje w 15 budynkach mieszkalnych.

Szacowany efekt jednej inwestycji tego rodzaju
stanowi zwiększenie produkcji energii z OZE.
Do wyliczeń przyjęto średni uzysk energii
w wysokości na budynek mieszkalny

w wysokości.153 kWh (instalacja o mocy
5 kW). Paliwo, które posłużyla do wyliczenia
redukcji emisji dwutlenku węgla to: Węgiel

kamienny.

mieszkańcy
gminy,
Urząd
Gminy

w Dobrzeniu
Wielkim

2017 - 2020 120 000,00 zł

środki własne,
dotacje

WFOŚiGW,
środki własne

Gminy
Dobrzeń
Wielki

0 57 19

8

Inwestycje
planowane przez
mieszkańców -
Montaż ogniw

fotowoltaicznych

Inwestycje planowane przez mieszkańców -
Montaż ogniw fotowoltaicznych. Planowane są
inwestycje w 15 budynkach mieszkalnych.

Szacowany efekt jednej inwestycji tego rodzaju
stanowi zwiększenie produkcji energii z OZE.
Do wyliczeń przyjęto średni uzysk energii
w wysokości na budynek mieszkalny

w wysokości.2850 kWh (instalacja o mocy
3 kW). Paliwo, które posłużyla do wyliczenia
redukcji emisji dwutlenku węgla to: Energia

elektryczna.

mieszkańcy
gminy,
Urząd
Gminy

w Dobrzeniu
Wielkim

2017 - 2020 225 000,00 zł

środki własne,
dotacje

WFOŚiGW,
środki własne

Gminy
Dobrzeń
Wielki

0 43 72

9

Inwestycje
planowane przez
mieszkańców -
Pompa ciepła

Inwestycje planowane przez mieszkańców -
Pompa ciepła. Planowane są inwestycje w 5
budynkach mieszkalnych. Szacowany efekt
jednej inwestycji tego rodzaju stanowi

zwiększenie produkcji energii z OZE. Do
wyliczeń przyjęto średni uzysk energii
w wysokości na budynek mieszkalny
w wysokości.9700 kWh. Paliwo, które
posłużyla do wyliczenia redukcji emisji
dwutlenku węgla to: Węgiel kamienny.

mieszkańcy
gminy,
Urząd
Gminy

w Dobrzeniu
Wielkim

2017 - 2020 150 000,00 zł

środki własne,
dotacje

WFOŚiGW,
środki własne

Gminy
Dobrzeń
Wielki

0 49 17

Przedsiębiorcy 0,00 zł 0 0 0

Transport 28 239 000,00 zł 72 0 18
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1
Przebudowa dróg
lokalnych na terenie
Gminy Dobrzeń

Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy
Dobrzeń o dlugości 11 890,00 mb (szacuje się,
że ruch upłynniścię na ww. odcinkach dróg
i spadnie emisja oraz zużycie energii o około
3%)

Urząd
Gminy

w Dobrzeniu
Wielkim

2018 - 2020 27 083 000,00 zł

środki własne
Gminy
Dobrzeń
Wielki

67 0 17

2
Budowa ścieżki
rowerowej w Gminie

Budowa ścieżki rowerowej w Gminie
o długości 500 m przy ul. Wrocławska
w miejscowości Dobrzeń Wielki (szacuje się,
że ruch zmaleje na ww. odcinku o około 5%)

Urząd
Gminy

w Dobrzeniu
Wielkim

2018 - 2020 1 156 000,00 zł

środki własne
Gminy
Dobrzeń
Wielki

5 0 1

Oświetlenie 637 163,91 zł 147 0 122

1
Oświetlenie uliczne
w Gminie Dobrzeń
Wielki

Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu
LED 409 szt. - Planowany efekt 25%
oszczędności zużycia energii

Urząd
Gminy

w Dobrzeniu
Wielkim

2017 637 163,91 zł

środki własne
Gminy
Dobrzeń
Wielki

147 0 122

Zarządzanie energią 0,00 zł 0 0 0

1
Spójna polityka
energetyczna

Zarządzanie energią w obiektach użyteczności
publicznej. Zadanie będzie realizowane na
terenie całej Gminy, w związku z tym, że
nie stanowi działania inwestycyjnego nie jest
związane z konkretną lokalizacją na terenie
Gminy.

