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Wprowadzenie  

Celem dokumentu jest przedstawienie planu działań i uwarunkowań, służących redukcji 

emisji zanieczyszczeń powietrza ze szczególnym uwzględnieniem emisji CO2. Potrzeba 

opracowania strategii działania wynika ze świadomości władz gminy co do znaczenia 

działalności w tym obszarze. W ramach opracowania planu koniecznym było wykonanie 

inwentaryzacji źródeł niskiej emisji dla gminy. Najważniejszym częścią inwentaryzacji było 

przeprowadzenie wywiadów w gminie Pokój. Przeprowadzono ankiety w budynkach 

mieszkalnych, w jednostkach gminnych, budynkach użyteczności publicznej, a także  

w lokalach i budynkach, w których prowadzona i wykonywana jest działalność gospodarcza. 

Bazowa inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń posłużyła ustaleniu poziomu zużycia 

energii i późniejszych analiz i działań. Plan wykorzystuje informacje o wielkości zużycia 

energii i wielkości emisji CO2 wytworzonej w wyniku spalania paliw dla wytworzenia 

energii potrzebnej użytkownikom. 

Konsekwentnie realizowany Plan pozwoli zwiększyć szanse Gminy i podmiotów 

działających na jego terenie na otrzymanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii 

Europejskiej, w tym pochodzących z Opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020. Brak opracowanego planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy spowoduje, 

że korzystanie ze źródeł dofinansowania dla jednostek gminnych jak i społeczeństwa będzie 

znacznie utrudnione, a wręcz niemożliwe. Przedstawione zamierzenia w niniejszym planie 

dadzą możliwość osiągnięcia wyznaczonych celów, pod warunkiem konsekwentnej 

i efektywnej realizacji zaplanowanych zamierzeń. Nie będzie to możliwe bez uzyskania 

dofinansowania na te działania, zwłaszcza dla mieszkańców gminy, możliwość 

dofinansowania planowanych przedsięwzięć stwarza warunki do aktywnego ich udziału  

w realizacji celów określonych w niniejszym Planie.  

Pod pojęciem gospodarki niskoemisyjnej należy rozumieć gospodarkę szanującą 

środowisko naturalne, biorącą pod uwagę interesy bieżącego pokolenia, ale i przyszłych 

pokoleń, dla których czyste i zdrowie środowisko są ważnym czynnikiem warunkującym 

życie. Celem polityki publicznej w scenariuszu niskoemisyjnej modernizacji jest przełamanie 

barier informacyjnych, technologicznych i finansowych, mogących blokować pełne 

wykorzystanie potencjału efektywności drzemiącego w polskiej gospodarce. Polityka 

publiczna może wpływać korzystnie na działania aktywne wśród społeczeństwa oraz 
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przedsiębiorców i zachęcać ich do inwestycji w energooszczędne budynki, sprzęt RTV  

i AGD, paliwooszczędne samochody, zwłaszcza kiedy wiąże się to z korzyściami 

finansowymi, i szybkim zwrotem inwestycji, a to jest możliwe ponieważ ceny na rynku stają 

się korzystne dzięki rosnącej konkurencji.  

Gospodarka niskoemisyjna to przede wszystkim inwestycje w : 

 energooszczędne budynki, 

 nowe technologie, 

 niskoemisyjny transport, 

Pod pojęciem energooszczędnych budynków należy rozumieć budynki z głęboką 

termomodernizacją (budynków mieszkalnych i użytkowych), konsekwentne dążenie do 

pasywnego budownictwa w przypadku nowych inwestycji budowlanych oraz zaostrzanie 

standardów energetycznych sprzętu gospodarstwa domowego pozwoli na obniżenie zużycia 

energii w budynkach, oraz zmniejszenia kosztów zużycia paliw do ogrzewania. A co za tym 

idzie zmniejszenia emisji CO2. 

Mało wykorzystywanym źródłem energetycznym są OZE(odnawialne źródła energii). 

Wykorzystanie zasobów wiatru, słońca czy wody poprzez gospodarkę pozwoliłoby 

wykorzystać zaniedbany dzisiaj potencjał energetyczny. W obecnych czasach co prawda 

wzrastają inwestycje w rozwój alternatywnych źródeł energii, których celem jest dokonanie 

przełomu technologicznego, dzięki czemu możliwe byłoby w znacznym stopniu ograniczenie 

potrzeby wytwarzania energii z paliw kopalnych. Planowe zaostrzanie norm w zakresie emisji 

spalin z silników samochodowych doprowadzi do poprawy ich efektywności paliwowej i 

rozwoju napędów alternatywnych. Wraz z rozwojem nowej generacji biopaliw ograniczy się 

import ropy naftowej. Koszty wydatków na paliwa transportowe spadną. Ważnym 

czynnikiem warunkującym zmniejszenie emisji paliw transportowych jest wzrost znaczenia 

transportu zbiorowego oraz planowanie przestrzenne sprzyjające zrównoważonym formom 

mobilności. 

Największy a zarazem najbardziej szkodliwy wpływ na zdrowie i środowisko mają 

emisje wynikające z ogrzewania budynków, dlatego aby wpłynąć na poprawę efektywności 

energetycznej trzeba stosować takie działania, które wpłyną na ograniczenie niskiej emisji. 

Niska emisja oznacza zanieczyszczenia, powstające w wyniku spalania paliw w 

lokalnych kotłowniach i paleniskach domowych. Procesowi spalania w źródłach o małej 

mocy towarzyszy emisja m.in. pyłów, tlenków azotu, dwutlenku siarki, tlenków węgla, metali 

ciężkich. Emisja ta jest jednym z kluczowych czynników wpływających na stan środowiska 
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naturalnego. Obecnie w większości gospodarstwach domowych, budynkach publicznych jak  

i usługach systemy ogrzewania budynków opierają się o stosowanie węgla kamiennego oraz 

drewna. Ponadto wiele do życzenia pozostawia też stan techniczny kotłów, w przeważającej 

części są to stare kotły, które nie spełniają odpowiednich norm i cechują się niską 

sprawnością. Aby możliwe było efektywne ograniczenie negatywnego oddziaływania niskiej 

emisji, konieczne są inwestycje w tym zakresie i podnoszenie świadomości całego 

społeczeństwa na skalę problemu. 

Wyjaśnienie określeń:  

Wskaźnik EP wyraża wielkość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię 

pierwotną niezbędną do zaspokajania potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, 

odniesioną do 1m2 powierzchni użytkowej, podaną w kWh/(m2rok). Wskaźnik EP jest to 

ilościowa ocena zużycia energii. 

Wskaźnik EK wyraża zapotrzebowanie na energię końcową dla ogrzewania (ewentualnie 

chłodzenia),wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wielkość ta odniesiona jest 

do 1m2 powierzchni użytkowej, podana w kWh/(m2rok). Wskaźnik EK jest miarą 

efektywności energetycznej budynku. 

Energia pierwotna pojęcie energii pierwotnej dotyczy energii zawartej w źródłach, w tym 

paliwach i nośnikach, niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania na energię końcową,  

z uwzględnieniem sprawności całego łańcucha procesów pozyskania, konwersji i transportu 

do odbiorcy końcowego. Pojęcie istotne z punktu widzenia strategii zrównoważonego 

rozwoju, wykorzystywane przede wszystkim w polityce, ekonomii i ekologii. 

Energia końcowa to ciepło i energia pomocnicza, które należy dostarczyć do granicy systemu 

grzewczego (budynku) o danej sprawności, aby pokryć zapotrzebowanie na ciepło użyteczne 

do ogrzewania i wentylacji pomieszczeń oraz niezbędne do potrzeb bytowych, higienicznych 

i gospodarskich. Pojęcie istotne z punktu widzenia użytkownika budynku ponoszącego 

konkretne koszty związane z potrzebami energetycznymi w fazie eksploatacji obiektu zgodnie 

z jego przeznaczeniem. 

Energia użytkowa w praktyce ciepło użyteczne do ogrzewania i wentylacji, czyli utrzymania 

wymaganej temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach oraz do 

przygotowywania ciepłej wody użytkowej, bez względu na rodzaj i sprawność urządzenia 

grzewczego. Pojęcie istotne z punktu widzenia projektanta(architekta, konstruktora), 
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charakteryzujące między innymi jakość ochrony cieplnej pomieszczeń, czyli izolacyjność 

termiczną oraz szczelność całej obudowy zewnętrznej. 

1.Streszczenie  . 

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to dokument strategiczny dla gminy Pokój, 

mający wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną, energetyczną i ekonomiczną. PGN 

zawiera informacje o wielkości emisji CO2,wielkości zużycia energii finalnej oraz udziału 

OZE w całkowitym zużyciu energii finalnej na terenie całej gminy, podając jednocześnie 

propozycje konkretnych i efektywnych działań, których realizacja przyczyni się do 

ograniczenia ilości emisji. 

Potrzeba sporządzenia i realizacji PGN wynika ze zobowiązań, określonych 

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

energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. Działania 

określone w PGN są zgodne z polityką naszego kraju i wynikają z Założeń Narodowego 

Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 

2011 roku. 

Posiadanie Planu będzie jednym z ważnych elementów decydujących o uzyskaniu 

dotacji w zakresie poprawy efektywności energetycznej z budżetu Unii Europejskiej  

w perspektywie finansowej 2014-2020 i dalszej, jak również z innych finansowanych źródeł 

zewnętrznych. 

Celem opracowania jest analiza możliwych do wykonania przedsięwzięć, których 

realizacja będzie skutkować zmniejszeniem zużycia energii, czego rezultatem ma być 

zmniejszenie emisji dwutlenku węgla na terenie gminy. Cel ten jest konsekwencją 

dotychczasowych działań i zobowiązań władz samorządowych. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jak i inwentaryzacja zostały opracowane na podstawie 

danych zawartych w poradniku „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii 

(SEAP)” PGN dla gminy Pokój zawiera 10 rozdziałów oraz arkusz kalkulacyjny, który 

stanowi bazową inwentaryzację i jest kluczową częścią do opracowania planu. Inwentaryzacja 

zawiera bowiem wszystkie konieczne dane liczbowe dzięki którym obliczono emisję CO2 na 

terenie gminy w roku bazowym 2005 i roku kontrolnym 2014. 

Dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji uzyskano konieczne dane do obliczenia emisji 

CO2 dla całego obszaru gminy. Wykazano zużycie energii finalnej w roku bazowym 2005 
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łącznie w sektorze publicznym i prywatnym na poziomie 41604,46 MWh, z czego w sektorze 

publicznym 2852,01MWh i w sektorze prywatnym 38752,45 MWh. Łączna oszacowana 

wielkość emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Pokój w roku 2005 wyniosła 21407,24 

MgCO2. Sporządzona została także inwentaryzacja kontrolna, dla roku 2014 mająca na celu 

porównanie rezultatów osiągniętych od roku 2005(roku bazowego). Inwentaryzacja dla roku 

2014 wykazała łączne zużycie energii finalnej w gminie w obydwu sektorach na poziomie 

39015,17 MWh, z czego 1680,51MWh dla sektora publicznego, a 37334,66MWh to zużycie 

energii w sektorze prywatnym. Łączna szacowana wielkość emisji dwutlenku węgla na 

terenie gminy w roku 2014 wyniosła 19664,62MgCO2.Według uzyskanych obliczeń można 

zauważyć, że finalne zużycie energii w roku kontrolnym zmniejszyło  się o około 6,22%, 

natomiast emisja dwutlenku węgla w roku kontrolnym zmniejszyła się  

o 8,14% w porównaniu z rokiem 2005, natomiast jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, 

zarówno w roku 2005, jak i w 2014, nie odnotowano ich udziału w ogólnym zużyciu energii. 

Planowane cele do osiągnięcia przez gminę Pokój w roku 2020, spójne są z celami POP dla 

strefy opolskiej. Szczegółowe zestawienie emisji CO2 i zużycia energii finalnej znajduje się 

w podrozdziale 6.4. 

Na osiągnięcie zakładanego celu redukcji emisji CO2 wpływ ma wiele czynników 

niezależnych od władz gmin, przede wszystkim trudne będzie tu oddziaływanie na sektor 

prywatny i zmianę mentalności społeczeństwa a także ich ograniczenia finansowe, dlatego 

samorząd podejmie szereg działań edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do 

społeczeństwa. Szczegółowy harmonogram planowanych działań jakie mają się przysłużyć 

zmniejszeniu emisji CO2 na obszarze gminy Pokój znajduje się w podrozdziale 8. 

2.Polityka międzynarodowa i krajowa______________________________________. 

2.1Powiązania dokumentu z innymi dokumentami na poziomie międzynarodowym i 

krajowym 

 Konieczność sporządzenia i wykonania Planu gospodarki niskoemisyjnej wynika ze 

zobowiązań, określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie 

klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. 

Ponadto Gospodarka niskoemisyjna stanowi jeden z podstawowych obszarów interwencji, 

które realizowane będą w latach 2014-2020 w krajach Unii Europejskiej. Budowanie 
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gospodarki niskoemisyjnej wpisuje się w realizację celów określonych w głównym 

dokumencie kierunkowym dla Polityki Spójności – Strategia Europa 20202. 

Strategia Europa 2020  

Strategia Europa 2020 jako strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 

rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane 

priorytety: rozwój inteligentny tj. rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, rozwój 

zrównoważony tj. wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej 

przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu 

tj. wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność 

społeczną i terytorialną.  

Celem przewodniego priorytetu Strategii Europa 2020 pn. „Europa efektywnie 

korzystająca z zasobów” jest wsparcie zmiany w kierunku niskoemisyjnego i efektywniej 

oraz racjonalnie korzystającego z zasobów społeczeństwa. 

Działania w zakresie wspierania gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, 

bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej zostały uszczegółowione w pakiecie 

klimatyczno energetycznym, czyli zestawie dokumentów legislacyjnych i zbiorze założeń, 

przyjętych przez Radę Europejską w 2007 r. i dotyczących przeciwdziałania zmianom 

klimatycznym. Stanowią one, że do 2020 r. Unia Europejska  

1) o 20% zredukuje emisję gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990 r.  

2) o 20% zwiększy efektywność energetyczną, w stosunku do prognoz na rok 2020 

3) zwiększy udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii do 20%, (dla Polski do 

15%) 

4) zwiększy udział biopaliw w ogólnej konsumpcji paliw transportowych co najmniej do 10%  

Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej spójny także z polityką Polski i wynika  

z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez 

Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku. 

Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 

NPRGN obejmuje działania mające na celu zwiększenie efektywności gospodarki oraz 

zmniejszenie poziomu jej emisyjności we wszystkich etapach cyklu życia tj. od etapu 

wydobywania surowców poprzez wytwarzanie produktów, transport i dystrybucję aż po 

użytkowanie produktów i zarządzanie odpadami. 
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Celami szczegółowymi NPRGN są: 

1. niskoemisyjne wytwarzanie energii;  

2. poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiami, w tym odpadami;  

3. rozwój zrównoważonej produkcji - obejmujący przemysł, budownictwo i rolnictwo;  

4.transformacja niskoemisyjna w dystrybucji i mobilności;  

5.promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) 

 

KPZK przyjęta Uchwałą Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. jest 

najważniejszym dokumentem strategicznym dotyczącym zagospodarowania przestrzennego 

kraju. W dokumencie przedstawiono wizję zagospodarowania przestrzennego kraju do 2030 

roku, określono cele i kierunki polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, wskazano 

zasady, według których działalność człowieka powinna być realizowana w przestrzeni.  

W KPZK 2030 traktujemy rozwój kraju w sposób kompleksowy. Oznacza to, że zadaniem 

zagospodarowania przestrzennego jest godzenie interesów różnych użytkowników przestrzeni 

(mieszkańców, przedsiębiorców inwestorów, państwa). Powinno być spójne z decyzjami 

podejmowanymi w innych obszarach dotyczących np. inwestycji infrastrukturalnych, 

potrzeby rozwoju miast, ochrony terenów zielonych. KPZK wskazuje najpilniejsze problemy 

zagospodarowania polskiej przestrzeni i konkretne działania naprawcze w sześciu obszarach 

tematycznych dla:  

1) poprawy konkurencyjności największych miast i powiązań między nimi, 

2) tworzenia warunków równomiernego rozwoju poza dużymi miastami, 

3) rozwoju infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej (np. sieci szerokopasmowe), 

4)poszanowania środowiska naturalnego i walorów krajobrazowych, a także kulturowych, 

5) wzmacniania odporności Polski na zagrożenia związane z bezpieczeństwem 

energetycznym  

6)systematycznej budowy i utrzymania skutecznego systemu planowania przestrzennego (np. 

eliminowania chaotycznego sposobu zabudowy przedmieść). 

Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych  

 

Krajowy Plan… jest realizacją zobowiązania wynikającego z art. 4 ust. 1 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 



 

11 
 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie 

uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Krajowy plan działania w zakresie 

energii ze źródeł odnawialnych został przygotowany na podstawie schematu przygotowanego 

przez Komisję Europejską(decyzja Komisji 2009/548/WE z dnia 30 czerwca 2009 r. 

ustanawiająca schemat krajowych planów działania w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych na mocy dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady). 

W ramach Krajowego Planu Działania w zakresie energii z odnawialnych źródeł 

ustalone zostały cele sektorowe oraz ścieżki osiągnięcia przez Polskę w 2020r. wymaganego 

udziału energii ze źródeł odnawialnych w podziale na sektor energii elektrycznej, sektor 

ogrzewania i chłodzenia oraz transport. Krajowy minimalny cel na rok 2020 oraz 

przewidywany kurs dotyczący wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych  

w ciepłownictwie i chłodnictwie, elektroenergetyce oraz transporcie został ustalony na 

poziomie 15%. 

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej 

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej, został opracowany na 

podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. 

U. Nr 94, poz. 551, z późn. zm.1)). Zgodnie z art. 24 ust. 2 i Załącznikiem XIV do dyrektywy 

2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej(Dz. Urz. L 315 z 14.11.2012, str. 

1).Państwa Członkowskie UE są obowiązane przedkładać Komisji Europejskiej Krajowe 

plany działań, zawierające informacji o środkach przyjętych lub planowanych do przyjęcia, 

mających na celu poprawę efektywności energetycznej w podziale na sektory końcowego 

wykorzystania energii oraz obliczenia dotyczące oszczędności energii finalnej uzyskanych  

w latach 2008-2012 i planowanych do uzyskania w 2016 r. Cel efektywności energetycznej 

na 2020 r. został ustalony na podstawie danych opracowanych w ramach analiz i prognoz 

przeprowadzonych na potrzeby dokumentu rządowego „Polityka energetyczna Polski do 2030 

roku”. Z analiz tych wynika, że ograniczenie zużycia energii pierwotnej będzie rezultatem 

szeregu już wdrożonych przedsięwzięć, jak również realizacji ambitnych działań służących 

poprawie efektywności energetycznej, zapisanych w polityce energetycznej państwa.  

Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 to główna strategia rozwojowa w średnim horyzoncie 

czasowym, wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie 

najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi 



 

12 
 

wielkościami potrzebnych środków finansowych). Celem głównym Strategii jest 

wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów 

zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności. 

Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, które powinny przyczyniać się do 

realizacji założonych w niej celów, a zaprojektowane w nich działania rozwijać  

i uszczegóławiać reformy w niej wskazane. Jednym z głównych założeń dla Polski wg 

Strategii jest harmonijne połączenie wzrostu gospodarczego z wymogami ochrony 

środowiska. Podejmowane będą działania skierowane na: zmianę struktury nośników energii 

oraz poprawę sprawności jej wytwarzania, przesyłu i wykorzystania; zapewnienie poprawy 

efektywności energetycznej; zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii, adaptację do 

zmian klimatu.  

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 roku” 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko stanowi odpowiedź na 

najważniejsze wyzwania stojące przed Polską w perspektywie do 2020 r. w zakresie 

środowiska i energetyki, które zostały zdefiniowane jako priorytety krajowe  

w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju(DSRK) do 2030 roku, jak i w średniookresowej 

Strategii Rozwoju Kraju 2020. 

Głównym celem Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko jest zapewnienie 

wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska 

oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora 

energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną 

i efektywną gospodarkę.  

Cele i działania zaplanowane w BEiŚ są także zgodne z celami strategii Europa 2020. 

W zakresie energetyki zgodność ta dotyczy pięciu priorytetów strategii energetycznej UE, tj. 

podniesienia efektywności energetycznej w Europie, utworzenia zintegrowanego, 

ogólnoeuropejskiego rynku energii, nadania szerszych uprawnień konsumentom i uzyskania 

najwyższego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności, wzmocnienia przywództwa Europy 

w zakresie technologii energetycznych i innowacji, a także wzmocnienia zewnętrznego 

wymiaru rynku energii UE. 