Urząd
Gminy

w Dobrzeniu
Wielkim

2017 - 2020

Beznakładowe,
realizowane
będzie przez
pracowników
zatrudnionych
w Urzędzie

- 0 0 0

2

Spójne planowanie
przestrzenne
inwestycji

energetycznych

Zapewnienie spójności inwestycji
realizowanych na terenie gminy
z obowiązującymi dokumentami
planistycznymi i strategicznymi gminy.
Zadanie będzie realizowane na terenie całej
Gminy, w związku z tym, że nie stanowi
działania inwestycyjnego nie jest związane
z konkretną lokalizacją na terenie Gminy.

Urząd
Gminy

w Dobrzeniu
Wielkim

2017 - 2020

Beznakładowe,
realizowane
będzie przez
pracowników
zatrudnionych
w Urzędzie

- 0 0 0

Świadomość
energetyczna

0,00 zł 0 0 0

1
Rozbudowa strony

www gminy

Rozbudowa istniejącej strony www o nowe
i bardziej dostępne dla mieszkańców
informacje dotyczące ochrony środowiska.
Zadanie będzie realizowane na terenie całej
Gminy, w związku z tym, że nie stanowi
działania inwestycyjnego nie jest związane
z konkretną lokalizacją na terenie Gminy.

Urząd
Gminy

w Dobrzeniu
Wielkim

2017 - 2020

Beznakładowe,
realizowane
będzie przez
pracowników
zatrudnionych
w Urzędzie

- 0 0 0

2

Współpraca
z mieszkańcami oraz
przedsiębiorcami
działającymi na
terenie Gminy

Współpraca polegająca na prowadzeniu
kampanii informacyjnych i promocyjnych
w zakresie efektywności energetycznej oraz
zrównoważonego rozwoju. Zadanie będzie
realizowane na terenie całej Gminy, w związku
z tym, że nie stanowi działania inwestycyjnego
nie jest związane z konkretną lokalizacją na

Urząd
Gminy

w Dobrzeniu
Wielkim

2017 - 2020

Beznakładowe,
realizowane
będzie przez
pracowników
zatrudnionych
w Urzędzie

- 0 0 0
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terenie Gminy.

3

Aktualizacja Planu
Gospodarki

Niskoemisyjnej wraz
z aktualizacją bazy

PGN

Zadanie polega na bieżącej aktualizacji
dokumentu PGN wraz z bazą emisji w związku
ze zmianami zachodzącymi na terenie gminy.
Zadanie będzie realizowane na terenie całej
Gminy, w związku z tym, że nie stanowi
działania inwestycyjnego nie jest związane
z konkretną lokalizacją na terenie Gminy.

Urząd
Gminy

w Dobrzeniu
Wielkim

2017 - 2020

Beznakładowe,
realizowane
będzie przez
pracowników
zatrudnionych
w Urzędzie

- 0 0 0

RAZEM: 41 815 226,91 zł 2015-2020 1297 328 562

Źródło: Opracowanie własne na podstawi wyliczeń BEI
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FINANSOWANIE INWESTYCJI UJĘTYCH W PLANIE

Realizacja założonego w harmonogramie planów wdrożenia zapisów PGN może okazać się trudna do
spełnienia bez zewnętrznego wsparcia finansowanego. Gmina Dobrzeń Wielki, jako podmiot odpowiedzialny za
realizację polityki ekologicznej, nie może narzucić mieszkańcom obowiązku działań termomodernizacyjnych
bądź wymiany źródeł ciepła, może jednak prowadzić działania edukacyjne, a także podjąć się roli
Wnioskodawcy w określonych programach dotacyjnych.