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 

 

Polska, czynnie uczestniczy w tworzeniu wspólnotowej polityki energetycznej, a także 

dokonuje implementacji jej głównych celów w specyficznych warunkach krajowych, biorąc 
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pod uwagę ochronę interesów odbiorców, posiadane zasoby energetyczne oraz 

uwarunkowania technologiczne wytwarzania i przesyłu energii. 

W związku z powyższym, podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są 

1) poprawa efektywności energetycznej,  

2) wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,  

3) dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie 

energetyki jądrowej,  

4) rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, 

5) rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,  

6) ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. 

2.2 Powiązania dokumentu z dokumentami na szczeblu regionalnym  

 

W wyniku analizy dokumentów programowych na poziomie wojewódzkim ustalono 

spójność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Pokój z następującymi dokumentami: 

1. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020 

2. Plan Przestrzennego Zagospodarowania Województwa 

3. Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2012-1015 z perspektywa 

do roku 2019 

4. Program Ochrony Powietrza dla strefy opolskiej 5.Regionalny Program Operacyjny 

województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. 

Strategia rozwoju województwa jest najważniejszym regionalnym dokumentem 

strategicznym. Nowy system programowania strategicznego rozpatrywany w ujęciu 

ponadregionalnym, krajowym i unijnym, dał podstawę dla przygotowania Strategii Rozwoju 

Województwa Opolskiego do 2020r. Wizja regionu jest ujęta jako wielokulturowy region, 

wykształconych, aktywnych i otwartych mieszkańców z konkurencyjną i innowacyjną 

gospodarką oraz przyjaznym środowiskiem życia. W Strategii określono 10 celów 

strategicznych jednym z nich to „Wysoka jakość środowiska” w ramach którego zostały 

wyznaczone cele operacyjne jednym z nich jest:  



 

14 
 

CEL OPERACYJNY 7.2 Wspieranie niskoemisyjnej gospodarki  

1.rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, w tym budowa, rozbudowa i modernizacja 

głównych źródeł wytwarzania energii,  

2.wprowadzenie nowoczesnych, innowacyjnych technologii wytwarzania energii, w tym 

propagowanie Kogeneracji(proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii 

elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni lub innym obiekcie 

wytwarzającym energię) wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, 

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

z ziemi, słońca, 

4.poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej  

i zakładów przemysłowych, 

5.rozwój innowacyjnych technologii niskoemisyjnych (zgodnie z BAT) 

6.poprawa jakości powietrza – wdrażanie programów ochrony powietrza.  

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 

Pierwszą edycję planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego 

opracowano w latach 2000–2002 w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) i przyjęto uchwałą nr 

XLIX/357/2002 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 września 2002 r. w wyniku 

stwierdzenia dezaktualizacji dokumentu podjęto decyzję, że w dniu 26 września 2006 r. 

Sejmik Województwa Opolskiego podjął uchwałę nr LII/529/2006 w sprawie przystąpienia 

do sporządzania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego,  

a następnie podjęto Uchwałę Nr XLVIII /505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 

28 września 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa opolskiego (Dz. Urz. Województwa Opolskiego Nr 132 poz. 1509 z dnia 18 

listopada 2010 r.). Obecnie funkcjonuje plan zagospodarowania przestrzennego województwa 

opolskiego przyjęty  uchwałą nr VI/54/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego z 2019 r., poz. 1798 z dnia 14 maja 2019r.). 

Głównym celem polityki przestrzennej województwa opolskiego jest kształtowanie 

struktury przestrzennej, odznaczającej się wysokim poziomem ładu przestrzennego, która 

będzie umożliwiała wykorzystanie jego zróżnicowanych terytorialnie potencjałów, 



 

15 
 

zapewniała konkurencyjność w stosunku do otoczenia zewnętrznego i eliminowała 

niekorzystne różnice w warunkach życia wewnątrz regionu. 

Kierunki polityki przestrzennej obejmują określone grupy działań podporządkowanych 

nadrzędnemu celowi kształtowania zagospodarowania przestrzennego w obszarach głównych 

struktur przestrzennych regionu. Dla wyodrębnionych celów polityki przestrzennej 

województwa opolskiego ustalono następujące kierunki tej polityki i odpowiadające im 

działania.  

Kierunki polityki przestrzennej określone w PZPWO, które wpłyną na gospodarkę 

niskoemisyjną to m.in.  

1. Poprawa dostępności transportowej w układzie wewnętrznym i zewnętrznym  

Cel:  

Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Aglomeracji Opolskiej 

2.1 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury transportowej (drogowej i kolejowej)  

2.2 Rozbudowa sieciowych powiązań infrastrukturalnych dla zapewnienia rozwoju 

gospodarczego AO, w tym zagospodarowanie terenów inwestycyjnych  

2.3 Rozwój zintegrowanego transportu publicznego 

Cel:   

Wzmocnienie powiązań funkcjonalno-przestrzennych między jednostkami systemu 

osadniczego  

3.Budowa i modernizacja źródeł wytwarzania energii dla celów komunalnych i 

przemysłowych 

3.2 Zwiększenie efektywności energetycznej źródeł wytwarzania energii cieplnej 

3.3 Modernizacja i rozwój technologii innowacyjnych 

3.4 Zwiększenie efektywności wykorzystani i zarządzania energią 

3.5 Rozwój transportu publicznego i promowanie alternatywnych rodzajów transportu 

3.10 Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii OZE 

Cel: 

 Wzmocnienie odporności przestrzeni aglomeracji na zagrożenia naturalne i energetyczne  

 



 

16 
 

Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego  na lata 2016-2020 

Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego założenia dokumentu mówią 

o najważniejszych celach i kierunkach w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza. 

Głównym celem jest poprawa stanu czystości powietrza na terenie województwa w stosunku 

do roku bazowego, natomiast kierunki to: zarządzanie regionalne ochroną powietrza. 

Monitoring realizacji programów ochrony powietrza, realizacja zadań w programach ochrony 

powietrza (POP), działalność kontrolno-pomiarowa w zakresie czystości powietrza 

atmosferycznego, wzmacnianie procedur analizowania skutków realizacji miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego w kontekście wpływu na stan zanieczyszczenia 

powietrza atmosferycznego, działania służące minimalizacji oddziaływania niewydajnych 

lokalnych źródeł ciepła, opracowanie nowych oraz realizacja zadań obowiązujących planów 

gospodarki niskoemisyjnej gmin, rozwój sieci drogowej i kolejowej, rozwój infrastruktury 

rowerowej, rozwój energetyki odnawialnej oraz działania inwestycyjne w obszarze redukcji 

emisji zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych. 

Zarząd Województwa w marcu 2010 roku przyjął „Plan Rozwoju odnawialnych źródeł 

energii w województwie opolskim”. Plan został opracowany przez opolską jednostkę 

naukową w ścisłej współpracy z samorządami lokalnymi. Zawiera diagnozę zasobów, 

potencjału OZE oraz wariantowe plany rozwoju. Jest on także rozwinięciem  

i uszczegółowieniem zapisów ze Strategii Rozwoju Województwa. Stanowi obecnie wraz  

z „Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego” i „Przestrzennymi 

uwarunkowaniami energetyki wiatrowej województwa opolskiego”, merytoryczną podstawę 

dla opiniowania planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych i założeń do gminnych 

planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Należy przyjąć, że 

rozwój energetyki rozproszonej opartej na odnawialnych źródłach energii będzie się odbywał 

w środowisku zintegrowanych działań na rzecz łącznej realizacji trzech celów Pakietu 3x20. 

Jest to ważne, zwłaszcza w warunkach silnej współzależności emisji CO2 od udziału energii 

odnawialnej w rynku energii końcowej. Jeśli w Polsce zostaną wykorzystane zróżnicowane 

ekonomiczne zasoby energii odnawialnej (w sensie takim, jaki wynika z włączenia kosztów 

środowiska do kosztów paliwa), to cel dotyczący udziału tej energii w rynkach końcowych, 

wymagany przez Dyrektywę 2009/28/WE, zostanie spełniony z dużą nadwyżką, a dwa 

pozostałe cele zostaną spełnione praktycznie „automatycznie”.  

Należy podkreślić, że absolutnie niezbędnym warunkiem technologicznej przebudowy 

energetyki jest stopniowa alokacja jej regulacji z poziomu rządowego (energetyka zawodowa 
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i wielkoskalowa) na poziom samorządowy (energetyka rozproszona, w tym zwłaszcza OZE). 

 Zadania ujęte w PGN przyczynią się do realizacji jednego z celów szczegółowych  

Planu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Województwie Opolskim jakim jest 

rozbudowa i modernizacja infrastruktury regionu. 

 

Program Ochrony Powietrza dla Strefy Opolskiej 

Program dotyczący ochrony powietrza dla strefy opolskiej przyjęty został uchwałą nr 

XXXVII/403/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. i nosi nazwę „Program ochrony powietrza dla 

strefy opolskiej miasta Opola, ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu 

PM10, i poziomu docelowego benzo(a)piranu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, 

ozonu i benzenu dla strefy opolskiej”. Jest to dokument strategiczny, którego celem jest 

poprawa jakości życia mieszkańców województwa opolskiego, szczególnie ochrona ich 

zdrowia i warunków życia z uwzględnieniem ochrony środowiska z jednoczesnym 

zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Cel realizowany będzie poprzez wskazanie 

działań, które mają doprowadzić do osiągnięcia w możliwie krótkim czasie poziomów 

dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu. Cel ten jest zbieżny z celem 

Krajowego Programu Ochrony Powietrza do roku 2020. Program Ochrony Powietrza zawiera 

skonkretyzowane działania skierowane do danych jednostek, odpowiedzialnych za ich 

realizację. 

Gmina Pokój również została zobligowana do wykonania działań naprawczych, 

prezentowanych w poniższej tabeli. Zadania te uwzględnia Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

Gminy Pokój na lata 2015-2020. 

 

Tabela 1 Harmonogram rzeczowo-finansowy działań naprawczych dla strefy opolskiej, do realizacji których 

Gmina Pokój została zobligowana 

 

Kod zadania Działania naprawcze Odpowiedzialny 

za realizację  

Termin Źródło 

finansowania  

Horyzont czasowy  

Ograniczenie emisji powierzchniowej 

OpOEP Ograniczenie emisji 

z instalacji o małej 

mocy  

Prezydenci, 

starostowie, 

wójtowie, 

burmistrzowie ze 

wskazanych 

obszarów, 

podmioty i osoby 

fizyczne, 

2018-2025 Środki własne 

zarządców i 

właścicieli 

nieruchomości, 

środki 

NFOŚiGW, 

WFOŚiGW, 

budżet JST, 

Liczba 

zlikwidowanych 

kotłów węglowych 

[szt.]; Liczba 

wymienionych 

niskosprawnych 

źródeł [szt.]; 

Powierzchnia 
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użytkownicy, 

administratorzy 

lub właściciele 

obiektów, 

wspólnoty i 

spółdzielnie 

mieszkaniowe, 

dostawcy ciepła 

fundusze unijne, 

środki własne 

przedsiębiorstw 

produkujących 

energię cieplną, 

środki 

zewnętrzne 

lokalu, w którym 

dokonano 

wymiany [m2 ]; 

Liczba 

zlikwidowanych 

pieców węglowych 

[szt.]; Liczba 

wymienionych 

piców [szt.]; 

Liczba 

wykorzystanych 

OZE [szt.]; 

Powierzchnia 

budynku, w 

którym 

wykorzystano OZE 

[m2 ]. 

OpLOW Likwidacja 

ogrzewania 

węglowego w 

budynkach 

użyteczności 

publicznej 

Właściciele i 

zarządcy 

budynków 

użyteczności 

publicznej 

2018-2025 Budżet JST, 

środki 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW, 

fundusze unijne, 

środki 

zewnętrzne 

Liczba 

zlikwidowanych 

tradycyjnych 

kotłów węglowych 

[szt.]; Liczba 

wymienionych 

niskosprawnych 

źródeł [szt.]; 

Liczba 

zastosowanych 

OZE [szt.]; 

Powierzchnia 

budynku, w 

którym dokonano 

wymiany [m2 ] 

OpTMB Termomodernizacja 

obiektów 

budowlanych 

Prezydenci, 

starostowie, 

wójtowie, 

burmistrzowie z 

terenu 

województwa 

opolskiego, 

podmioty i osoby 

fizyczne, 

użytkownicy, 

administratorzy 

lub właściciele 

obiektów 

budowlanych, 

wspólnoty i 

spółdzielnie 

mieszkaniowe, 

dostawcy ciepła 

2018-2025 Środki własne 

zarządców i 

właścicieli 

nieruchomości, 

środki 

NFOŚiGW, 

WFOŚiGW, 

budżet JST, 

fundusze unijne, 

środki 

zewnętrzne 

Powierzchnia 

lokalu, w którym 

dokonano 

termomodernizacji 

[m2 ] Ilość 

obiektów 

poddanych 

termomodernizacji 

[szt.] 

Działania kontrolne 

OpKON Działania kontrolne 

pod kątem 

negatywnego 

oddziaływania na 

jakość powietrza 

Straże 

Miejskie/Gminne, 

prezydenci, 

wójtowie i 

burmistrzowie, 

Policja,  

Powiatowe 

Inspekcje 

Nadzoru 

Budowlanego, 

starostowie, 

WIOŚ 

2018-2025 Budżety 

województwa 

opolskiego, 

miasta i gmin 

oraz 

NFOŚiGW 

Liczba 

wykonanych 

kontroli [szt.] 
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Ograniczenie emisji liniowej 

OpKOM Rozwój 

niskoemisyjnego 

transportu 

zbiorowego 

miejskiego i rozwój 

alternatywnych 

niezmotoryzowanych 

form transportu oraz 

wdrożenie 

energooszczędnych i 

niskoemisyjnych 

rozwiązań z 

uwzględnieniem 

wszystkich 

uczestników ruchu 

Prezydenci i 

burmistrzowie, 

zarządy dróg, 

zarządzający 

komunikacją 

publiczną 

2018-2025 Budżet JST, 

budżet 

zarządców dróg, 

zarządzających 

komunikacją 

publiczną 

Liczba 

wymienionych 

autobusów [szt.]; 

Długość 

utworzonych 

ścieżek 

rowerowych [mb]; 

Liczba 

utworzonych 

nowych stacji w 

systemie rowerów 

miejskich [szt.]; 

Długość 

nawierzchni o 

najwyższej 

odporności [km]. 

Działania systemowe 

OpSYS Działania 

systemowe, ciągłe i 

wspomagające 

Prezydenci, 

starostowie, 

wójtowie i 

burmistrzowie 

2018-2025 Budżet JST, 

środki 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW, 

budżet jednostek 

Liczba zamówień 

publicznych, w 

których 

zastosowano 

zapisy 

uwzględniające 

problemy ochrony 

powietrza [szt.]; 

Liczba planów 

zagospodarowania 

przestrzennego, w 

których 

zastosowano 

zapisy 

uwzględniające 

problemy ochrony 

powietrza [szt.]; 

Liczba 

przeprowadzonych 

kampanii 

informacyjno-

edukacyjnych 

[szt.]; Liczba 

zmienionych 

dokumentów 

strategicznych 

lokalnych 

zgodnych z 

zapisami POP 

[szt.]; Liczba 

posadzonych 

drzew [szt.]. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na Przekroczenie 

poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu 

dla strefy opolskiej 

 

Regionalny Program Operacyjny województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

PGN dla gminy Pokój odnosi się w swych zapisach do Osi Priorytetowej III.2.A.2 

Gospodarka Niskoemisyjna  

Cel szczegółowy 1: 
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Lepsza jakość powietrza poprzez wsparcie transportu publicznego 

Cel szczegółowy2: 

Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym  

Cel szczegółowy 3: 

Zwiększona efektywność energetyczna MSP 

Cel tematyczny: 

1) 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 

2) wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych,  

i w sektorze mieszkaniowym  

3) promowanie efektywności energetycznej poprzez:  

a) zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii, 

b) zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła 

odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzenie systemów zarządzania energią  

c) zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach 

d) głęboka modernizacja budynków w przedsiębiorstwach 

e) instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania ,magazynowania oraz przesyłu energii  

4) audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu  

5) wsparcie zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) 

technologii produkcji i użytkowania energii, poprzez instrumenty finansowe; 

6) wsparcie zastosowania technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania 

energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzania systemów zarządzania 

energią, poprzez instrumenty finansowe; 

7) wsparcie zastosowania energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach, poprzez 

instrumenty finansowe; 

8) wsparcie głębokiej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach, poprzez 

instrumenty finansowe; 

9) wsparcie instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz 

przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu, poprzez 

instrumenty finansowe; 

10) wsparcie audytu energetycznego dla MSP jako element kompleksowy projektu, poprzez  
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instrumenty finansowe 

 

2.3 Powiązania dokumentu z dokumentami na szczeblu lokalnym  

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy Pokój obejmuje cały obszar terytorialny gminy i jest 

spójny z dokumentami na szczeblu lokalnym takimi jak: 

1. Strategia Rozwoju Gminy Pokój na lata 2014-2020  

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Pokój i Zieleniec  

3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój 

4. Projekt założeń do planów zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe 

Strategia Rozwoju gminy Pokój 2014-2020 

Wg zapisów w Strategii Rozwoju gminy Pokój wizja gminy to gmina przyjazna 

mieszkańcom, turystom i inwestorom, która jest rozpoznawalnym w kraju kurortem 

uzdrowiskowym o rozwiniętej infrastrukturze turystycznej, społecznej i technicznej. Misja 

gminy to dążenie do kompleksowego rozwoju, umożliwiającego przekształcenie gminy Pokój 

w wyróżniające się miejsce zamieszkania, pracy i wypoczynku poprzez doskonalenie 

infrastruktury oraz wzbogacanie usług publicznych na terenie gminy. Jednym  

z najważniejszych celów strategicznych gminy jest Przywrócenie gminie Pokój statusu 

uzdrowiska jako że zasobami uzdrowiskowymi gminy Pokój są wody lecznicze oraz 

korzystny mikroklimat. Na podstawie przeprowadzonych badań geologicznych  

i inwentaryzacji przyrodniczej prognozuje się temperaturę wody złożowej na 70-75°C, zaś 

wody zatłaczanej na 20°C. Szacowana zawartość soli mineralnych w złożach solanki wynosi 

powyżej 80 g/dm3. Właściwości wody pozwolą na jej wykorzystanie do leczenia chorób 

reumatycznych, urazów narządu ruchu, schorzeń neurologicznych oraz do inhalacji układu 

oddechowego. Aby wykorzystywać złoża wód leczniczych konieczne będzie 

przeprowadzenie dwóch odwiertów o głębokości do 2500 metrów. W ramach wydobycia wód 

geotermalnych rozważa się także budowę zakładu i sieci ciepłowniczej co w znaczący sposób 

przyczyni się do spadku emisji. Priorytetem w ramach celu strategicznego Rozbudowa 

infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą jest dobrze rozwinięta 

infrastruktura drogowa. Oprócz modernizacji, remontów dróg i ulic cel ten obejmuje także 

budowę chodników, tras rowerowych i oświetlenia. Realizacja celu pozytywnie wpłynie na 

atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną gminy Pokój, a przede wszystkim poprawi wygodę  
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i bezpieczeństwo mieszkańców oraz innych uczestników ruchu drogowego, a przede 

wszystkim przyczyni się do zmniejszenia emisji. W ramach kolejnego celu strategicznego, 

który przyczynia się do zmniejszenia emisji jest Poprawa dostępności komunikacyjnej 

wszystkich miejscowości jednym z ważnych założonych czynników jest tutaj podjęcie przez 

gminę działań zmierzających do rozwoju i modernizacji istniejącej siatki połączeń, jest ona na 

tyle ważna ponieważ przyczyni się do rozwoju transportu zbiorowego w ramach połączeń z 

miastami Kluczbork czy Namysłów. 

 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 

Nie wszystkie miejscowości w gminie Pokój posiadają MPZP, Obecnie w gminie Pokój 

funkcjonuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój wprowadzony 

uchwałą Rady Gminy Pokój nr XXII/187/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój oraz wsi Zieleniec 

wprowadzony uchwałą nr XXXIII.250.2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec.  

Funkcjonujący we wsi Pokój dokument uwzględnia zadania wyznaczone w POP dla strefy 

opolskiej i uwzględnia wymogi dotyczące zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników 

niepowodujących nadmiernej „niskiej emisji” omawianych substancji oraz projektowanie linii 

zabudowy uwzględniając zapewnienie „przewietrzania” terenów o gęstej zabudowie oraz 

zwiększenie powierzchni terenów zielonych (nasadzanie drzew i krzewów). 

Dokument ten uwzględnia zapisy: 

1. W zakresie ochrony czystości i zasobów wód podziemnych i powierzchniowych:  

1) nakazuje się respektować w pełni zasady uregulowań gospodarki wodno – ściekowej, 

ustalone w planie miejscowym; 

2) ustala się, że prowadzenie wszelkich prac na terenach wód powierzchniowych 

śródlądowych nie może pogorszyć stanu wód lub uniemożliwić osiągnięcie celu wodno - 

środowiskowego zgodnie z wymogami planu gospodarowania wodami w dorzeczu Odry; 

3) nakazuje się chronić przed zanieczyszczeniem wody stawów oraz otwartych rowów 

odwadniających; 

4) przy odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi nakazuje się 

http://gminapokoj.pl/download/attachment/1161/uchwala-nr-xxxiii2502009-w-sprawie-uchwalenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-zieleniec.pdf
http://gminapokoj.pl/download/attachment/1161/uchwala-nr-xxxiii2502009-w-sprawie-uchwalenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-zieleniec.pdf
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uwzględniać warunki jakie należy przy tym spełniać, zawarte w przepisach odrębnych. 

2. W zakresie zachowania właściwego standardu jakości powietrza i klimatu akustycznego:  

1)  ustala się następujące zasady rozwiązań w zakresie gospodarki cieplnej: 

a) przy udziale  urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności spalania i niskim stopniu 

emisji zanieczyszczeń, 

b) przy udziale odnawialnych źródeł energii, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania 

biogazu rolniczego, 

c) zakazuje się stosowania urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii 

o mocy przekraczającej 100 kW; 

2) działalność przedsięwzięć lokalizowanych w obszarze planu miejscowego nie może 

powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska naturalnego poza granicami terenu 

lub działki, do której inwestor posiada tytuł prawny; 

3) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku wyrażony równoważnym poziomem dźwięku, 

mierzony na granicy nieruchomości, należy przyjmować zgodnie z przepisem odrębnym. 

3.W zakresie ochrony powierzchni ziemi: 

1) nakazuje się pełne uregulowanie gospodarki odpadami komunalnymi;  

2) w granicach obszaru planu dopuszcza się dokonanie zmiany ukształtowania terenu jedynie 

w zakresie niezbędnym do realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym 

dokonane zmiany nie mogą:  

a) znacząco zniekształcać naturalnej rzeźby terenu, 

b) powodować powierzchniowego spływu wód opadowych i roztopowych na położone niżej 

tereny sąsiadujące. 

4.W zakresie ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) dla obszaru „Stobrawskiego Parku Krajobrazowego” obowiązują zasady 

zagospodarowania, ustalone w przepisach odrębnych,  

2) ustala się ochronę i rewaloryzację zabytkowych parków (park francuski, mały park 

angielski i duży park angielski ) na terenach oznaczonych symbolem E-1ZPz i E-2ZPz;  

3) nakazuje się chronić, drzewa uznane za pomniki przyrody: 

a) grupę drzew: 2 dęby szypułkowe i jesion wyniosły, znajdującą się na gruntach leśnych, 
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obręb Kup, oddział 129a,  

b) dąb szypułkowy, znajdujący się  na gruntach leśnych, obręb Kup, oddział 98b, 

c) sosna wejmutka, znajdująca się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem E-

1ZPz; 

4) ustala się uznać za pomnik przyrody żywej i objąć ochroną platan klonolistny znajdujący 

się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem E-1ZP; 

5) należy respektować, określoną w przepisach odrębnych, ścisłą ochronę dziko 

występujących roślin, grzybów;  

6) nakazuje się nową zabudowę harmonijnie wkomponować  w krajobraz naturalny  

i kulturowy, zachowując ich walory i chroniąc wglądy widokowe; 

7) nakazuje się w pełni respektować wskaźniki udziału powierzchni biologicznie czynnej, 

określone w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały; 

8) nakazuje się zachować i chronić istniejącą  zieleń, w tym szpalerowe nasadzenia 

przydrożnych drzew;  

9) przy nasadzeniach zieleni zaleca się stosować dobór rodzimych gatunków roślin, zgodny z 

charakterem miejscowych siedlisk przyrodniczych; 

10) zakazuje się stosowania inwazyjnych gatunków roślin; 

11) planuje się objęcie ochroną prawną zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Leśne Stawy”, 

w obszarze oznaczonym na rysunku planu miejscowego.  

Miejscowy Plan Zagospodarowani Przestrzennego dla wsi Zieleniec zgodnie z zapisami: 

1.Zaopatrzenie w energie cieplną : 

1)Przewiduje się lokalizację indywidualnych źródeł do celów grzewczych stosujących paliwa 

o niskiej emisji zanieczyszczeń (gaz, olej opałowy, energia elektryczna) lub wysokosprawne 

urządzenia na paliwo stałe 

2.Zaopatrzenie w energię elektryczną: 

1)zaopatrzenie w energię elektryczną przewiduje się za pośrednictwem istniejących  

i projektowanych linii napowietrznych i kablowych o napięciu 15KV oraz istniejących  

i projektowanych stacji transformatorowych na warunkach określonych przez zarządcę sieci.  

Wyklucza się realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, instalacji zaliczanych w przepisach 
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odrębnych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które wymagają procedury 

oddziaływania na środowisko, za wyjątkiem dróg publicznych oraz kanałów zbiorczych 

ścieków bytowych i obiektów i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej, gospodarka 

odpadami komunalnymi powinna się odbywać z zachowaniem zasady minimalizacji ilości 

wytwarzanych odpadów z jednoczesnym prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów. 

W MPZP dla wsi Zieleniec przewidziano inwestycje jak modernizacja nawierzchni 

dróg, budowa chodników, ścieżki rowerowej oraz montaż energooszczędnego oświetlenia 

ulicznego. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pokój  

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zostało 

przyjęte uchwałą Nr XXI/135/2000 Rady Gminy Pokój z dnia 3 lipca 2000 r. oraz uchwałą Nr 

XVIII/153/2012 Rady Gminy z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój w części 

obejmującej obszar gminy Pokój. Zapisy w Studium wskazują główny celu rozwoju gminy 

jako wysoką jakość życia mieszkańców gminy z zachowaniem rolniczo-mieszkaniowej 

funkcji gminy, rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych, utrzymanie funkcji usługowej wsi 

Pokój z siedzibą samorządu terytorialnego oraz utrzymanie rangi w sieci osadniczej przy 

wykorzystaniu pozytywnych uwarunkowań lokalnych i regionalnych. 

Na osiągnięcie celu głównego składać się będą cele składowe, do których należą: 

1.bezpieczeństwo ekologiczne,  

2.bezpieczeństwo społeczno - ekonomiczne,  

3.wysoka jakość warunków mieszkaniowych,  

4.pełne wyposażenie w sprawne i niezawodne urządzenia infrastruktury technicznej,  

5.ład przestrzenny 

Bezpieczeństwo ekologiczne to przede wszystkim:  

1.czystość atmosfery osiągnięta poprzez likwidację nadmiernej emisji pyłów i gazów 

pochodzących z lokalnych i zewnętrznych źródeł,  

2.rewitalizacja kompleksów gleb i lasów oraz wód w rzekach i potokach,  

3.ochrona wartościowych elementów ekosystemu ukształtowanego na obszarze gminy, 

eliminowanie nadmiernego hałasu komunikacyjnego 

Zagrożenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Pokój: 
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W skali miejscowości Pokój podstawowymi uciążliwościami w odniesieniu do 

zanieczyszczeń powietrza są: droga wojewódzka, małe zakłady produkcyjne, w tym także 

ośrodki produkcji rolnej, oraz w sezonie grzewczym budynki mieszkalne  

i usługowe (ogrzewanie). Zakłady produkcyjne zobowiązane są do przestrzegania norm w 

zakresie emisji do powietrza, a więc nie mogą powodować ponadnormatywnego wpływu 

poza granicami własności, zagrożenia terenów sąsiednich z tego tytułu nie przewiduje się, 

tym bardziej że zlokalizowane są w dużym oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej wsi.  

Wg zapisów Studium dla gminy Pokój polityka ochronna w sferze ekologii winna 

obejmować następujące kierunki działań:  

1.Kontynuację dotychczasowych działań mających na celu spełnianie wymagań ochrony 

środowiska przez wszystkie występujące na terenie gminy źródła powodujące 

zanieczyszczenie środowiska. 

2.Lokalizowanie inwestycji wyłącznie na terenach do tego wskazanych. 

3.Eliminację lokalizacji obiektów szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych  

i Leśnictwa z 14 lipca 1998 roku w sprawie określania rodzajów inwestycji szkodliwych dla 

środowiska zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko. 

4.Lokalizację inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy poprzedzić 

sporządzeniem oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z w/w rozporządzeniem. 

5.Na terenie gminy ustanowionej Obszarem Chronionego Krajobrazu i Stobrawskiego Parku 

Krajobrazowego respektować prawną ochronę ze wszystkimi zasadami i wymaganiami ich 

ochrony, 

6.Realizować program zalesień zgodny z opracowaną granicą polno - leśną i przeznaczonymi 

terenami do zalesienia. Zalesienia prowadzić zgodnie z siedliskiem lasów i gatunkami drzew 

rodzimych, z zachowaniem tzw. korytarzy ekologicznych czyli pasm naturalnego krajobrazu 

łączących między sobą poszczególne obszary najwartościowsze przyrodniczo  

7.Chronić przed zabudową obudowę biologiczną cieków i zbiorników wodnych tzn. 

zachować istniejące korytarze ekologiczne. 

8.Tereny pokryte drzewostanem o charakterze parkowym  objąć na mocy art. 47 Ustawy  

o ochronie i kształtowaniu środowiska ochroną prawną jako parki wiejskie oraz wprowadzić 

obowiązujące zasady. 

9.Wzbogacać tereny osadnicze zielenią 

10.Zlikwidować istniejące jeszcze „dzikie wysypiska śmieci". 
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11.Dla poprawy i ochrony wód regulować gospodarkę ściekami, budową sieci kanalizacyjnej. 

12.W zakresie ograniczenia zanieczyszczeń powietrza podjąć działania zmierzające 

dostosowania paliw niskoemisyjnych 

Tym samym wskazuje się w studium następujące rozwiązania mające na celu 

zapobiegania lub ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko: 

W celu obniżenia negatywnego wpływu emisji zanieczyszczeń do powietrza należy: 

1.stosować ekologiczne paliwa do celów grzewczych (energia elektryczna, gaz, oleje opałowe 

itp.), 

2.wprowadzić alternatywne, ekologiczne systemy wytwarzania ciepła i energii (kolektory 

słoneczne, 

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

3.poprawić stan techniczny dróg, w celu zmniejszenia emisji spalin, 

4.prowadzić akcję edukacyjną i informacyjną dla mieszkańców gminy o aktualnych, 

korzystnych dla środowiska systemach spalania paliw, 

5.egzekwować utrzymywanie czystości dróg przez rolników i firmy nawożące na ich 

nawierzchnię błoto oraz inne zanieczyszczenia powodujące po wysuszeniu intensywne 

pylenie, 

6.tworzyć naturalne bariery izolacyjne (bufory zanieczyszczeń) wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych, promować i zwiększać atrakcyjność zbiorowych i proekologicznych 

środków transportu. 

Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy 
Pokój  

Na terenie gminy wykorzystywane są przede wszystkim indywidualne źródła ciepła, 

głównie źródłem ciepła są piece węglowe przystosowane do spalania drewna, oraz  

w nieznacznym stopniu ogrzewanie odbywa się przy zastosowaniu oleju opałowego, gazu  

i energii elektrycznej. Przez teren gminy Pokój nie przebiega sieć gazowa. Sieci 

elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110kV występują w relacji Borki- Pokój oraz Pokój-

Namysłów stanowią własność Tauron Dystrybucja S.A. Sieć średniego napięcia na terenie 

gminy Pokój  wynosi 187,8km, na terenie gminy Pokój nie ma rozdzielni sieciowych SN. 

Długość sieci NN na terenie gminy wynosi 148,5km. 

W Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

określa się następujące działania: 

1.wprowadzenie energooszczędnych urządzeń w gospodarstwach domowych, 
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2.możliwość i predyspozycje do wykorzystania energii biogazu powstającego w procesach 

unieszkodliwiania ścieków i odpadów komunalnych 

3.racjonalizacja zużycia energii elektrycznej poprzez sprzęty gospodarstwa domowego, 

zastosowanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego 

4.zwiększenie udziału wykorzystywania energii odnawialnej 

5.popieranie przedsięwzięć likwidacji małych kotłowni węglowych i przebudowanie ich na 

paliwo ekologiczne gaz, olej paliwa odnawialne 

6.propagowanie i popieranie inwestycji budowy źródeł kompaktowych wytwarzających 

ciepło i energię elektryczną i zasilanych paliwem ekologicznym 

7.podejmowanie przedsięwzięć związanych ze zwiększeniem efektywności energetycznej 

budynków 

8.popieranie i promowanie indywidualnych działań właścicieli lokali polegających na 

przechodzeniu do użytkowani na cele grzewcze i sanitarne ekologicznie czystych paliw lub 

energii elektrycznej albo energii odnawialnej 

9.popieranie energooszczędnych technologii w procesach produkcyjnych 

Zapisy w Projekcie do Założeń do Planu wskazują, że gmina Pokój ma potencjał 

wynikający z występowania złoża geotermalnego do wykorzystania. Wykonanie odwiertów  

i wydobycie wód w tym budowa sieci geotermalnej jest jednym z uzasadnionych inwestycji, 

jednak barierą dla gminy jest koszt takiej inwestycji. Poza tym gmina posiada możliwy do 

wykorzystania potencjał wzrostu wykorzystania energii słońca oraz biomasy. 

3.Charakterystyka obszaru_______________________________________________. 

3.1 Uwarunkowania geograficzne gminy____________________________________. 

Gmina wiejska Pokój, znajduje się w środkowej części województwa opolskiego  

w powiecie namysłowskim. Jest położona na terenie Niziny Śląskiej w odległości 31 km od 

Opola (miasta wojewódzkiego), 24 km od Namysłowa (miasta powiatowego), 35km od 

Brzegu i 36 km od Kluczborka. Sąsiaduje z gminami Świerczów, Popielów, Murów, 

Domaszowice, Wołczyn i Dobrzeń Wielki. Powierzchnia gminy Pokój to 133km2 

3.2 Demografia_________________________________________________________. 

Analizując dane o liczbie mieszkańców Gminy Pokój z poszczególnych źródeł można 

zauważyć pewną rozbieżność. Jest to zjawisko obejmujące nie tylko wspomniany obszar, ale 
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cały kraj. Ma to związek ze zwiększeniem mobilności społeczeństwa, które często zmienia 

miejsce zamieszkania bez zmiany meldunku. A zatem rzeczywiste dane dotyczące liczby 

ludności są z pewnością inne niż oficjalne dane podawane przez Główny Urząd Statystyczny. 

Według danych zebranych na potrzeby gminnego systemu odbioru odpadów liczba 

mieszkańców Gminy Pokój wyniosła ok 4600, natomiast Główny Urząd Statystyczny podaje 

5305 osób w 2014 roku. Statystyka ludności z Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 

31.12.2018 prezentuje liczbę 5114 mieszkańców Gminy Pokój. Według danych GUS liczba 

ludności zamieszkałej w gminie zmalała w latach 2011-2018o 270 osób. Obszar Gminy Pokój 

charakteryzuje się bardzo niską gęstością zaludnienia wynoszącą ok. 40 osób na km2. 

Według danych statystycznych GUS  na 31 grudnia 2014 r. w gminie znajduje się 1452 

budynków mieszkalnych. 

3.3 Przedsiębiorczość i struktura podmiotów gospodarczych _________________. 

Na koniec 2014 roku w gminie Pokój zarejestrowanych było blisko 200 podmiotów 

gospodarczych z czego prawie 30 podmiotów można zaliczyć do działalności otwartych na 

potrzeby pracy za granicą. Struktura branżowa zarejestrowanych podmiotów jest podobna do 

struktury w innych gminach wiejskich. Jedynym wyjątkiem jest znacznie większa liczba 

przedsiębiorstw w sektorze rolniczym. Ogromna większość podmiotów to mikro 

przedsiębiorstwa zatrudniające od 0 do 9 osób (97%). Na terenie gminy działają trzy 

przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 pracowników i nie ma ani jednego większego 

zakładu pracy. 

Biorąc pod uwagę zużycie paliw stałych na potrzeby grzewcze działalności 

odnotowano, że większość fizycznie wykonywanych działalności odbywa się poza siedzibą 

firmy i nie wykorzystuje się energii na potrzeby grzewcze. Odnotowuje się natomiast duże 

zużycie paliw przez cztery największe podmioty działające na terenie gminy. Najwięksi 

przedsiębiorcy zasilani są siecią średniego napięcia, które w roku 2005 wyniosło 

921,66MWh, a w roku 2014 693,56MWh.Przewiduje się w przyszłych latach zużycie energii 

elektrycznej przez sektor gospodarczy zmniejszy się w wyniku realizacji planowanych 

inwestycji, których opis można znaleźć w podrozdziale 9.5 

3.4 Transport drogowy i komunikacja______________________________________. 
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Przez gminę przebiega droga wojewódzka numer 454 (dł. 14,281 km) relacji Opole – 

Pokój – Namysłów. Jest to jedyna droga na terenie gminy o znaczeniu ponadlokalnym. Na 

północy droga ta krzyżuje się z drogą krajową nr 39 (Łagiewniki – Strzelin – Biedrzychów – 

Owczary – Brzeg – Namysłów – Kępno), natomiast na południu z drogą krajową nr 94 

(odcinek Zgorzelec – Tarnów).Drogi powiatowe na terenie gminy stanowią 40,1km długości, 

natomiast drogi gminne 88,83 km  

W gminie nie ma sieci połączeń autobusowych, które obejmowałyby wszystkie 

sołectwa. Transport zbiorowy terenie gminy obsługuje przede wszystkim PKS Opole, który 

kursuje jedynie na trasie Namysłów – Opole, PKS Kluczbork, kursujący w relacji Wołczyn-

Opole oraz Kluczbork-Opole. Mieszkańcy gminy przeciętnie oceniają dostępność 

komunikacji zbiorowej na terenie gminy, konieczne jest tu rozbudowanie sieci połączeń i 

zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, a także zapewnienie szybkości przejazdów oraz 

wysokiej jakości taboru. Ponadto gmina zakłada w swoich planowanych inwestycjach 

budowę oraz modernizację węzłów przesiadkowych, dróg gminnych  

i chodników, pełniących funkcje ciągów pieszo-rowerowych, co ma pozytywnie wpłynąć na 

upłynnienie ruchu samochodowego na terenie gminy, jak i zachęcenie mieszkańców do 

bezpiecznego poruszania się pieszo oraz rowerem.  

3.5 System ciepłowniczy i gazowniczy______________________________________. 

 

Na terenie gminy Pokój nie istnieje sieć ciepłownicza, ani też sieć gazowa. Planuję się 

w strategii długoterminowej budowę zakładu zaopatrzenia w ciepło z wykorzystaniem 

geotermii oraz budowę sieci i przyłączy cieplnych w Pokoju. 

3.6 System energetyczny ________________________________________________.  
 

Przez teren gminy przebiegają linie elektroenergetyczne 110kV relacji Borki-Pokój oraz 

Pokój-Namysłów. Odbiorcy energii na terenie gminy zaopatrywani są z GPZ (głównych 

punktów zasilania) Pokój, Wołczyn i Namysłów. Stacja GPZ Pokój wyposażona jest w dwa 

transformatory o mocy 10MVA, GPZ Wołczyn w dwa transformatory o mocy 16MVA, 

natomiast GPZ Namysłów w dwa transformatory o mocach 25 oraz 16MVA. Ponieważ na 

terenie gminy Pokój działa oczyszczalnia istnieją możliwości wykorzystania energii biogazu 

powstającego w procesach unieszkodliwiania ścieków i odpadów komunalnych. Źródłem 

energii odnawialnej, w której gmina upatruje swojego potencjału rozwojowego, jest energia 
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słoneczna. Na terenie gminy planuje się budowę dwóch farm fotowoltaicznych, które 

znajdowałyby się w miejscowości Pokój oraz Domaradz.  