Możliwości finansowania zostały przedstawione w podziale na podmioty zajmującesię wdrażaniem
programów dotacyjnych czy pożyczkowych dostępnych na etapie tworzenia PGN. Należy jednak mieć na
uwadze wprowadzanie nowych programów, wraz ze zmianami w już istniejących, a także rozważyć możliwość
dodatkowego wsparcia z budżetu Gminy dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z uchwałą nr 36/16 RN NFOŚiGW
z dnia 20 maja 2016 r. planuje wdrażanie następujących programów w latach 2015 – 2020 w zakresie ochrony
atmosfery:

 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi

oGospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

oInwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug

 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi

oRacjonalna gospodarka odpadami

oOchrona powierzchni ziemi

oGeologia i górnictwo

oGospodarka o obiegu zamkniętym

 Ochrona atmosfery

oPoprawa jakości powietrza

oSystem Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)

 Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów

oOchrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej

 Międzydziedzinowe

oWsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska,

oWspieranie działalności monitoringu środowiska,

oPrzeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków,

oEdukacja ekologiczna,

oWspółfinansowanie programu LIFE,

oSYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów
zewnętrznych,

oWsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki,

oInicjatywy obywatelskie,

oWsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce,

oGekon – Generator Koncepcji Ekologicznych.

Z uwagi na obecnie trwające konsultacje wielu programów, a także planowane ich wdrażania poprzez
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska niezbędne jest monitorowaniei aktualizowanie możliwości
finansowania.
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Programy realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i/lub
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z uchwałą nr 36/16 RN NFOŚiGW
z dnia 20 maja 2016 r. planuje wdrażanie następujących programów w latach 2015 – 2020 w zakresie ochrony
atmosfery:

 Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych

 Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

 Bocian – rozproszone, odnawialne źródła energii

 System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) – zarządzenie energią w budynkach
użyteczności publicznej.

Z uwagi na obecnie trwające konsultacje wielu programów, a także planowane ich wdrażania poprzez
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska niezbędne jest monitorowanie i aktualizowanie możliwości
finansowania.

Programy realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014–2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 został zaakceptowany Decyzją
Wykonawczą Komisji z dnia 18.12.2014 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny
Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu
i zatrudnienia” dla regionu opolskiego w Polsce. Alokacja Programu wynosi 944 967 792 EUR, w tym 679 152
913 EUR z EFRR.

Zadania realizowane w związku ze zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla wynikające z Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej mogą otrzymać dofinasowanie w ramach osi priorytetowej: III.2.A.1 GOSPODARKA
NISKOEMISYJNA. Działania będą wspierane w ramach poniżej przedstawionych priorytetów inwestycyjnych:

 4e 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

 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych
źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym

 4b Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii
w przedsiębiorstwach

 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Przedsięwzięcia, które będą wspierane w ramach priorytetów wskazanych przedstawia poniższa tabela.

Tabela Charakterystyka przedsięwzięć wspieranych w ramach osi priorytetowej: III.2.A.1
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA RPO WO 2014-2020

Priorytet
inwestycyjny

Cel szczegółowy Rodzaje przedsięwzięć
Główne typy
beneficjentów
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4e 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:
Lepsza jakość

powietrza poprzez
wsparcie transportu

publicznego

 budowa, przebudowa infrastruktury
transportu publicznego w celu
ograniczania ruchu drogowego w centrach
miast;
 zakup niskoemisyjnego taboru dla
transportu publicznego (autobusy, busy);
 wyposażenie taboru autobusowego dla
transportu publicznego w systemy redukcji
emisji;
 rozwiązania z zakresu organizacji ruchu,
ułatwiające sprawne poruszanie się
pojazdów komunikacji zbiorowej, w tym
zapewnienie dróg dostępu do
bezpiecznych przystanków (m.in. zatoki
autobusowe, bus pasy);
 infrastruktura służąca obsłudze pasażerów
zapewniająca m.in. interaktywną
informację pasażerską;
 infrastruktura dla ruchu rowerowego
i pieszego;
systemy pomiaru i informowania
o poziomach zanieczyszczeń jakości
powietrza.

 jednostki
samorządu
terytorialnego, ich
związki,
porozumienia
i stowarzyszenia
 jednostki
organizacyjne
jednostek
samorządu
terytorialnego
 przedsiębiorstwa