3.7 Odnawialne źródła energii i potencjał ich wykorzystania w gminie Pokój______. 

 

Na terenie gminy Pokój brak jest odnawialnych źródeł energii przyłączonych do sieci 

energetycznej do roku 2014. Mimo prowadzonych spotkań dla mieszkańców zmierzających 

do spopularyzowania i zachęcania do stosowania Odnawialnych Źródeł Energii, 

informujących także o możliwości otrzymania dofinansowań w tym zakresie, mieszkańcy 

podchodzą bardzo sceptycznie do takich inwestycji ze względu na wysokie koszta. Obecnie, 

odnotowaliśmy montaż trzech pomp ciepła, 10 gospodarstw ma zamontowane kolektory 

słoneczne i cztery rodziny instalacje fotowoltaiczne informacje te nie są ujęte  

w inwentaryzacji ponieważ ich montaż przypada po roku 2014. 

Przykłady energii odnawialnej i potencjał ich zastosowania w gminie  

Z punktu opracowania Projektu Założeń Do Planu Zaopatrzenia W Ciepło, Energię 

Elektryczną i Paliwa Gazowe dla gminy Pokój na lata 2007-2025” przedstawiono analizę 

możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy. 

Energia słoneczna  

Z ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców wynika, że społeczeństwo 

zamieszkujące te obszary jest zainteresowane montażem takich rozwiązań, jednak znaczną 

barierą są tu koszta, a otrzymane dofinansowanie jest ich zdaniem mało korzystne. Większość 

mieszkańców posiada wystarczającą wiedzę na dany temat, dlatego też ich zainteresowanie 

jest duże, deklarują oni chęć montażu instalacji pod warunkiem otrzymania korzystniejszego 

dofinansowania, niż obecnie proponowany. 

Energia wiatru  

Biorąc pod uwagę Gminę Pokój, możliwości związane z lokalizacją elektrowni wiatrowej są 

ograniczone ze względu na występujący obszar chronionego krajobrazu, który wyklucza 

możliwość zainstalowania takich rozwiązań. 

Pompa ciepła  
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Obecnie dwa gospodarstwa na terenie gminy Pokój posiadają pompy ciepła z gruntu, barierą 

dla mieszkańców korzystania z tej metody są koszty finansowe.  

Energia geotermalna  

Na obszarze gminy Pokój nie zainstalowano do tej pory, żadnej instalacji geotermalnej 

gdyż obecny stan rozpoznania wód geotermalnych nie jest wystarczający dla określenia 

sensowności inwestycji. Koszty odwiertów i całej instalacji jest barierą wręcz nie do 

przeskoczenia dla gminy Pokój, dlatego inwestycja byłaby możliwa tylko poprzez 

finansowanie z zewnętrznych źródeł. Opierając się jednak na przeprowadzonych badaniach 

metodą magnetotelluryczną istnieje duże prawdopodobieństwo, iż wody termalne mogą 

występować na terenie miejscowości Pokój. Prace studialne poprzedzone zostały badaniami 

geofizycznymi, w wyniku których rozpoznano tektonikę uskokową w rejonie planowanego 

ujęcia wód podziemnych. Wielkość zasobów eksploatacyjnych projektowanego ujęcia szacuje 

się na około 20 m3/h silnie zmineralizowanej wody o temperaturze 70-75 °C na głębokości 

około 2,5km. W przypadku nie uzyskania wód o podwyższonej temperaturze planowane jest 

wykorzystanie powstałych otworów do instalacji pomp ciepła. 

Energia z biomasy  

Z obecnie posiadanych informacji wiadomo, że w gminie Pokój w roku 2014 nie 

stosowano tego rozwiązania, zastosowanie biomasy miało miejsce po roku 2014.Obszar 

stosowania biomasy to gospodarstwa indywidualne, natomiast typy stosowanej biomasy to 

pelety i brykiet. Planowana inwestycja w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju 

przewiduje wymianę istniejących kotłów na paliwo stałe na kotły opalane biomasą – pelletem 

drzewnym, 

Energia z biogazu 

Na terenie gminy istnieje możliwość wykorzystania energii biogazu powstającego w 

procesach unieszkodliwiania ścieków i odpadów komunalnych. Inwestycja jest zaplanowana 

do realizacji do roku 2025. Planowane jest wykorzystanie energii biogazu w celu pozyskania 

ciepła, jednak w perspektywie dziesięciu lat. 

Energia wody 

Jeśli chodzi o gminę Pokój potencjał tego zastosowania jest niewielki i niemożliwy do 

realizacji z uwagi na słabą wydajność cieku i uwarunkowania środowiskowe  
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3.8 Gospodarka odpadami________________________________________________. 

 

Gmina Pokój posiada uregulowaną gospodarkę odpadami komunalnymi, gromadzenie 

odpadów komunalnych odbywa się w systemie małych kontenerów o pojemności 110 i 1100 

litrów ustawionych na terenie posesji prywatnych i obiektów użyteczności publicznej,  

a następnie wywożone przez służby komunalne i prywatne firmy na składowisko. Mieszkańcy 

mają możliwość selektywnego zbierania odpadów, przekazywania odpadów 

wielkogabarytowych, niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz 

zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji w tym zielonych. 

W roku 1996 zostało oddane do eksploatacji składowisko odpadów w Fałkowicach 

obecnie jest nieczynne od roku 2008 nie przyjmowano odpadów, a składowisko zostało 

zamknięte w 2009 decyzją Starosty Namysłowskiego. Składowisko nie jest zrekultywowane 

jednak jest monitorowane dwa razy do roku posiada sześć studni odgazowywujących, system 

ten działa właściwie i nie odnotowuje się interwencji mieszkańców. Nie prowadzono odzysku 

metanu z odpadów i nie ma też planów inwestycyjnych w tym zakresie. Planowana jest 

natomiast rekultywacja składowiska. 

 

3.9 Obecny stan jakości powietrza atmosferycznego w gminie Pokój____________. 

 

Na stan jakości powietrza na terenie gminy Pokój znaczny wpływ mają : 

1.rozproszone źródła ciepła: kotłownie dla zabudowy wielorodzinnej i usług publicznych oraz 

indywidualne kotłownie w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, 

2.transport (komunikację samochodową) 

W 2014r.według danych GUS, emisja zanieczyszczeń do powietrza z ok. 100 zakładów 

szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza, zlokalizowanych na terenie województwa 

opolskiego, wyniosła łącznie 59,1 tys. ton zanieczyszczeń przemysłowych, w tym emisja 

pyłów 1,9tys.  ton i emisja gazów 57,2 tys. ton. Dane te potwierdzają, że mimo 

obserwowanych pozytywnych zmian, nadal konieczna jest kontynuacja działań dla poprawy 

jakości powietrza. Zgodnie z klasyfikacją stref dla oceny jakości powietrza, województwie 

opolskim w 2014 r. występują dwie strefy: strefa miasto Opole oraz strefa opolska. Strefy 

klasyfikuje się w oparciu o następujące klasy:A,B,C,C2,D1,D2.Przypisanie strefy do 
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określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń powietrza występujących na jej obszarze  

i wiąże się z określonymi wymogami co do działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Na 

podstawie dokonanej oceny jakości powietrza za rok 2014r.wskazano, że przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu stężeń zanieczyszczeń wystąpiły dla obu stref i dotyczą stężeń pyłu 

PM10, benzo(a)pirenu, ozonu oraz dla strefy opolskiej także pył PM2,5 W przypadku 

pozostałych zanieczyszczeń poziom stężeń nie przekroczył dopuszczalnych wartości i nie jest 

wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza.  

Na podstawie publikacji „Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2014” 

gmina Pokój w ramach przynależności do strefy opolskiej dla kryterium ochrony zdrowia 

ludzi została zaliczona do klasy A ze względu na poziom stężeń SO2, NO2, CO,C6H6, Pb, 

As, Cd, Ni, natomiast do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów 

substancji PM10, B(a)P, PM 2,5 oraz do klasy D2 ze względu na poziom stężeń O3 

Ze względu na przekroczone dopuszczalne stężenia substancji Marszałek Województwa 

Opolskiego opracował projekt „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu 

na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu 

docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych”, który wskazuje 

działania długo i krótkoterminowe pozwalające na osiągnięcie poziomów dopuszczalnych 

pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu atmosferycznym. 

POP dla strefy opolskiej określa kierunki działań naprawczych w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym dla strefy opolskiej. Proponowane działania wspomagające są natury 

systemowej i nie powodują bezpośrednio redukcji emisji zanieczyszczeń, jednak są one 

niezbędne do wdrożenia i realizacji Programu na szczeblu lokalnym. 

 

Tabela 2 Proponowane działania naprawcze wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

Programu Ochrony Powietrza dla strefy opolskiej. 

Kod  

zadania  

Działanie 

naprawcze 

Odpowiedzialny 

za realizację  

Termin 

realizacji 

Źródło 

finansowania 

Wskaźniki 

Ograniczenie emisji powierzchniowej 

OpOEP 

Ograniczenie emisji 

z instalacji o małej 

mocy 

Prezydenci, 

starostowie, 

wójtowie, 

burmistrzowie ze 

wskazanych 

obszarów, podmioty 

i osoby fizyczne, 

użytkownicy, 

administratorzy lub 

właściciele obiektów, 

wspólnoty i 

spółdzielnie 

mieszkaniowe, 

dostawcy ciepła 

2018-2025 

Środki własne 

zarządców i 

właścicieli 

nieruchomości, środki 

NFOŚiGW, 

WFOŚiGW, budżet 

JST, fundusze unijne, 

środki własne 

przedsiębiorstw 

produkujących 

energię cieplną, środki 

Liczba 

zlikwidowanych 

kotłów węglowych 

[szt.]; Liczba 

wymienionych 

niskosprawnych źródeł 

[szt.]; Powierzchnia 

lokalu, w którym 

dokonano wymiany 

[m2 ]; Liczba 

zlikwidowanych 
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zewnętrzne pieców węglowych 

[szt.]; Liczba 

wymienionych piców 

[szt.]; Liczba 

wykorzystanych OZE 

[szt.]; Powierzchnia 

budynku, w którym 

wykorzystano OZE 

[m2 ]. 

OpLOW 

Likwidacja 

ogrzewania 

węglowego w 

budynkach 

użyteczności 

publicznej 

Właściciele i 

zarządcy budynków 

użyteczności 

publicznej 

2018-2025 

Budżet JST, środki 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW, fundusze 

unijne, środki 

zewnętrzne 

Liczba 

zlikwidowanych 

tradycyjnych kotłów 

węglowych [szt.]; 

Liczba wymienionych 

niskosprawnych źródeł 

[szt.]; Liczba 

zastosowanych OZE 

[szt.]; Powierzchnia 

budynku, w którym 

dokonano wymiany 

[m2 ] 

OpTMB 

Termomodernizacja 

obiektów 

budowlanych 

Prezydenci, 

starostowie, 

wójtowie, 

burmistrzowie z 

terenu województwa 

opolskiego, 

podmioty i osoby 

fizyczne, 

użytkownicy, 

administratorzy lub 

właściciele obiektów 

budowlanych, 

wspólnoty i 

spółdzielnie 

mieszkaniowe, 

dostawcy ciepła 

2018-2025 

Środki własne 

zarządców i 

właścicieli 

nieruchomości, środki 

NFOŚiGW, 

WFOŚiGW,, budżet 

JST, fundusze unijne, 

środki zewnętrzn 

Powierzchnia lokalu, w 

którym dokonano 

termomodernizacji [m2 

] Ilość obiektów 

poddanych 

termomodernizacji 

[szt.] 

OpSCiG 

Rozbudowa i 

modernizacja sieci 

ciepłowniczych i 

gazowych w celu 

podłączenia nowych 

odbiorców oraz 

likwidacji niskiej 

emisji 

Właściciele i 

zarządzający siecią 

ciepłowniczą i 

gazową 

2018-2025 

Środki zarządzających 

siecią ciepłowniczą i 

gazową, środki własne 

przedsiębiorstw 

produkujących 

energię cieplną, 

budżet JST, środki 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW, fundusze 

unijne, środki 

zewnętrzne 

Długość rozbudowanej 

lub modernizowanej 

sieci ciepłowniczej lub 

gazowej [mb] 

DZIAŁANIA KONTROLNE 

OpKON Działania kontrolne 

pod kątem 
Straże 2018-2020 

budżety 

województwa 

Liczba wykonanych 
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negatywnego 

oddziaływania na 

jakość powietrza 

Miejskie/Gminne, 

prezydenci, wójtowie 

i burmistrzowie, 

Policja,  Powiatowe 

Inspekcje Nadzoru 

Budowlanego, 

starostowie, WIOŚ 

opolskiego, 

miasta i gmin 

oraz 

NFOŚiGW 

kontroli [szt.] 

OGRANICZENIE EMISJI LINIOWEJ 

OpKOM 

Rozwój 

niskoemisyjnego 

transportu 

zbiorowego 

miejskiego i rozwój 

alternatywnych 

niezmotoryzowanych 

form transportu oraz 

wdrożenie 

energooszczędnych i 

niskoemisyjnych 

rozwiązań z 

uwzględnieniem 

wszystkich 

uczestników ruchu 

Prezydenci i 

burmistrzowie, 

zarządy dróg, 

zarządzający 

komunikacją 

publiczną 

2018-2025 

Budżet JST, budżet 

zarządców dróg, 

zarządzających 

komunikacją 

publiczną 

Liczba wymienionych 

autobusów [szt.]; 

Długość utworzonych 

ścieżek rowerowych 

[mb]; Liczba 

utworzonych nowych 

stacji w systemie 

rowerów miejskich 

[szt.]; Długość 

nawierzchni o 

najwyższej odporności 

[km]. 

OpIST 

Tworzenie systemów 
zarządzania ruchem 

ulicznym, w 

szczególności 
poprzez szerokie 

zastosowanie 

inteligentnych 
systemów 

zarządzania i 

sterowania ruchem 
(inteligentnych 

systemów 

transportowych ITS) 

Prezydenci i 

burmistrzowie, 
zarządy dróg 

2018 - 2025 

Budżet JST, budżet 

zarządców dróg, 
środki unijne 

Liczba skrzyżowań, na 
których wprowadzono 

system [szt.]; Liczba 

zrealizowanych działań 
zwiększających 

płynność ruchu [szt.]; 

Ilość parkingów 
Park&Ride, 

Park&Bike [szt.]. 

OpCZM 

 

 

 
 

 

 
Czyszczenie 

nawierzchni dróg na 

mokro 
Miejski Zarząd Dróg 

w Opolu 
Zadanie 
ciągłe 

Budżet Miasta Opola, 
środki zewnętrzne 

Szacunkowa długość 

dróg poddana 

czyszczeniu na mokro 
[km]; Częstotliwość, z 

jaką zadanie było 

przeprowadzane [ile 
razy/ miesiąc] 

DZIAŁANIA SYSTEMOWE 

OpSYS 
Działania 

systemowe, ciągłe i 

wspomagające 

Prezydenci, 

starostowie, 

wójtowie i 

burmistrzowie 

2018-2025 

Budżet JST, środki 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW, budżet 

jednostek 

Liczba zamówień 

publicznych, w których 

zastosowano zapisy 

uwzględniające 

problemy ochrony 

powietrza [szt.]; Liczba 

planów 

zagospodarowania 

przestrzennego, w 

których zastosowano 

zapisy uwzględniające 
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problemy ochrony 

powietrza [szt.]; Liczba 

przeprowadzonych 

kampanii 

informacyjno-

edukacyjnych [szt.]; 

Liczba zmienionych 

dokumentów 

strategicznych 

lokalnych zgodnych z 

zapisami POP [szt.]; 

Liczba posadzonych 

drzew [szt.]. 

OpKP Działania 

informacyjne 

GIOŚ, WIOŚ, 

prezydenci i 

burmistrzowie 

2018 - 2025 

Budżet państwa, 

środki WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

Liczba portali GIOŚ 

poświęconych jakości 

powietrza [szt.]; Liczba 

portali WIOŚ 

poświęconych jakości 

powietrza [szt.]; Liczba 

systemów 

prognozowania jakości 

powietrza [szt.]. 

OGRANICZENIE EMISJI PUNKTOWEJ 

OpPKT Ograniczenie emisji 

punktowej 

Podmioty 

gospodarcze 
2018 - 2020 

Środki własne 

zakładów, fundusze 

europejskie, środki 
zewnętrzne 

Liczba wykonanych 
modernizacji [szt.]; 

Liczba wykonanych 

remontów instalacji 
[szt.]; Liczba 

prowadzonych 

postępowań 
kompensacyjnych 

[szt.]. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie POP dla strefy opolskiej i miasta Opola 

 

Jak czytamy w POP dla województwa opolskiego realizacja Programu ochrony 

powietrza wymaga współpracy wielu stron oraz bieżącej oceny postępów prac. W tym celu 

określone zostały zakresy kompetencji dla poszczególnych instytucji i organów 

administracyjnych. Istotnym elementem umożliwiającym realizację postanowień Programu 

ochrony powietrza jest przeniesienie podstawowych założeń i kierunków działań do 

wszystkich strategicznych dokumentów i polityk województwa, powiatów i poszczególnych 

gmin. Odzwierciedlenie tych założeń i kierunków w innych, istotnych dokumentach pozwoli 

na efektywne i sprawne współdziałanie odpowiedzialnych za jego realizację jednostek 

organizacyjnych oraz planowe realizowanie przyszłych inwestycji. Poniżej przedstawiono 

najważniejsze zadania poszczególnych organów i jednostek, których realizacja przyczyni się 

do poprawy stanu jakości powietrza. 

Poniżej przedstawiono najważniejsze zadania wójta gminy Pokój, których realizacja 

przyczyni się do poprawy stanu jakości powietrza. 

Zadania wójta w ramach realizacji programu ochrony powietrza: 
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1)stworzenie i utrzymanie systemu organizacyjnego dla realizacji działań naprawczych, w 

szczególności poprzez powołanie osoby odpowiedzialnej za koordynację realizacji działań 

ujętych w Programie ochrony powietrza w zakresie danej gminy czy miasta;  

2) opracowanie i realizacja kompleksowych programów, takich jak: Program Ograniczenia 

Niskiej Emisji czy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenach ujętych w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym poprzez stworzenie systemu zachęt finansowych do wymiany 

systemów grzewczych;  

3) modernizacja ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności publicznej  

4)modernizacja ogrzewania węglowego poprzez system dofinansowania wymiany kotłów w 

budynkach należących do osób fizycznych na terenach gmin i miast nieobjętych wymogiem 

realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji, przy czym wysokość dofinansowania 

uzależniona jest od posiadanych bądź pozyskanych do poniesienia środków;  

5) prowadzenie działań ograniczających emisję wtórną pyłu na drogach poprzez regularne 

utrzymanie czystości nawierzchni (czyszczenie metodą mokrą przy odpowiednich warunkach 

pogodowych), szczególnie na obszarach przekroczeń oraz przy wyjazdach z budów  

nieobligatoryjnie dla wójtów;  

6) kontrola gospodarstw domowych w zakresie zorganizowanego przekazywania odpadów 

zgodnie z obowiązującym prawem oraz przestrzegania zakazu spalania odpadów, a także 

spełniania wymogów uchwały określającej paliwa dopuszczone do stosowania na terenie 

województwa opolskiego; 

7) kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi w 

obszarach zabudowanych;  

8) budowa sieci ścieżek rowerowych nieobligatoryjnie dla wójtów;  

9)opiniowanie Programu ochrony powietrza i Planu działań krótkoterminowych;  

10)nasadzanie odpowiednich gatunków drzew wzdłuż dróg, celem stworzenia pasów zieleni 

ochronnej, rozbudowa infrastruktury zielonej w miastach; 

11) utrzymanie w należytym stanie istniejącej zieleni wysokiej i uzupełnianie ubytków w 

istniejących alejach i szpalerach;  

12)opracowanie i prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej, w tym działania 

promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje); 

13)uwzględnianie w warunkach specyfikacji zamówień publicznych wymogów ochrony 

powietrza, np. zakup pojazdów o niskiej emisji, usługi transportowe z wykorzystaniem 

ekologicznie czystych pojazdów, wykorzystanie źródeł energetycznego spalania o niskiej 
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emisji, paliwa o niskiej emisji dla źródeł stałych i mobilnych, ograniczenie pylenia podczas 

prac budowlanych; 

14) uwzględnianie w nowotworzonych lub aktualizowanych planach zagospodarowania 

przestrzennego wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników 

niepowodujących nadmiernej „niskiej emisji” omawianych substancji oraz projektowanie linii 

zabudowy uwzględniając zapewnienie „przewietrzania” terenów o gęstej zabudowie oraz 

zwiększenie powierzchni terenów zielonych (nasadzanie drzew i krzewów);  

15)realizacja systemu przekazywania informacji jednostkom i placówkom wskazanym w 

Planie działań krótkoterminowych odnośnie jakości powietrza i koniecznych do podjęcia 

działaniach krótkoterminowych;  

16)stworzenie i aktualizacja listy podmiotów i instytucji, które należy powiadomić w ramach 

ogłoszonych alarmów zgodnie z Planem działań krótkoterminowych;  

17)aktualizacja procedur postępowania w ramach Programu zarządzania kryzysowego; 

przedkładanie do 30 kwietnia każdego roku, Zarządowi Województwa Opolskiego, 

sprawozdań z realizacji działań ujętych w niniejszym Programie ochrony powietrza według 

wytycznych. 

3.10  Zamówienia publiczne                                                                                              .                         

Zgodnie z działaniami zapisanymi w Programie Ochrony Powietrza dla strefy opolskiej 

koniecznym jest uwzględnianie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza 

poprzez odpowiednie przygotowywanie specyfikacji zamówień publicznych, które 

uwzględniać będą potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (np. zakup 

samochodów służbowych z normą euro ≥ 4). Podstawą wdrożenia Zielonych Zamówień 

Publicznych do procedur udzielania zamówień jest ścisła relacja zapisów z Planem 

Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Kryterium efektywności energetycznej stanowi dodatkowe kryterium oceny ofert, które 

ma zastosowanie w procedurze udzielania zamówień publicznych  na odbiór, transport  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ważnym elementem jest także współpraca  

i uzgadniania dokonane  przez Inspektora ds. Zamówień Publicznych wraz z Zespołem 

odpowiedzialnym za realizację PGN-u, czy w ramach udzielenia danego zamówienia, bez 

względu na próg kwotowy, istnieje powiązanie zamówienia z efektywnością energetyczna  

i gospodarką niskoemisyjną. Dopiero po tym należy zastosować dodatkowe kryterium oceny 

danej oferty. Ponadto Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej zawiera zapisy, że 
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należy uwzględniać w zamówieniach publicznych problemy ochrony powietrza poprzez 

odpowiednie przygotowanie specyfikacji zamówień publicznych, które uwzględniać będą 

potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem. 

3.11 Planowanie przestrzenne ____________________________________________. 

 

Ważnym punktem w gospodarce niskoemisyjnej są uwarunkowania wynikające  

z planowania przestrzennego. W obecnie funkcjonującym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego uwzględniony został wymóg projektowania linii zabudowy uwzględniając 

zapewnienie „przewietrzania” terenów o gęstej zabudowie oraz zwiększenie powierzchni 

terenów zielonych (nasadzanie drzew i krzewów), ponadto w zakresie zachowania 

właściwego standardu jakości powietrza i klimatu akustycznego ustala się następujące zasady 

rozwiązań w zakresie gospodarki cieplnej: 

a) przy udziale urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności spalania i niskim stopniu emisji 

zanieczyszczeń, 

b) przy udziale odnawialnych źródeł energii, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania 

biogazu rolniczego 

c) zakazuje się stosowania urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o 

mocy przekraczającej 100KW 

Ponadto wskazuje się na zapisy w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego następujące działania mające na celu zapobiegania lub 

ograniczenie niskiej emisji.  

1) Stosować ekologiczne paliwa do celów grzewczych (energia elektryczna, gaz, oleje 

opałowe itp.), 

2) Wprowadzić alternatywne, ekologiczne systemy wytwarzania ciepła i energii (kolektory 

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

3) Poprawić stan techniczny dróg, w celu zmniejszenia emisji spalin, 

4) Prowadzić akcję edukacyjną i informacyjną dla mieszkańców gminy o aktualnych, 

korzystnych dla środowiska systemach spalania paliw, 

6) Zwiększać atrakcyjność zbiorowych i proekologicznych środków transportu. 

3.12 Działania nieinwestycyjne w obszarze komunikacji społecznej                           . 
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Gmina przeprowadzi szereg działań nieinwestycyjnych, które przyczynią się do 

osiągnięcia założonych celów w PGN m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2020, 

zwiększenia do roku 2020 udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji do 

2020 roku zużycia energii finalnej, redukcji zanieczyszczeń do powietrza. Działania, które 

mają się przyczynić do osiągnięcia ww. celów to przede wszystkim aktywność w sferze 

edukacji. 

1. Promowanie energooszczędnych rozwiązań, 

2. Akcje informacyjne, szkoleniowe dla społeczeństwa 

3. Akcje informacyjne i edukacyjne dla sektora przedsiębiorców 

4. Akcje edukacyjne w placówkach oświatowych 

5. Szkolenia pracowników Urzędu  

6. Organizacja konkursów dla przedsiębiorców i społeczeństwa 

 

Źródłem finansowania ww. zadań nieinwestycyjnych, będzie budżet gminy i środki 

zewnętrzne. 

3.13 Struktura organizacyjna i finansowanie_________________________________.  

Organem wykonawczym Gminy Pokój jest Wójt Gminy. Skład struktury organizacyjnej 

Urzędu Gminy tworzą komórki organizacyjne, do których zaliczane są referaty, kierowane 

przez kierowników.   

Wdrożenie działań wynikających z PGN-u powinno być realizowane w sposób 

uporządkowany i systemowy. W tym celu koniecznym było ustalenie Zespołu ds. realizacji 

PGN oraz sprawnego systemu zarządzania, który powinien obejmować w swojej strukturze: 

1) osobę odpowiedzialną za realizację czyli koordynatora, 

2)zespól realizujący,  

3)opracowanie szczegółowego planu i harmonogramu wdrożenia,  

4)opracowanie systemu aktualizacji PGN, 

5)opracowania systemu monitoringu i raportowania.  

Skuteczna realizacja PGN wymaga też współpracy między różnymi referatami  

w urzędach, ponieważ wymaga działań interdyscyplinarnych. 

 

Zespół ds. realizacji PGN tworzą 4 osoby, 2 osoby z Referat Planowania i Rozwoju 

Strategii Gminnej i 1 osoba z Referatu Finansów oraz  Inspektor ds. Zamówień Publicznych 

,dróg gminnych i zarządzania nieruchomościami. Oprócz zespołu powołany został 
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koordynator, który nadzorował będzie prace zespołu oraz koordynował podejmowane 

działania. 

Zadania Zespołu ds. Realizacji PGN w podziale na zdania Referatów: 

Referat Planowania i Rozwoju Strategii Gminnej 

1. nadzorowanie realizacji zadań zaplanowanych w Planie 

2. monitorowanie efektów wykonanych zadań 

3. aktualizacja Planu 

4. nadzorowanie inwestycji gminnych, 

5. prowadzenie spraw związanych ze środowiskiem, zgodnie z zasadami zrównoważonego 

rozwoju,  

i programów w zakresie ochrony środowiska  

6. pozyskiwanie funduszy na zadania zapisane w planie 

7. opracowanie metodyki monitorowania w tym  raportowania wykonania PGN 

8. opracowanie i wdrożenie procedury okresowej sprawozdawczości zadań PGN(raporty), 

9. monitorowanie skuteczności osiągania założonych celów PGN 

10.współpraca z pozostałymi Referatami zaangażowanymi w realizację PGN 

11.informowanie społeczeństwa o możliwościach pozyskania środków finansowych na 

zadania z zakresu oszczędzania energii 

 

Referat Finansów 

Zadania powiązane z PGN: 

1.ścisła współpraca z Referatem Planowania i Rozwoju Strategii Gminnej  

2.wykonywanie budżetu oraz sprawozdań budżetowych gminy  

3.przygotowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Samodzielne stanowisko ds. PZP, dróg gminnych i zarządzania nieruchomościami 

1.realizacja „Zielonych” zamówień publicznych 

2.poprawa efektywności energetycznej w gminie 

3.14Finansowanie zadań_________________________________________________.  

Przewidziany budżet w ramach finansowania inwestycji wynikających z zapisów  

w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej jest oparty o dwa źródła, środki własne Gminy oraz 

źródła zewnętrzne (dotacje i kredyty czy też umowy oparte o spłatę inwestycji z uzyskanych 

oszczędności w ramach danej inwestycji). 
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Obok projektu uchwały budżetowej, przygotowywany jest także spójny z budżetem 

projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującej okres roku budżetowego 

oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Dokument ten zawiera informacje o dochodach, 

wydatkach i limity wydatków w poszczególnych latach odrębnie dla każdego przedsięwzięcia 

oraz limity zobowiązań z nimi związane. 

Źródła zewnętrzne wspomagające finansowanie inwestycji zostały określone  

w harmonogramie realizacji zadań w rozdz. 8. 

4. Cele strategiczne i szczegółowe_________________________________________. 

Podstawą PGN jest opracowana bazowa inwentaryzacja na podstawie której zostały 

określone cele strategiczne i szczegółowe. Celem działań określonych w PGN jest redukcja 

emisji gazów cieplarnianych, wyrażona w MgCO2, redukcja zużycia energii finalnej, 

wyrażona w MWh, zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł  

w całkowitym zużyciu energii finalnej w ogólnym zużyciu energii, oraz redukcja 

zanieczyszczeń do powietrza. 

Cel strategiczny 1:Utrzymanie poziomu  zużycia energii finalnej na poziomie 38690,60MWh tj. 

zmniejszenie o 7% w stosunku do roku bazowego 2005  

Cel szczegółowy 1.1: Zmniejszenie energochłonności budynków - wspieranie rozwiązań 

energooszczędnych 

Opis celu: Popieranie i realizowanie działań inwestycyjnych z zakresu zmniejszenia 

energochłonności budynków. Główną przyczyną problemu niskiej emisji jest wysoka 

chłonność budynków brak odpowiedniej termomodernizacji czy wysoko sprawnościowych 

źródeł ciepła. W tym też zakresie planowane są inwestycje i działania, które zostały opisane 

w Harmonogramie planowanych zadań w rozdziale 8.  

Cel szczegółowy 1.2: Zmniejszenie energochłonności oświetlenia ulicznego 

Opis celu: Realizowanie inwestycji w zakresie wymiany oświetlenia ulicznego i placów  

w gminie na instalacje o wyższej efektywności energetycznej, opis zadania w rozdziale 8. 

 

Cel strategiczny 2: Redukcja emisji CO2 o 10,37% tj. 2219,743MgCO2 w stosunku do roku 

bazowego 2005 
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Cel szczegółowy 2.1: Poprawa jakości dróg, budowa ciągów pieszo-rowerowych, promocja 

transportu publicznego  

Opis celu: Realizowanie i wspieranie zadań z zakresu modernizacji nawierzchni dróg  

i budowy ciągów pieszo-rowerowych. Modernizacja nawierzchni dróg ma przyczynić się do 

poprawy płynności przejazdów a tym samym wzmocnić połączenia komunikacji zbiorowej  

z Kluczborkiem, Namysłowem czy Opolem. Powstanie sieci ciągów pieszo-rowerowych ma 

stać się zachętą dla mieszkańców do ograniczenia użytkowania samochodów osobowych.  

W tym zakresie planowane są inwestycje i działania, które zostały szerzej opisane  

w Harmonogramie planowanych zadań w rozdziale 8.  

 

Cel strategiczny 3: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu 

energii o 0,02% tj.7,67MWh w stosunku do roku bazowego 2005 

 

Cel szczegółowy 3.1: Zwiększenie udziału energii z OZE  

Opis celu: Realizowanie działań z zakresu zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych. Wsparcie działań inwestycyjnych własnych jak i działań społeczeństwa 

Cel szczegółowy 3.2: Działania edukacyjnych i promocyjne dotyczące zastosowania OZE, 

Opis celu: Działania promocyjne i edukacje społeczeństwa jak i przedsiębiorców, zachęcanie 

mieszkańców oraz w rezultacie zwiększenie udziału energii z OZE  

 

Cel strategiczny 4:Poprawa i ochrona jakości powietrza  

 

Opis celu: Podejmowanie zadań z zakresu realizowania i wspierania inwestycji 

przyczyniających się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zarówno w obszarach 

aktywności samorządu jak i w obszarach społeczeństwa. Działania należy oprzeć na 

zmniejszeniu energochłonności budynków oraz zwiększeniem udziału OZE. W tym też 

zakresie planowane są inwestycje i działania, które zostały opisane w Harmonogramie 

planowanych zadań w rozdziale 8. 

 

Cel strategiczny 5: Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie gospodarki 

niskoemisyjnej  

 

Opis celu: Zakłada się szereg działań edukacyjnych i informacyjnych zmierzających do 

podniesienia świadomości mieszkańców i przedsiębiorców. Aktywność społeczeństwa  
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w działaniach przyczyniających się do redukcji emisji CO2 jest w dużym stopniu zależna od 

świadomości w tym zakresie. Ze względu na skalę emisji produkowanych przez 

społeczeństwo niezbędne jest podniesienie ich świadomości, aby mogły zostać zrealizowane 

założone cele. W tym też zakresie planowane są działania, które zostały szerzej opisane  

w Harmonogramie planowanych zadań w rozdziale 8. 

 

4.1 Efekt ekologiczny i ekonomiczny ______________________________________.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pokój jest stworzony z myślą 

o mieszkańcach gminy, by przyniósł im zauważalne efekty ekologiczne i ekonomiczne, 

dlatego też zaproponowane cele oraz przewidziane poszczególne zadania mają na celu 

poprawę przede wszystkim jakość życia mieszkańców na terenie miasta Pokój. 

Korzyści wynikające z realizacji założonych inwestycji w PGN: 

1) czystsze powietrze, szczególnie w okresie grzewczym, odczuwalne zanieczyszczenie 

powietrza wskazuje na konieczność działań w tym obszarze, 

2) korzyści finansowe związane ze zmniejszeniem zużycia paliw, 

3) korzyści wynikające z możliwości otrzymania dofinansowania w zakresie poprawy 

efektywności energetycznej: 

1) termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz  budynków mieszkańców 

2) modernizację oświetlenia ulic  

3) wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, takich jak: instalacje fotowoltaiczne, 

instalacje solarne, pompy ciepła i inne 

4)poprawę jakości dróg, poprawiając efektywność ich użytkowania i budowę ciągów pieszo-

rowerowych. 

5)wymianę starych kotłów na nowe i sprawniejsze 

 

Efektem ekologicznym  wynikającymi z wdrożenia określonych działań zapisanych w 

Planie: 

 

1.redukcja emisji gazów cieplarnianych, 

2.ograniczenia strat ciepła w ogrzewanych budynkach (z przeprowadzonych inwentaryzacji 

wynika bowiem, że tylko trochę ponad 23% gospodarstw domowych posiada pełną 

termomodernizację budynków mieszkalnych, 46,54% gospodarstw domowych posiada 



 

46 
 

częściową termomodernizację, natomiast ponad 30% stanowią budynki które nie posiadają  

zupełnie termomodernizacji budynku przez co też ogrzewanie budynku jest kosztowniejsze 

3.zwiększenie udziału zużycia energii OZE 

4.redukcję zużycia energii elektrycznej i cieplnej, 

5.oszczędności, dzięki ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii elektrycznej, 

6.poprawa sprawności wytwarzania ciepła, 

 

5. Zasady opracowywania bazowej inwentaryzacji (BEI)_______________________. 

5.1 Założenia ogólne                                                                                                          . 

Celem bazowej inwentaryzacji było zebranie danych z całego obszaru gminy Pokój na 

temat zużycia energii finalnej oraz informacji nt. udziału OZE w całkowitym zużyciu energii 

finalnej, a następnie obliczenie wielkości emisji CO2 i dostosowanie działań naprawczych 

mierzących do redukcji emisji dwutlenku węgla. 

Zasięg terytorialny inwentaryzacji 

Inwentaryzacja obejmuje obszar w granicach administracyjnych gminy Pokój. Do 

obliczenia emisji CO2 przyjęto zużycie energii finalnej w obrębie całego obszaru gminy. 

Gmina Pokój zlokalizowana jest w powiecie namysłowskim w województwie opolskim. 

Ogólna powierzchnia gminy wynosi 133 km2, co stanowi 17% powierzchni powiatu. Niemal 

połowa obszaru gminy pokryta jest lasami (49%), użytki rolne stanowią 41% powierzchni 

gminy. Olbrzymia większość lasów (99%) to grunty leśne publiczne Skarbu Państwa  

w zarządzie Lasów Państwowych. Gmina graniczy z gminami Świerczów, Dobrzeń Wielki, 

Domaszowice, Murów, Popielów, Wołczyn. Sieć osadnicza gminy obejmuje 13 sołectw: 

Dąbrówka Dolna, Domaradz, Domaradzka Kuźnia, Fałkowice, Kopalina, Krogulna, Krzywa 

Góra, Lubnów, Ładza, Pokój, Siedlice, Zawiść i Zieleniec oraz 5 przysiółków sołectwa 

Domaradz: Jagienna, Kozuby, Paryż, Świercowskie i Żabiniec. 

Rok bazowy 

Jako rok bazowy wybrano rok 2005 ponieważ dla tego okresu możliwe było pozyskanie 

najbardziej kompletnych i wiarygodnych danych. Dane bowiem zaczerpnięto z Projektu 

Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe, jak również 

z ankiet przeprowadzonych w roku 2005. Analogicznie w inwentaryzacji bazowej (BEI) 
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przedstawiono dane źródłowe za rok 2005, w inwentaryzacji kontrolnej (MEI) ujęto dane za 

rok 2014.  

 Zakres inwentaryzacji 

Inwentaryzacja objęła obliczenie emisji CO2 wynikającej ze zużycia energii finalnej na 

terenie gminy.  

Przez energię finalną rozumie się: 

1)energię cieplną (na potrzeby ogrzewania i c.w.u),  

2)energii paliw (transport), 

3)energii elektrycznej, 

Inwentaryzacja objęła dane w zakresie:  

1)zużycia energii elektrycznej, w skład której wchodzi również oświetlenie uliczne  

2)zużycia paliw kopalnych (węgiel kamienny, gaz ziemny i olej opałowy), 

3)zużycia paliw przeznaczonych do transportu związany z poruszaniem się mieszkańców jak  

i przyjezdnych na terenie gminy  

4)udziału energii pochodzącej z OZE w całkowitym zużyciu energii finalnej  

Inwentaryzację przeprowadzono w podziale na grupy: 

1)samorząd lokalny 

2)społeczeństwo i przedsiębiorcy (usługi) 

 

Sektory produkujące niską emisję  

Samorząd lokalny: emisje samorządu to te z którą samorząd jest bezpośrednio 

odpowiedzialny, są to emisje wynikające z aktywności samorządu 

1.budynki administracji publicznej (w tym budownictwo społeczne), 

2.transport, 

3.oświetlenie publiczne, 

Społeczeństwo: emisje te związane są z aktywnością społeczeństwa i przedsiębiorstw na 

obszarze gminy Pokój. 

1.mieszkalnictwo, 

2.działalność przedsiębiorców  

3.transport 

Źródła danych i Gromadzenie danych  
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Zbieranie koniecznych do opracowania PGN danych, wiązało się ze współpracą 

mieszkańców i przedsiębiorców, w celu ułatwienia tej współpracy opracowywano ankietę, 

której rzetelne wypełnienie dało możliwość obliczenie emisji CO2. Dane do ankiet były 

pozyskiwane na zasadzie wywiadów z mieszkańcami, część z nich odmówiła współpracy, 

dlatego przyjęto proporcjonalne zużycie energii na podstawie posiadanych danych od 

mieszkańców, którzy wyrazili chęć współpracy. Dane na temat zużycia energii muszą 

dokładnie odzwierciedlać sytuację jaka panuje w danej gminie. Dlatego opracowując bazę 

danych nt. zużycia energii elektrycznej pozyskano informację na zasadzie zapytań do Tauron 

Dystrybucja S. A. i Corente dostawców  energii elektrycznej w 2005 i 2014 roku oraz  

z opracowania Projektu założeń do planu zaopatrzeni w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe na lata 2007-2025. Ponadto przeprowadzono badania ankietowe wśród konsumentów 

indywidualnych na terenie gminy oraz wśród przedsiębiorców. W zakresie natężenia ruchu na 

drogach powiatowych i wojewódzkiej, emisji nie wskazywano, gdyż jednostki te nie zgłosiły 

żadnych działań w tym zakresie do PGN. Mając na uwadze zwiększającą się liczbę pojazdów 

na drogach a co za tym idzie, również emisję przyjęcie tych danych spowodowałoby brak 

możliwości uzyskania redukcji emisji i zużycia energii na obszarze gminy. Otrzymane 

wyliczenia bazują o dane, jakie otrzymano w odpowiedzi na pisma i badanie ankietowe. Od 

pracowników urzędu, którzy pracowali w terenie interesariusze otrzymali szczegółowe 

informacje nt. potrzeby tworzenia PGN-u oraz korzyści wynikających z obniżenia emisji 

CO2. Zostało przeprowadzone spotkanie z Przedsiębiorcami, oraz zostali oni także 

poinformowani listownie wraz z załączoną ankietą o możliwościach ubiegania się o środki 

finansowe  

w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Od interesariuszy uzyskano również 

informacje o planowanych lub przewidzianych działaniach, mogących przyczynić się do 

osiągnięcia celów określonych w niniejszym „Planie”, które zostały uwzględnione  

w harmonogramie i dla których obliczono szacunkowy efekt ekologiczny i energetyczny.  