4c 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:
Zwiększona
efektywność
energetyczna
w sektorze
publicznym

i mieszkaniowym

 głęboka modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej wraz
z wymianą wyposażenia tych obiektów na
energooszczędne;
 audyty energetyczne dla sektora
publicznego jako element kompleksowy
projektu;
 wsparcie modernizacji energetycznej
wielorodzinnych budynków mieszkalnych
wraz z wymianą wyposażenia na
energooszczędne, poprzez instrumenty
finansowe.

 jednostki
samorządu
terytorialnego, ich
związki,
porozumienia
i stowarzyszenia
 jednostki
organizacyjne
jednostek
samorządu
terytorialnego;
 jednostki sektora
finansów
publicznych;
 jednostki
naukowe;
 szkoły wyższe;
 przedsiębiorstwa;
 kościoły i związki
wyznaniowe oraz
osoby prawne
kościołów
i związków
wyznaniowych;
 organizacje
pozarządowe;
 podmiot
wdrażający
instrument
finansowy.
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4b Promowanie
efektywności
energetycznej
i korzystania

z odnawialnych źródeł
energii

w przedsiębiorstwach

Cel szczegółowy 3:
Zwiększona
efektywność

energetyczna MSP

 zastosowanie energooszczędnych (energia
elektryczna, ciepło, chłód, woda)
technologii produkcji i użytkowania
energii,
 zastosowanie technologii odzysku energii
wraz z systemem wykorzystania energii
ciepła odpadowego w ramach
przedsiębiorstwa, wprowadzanie
systemów zarządzania energią,
 zastosowanie energooszczędnych
technologii w przedsiębiorstwach;
 głęboka modernizacja energetyczna
budynków w przedsiębiorstwach;
 instalacje służące do wytwarzania,
przetwarzania, magazynowania oraz
przesyłu energii ze źródeł odnawialnych,
jako uzupełniający element projektu;
 audyt energetyczny dla MSP jako element
kompleksowy projektu;
 wsparcie zastosowania energooszczędnych
(energia elektryczna, ciepło, chłód, woda)
technologii produkcji i użytkowania
energii, poprzez instrumenty finansowe;
 wsparcie zastosowania technologii
odzysku energii wraz z systemem
wykorzystania energii ciepła odpadowego
w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzania
systemów zarządzania energią, poprzez
instrumenty finansowe;
 wsparcie zastosowania energooszczędnych
technologii w przedsiębiorstwach, poprzez
instrumenty finansowe;
 wsparcie głębokiej modernizacji
energetycznej budynków
w przedsiębiorstwach, poprzez
instrumenty finansowe;
 wsparcie instalacji służących do
wytwarzania, przetwarzania,
magazynowania oraz przesyłu energii ze
źródeł odnawialnych, jako uzupełniający
element projektu, poprzez instrumenty
finansowe;
 wsparcie audytu energetycznego dla MSP
jako element kompleksowy projektu,
poprzez instrumenty finansowe.

 mikro, małe
i średnie
przedsiębiorstwa;
 podmiot
wdrażający
instrument
finansowy.

4a Wspieranie
wytwarzania

i dystrybucji energii
pochodzącej ze źródeł

odnawialnych

Cel szczegółowy 4:
Zwiększony poziom
produkcji energii ze
źródeł odnawialnych

 wsparcie rozwoju energetyki w oparciu
o źródła odnawialne, poprzez instrumenty
finansowe

 Podmiot
wdrażający
instrument
finansowy

Źródło: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to krajowy program wspierający gospodarkę
niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo
energetyczne, w ramach których będzie można ubiegać się o środki pomocowe:
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I. Oś priorytetowa – Zmniejszenie gospodarki emisyjnej, realizowana poprzez następujące priorytety
inwestycyjne:

 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii
w przedsiębiorstwach;

 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energiąi wykorzystania odnawialnych
źródeł energii w infrastrukturze publicznej,w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym;

 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów,w szczególności dla obszarów
miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych
mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu;

 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu
o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

II. Oś priorytetowa – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, realizowana przez
następujące priorytet inwestycyjny:

 Obejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację
miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych),
zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu.