Zaangażowane strony 

Bilans energetyczny gminy Pokój opracowano w oparciu o dane uzyskane podczas 

wywiadów terenowych oraz dane od następujących przedsiębiorstw i instytucji nt. zużycia 

energii. Zaangażowanie stron było jednym z ważniejszych elementów powstania planu. 

- Urzędu Gminy Pokój (Referat Finansów, Referat Planowania i Rozwoju Strategii 

Gminnej) 
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- Dystrybutor i dostawca energii elektrycznej (Tauron Dystrybucja S.A. ,Corente) 

- Starostwo Powiatowe Namysłów 

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 

- Mieszkańcy gminy Pokój (wyniki ankiet, przeprowadzonych w trakcie wywiadu 

bezpośredniego) 

- Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

- Podmioty gospodarcze (wyniki ankiet, przeprowadzonych w trakcie wywiadu 

bezpośredniego)  

Większość danych związanych z działalnością samorządu lokalnego uzyskano na 

podstawie faktur za dostawy energii, zakupu paliw, natomiast dla społeczeństwa, źródłem 

danych był dostawca prądu, ankiety oraz szacunki oparte na logicznych przemyśleniach. 

Przebieg opracowywania inwentaryzacji emisji jest to proces zbierania odpowiednich danych, 

a następnie sporządzania odpowiednich obliczeń. 

 Ankietyzacja 

Wybór metody ankietyzacji na zasadzie bezpośrednich wywiadów, był trafną metodą 

uzyskania koniecznych informacji, ponieważ umieszczenie na stronie gminy informacji i ankiety nie 

przyniosło większego odzewu. Ankietyzacja u mieszkańców pozwoliła na szersze naświetlenie 

problemu niskiej emisji w gminie i wagi działań zmierzających do jej redukcji. Przedsiębiorcy 

natomiast zostali zaproszeni na spotkanie i poproszeni o wypełnienie ankiety, większość z nich 

przesłała wypełnione ankiety pocztą elektroniczną. Informacje jakie były niezbędne do wykonania 

odpowiednich obliczeń zawiera poniższa ankieta. 

Tabela 3 Ankieta dla mieszkańców gminy Pokój 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINIE POKÓJ 

ANKIETA -BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 

 

A. DANE PODSTAWOWE 

Miejscowość..........................................Ulica i nr .........................................   

B. INFORMACJE TECHNICZNE 

1.Rodzaj zabudowy............................................................................................................................... 

( wpisać: wolnostojący,  bliźniak, szeregowy, mieszkanie w budynku wielorodzinnym) 

2. Rok budowy …....... 

Budynek przedwojenny..........      Budynek  powojenny.......        Budynek zabytkowy.......      Budynek nowy (do 10lat)............ 

3. Powierzchnia ogrzewana budynku.......….…………………m2 

4.Ocieplenie elewacji TAK/NIE              Ocieplenie dachu TAK/NIE             Nowe okna TAK/NIE 

5. W którym roku została przeprowadzona termomodernizacja budynku: 

Ocieplenie elewacji ….................rok                         Ocieplenie dachu.........rok                      Nowe okna…................rok 

C. SPOSÓB OGRZEWANIA 
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6.Rodzaj kotła 

a. Piec kaflowy o mocy ………………..……..…kW 

b. Kocioł węglowy o mocy ………………..….... kW 

c. Kocioł węglowy z podajnikiem o mocy ……... kW 

d. Kocioł gazowy o mocy ……………….……. .. kW 

e. Kocioł na drewno o mocy ………………......... kW 

f. Kocioł olejowy o mocy ………..……….…...… kW 

g. Ogrzewanie elektryczne o mocy ……..........….. kW 

h. Inne (jakie np. piec kuchenny z podkową)    ..… kW 

Rok montażu................... 

7. Ciepła woda przygotowywana jest: 

a. Przez kocioł   TAK/NIE 

b. Elektrycznie   TAK/NIE   

c. inne (podać jakie)...................... 

8. W budynku zużyto następujące ilości paliwa: (węgiel, miał ,koks, gaz ziemny, drewno, gaz płynny ,olej opałowy) 

               a. w 2005roku ……………………………(jednostki) ……………….. 

               b. w 2014roku ……………………………(jednostki) ………...………. 

D.ENERGIA EKTRYCZNA 

9.Roczne zużycie...............MWh/rok    Roczny koszt............................... 

10.Czy w gospodarstwie domowym są wykorzystywane urządzenia energooszczędne np. żarówki energooszczędne, telewizor LED itd. ? 

Jeśli tak proszę wymienić............................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................................... 

11.Czy wykorzystywane są systemy związane z odnawialnymi źródłami energii (np. kolektory słoneczne, pompy ciepła, fotowoltaika)? 

Tak jakie..........................................................................                                 Nie................. 

 

E. PLANOWANE INWESTYCJE DO 2020 ROKU 

a. Wymiana kotła –                   1. nie planuję        2. planuję w.............. roku       3) wymiana na jaki?........................ 

b. Docieplenie ścian –               1. nie planuję        2.planuję w ……...…roku      3) ocieplenie czym?......................... 

c. Docieplenie dachu/stropu –   1. nie planuję        2. planuję w….......…roku      3) docieplenie czym?.............….…. 

                d. Wymiana okien-                     1.nie planuję        2.planuję w …...........roku 

 

12.Czy planujesz zwiększenie zapotrzebowania na ciepło? 

Tak...............        Nie................ 

13.Czy jest zainteresowanie z Pani/Pana strony montażem systemów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (kolektory 

słoneczne, pompy ciepła, zastosowanie fotowoltaIki)? 

Tak.................                 Tak w przypadku otrzymania dofinansowania..............................           Nie..................................... 

 

E.INFORMACJA NA TEMAT POJAZDÓW 

 

Rodzaj Pojazdu 

(osobowy, 

ciężarowy,inny) 

 

Pojemność silnika 

 

Zasilanie (Lpg, 

benzyna, olej 

napędowy) 

 

Rocznik 

Szacunkowa ilość km pokonywanych w 
ciągu roku 

ogółem W tym na terenie 
gminy 

2005 rok      
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2014 rok      

 

      

      

 

Tabela 4 Ankieta dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy Pokój 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY POKÓJ 
ANKIETA - PRZEDSIĘBIORCY 

 

DANE Przedsiębiorstwa (nazwa, adres, e-mail, tel.):  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LICZBA BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

DANE OSOBY DO KONTAKTU (imię, nazwisko, e-mail, tel.): 

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

KARTA dotycząca budynków działalności gospodarczej 

DANE 

Adres……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 Rok 

budowy………………………………………………………. 

 

 

 

Powierzchnia użytkowa    ……………………………… Powierzchnia ogrzewana……………………………..…………. 

 
 

TECHNOLOGIA BUDYNKU/ÓW 

Ściany – materiał (z czego wykonane)……….……  
Czy ściany są ocieplone? 

 Tak - materiał, gr.izolacji………………………………….jaki % ścian ocieplony………………… rok………………. 

 Nie  
 

Strop - materiał ................................................ 
Czy strop jest ocieplony? 

 Tak - materiał, gr.izolacji…………………………………. rok …………………. 

 Nie  

 

Okna (materiał z jakiego są wykonane)……………………………     liczba szyb w oknie …………………  
Czy szyby w oknie  są  scalone ? 

 Tak           

 Nie 

 Wykonane w starszej technologii 

 

Czy okna były wymieniane?  

 Tak – materiał…………………………………………..          rok………………….. 

 Nie 
 

 

SPOSÓB OGRZEWANIA 

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest przez: 

 Kocioł węglowy                      rok produkcji …………………….       moc (kW)…………………………… 

 Kocioł na biomasę       rok produkcji …………………….       moc (kW)…………………………… 

 Kocioł gazowy                                      rok produkcji …………………….       moc (kW)…………..………………           
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 Inne …………………          rok produkcji …………………….       moc (kW)…………………………… 
Czy kocioł był wymieniany?  

 Tak                           rok………………….    
 

Rodzaj starego kotła…………………………… 

Moc starego kotła………………………..(kW) 
 

 

 
 

 

Zużycie paliwa/opału  na potrzeby grzewcze w  2005: 

 Węgiel    ……………………  t/rok 

 Gaz ziemny ………………  m3/rok 

 Gaz płynny LPG …………  l/rok 

 Biomasa rodzaj ………………   m 3/rok 

 Olej opałowy ………   l/rok  

 Inne      ……………...... /rok 
 

Zużycie paliwa/opału  na potrzeby grzewcze w  2014: 

 Węgiel    ……………………  t/rok 

 Gaz ziemny ………………  m3/rok 

 Gaz płynny LPG …………  l/rok 

 Biomasa rodzaj ………………   m3/rok 

 Olej opałowy ………   l/rok  

 Inne      ……………...... /rok 

 
 

W przypadku wykonania prac termomdernizacyjnych lub wymiany źródła ciepła przed 2014 r., prosimy podać średnie zużycie paliwa /opału 

na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej przed wykonaniem tych inwestycji. 
 

 Węgiel    ……………………  t/rok 

 Gaz ziemny ………………  m3/rok 

 Gaz płynny LPG …………  l/rok 

 Biomasa rodzaj ………………   m3/rok 

 Olej opałowy ………   l/rok  

 Inne      ……………...... /rok 
 

 

 

Ciepła woda użytkowa przygotowana  (wypełnić tylko w przypadku gdy c.w.u. nie jest przygotowywana łącznie z C.O.):  

 Prąd 

 Gaz  

 Gaz ziemny 

 Gaz płynny LPG 

 Inne …………………………………. 

 ENERGIA ELEKTRYCZNA 

Roczne zużycie energii w 2014: …………..  KWh , taryfa ………… 

 
Orientacyjny koszt energii dla budynku/ów  w roku 2014………………………zł, w tym na potrzeby technologiczne ……………….zł 

 

Orientacyjny koszt energii dla budynku/ów  w roku  2005………………………zł, w tym na potrzeby technologiczne ……………….zł 
 

 

TRANSPORT LOKALNY 

 

Liczba pojazdów w firmie………………………… 

 

Szacowana ilość przejechanych kilometrów na terenie gminy Pokój w roku 2014…………....……km 
Szacowana ilość przejechanych kilometrów na terenie gminy Pokój w roku 2005………..…… ..…km 

 

 

PLANOWANE INWESTYCJE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I/LUB ZASTOSOWANIE OZE BUDYNKU DO 2020 r. 

 

Inwestycja w zakresie poprawy efektywności energetycznej m. in.  

-termomodernizacja, wymiana źródła ciepła, inwestycje związane z głęboką 

kompleksową modernizacją energetyczną budynków w przedsiębiorstwach. 

- Zastosowaniem energooszczędnych i efektywnych energetycznie technologii 

produkcji i użytkowania energii (en. elektryczna, ciepło, chłód, woda): 
- przebudową linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie. 

 - Zastosowaniem technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania 

energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie 
systemów zarządzania energią. 

- Budowa, przebudowa instalacji OZE i inne. 

Realizacja 
(lata) 

Koszt 
(szacunkowo) 

   

   

Źródło: Opracowanie własne 

 

W ankiecie ujęto zagadnienia, pozwalające na uzyskanie danych w zakresie zużycia 

energii elektrycznej jak i zużycia paliw płynnych i stałych. Ważną kwestią było tu również 
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pozyskanie informacji w zakresie planowanych inwestycji sprzyjających poprawie 

efektywności energetycznej. Przy ankietyzacji pojawiły się takie pytania jak rok budowy 

budynku, rodzaj zabudowy, powierzchnia ogrzewana budynku, stan termomodernizacji 

budynku oraz planowane inwestycje w tym zakresie, a także wykorzystywane źródła ciepła, 

rok montażu oraz planowana wymiany. Otrzymane dane w trakcie ankietyzacji zostały 

przeniesione do arkusza kalkulacyjnego, w którym to dokonano obliczeń zużycia energii oraz 

emisji CO2 oraz udziału OZE w całkowitym zużyciu energii finalnej w ogólnym zużyciu 

energii.  

 

5.2 Założenia metodyczne______________________________________________________ 

 Metodologia inwentaryzacji  

Do określania wielkości emisji w roku bazowym 2005(BEI) oraz w roku kontrolnym 

2014(MEI) zastosowano metodologię, zawartą w poradniku SEAP, jak i na zasadzie 

własnych doświadczeń i logicznych przemyśleń. Obliczenia wielkości emisji wykonano za 

pomocą arkusza kalkulacyjnego, który przelicza dane uzyskane w ramach ankietyzacji, badań 

i danych statystycznych (ilość zużytych paliw, energii), następnie przeliczono dane na 

wielkości emisji gazów cieplarnianych za pomocą krajowych wskaźników emisji. Wielkość 

emisji określano w tonach CO2 (Mg CO2)  

Metody zbierania danych 

1.Metodologia „bottom-up” polegająca na zbieraniu danych u źródła. Każda jednostka 

podlegająca inwentaryzacji podaje dane, które później agreguje się w taki sposób, aby dane 

były reprezentatywne dla większej populacji lub obszaru. Metodologia ta zwiększa 

prawdopodobieństwo popełnienia błędu przy analizie i obróbce danych oraz niepewność, czy 

cała docelowa populacja została ujęta w zestawieniu. 

2.Metodologia „top-down” polega na pozyskiwaniu zagregowanych danych dla większej 

jednostki obszaru lub populacji. Jakość danych jest wtedy generalnie lepsza, ponieważ jest 

mała ilość źródeł danych. Jeżeli zagregowane dane nie są reprezentatywne dla danego obszaru 

lub populacji, należy tak je przekształcić, aby jak najwierniej obrazowały zaistniałą sytuację. 

Głównym defektem tej metody jest mała rozdzielczość danych, która może ukryć trendy, 

mogące pojawić się przy większej rozdzielczości. 

W przypadku opracowania inwentaryzacji dla gminy Pokój zostały zastosowane 

obydwie wyżej wymienione metody. W obszarze zbierania danych nt. zużycia energii 
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elektrycznej i częściowo przy zużyciu paliw w transporcie(tranzycie) została zastosowana 

metoda „top-down”, natomiast w obszarze gromadzenia danych nt. zużycia paliw 

transportowych przez mieszkańców gminy oraz zużycia paliw na potrzeby grzewcze 

budynków wykorzystana została metoda „bottom-up”. 

Do określenia wielkości emisji przyjęto następujące wskaźniki: 

1. dla paliw (węgiel, drewno, olej opałowy oraz gaz ziemny) zastosowano wskaźniki emisji 

stosowane w europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2, opracowane przez 

IPCC, 

2. dla paliw płynnych stosowanych w transporcie (benzyna, olej napędowy, lpg) zastosowano 

wskaźniki emisji gazów cieplarnianych wg IPCC  

3.dla energii elektrycznej przyjęto wskaźnik 1,191 Mg CO2/MWh  

Do obliczenia energii finalnej wykorzystano poniższe wskaźniki: 

Tabela 5. Standardowe wskaźniki emisji według IPCC 

Lp. Rodzaj paliwa Standardowy wskaźniki emisji 

[MgCO2/MWh] 

Wartość opałowa netto 

[MWh/t] 

1 Węgiel 0,385 7,8 

2 Drewno opałowe 0,000 0,0 

3 Olej opałowy 0,279 11,2 

4 Olej napędowy 0,267 11,9 

5 Benzyna 0,249 12,3 

6 LPG 0,227 13,1 

7 Gaz 0,202 13,3 

8 Energia elektryczna 1,191 - 

Źródło: Poradnik Seap 

 

Wzór wykorzystany do obliczenia emisji CO2 

 

Roczne zużycie energii MWh/rok= 

 Zużycie paliwa Mg,m3/rok x wartość opałowa danego rodzaju paliwa MWh/Mg 

Roczna emisja CO2 Mg/rok= 

roczne zużycie energii MWh/rok x wskaźnik emisji dla danego paliwa MgCO2/MWh 
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Unikanie podwójnego liczenia  

W celu wyeliminowania możliwości podwójnego liczenia emisji zastosowano 

następujące środki: 

1. podane przez jednostki samorządowe wielkości zużycia energii elektrycznej, ciepła oraz 

paliw zostało odjęte od wielkości globalnych przekazanych przez dostawców/dystrybutorów 

energii, paliw.  

2. emisje z transportu dla grupy mieszkańców i samorządu zostały odjęte od oszacowanych 

emisji z wynikających z natężenia ruchu transportu dla grupy społeczeństwa na drogach 

gminnych. --. 

 6.Charakterystyka nośników energetycznych________________________________ 

6.1 Charakterystyka systemu grzewczego___________________________________ 

Według zebranych danych ustalono na ich podstawie, że system ogrzewania opiera się 

na indywidualnych kotłowniach.  

Tabela 6 Zużycie paliw stałych na potrzeby grzewcze w roku bazowym 2005 i kontrolnym 2014 

Rodzaj paliwa  Społeczeństwo, 

Przedsiębiorcy 

Emisja 

MgCO2 

Samorząd Emisja 

MgCO2 

Zużycie paliw Zużycie paliw 

Mg/m3/rok MWh/rok Mg/m3/rok MWh/rok 

2005 (BEI) 

węgiel 3 545,21 

 

27652,61 10 646,26 

 

310,49 2421,82 

 

932,40 

 

 
drewno 6 859,04 

 

 

0,00 0,00 

 

5,63 0,00 0,00 

 

olej opałowy  51,76 

 

579,73 

 

161,74 

 

 

0,00 0,00 0,00 

gaz 12,23 162,66 32,86 

 

0,00 0,00 0,00 

razem  28 395,01 10 840,86 

 

 2421,82 932,40 

 

2014 (MEI) 

Zużycie węgla 

Mg/rok 

3432,55 

 

26773,87 10441,81 153,73 1199,13 461,67 
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Zużycie drewna 

m3/rok 

6544,46 0,00 

 

0,00 

 

0,00 0,00 0,00 

Zużycie oleju 

opałowego(m3)/rok 

81,95 917,80 256,98 0,00 0,00 0,00 

Zużycie 

gazu(m3)/rok 

-11,67 

 

155,22 31,04 0,00 0,00 0,00 

razem  27846,89 10729,83  1199,13 461,66 

Źródło :Opracowanie własne 

Tabela 7 Wielkość emisji z paliw na potrzeby grzewcze w 2005 i 2014 roku 

Emisja [MgCO2/rok] Emisja [MgCO2/rok] 

2005 (BEI) 2014 (MEI) 

11773,26 11191,49 

Źródło :Opracowanie własne  

Na podstawie stworzonej bazy stwierdza się, że w sektorze samorząd: 

1. 100% budynków publicznych ogrzewana jest z własnych kotłowni, 

2. 100% jako paliwo grzewcze używa węgla kamiennego  

 

W sektorze społeczeństwa i przedsiębiorstw sytuacja przedstawia się następująco: 

1. 100 % budynków ogrzewana jest indywidualnych kotłowni, 

2. około 82,65% jako paliwo grzewcze używa węgla kamiennego, 

3. około14,46 % jako paliwo grzewcze używa drewna, 

4. około 0,96% budynków ogrzewana jest poprzez gaz, 

5. około 0,96% wykorzystuje olej opałowy, 

6. około 0,69% ogrzewa budynki elektrycznie, 

natomiast tylko nieznaczna część bo około 0,28% jako paliwo grzewcze stosuje biomasę od 

2015 roku. 

6.1.1 Metodologia  obliczeń zużycia energii i emisji wynikająca ze użycia paliw 
stałych  

 

Wg danych uzyskanych na podstawie wywiadów (ankiet) wśród mieszkańców 

wyliczono zużycie paliw stałych na potrzeby grzewcze budynku. Energochłonność budynków 

jest ściśle uzależniona od przeprowadzonych termomodernizacji. 

Szacowana emisja CO2 ze zużycia paliw na potrzeby grzewcze budynków w roku 2005 

ogółem wyniosła 11773,26 Mg natomiast w roku 2014 nieznacznie zmalała i wyniosła 

11191,49Mg i jak wynika z obliczeń, emisja paliw zmalałao 581,77 Mg tj.8,14 %. Można 
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zauważyć, że jest to obszar emisji najbardziej oddziaływujący na środowisko i koniecznie 

wymaga interwencji. Zmniejszenie emisji w sektorze publicznym wynika z inwestycji 

termomodernizacyjnych, które przeprowadzone od roku 2005 pozwoliły zmniejszyć emisję 

do 2014 o ponad połowę, natomiast zmniejszenie emisji w sektorze prywatnym jest 

spowodowany spadkiem liczby mieszkańców, co w konsekwencji przełożyło się także na 

spadek zużycia energii finalnej. 