VII. Oś priorytetowa – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, realizowana przez następujące priorytet
inwestycyjny:

 Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych
systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania
energii ze źródeł odnawialnych.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 jest podstawowym elementem II filara
Wspólnej Polityki Rolnej. Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa,
zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony
rozwój terytorialny obszarów wiejskich. W zakresie możliwości inwestycji w gospodarkę niskoemisyjną
zawarte są założenia w Priorytecie 5: Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie
przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę
klimatu, wraz z przypisanym celem C5: Ułatwianie dostaw
i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, produktów ubocznych, odpadów i pozostałości oraz innych
surowców nieżywnościowych dla celów biogospodarki.

W ramach szeroko rozumianej gospodarki niskoemisyjnej, ze środków polityki spójności (PS) w zakresie
energetyki będą realizowane projekty obejmujące wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych i rozwoju
sieci dla OZE.W obszarze OZE przewidywana jest budowa jednostek wytwarzania energii wykorzystujących
energię wiatru, biomasę i biogaz, a także energię słońca, geotermii oraz wody wraz z podłączeniem tych
źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej
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ANALIZA RYZYKA INWESTYCJI UJĘTYCH W PLANIE

Analiza ryzyka inwestycji przewidzianych w Planie obejmuje zagrożenia technologiczne, finansowe oraz
organizacyjne, dla poszczególnych sektorów realizujących inwestycje. Sposób oddziaływania
poszczególnych ryzyk jest zależny od typów przedsięwzięć i sektorów, które będą odpowiedzialne lub
współodpowiedzialne za ich realizację.

Analizowane ryzyko finansowe rozumiane jest jako możliwość pojawienia się problemów z
finansowaniem inwestycji. W szczególności wysokie prawdopodobieństwo jego wystąpienia istotne jest dla
prywatnych inwestorów takich jak przedsiębiorstwa i osoby fizyczne, które w dużej części uzależniają
podejmowanie decyzji inwestycyjnych od możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego zarówno
w postaci dotacji, jak i kredytu bankowego. W odniesieniu do pozostałych sektorów ryzyko finansowane jest
bardzo istotne z punktu widzenia realizacji inwestycji, jednocześnie prawdopodobieństwo jego wystąpienia
jest niższe. Wynika to m.in. z konieczności planowania długoterminowego budżetu przez Gminę oraz jej
jednostki organizacyjne, a także wysokie rezerwy dotyczące działań modernizacyjnych posiadane przez
podmioty gospodarcze działające w sferze energetyki.

Ryzyko organizacyjne jest istotne z punktu widzenia projektów partnerskich (realizowanych wspólnie
przez różne grupy podmiotów), a także w przypadku dużych projektów inwestycyjnych. Niezbędne jest
uwzględnienie odpowiedniego harmonogramu, a także zasobów ludzkich oraz technicznych, aby inwestycje
były zrealizowane na odpowiednim poziomie i pozwoliły na realizację określonego efektu.

Ryzyko technologiczne określane jest jako wszelkiego rodzaju niepewność związana z dynamicznym
i zmiennym procesem technologicznym. W szczególności będzie ono miało duży wpływ na duże projekty
inwestycyjne, a także działania inwestycyjne realizowane przez sektor publiczny. Związane jest to w głównej
mierze z długim okresem planowania i realizacji inwestycji, w przypadku instytucji publicznych często
związane jest z koniecznością zachowania zgodności z prawem zamówień publicznych.
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Tabela Analiza ryzyka inwestycji wskazanych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej

Sektor Rodzaj ryzyka Prawdopodobieństwo wystąpienia

Inwestorzy prywatni (osoby
fizyczne, przedsiębiorstwa)

Ryzyko finansowe Wysokie

Ryzyko organizacyjne Niskie

Ryzyko technologiczne Niskie

Instytucje użyteczności
publicznej (Gmina, jednostki

budżetowe, jednostki
organizacyjne)

Ryzyko finansowe Średnie

Ryzyko organizacyjne Wysokie

Ryzyko technologiczne Wysokie

Przedsiębiorcy

Ryzyko finansowe Wysokie

Ryzyko organizacyjne Średnie

Ryzyko technologiczne Wysokie

Projekty partnerskie różnych
sektorów

Ryzyko finansowe Niskie

Ryzyko organizacyjne Wysokie

Ryzyko technologiczne Średnie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie planowanych inwestycji

Dla każdej inwestycji ujętej w Planie przed jej realizacją powinna być podjęta próba opracowania wariantów
postępowania dotyczących czynności zmniejszających zagrożeniai zwiększających potencjalne korzyści dla
sformułowanych celów projektowych.