6.2 Charakterystyka systemu energetycznego___________________________________ 

Tabela 8 Struktura zużycia energii elektrycznej wg grup taryfowych na terenie powiatu namysłowskiego i gminy 

Pokój w roku 2005 i 2014 

Grupa odbiorców 

energii 

elektrycznej 

Ilość 

odbiorców 

energii 

elektrycznej 

powiat  

Ilość 

odbiorców 

energii 

elektrycznej 

gmina 

Roczne zużycie 

energii 

elektrycznej 

[MWh/rok] 

powiat 

Roczne 

zużycie 

energii 

elektrycznej 

[MWh/rok] 

 gmina 

Emisja 

[MgCO2/rok] 

2005 

Grupa taryfowa B 

(odbiorcy pob. 

Energię elektryczną 

na cele 

produkcyjne i 

usługowe na 

średnim napięciu 

31  4 35484,32 921,66 1097,70 

Grupa taryfowa C 

(odbiorcy pob. 

Energię elektryczną 

na cele 

produkcyjne i 

usługowe na 

niskim napięciu) 

1880 216 22380,80 1828,09 2177,25 

Grupa taryfowa G 

(odbiorcy 

komunalno-bytowi 

na niskim napięciu) 

17104 2164 32627,94 4612,87 5493,93 

razem   90493,06 7362,62 8768,88 

2014 

Grupa taryfowa B 

(odbiorcy pob. 

Energię elektryczną 

na cele 

produkcyjne i 

usługowe na 

średnim napięciu 

22 3 26702,44 693,56 

 

826,03 

Grupa taryfowa C 

(odbiorcy pob. 

Energię elektryczną 

na cele 

produkcyjne i 

usługowe na 

niskim napięciu) 

1421 149 12145,51 992,06 

 

1181,54 
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Grupa taryfowa G 

(odbiorcy 

komunalno-bytowi 

na niskim napięciu) 

17116 2 162 

 

32970,78 4 661,34 

 

5551,65 

   71818,73 6346,96 7559,22 
Źródło: Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło ,Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe, Tauron Dystrybucja S.A. 

Ze w względu na posiadane dane zużycia energii w podziale na poszczególne grupy 

taryfowe, w powyższych obliczeniach zawiera się też zużycie energii elektrycznej 

wynikającej z oświetlenia ulicznego w gminie Pokój, dane zużycie tej energii zostało także 

wyliczone z faktur. 

Tabela 9 Zużycie energii elektrycznej oświetlenie uliczne dla gminy Pokój w roku 2005 i 2014 

Lp. Rok Roczne zużycie energii 

elektrycznej [MWh/rok] 

gmina 

Emisja [MgCO2] 

1. 2005 240,24 

 
286,12 

2. 2014 291,70 

 
347,41 

Źródło: Tauron Dystrybucja S.A. 

Tabela 10 Wielkość emisji energii elektrycznej w gminie Pokój w 2005 i 2014 roku. 

Lp. Emisja [MgCO2/rok] Emisja [MgCO2/rok] 

 2005 2014 

1. 8768,88 7559,22 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło ,Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe, 

Tauron Dystrybucja S.A. 

Tauron Dystrybucja S.A. sporządza aktualnie sprawozdania odnośnie wolumenu 

zużycia energii elektrycznej wyłącznie w podziale na województwa, powiaty i miasta  

w danym powiecie. Dlatego zgodnie z obecnie obowiązującymi standardami 

sprawozdawczości, Tauron nie dysponuje danymi dla gminy Pokój. Dane dotyczące zużycia 

energii elektrycznej musiały zostać oszacowane na podstawie ogólnych danych z powiatu. 

Dane zużycia energii elektrycznej z 2005 roku, gmina posiada w Projekcie Założeń Do Planu 

Zaopatrzenia W Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe, które zostały udostępnione w 

trakcie opracowywania Projektu przez Energia Pro Koncern Energetyczny SA Oddział w 

Opolu w 2008 roku. Nie wykorzystano danych zużycia energii elektrycznej otrzymanych z 

ankietyzacji ponieważ nie były one odzwierciedleniem rzeczywistego zużycia KWh, 

mieszkańcy często podawali dane zużycie energii elektrycznej w KWh z „głowy”, natomiast 

nie byli do końca pewni jakie faktycznie to zużycie jest. 
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6.2.1 Metodologia obliczeń zużycia energii elektrycznej i emisji________________. 

Wg danych uzyskanych od dystrybutora energii elektrycznej, wykazano że od roku 

2005 nastąpił spadek odbiorców jak i zużycia energii elektrycznej zarówno w powiecie jaki  

i w gminie. Na podstawie danych dla powiatu wyliczono procentowy spadek zużycia energii  

i odbiorców, a następnie użyto te wyliczenia do obliczeń zużycia energii elektrycznej na 

poziomie gminy. Do obliczeń wykorzystano także informacje o ilości przedsiębiorców 

wykonujących działalność na terenie gminy (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej oraz z ankiet). Dzięki przeprowadzonym wywiadom w terenie ustalono liczbę 

odbiorców średniego napięcia. Zebrane dane zastosowano do wyliczeń zużycia energii 

elektrycznej dla 2014 roku. Dane zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w gminie 

otrzymano od Tauron Dystrybucja S.A i Corente dostawcy i dystrybutora prądu , mając 

bowiem numery punktów pomiarowych dystrybutor miał możliwość przekazania nam takich 

danych. 

 Szacowana emisja CO2 w roku 2005 ogółem wyniosła 8768,88 Mg, natomiast w roku 

2014 7559,22 Mg, jak wynika z obliczeń, emisja energii elektrycznej zmalała o 1209,66Mg. 

Spadek emisji wiążę się ze zmniejszoną liczbą odbiorców na terenie gminy oraz jak wynika  

z ankiet świadomość mieszkańców w zakresie zastosowania urządzeń energooszczędnych. 

Znaczna część mieszkańców wymieniła urządzenia gospodarstwa domowego od 2005 roku na 

urządzenia energooszczędne. Spora część społeczeństwa stosuje też żarówki 

energooszczędne. 

 

6.3 Charakterystyka zużycia paliw w transporcie_____________________________. 

Podgrupa ta zawiera  emisje związane ze zużyciem paliw silnikowych w pojazdach 

poruszających się po drogach gminnych. 

Tabela 11 Wielkość zużycia i emisji paliw transportowych w gminie Pokój w 2005 i 2014 roku 

Lp. Rodzaj paliwa Wielkość zużycia paliw 

MWh/rok 

Emisja CO2/rok 

2005 

Społeczeństwo 

1. Benzyna 1811,93 

 

451,17 

2. ON 1157,22 308,98 
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3. LPG 414,85- 

 

94,17 

 
razem 

3384,00 854,32 

Samorząd 

1. Benzyna 9,36 

 

2,33 

 

2. ON 31,65 

 

8,45 

 

  41,01 10,78 

 razem 3425,01 865,10 

2014 

Społeczeństwo 

1. Benzyna 1948,69 485,21 

2. ON 1129,56 301,60 

3. LPG 447,75 101,64 

 razem 3526,00 888,45 

Samorząd 

1. Benzyna 12,43 

 
3,10 

 

2. ON 83,76 

 

22,36 

 

 razem 96,19 25,46 

 razem 3622,19 913,91 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

6.3.1 Metodologia obliczeń zużycia energii i emisji z transportu drogowego  

 

W obliczeniach uwzględniono ruch lokalny. 

Tabor samochodowy podzielono na poszczególne grupy: 

1. motocykle, 

2. samochody osobowe, 

3. lekkie samochody dostawcze, 

4. samochody ciężarowe bez przyczepy, 

5. samochody ciężarowe z przyczepą, 

6. autobusy, 

Transport drogowy na terenie gminy Pokój odbywa się po drogach: 
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a) gminnych, 

b) powiatowych, 

c) wojewódzkiej, 

Przez gminę przebiega droga wojewódzka 454 relacji Opole- Pokój-Namysłów  

o długości 14,281 km, do pozostałych miejscowości prowadzą drogi powiatowe o łącznej 

długości 40,1 km, oraz drogi gminne o długości 88,83 km, drogi w większej części wymagają 

modernizacji, na terenie gminy Pokój brakuje też chodników oraz energooszczędnego 

oświetlenia. 

W gminie nie ma sieci połączeń autobusowych, które obejmowałyby wszystkie 

sołectwa. Transport zbiorowy terenie gminy obsługuje przede wszystkim PKS -Opole, który 

kursuje jedynie na trasie Namysłów – Opole, PKS Kluczbork, kursujący w relacji Wołczyn-

Opole oraz Kluczbork-Opole . Mieszkańcy gminy przeciętnie oceniają dostępność i jakość 

komunikacji zbiorowej na terenie gminy, dlatego konieczne jest tu rozbudowanie sieci 

przyłączeń i zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, a także zapewnienie szybkości 

przejazdów oraz wysokiej jakości taboru, którego zakup planowany jest przez Subregion 

Kluczbork wartość jednego niskoemisyjnego autobusu to koszt ok. 1mln zł. 

Wyliczenia dotyczące zużycia paliw  przeprowadzono w oparciu o założenia  

i zgromadzone dane takie jak liczba pojazdów, którą ustalono na podstawie wyliczeń 

średniego dobowego ruchu (SDR) wyliczonego z wykorzystaniem danych - własnych 

wyliczeń w terenie (SDR) w trzech punktach na drogach gminnych.  

Udział procentowy różnych rodzajów paliw transportowych wykorzystywanych przez 

poszczególne pojazdy przyjęto na postawie danych szacunkowych wg Centrum Ochrony 

Środowiska ITS oraz w oparciu o bilans paliw z transportu drogowego w latach 2009 -2010. 

Następnie do obliczeń zużycia paliw w transporcie wykorzystano szacunki wg Waśkiewicz 

J.,Chłopek Z., Radzimirski ST.,Taubert S. Opracowania metodologii prognozowania zmian 

aktywności sektora transportu drogowego w kontekście ustawy o systemie zarządzania 

emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, listopad 2011 r. Praca wykonana dla 

MTBiGM. 

Do obliczeń wykorzystano następujące wzory: 

Roczne zużycie paliwa na drogach gminnych, obliczono w następujący sposób: 

Zużycie paliwa wszystkich pojazdów w ciągu roku l/rok= 
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Liczba pojazdów na dobę SDR x liczba dni w roku ( ustalono 261 dni tygodnia oraz 105 dni 

weekendu, ponieważ SDR na weekend jest niższy pomniejszono obliczenia o 30% x długość 

odcinka w km x średnie spalanie paliwa przez dany pojazd l/km 

 

następnie zużycie paliwa wszystkich pojazdów, przeliczono na energię: 

 

Roczne zużycie energii MWh/rok= 

Zużycie paliwa wszystkich pojazdów w ciągu roku l/rok x wartość opałowa danego rodzaju 

paliwa MWh/t x gęstość paliwa t/l 

 

Emisję CO2 pochodzącą ze zużycia paliw obliczono w następujący sposób: 

Roczna emisja CO2 t/rok= 

roczne zużycie energii MWh/rok x wskaźnik emisji CO2 dla danego rodzaju paliwa t/MWh 

 

Przyjęte dane konieczne do obliczeń: 

Średnie zużycie paliw na 100 km przebiegu samochodu według rodzajów pojazdów 

(zaczerpnięte z Waśkiewicz J., Chłopek Z., Radzimirski ST., Taubert S. Opracowanie 

metodologii...) 

1)samochody osobowe do 3,5 tony 

- benzyna (8l) 

- olej napędowy (7,1 l) 

- lpg (10,2 l) 

2)samochody do 3,5 tony inne niż osobowe  

- benzyna (10 l) 

- olej napędowy (10,5 l) 

- lpg (12,5 l) 

3)pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony i autobusy 

- benzyna (32 l) 

- olej napędowy (26,3)  

 

Udział procentowy różnych rodzajów paliw wykorzystywanych przez poszczególne 

grupy pojazdów (zaczerpnięte z Waśkiewicz J., Chłopek Z., Radzimirski ST., Taubert S. 

Opracowanie metodologii...) 
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1)samochody osobowe do 3,5 tony 

- benzyna (62 %) 

- olej napędowy – (23 %) 

- gaz – (15 %) 

2)samochody do 3,5 tony inne niż osobowe  

- benzyna – (33 %) 

- olej napędowy –( 59 %) 

- gaz – (8 %) 

3)pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony i autobusy 

- benzyna –( 1 %) 

- olej napędowy – (99 %) 

- gaz – (0%) 

Gęstość paliw (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie 

wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz  

o wysokości należnych opłat ( Dz. U. 2014 poz. 274)) 

- benzyna – 0,755 kg/l 

- olej napędowy - 0,84kg/l 

- gaz – 0,50kg/l 

 

Współczynniki przeliczeniowe wartości opałowej paliw na jednostki energii jak  

i wskaźniki emisji CO2 dla poszczególnych rodzajów paliw zaczerpnięto z opracowania 

(P. Bertoldi, D. B. Cayuela, S. Monni, R. Piers de Raveschoot Poradnik Jak opracować plan 

działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) JRC Scientific and Technical Reports, 

Luksemburg 2010 (strona 52 PGN) 

Aby zatem zebrać dane na temat zużycia paliw transportowych na terenie gminy oparto 

się na danych szacunkowych dotyczących: 

1. liczby kilometrów przejechanych w ciągu roku przez mieszkańców na terenie gminy(dane 

ankietowe)  

2. pomiar ruchu na terenie gminy (szacunki natężenia ruchu na drogach gminnych) 

3. długości dróg gminnych na terenie gminy 

Informacje powyższe uzyskano od: 

1. mieszkańców gminy 
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2. Urzędu Gminy Pokój 

 

Uniknięcie podwójnego liczenia 

Aby uniknąć podwójnego liczenia pomniejszono wyniki zużycia paliwa o zużycie 

paliwa jakie otrzymano z obliczeń wynikających z przeprowadzonych ankiet wśród 

mieszkańców gminy oraz samorządu lokalnego. 

Zużycie energii paliw transportowych na drogach gminnych w 2005 roku policzono na 

podstawie średniego procentowego przyrostu zużycia energii jaki nastąpił od 2005 do 2014 

roku wynikający obliczeń szacowanych przejazdów mieszkańców wg ankiet. 

 

Szacowana emisja CO2 z paliw transportowych w roku 2005 ogółem wyniosła 865,10 

Mg natomiast w roku 2014 wzrosła do  913,91 Mg. Jak wynika z obliczeń, emisja paliw 

transportowych wzrosła o 48,81 Mg tj. 5,64%. Można zauważyć, że jest to obszar emisji w 

znacznym stopniu oddziaływujący na środowisko i koniecznie wymaga interwencji. 

6.4 Podsumowanie wyników obliczeń 

Emisje wynikające z aktywności samorządu oraz społeczeństwa obliczono w podziale 

na wymienione dwa sektory. 

6.4.1 Emisja związana z działalnością społeczeństwa 

Źródłem emisji sektora prywatnego są budynki mieszkalne i usługowe oraz transport 

prywatny i komercyjny. 

Tabela 12 Zestawienie zużycia energii i emisji CO2 przez sektor społeczeństwa na terenie gminy w roku 

bazowym 2005 i roku 2014 

Lp. Źródło emisji 

Całkowita energia 

MWh/rok 

 

Całkowita 

emisja 

CO2 Mg/rok 

Udział % w emisji 

ogółem 

Rok 2005 

1 Zużycie energii elektrycznej 6973,44 8305,37 41,53- 
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Lp. Źródło emisji 

Całkowita energia 

MWh/rok 

 

Całkowita 

emisja 

CO2 Mg/rok 

Udział % w emisji 

ogółem 

2 Zużycie paliw na cele grzewcze 28395,01 10840,86 54,20- 

3 Transport drogowy  3384,00 

-854,32 

 

4,27- 

4 Wytworzenie energii przez OZE 0,00 0,00 0,00 

Suma  38752,45 20000,55 100,00 

Rok 2014 

 

1 

 

Zużycie energii elektrycznej 5961,77 7100,47 -37,93 

2 Zużycie paliw na cele grzewcze 

 

27846,89 

 

10729,83              -57,32 

3 Transport drogowy 3526,00 888,45 4,75 

4 Wytworzenie energii przez OZE 0,00 0,00 0,00 

Suma  -37334,66 18718,75 100,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych danych.  
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Wykres 1 Struktura udziału poszczególnych emisji CO2 sektora społeczeństwo (%) w roku bazowym 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych danych. 

Wykres 2 Struktura udziału poszczególnych emisji CO2 sektora społeczeństwo (%) w roku 2014 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych danych. 

6.5.2 Emisja związana z aktywnością samorządu____________________________. 

 Źródła emisji samorządu 

Źródłami emisji sektora publicznego są m.in. budynki użyteczności publicznej, budynki 

komunalne mieszkaniowe, oświetlenie publiczne, wyposażenie i urządzenia, gminne pojazdy. 

Budynki 

W tej podgrupie uwzględniono emisje wynikające z aktywnością w budynkach tj. 

ogrzewanie, zużycie energii elektrycznej oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej. 

Uwzględniono tu budynki będące we władaniu gminy i znajdują się w granicach 

administracyjnych obszaru. 

41,53 

54,2 

4,27 

zużycie en.elektrycznej

zużycie paliw na cele grzewcze

zużycie paliw transportowych

37,93 

57,32 

4,75 

zużycie en. elektrycznej

zużycie paliw na cele grzewcze

zużycie paliw transportowych



 

67 
 

- budynki administracyjne, 

- szkoły, przedszkola, obiekty sportowo-rekreacyjne, kaplica i inne 

W tej podgrupie uwzględniono również część budynków komunalnych należących do 

gminy.  

Pojazdy 

W tej grupie uwzględniono tylko pojazdy będące w użytkowaniu samorządu (pojazdy 

służbowe).Z tego względu w inwentaryzacji uwzględniono następujące kategorie pojazdów:  

- osobowe, 

- ciężarowe (dotyczy pojazdów osp), 

- specjalne (koparko-ładowarka, ciągnik rolniczy)  

Obliczeń emisji dokonano na podstawie ilość zużytego paliwa przez poszczególne 

pojazdy wynikające z faktur zakupionego paliwa oraz z kart. 

Oświetlenie publiczne 

W tej podgrupie uwzględniono całkowitą ilość energii zużytą na potrzeby przestrzeni 

publicznej w tym oświetlenie uliczne w gminie, które wymaga modernizacji i wymiany na 

nowe lampy. 

Ogólny bilans emisji CO2 z działalności samorządu kształtuje się następująco w roku 

2005 emisja wyniosła 1406,69MgCO2, natomiast w roku 2014 wyniosła 945,88MgCO2, 

widoczny jest tu spadek emisji o 460,81MgCO2, zauważalne szczególnie w obszarze zużycia 

paliw kopalnych, co jest wynikiem przeprowadzonych termomodernizacji. 

Emisja CO2 związaną z działalnością samorządową uwzględnioną w inwentaryzacji 

emisji jest szczególnie istotna ponieważ obrazuje tą część emisji z obszaru gminy, która 

wynika z aktywności władz i na którą władze mają bezpośredni wpływ. 

Tabela 13 Zestawienie emisji CO2 z działalności samorządowej w roku 2005 i 2014 

Lp. Źródło emisji 

Całkowita 

energia 

MWh/rok 

Całkowita 

emisja  

CO2 Mg/rok 

Udział źródła w emisji 

sumarycznej % 

Rok 2005 

1. 

 

Zużycie energii elektrycznej budynki publiczne 

148,94 177,39 12,61 



 

68 
 

Lp. Źródło emisji 

Całkowita 

energia 

MWh/rok 

Całkowita 

emisja  

CO2 Mg/rok 

Udział źródła w emisji 

sumarycznej % 

 

2. Oświetlenie dróg - energia elektryczna 

 

240,24 

 

 

286,13 

 

20,34 

3. Ogrzewanie obiektów użyteczności publicznej 

 

2421,82 

 

932,40 66,28 

4. Pojazdy użyteczności publicznej - paliwa suma 

 

41,01 

 

 

10,78 

 

0,77 

5. Wytworzenie energii przez OZE 0,00 0,00 0,00 

Suma rok 2005 2852,01 1406,70 100,00 

Rok 2014 

 

1. 

 

Zużycie energii elektrycznej budynki publiczne 

 

93,48 111,34 11,77 

2. Oświetlenie dróg - energia elektryczna 291,70 

 

347,41 

 

36,73 

3. Ogrzewanie obiektów użyteczności publicznej 

 

1199,13 

 

 

461,66 

 

48,81 

4. Pojazdy użyteczności publicznej - paliwa suma 

 

96,19 

 

 

25,46 

 

2,69 

5. Wytworzenie energii przez OZE 0 0 0 

Suma rok 2014 1680,50 945,87 100,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych danych 
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Wykres 3 Struktura udziału poszczególnych emisji CO2 sektora samorządu (%) w roku bazowym 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych danych. 