Do strategii wykorzystywanych przy podejściu do ww. ryzyk może być:

 unikanie ryzyka

 transfer ryzyka

 łagodzenie ryzyka

 akceptacja ryzyka

Niezbędne jest wybranie najbardziej optymalnego rozwiązania, które pozwoli na właściwą realizację
inwestycji przez poszczególne sektory.
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ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Ochrona ptaków podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych

Opinia Ministerstwa Środowiska i GDOŚ dotycząca kratowania otworów stropodachów stanowi, że:
„Stropodach, w którym kiedykolwiek przebywały ptaki, w świetle przepisów prawa jest siedliskiem ptaków.
Zgodnie z opinią Ministerstwa Środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ)
zakratowanie czy inny sposób zamknięcia otworów takiego stropodachu, nawet poza sezonem lęgowym, jest
niszczeniem siedlisk ptaków. Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 (Dz. U. 2009 nr 151,
poz. 1220 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1419) wprowadzają zakaz niszczenia siedlisk zwierząt dziko
żyjących.

Stropodachy stanowią siedliska wielu gatunków ptaków, w tym podstawowe siedlisko jerzyka, gatunku ściśle
chronionego. Niemal z każdego stropodachu korzystają, lub kiedykolwiek korzystały ptaki. Jakiekolwiek
zamykanie otworów wentylacyjnych takiego stropodachu jest niszczeniem siedlisk ptaków. Dlatego zgodnie
z prawem otwory wentylacyjne takiego stropodachu nie mogą być zakratowane bez zgody Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska, nawet po sezonie lęgowym.

Zamykanie otworów wentylacyjnych stropodachów nie jest wymagane przez prawo budowlane. Prawo
budowlane wymaga kratowania jedynie przewodów będących częścią systemu wentylacji lub klimatyzacji
budynku (typu wentylacji mieszkań i innych użytkowanych pomieszczeń). Jest to korzystne dla bezpieczeństwa
ludzi i ptaków, ponieważ zakratowanie przewodów kominowych uniemożliwia ptakom wpadnięcie do nich (co
może się skończyć śmiercią) lub zatkanie ich gniazdem. Otwory wentylacyjne stropodachu nie należą do
kategorii otworów, które prawo budowlane nakazuje kratować lub zabezpieczać w inny sposób przed dostępem
ptaków.”

Konieczne jest właściwe planowanie i prowadzenie robót termomodernizacyjnychi budowlanych.
W przypadku niewłaściwego wykonywania tych prac możliwe jest m.in.:

 zabijanie i okaleczanie ptaków lub nietoperzy;

 niszczenie ich jaj i postaci młodocianych oraz ich siedlisk, miejsc gniazdowania, lęgu lub schronień (zakazy);

 płoszenie i niepokojenie gatunków chronionych;

 uniemożliwienie w przyszłości zakładania gniazd przez bytujące tam wcześniej gatunki ptaków (np. poprzez
montaż podbitek i uszczelnienie wszelkich szpar i nieciągłości elewacji wykorzystywanych wcześniej przez
ptaki);

 uniemożliwienie w przyszłości do wykorzystania budynków jako miejsca odpoczynku przez występujące tam
wcześniej nietoperze (np. poprzez zagrodzenie dostępu do pomieszczeń wcześniej przez
nie wykorzystywanych).

Prace termomodernizacyjne można wykonywać bez zezwolenia w okresie od 16 października do 28 lutego.
W terminie od 1 marca do 15 października należy podjąć wszystkie działania zapobiegające niszczeniu siedlisk
ptaków i nietoperzy. Należą do nich:

 upewnienie się, czy w obrębie remontowanych budynków nie występują miejsca lęgowe ptaków lub rozrodu
nietoperzy (wykonanie ekspertyzy przez ornitologa i chiropterologa);

 w przypadku stwierdzenia zasiedlenia budynku przez chronione gatunki ptaków lub nietoperzy niezbędne
jest:

 wskazanie dokładnego miejsca przebywania;

 zamknięcie przed okresem lęgowym gatunków nisz, szczelin i dostępów do stropodachu wykorzystywanych
przez te zwierzęta;

 gdy planowane działania będą się wiązać z koniecznością realizacji czynności zakazanych w stosunku do
gatunków, tj. z niszczeniem gniazd, jaj, postaci młodocianych, przed przystąpieniem do prac, niezbędne jest
uzyskanie zezwolenia właściwego organu ochrony przyrody, wydawanego w trybie art. 56 ustawy;

 po przeprowadzeniu prac remontowych, umożliwienie ptakom i nietoperzom dalsze występowanie
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w obiektach budowlanych:

 stworzenie na remontowanych budynkach siedlisk zastępczych w postaci, np. budek lęgowych;

Do gatunków ptaków i nietoperzy występujących w na terenie Polski należą:

 Ptaki:

 Gołąb sklany forma miejska (gołąb miejski) (łac. Columba livia forma urbana);

 Kawka (łac. Coloeus monedula);

 Wróbel domowy (łac. Passer domesticus);

 Wróbel mazurek (łac. Passer montanus);

 Jerzyk (łac. Apus apus);

 Jaskółka oknówka (oknówka) (łac. Delichon urbicum);

 Kopciuszek (łac. Phoenicurus ochruros);

 Pustułka (łac. Falco tinnunculus);

 Sowy (łac. Strigiformes).

 Nietoperze:

 Podkowiec mały (łac. Rhinolophus hipposideros);

 Nocek duży (łac. Myotis myotis);

 Mroczek późny (łac. Eptesicus serotinus);

 nietoperze z rodzaju karlik (łac. Pipistrellus sp);

 nietoperze z rodzaju gacek (łac. Plecotus sp. );

 nietoperze z rodzaju borowiec Nyctalus sp. );

 nietoperze z rodzaju mroczek i karlik).

Zakres oddziaływania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na środowisko

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki” nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a realizacja postanowień tego dokumentu, przy
przestrzeganiu odpowiednich procedur bezpiecznego postępowania oraz przepisów bhp, nie powinna
spowodować wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Ponadto wszelkie ustalenia
zawarte w ww. dokumencie dotyczą obszaru mieszczącego się wyłącznie w granicach Gminy Dobrzeń Wielki.
Program w swoich założeniach i celach nie będzie oddziaływał transgranicznie.

Uwzględniając również zapisy Dyrektywy ptasiej planowane działania nie będą oddziaływać negatywnie na
populacje ptaków jak również na ochronę siedlisk poszczególnych gatunków.

Ocenia się, że Plan w zasadniczy sposób może przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego na
terenie Gminy Dobrzeń Wielki. Działania wynikające z przedmiotowego dokumentu zostaną zrealizowane
i zaprojektowane w sposób minimalizujący negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne.

Charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy obszaru objętego
spodziewanym oddziaływaniem powodują, że realizacja zadań proponowanych w Programie, nie spowoduje
znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Realizacja działań przewidzianych w Planie nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko
w zakresie zdrowia i życia ludzi. Jednocześnie dokument nie wyznacza ram dla późniejszych przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, czy też posiadających potencjalny wpływ na środowisko.

Opinie zawierające informację o odstąpieniu od SOOŚ stanowią załączniki do ww. dokumentu.
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PODSUMOWANIE

Opracowany w dokumencie plan działań do 2020 r. pozwoli na osiągnięcie założonych celów ograniczenia
zużycia energii finalnej, redukcji emisji CO2 oraz wzrost produkcji energii
ze źródeł odnawialnych.

Tabela Podsumowanie planowanych efektów działań na lata 2017-2020

Oszczędności energii
do 2020 r.

Produkcja energii
z OZE do 2020 r.

Roczna redukcja
emisji CO2 do 2020 r.

Budynki użyteczności publicznej 958 179 273

Budynki mieszkalne 120 149 149

Przedsiębiorcy 0 0 0

Transport 72 0 18

Oświetlenie 147 0 122

Zarządzanie energią 0 0 0

Świadomość energetyczna 0 0 0

RAZEM: 1297 328 562

Źródło: Opracowanie własne na podstawie planowanych inwestycji

Niniejsze opracowanie ma na celu określenie wartości i sposobów redukcji emisji gazów cieplarnianych do
roku 2020, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji energii finalnej na
terenie Gminy Dobrzeń Wielki.

Zaplanowane do realizacji działania na lata 2017-2020 pozwolą na:

 Prognozowane oszczędności energii na poziomie 1297 MWh/rok w okresie 2017-2020,

 Prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 328 MWh/rok w okresie 2017-2020,

 Prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 562 Mg CO2/rok w okresie 2017-2020.#

Założone w planie działania z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania OZE
zakładają osiągnięcie do 2020 roku:

 redukcję zużycia energii finalnej o 0,86%;

 zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych do 8,62%;

 redukcję emisji dwutlenku węgla o 1,03%.

Tabela Podsumowanie wskaźników planowanych działań niskoemisyjnych

Wskaźnik redukcji
zużycia energii finalnej

Wskaźnik wzrostu
udziału energii

pochodzącej ze źródeł
odnawialnych
w stosunku do
przyjętego roku

bazowego

Wskaźnik redukcji
emisji CO2

Wartość w roku bazowym 2017 (BEI
2017)

141578 MWh 11766 MWh 51495 Mg CO2

Wartość wskaźnika oszczędności
monitoringowego w roku 2020

1297 MWh 328 MWh 562 Mg CO2

Wartość bez uwzględnienia inwestycji
w roku 2020 (BAU 2020)

141661 MWh 11766 MWh 51526 Mg CO2

Wartość w roku
2020 z uwzględnieniem inwestycji

(MEI 2020)
140364 MWh 12095 MWh 50964 Mg CO2

Wartość wskaźnika 0,86% 8,62% 1,03%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie planowanych inwestycji i wyliczeń BEI

Możliwość realizacji założonych działań będzie zależeć od wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych,
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w szczególności nowej perspektywy finansowa UE na lata 2014-2020.

Procentowy udział poszczególnych zadań w możliwej do osiągnięcia sumarycznej ilości zaoszczędzonej
energii finalnej oraz redukcji emisji CO2, został przedstawiony na poniższych wykresach:
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Wykres Oszczędność energii finalnej w 2020 r. w podziale na zadania

Źródło: Opracowanie własne na podstawie planowanych inwestycji i wyliczeń BEI

Wykres Redukcja emisji CO2 w 2020 r. w podziale na zadania

Źródło: Opracowanie własne na podstawie planowanych inwestycji i wyliczeń BEI
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SPISY RYSUNKÓW, TABEL I WYKRESÓW

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

Dobrzeń Wielki w 2017 roku

Dobrzeń Wielki w latach 2012 – 2017

Dobrzeń Wielki

Dobrzeń Wielki

2 dla innych gazów (wybranych)

2 według paliw na terenie gminy w 2017 roku w sektorze budynków użyteczności publicznej

Dobrzeń Wielki w 2017 roku

Dobrzeń Wielki

Dobrzeń Wielki
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Dobrzeń Wielki

Dobrzeń Wielki w 2017 roku

2 wynikająca z zużycia energii elektrycznej

Dobrzeń Wielki w 2017 roku

2 lub ekwiwalentu CO2 w Gminy Dobrzeń Wielki w 2017 roku

Dobrzeń Wielki w roku 2020

Dobrzeń Wielki w roku 2020

SPIS WYKRESÓW

Dobrzeń Wielki w 2017 roku

2 lub ekwiwalentu CO2 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2017 roku
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ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws. odstąpienia od konieczności
przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Załącznik nr 2 – Opinia Wojewódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego ws. odstąpienia od
konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Załącznik nr 3 – Podsumowanie konsultacji społecznych
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