Wykres 4 Struktura udziału poszczególnych emisji CO2 sektora samorządu (%) w roku 2014 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych danych.  

Tabela 14 Zestawienie emisji CO2 w roku bazowym i w 2014 

 

Lp. 

Rodzaj 

Rok 2005 

MgCO2 

Rok 2014 

MgCO2 

Rok 2005 

Udział w emisji 

sumarycznej 

% 

Rok 2014 

Udział w 

emisji 

sumarycznej 

% 

1. Całkowita emisja z terenu gminy, w tym  21407,24 19664,63 100,00 100,00 

2. Emisja – samorząd 1406,69 945,88 6,57 4,81 

3. Emisja – społeczeństwo 20000,55 -18718,75 93,43 95,19 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych danych. 

Całkowita emisja CO2 z obszaru gminy w roku kontrolnym 2014 r. zmniejszyła się w stosunku 

do roku 2005 o 1742,62Mg tj 8,14%. Mimo, że emisja z paliw transportowych wzrosła. 

12,61 

20,34 

66,34 

0,77 

zużycie en. elektrycznej

oświetlenie ulic

zużycie paliw na cele grzewcze

zużycie paliw transportowych

11,77 

36,73 
48,81 

2,69 

zużycie en.elektrycznej

oświetlenie ulic

zużycie paliw na cele grzewcze

zużycie paliw transportowych
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Wykres 5 Wielkość emisji zanieczyszczeń z podziałem na sektor społeczeństwo i samorząd( %) 

  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych danych. 

6.5.3 Identyfikacja obszarów problemowych_________________________________  

Dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji możliwym było określenie obszarów 

problemowych, w których poziom emisji CO2 jest najwyższy, co jest widoczne na 

poniższych wykresach. 

 

 

 

 

 

 

 

93,43 

6,57 

1. społeczeństwo 2. samorząd

95,19 

4,81 

1. społeczeństwo 2. samorząd
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Wykres 6 Struktura emisji CO2 z poszczególnych źródeł w roku bazowym (%) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych danych. 

Wykres 7 Struktura emisji CO2 z poszczególnych źródeł w roku 2014 (%)  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych danych. 

Należy tu zwrócić uwagę na poważne utrudnienia i brak możliwości działań ze strony 

władz gminy w obszarach, w których odnotowuje się najwyższe emisje jest to obszar 

związany ze zużyciem paliw na cele grzewcze w sektorze społeczeństwo. Źródłem emisji są 

tu przede wszystkim kotłownie indywidualne gospodarstw domowych. Możliwości 

oddziaływania w sektorze społeczeństwa przez władze jest utrudnione, a jeśli chodzi  

o inwestycje wręcz niemożliwe. Społeczeństwo natomiast napotyka tu na barierę finansową. 

Kolejnym co do wielkości emisji jest obszar transportu, czynnikiem warunkującym skalę 

emisji jest tu powszechność transportu indywidualnego z jednoczesną rezygnacją  

z komunikacji zbiorowej, której dostępność jest znikoma. Działania samorządu w zakresie 

wpływającym na redukcję emisji z sektora transportu to m.in. wpływ na rozwój transportu 

zbiorowego, budowa ciągów pieszo-rowerowych, promowanie transportu publicznego. 

Problemem jest tu niewystarczająca infrastruktura drogowa, która wymaga modernizacji. 

Skuteczność działań w zakresie interwencji w poszczególnych obszarach jest 

uzależnione od możliwości finansowania ze środków zewnętrznych, natomiast warunkiem 

pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy finansowej jest opracowanie Planu 

gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy. 

40,96 

55 

4,04 

Zużycie en. Elektrycznej

Zużycie paliw na cele grzewcze

Zużycie paliw transportowych

38,44 

56,91 

4,65 

zużycie en. Elektrycznej

zużycie paliwa na cele grzewcze

zużycie paliw transportowych
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7. Plan działań i zadań w gminie Pokój_____________________________________ 

Zakłada się, że kraje Unii Europejskiej powinny dążyć do osiągnięcia celu jakim jest 

zmniejszenie emisji w wysokości 20% do poziomu z roku 1990 lub innego, możliwego do 

inwentaryzacji (po uprzednim uzasadnieniu dlaczego został przyjęty inny rok bazowy). 

Redukcja zużycia energii pierwotnej o 20% w stosunku do prognoz na 2020 rok oraz wzrost 

udziału zużycia energii z OZE do 20% w ogólnym zużyciu energii. Polska zamierza uzyskać 

takie cele wdrażając w życie działania zewnętrzne, do których zaliczyć można m.in. 

wdrożenie do prawa polskiego dyrektyw UE dotyczących efektywności energetycznej, 

wdrożenie działań przewidzianych w polityce transportowej UE, wdrożenie nowego prawa 

dot. OZE w Polsce, przewidującego wsparcie OZE, wdrażanie w życie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne (tj. dz. U z 2019 r. 

poz. 755) z dnia 10 kwietnia 1997 r. do zadań własnych gminy należy planowanie i 

organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań 

zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy. W rzeczywistości niektóre gminy zdolne 

są osiągnąć zakładany poziom, albo nawet wyższy, jednak niektóre mogą nie osiągnąć 

zamierzonego poziomu. Wykonalne do osiągnięcia cele dla gminy Pokój wynikać będą ze 

stanu rzeczywistego i uwarunkowań wewnętrznych gminy.  

Celem głównym w ramach planowanych działań będzie wspieranie wszystkich zadań 

przyczyniających się do redukcji emisji CO2 i zwiększenie udziału zużycia energii 

z odnawialnych źródeł w ogólnym zużyciu energii, jak również redukcji zużycia energii oraz 

redukcji zanieczyszczeń do powietrza.  

7.1 Strategia długo średnio i krótkookresowa________________________________ 

7.1.1Cel redukcyjny_____________________________________________________ 

 

Określając cel redukcyjny przyjęto, skuteczną realizację wszystkich zaplanowanych 

zadań. Gmina Pokój powinna osiągnąć cel redukcyjny określony na podstawie osiągniętych 

efektów w wyniku realizacji założonych zadań. Celem redukcyjnym zatem jest redukcja 

poziomu emisji CO2,redukcja zużycia energii finalnej, zwiększenie udziału OZE w ogólnym 

zużyciu energii. 



 

73 
 

 

Tabela 15 Cel redukcyjny w zakresie poziomu Emisji CO2, zużycia energii oraz udziału OZE 

Lp. Wskaźnik 

redukcyjny 

Rok 

2005 

Rok 2014 Rok 2020 

Wartość Zmiana% Wartość Zmiana % 

1 Poziom Emisji 

MgCO2/rok 

 21407,24    19664,62    8,14  

19187,50  

 

2,43 

2 Poziom zużycia 

energii finalnej 

MWh/rok 

 41604,46    39015,17      6,64  38690,66   0,83 

3 Udział OZE w 

ogólnym zużyciu 

energii MWh % 

0  0 0% 7,67 0,02 

Źródło: Opracowanie własne 

Zużycie energii finalnej w gminie Pokój w roku bazowym wyniosło 41604,46MWh, 

natomiast w roku kontrolnym zmniejszyło się o 6,22%, emisja CO2 ,w roku kontrolnym 

zmniejszyła się o 8,14%.Zakładany cel redukcyjny to spadek poziomu emisji o 10,37 % w 

stosunku do roku bazowego, spadek zużycia energii finalnej o 7,00% w stosunku do roku 

kontrolnego oraz wzrost udziału OZE o 0,02% w ogólnym zużyciu energii w stosunku do 

roku bazowego. 

7.1.2 Strategia długoterminowa___________________________________________  

 

Realizując wyznaczone cele polityka władz gminy Pokój ukierunkowana jest na 

osiągnięcie w dłuższej perspektywie czasu : 

- maksymalnej termomodernizacji sektora publicznego i mieszkaniowego, 

- maksymalnego wykorzystania technicznego potencjału energii odnawialnej na terenie 

gminy, 

- maksymalnie największego udziału dostaw ciepła geotermalnego do jak największej 

liczby odbiorców, 

- umożliwienie mieszkańcom eksperckiej porady w zakresie gospodarki niskoemisyjnej,   

- maksymalne zapewnienie energooszczędnego oświetlenia publicznego w gminie,  

- wymiana nawierzchni jezdni, budowa chodników  

Zakładane cele do osiągnięcia do roku 2025 zawiera poniższa tabela. 
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Tabela 16 Planowana redukcja emisji CO2, redukcja zużycia energii finalnej, wzrost udziału OZE w ogólnym 

zużyciu energii na terenie gminy w efekcie realizacji zaplanowanych zadań 

Lp. Obszar 

Redukcja zużycia 

energii  [MWh] 

Redukcja 

 emisji CO2 

[Mg CO2] 

Udział OZE w ogólnym 

zużyciu energii MWh 

1 Cel strategiczny długoterminowy (samorząd) 6891,85 2646,3 17,81 

Źródło: Opracowanie własne  

Cel redukcyjny wskaźników w 2025 r. został wyznaczony na podstawie przyjętych do 

realizacji zadań. Realne wartości, które zostaną osiągnięte w 2025 r. zależne są od różnych 

czynników na które samorząd lokalny nie ma wpływu lub jego możliwości wpływu są 

ograniczone. Wymienione powyżej zakładane cele przyczynią się do redukcji zanieczyszczeń 

do powietrza. 

7.1.3 Krótko i średnioterminowe działania__________________________________. 
 

Planując inwestycje w ramach PGN podzielono inwestycje określając je jako 

krótkoterminowe i średnioterminowe działania/zadania. 

Zadania krótkoterminowe to te które obejmują lata 2016 – 2018  

Zadania średnioterminowe przyjęto inwestycje, które obejmują lata 2019 – 2020. 

8. Harmonogram planowanych zadań krótko i średnioterminowych_____________.  

 

Zaplanowane inwestycje w harmonogramie zadań są spójne z: 

1. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego dla Wsi Pokój i Zieleńca 

2. Strategia Rozwoju Gminy Pokój  

3. Program Ochrony Powietrza dla Strefy Opolskiej 

4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój 

Projekt Założeń Do Planu Zaopatrzenia W Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe 

2007-2025 
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SAMORZĄD 

Obiekt Działanie 
Podmiot 

odpowiedzialn

y za realizację 

Orientacyjn

y koszt 

zadania [zł] 

Czy zadanie 

przewidzian

e w WPF 

Szacowane wartości do osiągnięcia  

Proponowan

e 

źródło 

finansowania 

Proponowany termin 
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Termomodernizacja budynku, 

(wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej, ocieplenie) 
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200 tys. zł TAK 

 

Zużycie en. 

Finalnej 

[MWh /rok] 

Emisja CO2 

[MWh rok] 

Prognozowana 

Produkcja 

Energii z 

OZE 

[MWh/rok] 

2014 12,4 43,63 - 

Po realizacji 

działania 
7,43 26,17 - 

Efekt 

wartości 
4,97 17,46 - 

Efekt % 40 40 - 
 

-budżet 

gminy 

-środki 

zewnętrzne 

 

2018-2020 
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W
o

js
k

a 
P

o
ls

k
ie

g
o

 w
 P

o
k

o
ju

 

  

Ś
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a 

W
ie
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k

a 
 w

 P
o

k
o
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. 

   

Termomodernizacja budynku 

(ocieplenie, wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej) 

Modernizacja energetyczna 

(wymiana C.O. wraz z wymianą 

kotła, wymiana instalacji 

elektrycznej , montaż 

energooszczędnego oświetlenia i 

urządzeń, instalacja paneli 

fotowoltaicznych 

585 tys.zł TAK 

 

 

Zużycie en. 

Finalnej 

[MWh /rok] 

Emisja CO2 

[MWh rok] 

Prognozowana 

produkcja 

Energii z 

OZE 

[MWh/rok] 

2014 6,95 31,7 0,00 

Po realizacji 

działania 

3,9 18,76 1,35 

Efekt 

wartości 

3,05 12,94 1,35 

Efekt % 43 40 - 

 

-budżet 

gminy 

-środki 

zewnętrzne 

2 

 

 

Zrealizowane 
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SAMORZĄD 

Obiekt Działanie 
Podmiot 

odpowiedzialn

y za realizację 

Orientacyjn

y koszt 

zadania [zł] 

Czy zadanie 

przewidzian

e w WPF 

Szacowane wartości do osiągnięcia  

Proponowan

e 

źródło 

finansowania 

Proponowany termin 
B

u
d

y
n

ek
 K

o
m

u
n

al
n
y

 w
 L

u
b

n
o

w
ie

 

Termomodernizacja 

budynku(wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej, ocieplenie 

budynku, wymiana poszycia 

dachowego wraz z dociepleniem, 

docieplenie stropów) 

400 tys. zł 

 

TAK 

 Zużycie en. 

Finalnej 

[MWh 

/rok] 

Emisja 

CO2 

[MWh rok] 

Prognozowana 

Produkcja 

Energii z 

OZE 

[MWh/rok] 

2014 8,28 57,97 - 

Po 

realizacji 

działania 

4,55 31,89 - 

Efekt 

wartości 

3,73 26,08 - 

Efekt % 45 44 - 

 

-budżet 

gminy- 

środki 

zewnętrzn

e 

2019-2020 

O
b

ie
k

ty
 G

m
in

n
e 

Instalacja edukacyjnego 

niskoemisyjnego Placu Zabaw- 

działanie edukacyjne dla 

społeczeństwa 

250 tys.zł TAK 

 

Zużycie 
en. 

Finalnej 

[MWh 
/rok] 

Emisja 

CO2 
[MWh 

rok] 

Prognozowana 
Produkcja 

Energii z 

OZE 
[MWh/rok] 

2014 - - - 

Po 
realizacji 

działania 

- - - 

Efekt 
wartości 

- - - 

Efekt % - - - 
 

- budżet 

gminy 

- środki 

zewnętrzn

e 

 

2018-2020 
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SAMORZĄD 

Obiekt Działanie 
Podmiot 

odpowiedzialn

y za realizację 

Orientacyjn

y koszt 

zadania [zł] 

Czy zadanie 

przewidzian

e w WPF 

Szacowane wartości do osiągnięcia  

Proponowan

e 

źródło 

finansowania 

Proponowany termin 
B

u
d

o
w

a 
Z

ak
ła

d
u
 G

eo
te

rm
ii

 

Budowa zakładu zaopatrzenia w 

ciepło z wykorzystaniem 

geotermii oraz budowa sieci i 

przyłączy cieplnych w Pokoju 

20 mln zł NIE 

 Zużycie 

en. 
Finalnej 

[MWh 
/rok] 

Emisja 

CO2 
[MWh 

rok] 

Prognozowana 

Produkcja 

Energii z 

OZE 

[MWh/rok] 

2014 9845,5 3780,42 0 

Po 

realizacji 

działania 

2953,65 1134,12 6891,85 

Efekt 

wartości 

6891,85 2646,3 6891,85 

Efekt % 70 70 - 

 

-budżet 

gminy 

-środki 

zewnętrzn

e 

 

2025 

O
cz

y
sz

cz
al

n
i 

śc
ie

k
ó

w
 w

 P
o

k
o
ju

 

Zmniejszenie energochłonności 

obiektu oczyszczalni ścieków 

przez zastosowanie 

nowoczesnych technologii 

3,5mln TAK 

 Zużycie 
en. 

Finalnej 

[MWh 
/rok] 

Emisja 
CO2 

[MWh 

rok] 

Prognozowana 

Produkcja 

Energii z 

OZE 

[MWh/rok] 

2014 156,85 154,34 0.00 

Po 

realizacji 
działania 

94,15 92,64 6,34 

Efekt 

wartości 

62,7 61,7 6,34 

Efekt % 39 39 - 

 

-budżet 

gminy 

-środki 

zewnętrzn

e 

 

2018-2020 
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SAMORZĄD 

Obiekt Działanie 
Podmiot 

odpowiedzialn

y za realizację 

Orientacyjn

y koszt 

zadania [zł] 

Czy zadanie 

przewidzian

e w WPF 

Szacowane wartości do osiągnięcia  

Proponowan

e 

źródło 

finansowania 

Proponowany termin 
E

d
u

k
ac

ja
 e

k
o

lo
g

ic
zn

a 

Działania edukacyjne dla 

społeczeństwa i przedsiębiorców 
30 tys. zł TAK 

 Zużycie 

en. 
Finalnej 

[MWh 
/rok] 

Emisja 

CO2 
[MWh 

rok] 

Prognozowana 

Produkcja 

Energii z 

OZE 

[MWh/rok] 

2014 - - - 

Po 

realizacji 

działania 

- - - 

Efekt 

wartości 

- - - 

Efekt % - - - 

 

-budżet 

gminy 

-środki 

Wfośigw 

2016-2020 

B
u

d
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n
ek
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w

ie
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y
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k

ie
j 

w
 

K
ro
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u
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Montaż energooszczędnej 

klimatyzacji 
50tys. zł TAK 

 Zużycie 
en. 

Finalnej 

[MWh 
/rok] 

Emisja 
CO2 

[MWh 

rok] 

Prognozowana 

Produkcja 

Energii z 

OZE 

[MWh/rok] 

2014 6,3 6,19 - 

Po 

realizacji 
działania 

3,3 3,2 - 

Efekt 
wartości 

3,0 2,99 - 

Efekt % 47 48 - 

 

-budżet 

gminy 

-środki 

zewnętrzn

e 

 

2018-2020 
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SAMORZĄD 

Obiekt Działanie 
Podmiot 

odpowiedzialn

y za realizację 

Orientacyjn

y koszt 

zadania [zł] 

Czy zadanie 

przewidzian

e w WPF 

Szacowane wartości do osiągnięcia  

Proponowan

e 

źródło 

finansowania 

Proponowany termin 
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Przebudowa kotłowni z budową 

dwóch przyłączy 
300tys.zł TAK 

 

Zużycie 

en. 
Finalnej 

[MWh 
/rok] 

Emisja 

CO2 

[MWh 
rok] 

Prognozowana 

Produkcja 

Energii z 

OZE 

[MWh/rok] 

2014 38,91 304,48 - 

Po 

realizacji 

działania 

27,24 213,14 - 

Efekt 
wartości 

11,67 91,34 - 

Efekt % 29 29 - 

 

-budżet 

gminy 

-środki 

zewnętrzn

e 

 

2018-2020 
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Przebudowa kotłowni wraz z 

wymianą źródła ciepła 
100tys.zł NIE 

 Zużycie 
en. 

Finalnej 

[MWh 
/rok] 

Emisja 
CO2 

[MWh 

rok] 

Prognozowana 

Produkcja 

Energii z 

OZE 

[MWh/rok] 

2014 10,33 80,84 - 

Po 

realizacji 
działania 

6,18 48,34 - 

Efekt 
wartości 

4,15 32,5 - 

Efekt % 40 40 - 

 

budżet 

gminy 

-środki 

zewnętrzn

e 

2018-2020 
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SAMORZĄD 

Obiekt Działanie 
Podmiot 

odpowiedzialn

y za realizację 

Orientacyjn

y koszt 

zadania [zł] 

Czy zadanie 

przewidzian

e w WPF 

Szacowane wartości do osiągnięcia  

Proponowan

e 

źródło 

finansowania 

Proponowany termin 
B

u
d

y
n

ek
 w
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ad

zy
 

Przebudowa kotłowni wraz z 

montażem instalacji solarnej 

zaplecza socjalnego. 

200 tys. zł NIE 

 Zużycie 

en. 
Finalnej 

[MWh 
/rok] 

Emisja 

CO2 
[MWh 

rok] 

Prognozowana 

Produkcja 

Energii z 

OZE 

[MWh/rok] 

2014 22,45 56,92 0,00 

Po 

realizacji 

działania 

12,45 36,92 4,29 

Efekt 

wartości 

12,75 20,00 4,29 

Efekt % 56 35 - 

 

budżet 

gminy 

środki 

zewnętrzn

e 
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Rozbudowa kotłowni, wymiana 

instalacji c.o. i instalacji 

elektrycznej z montażem paneli 

fotowoltaicznych 

100 tys. zł NIE 

 Zużycie 
en. 

Finalnej 

[MWh 
/rok] 

Emisja 
CO2 

[MWh 

rok] 

Prognozowana 

Produkcja 

Energii z 

OZE 

[MWh/rok] 

2014 9,33 35,3 0,00 

Po 

realizacji 
działania 

5,61 22,94 1,8 

Efekt 

wartości 

3,72 12,36 1,8 

Efekt % 39 35 - 

 

budżet 

gminy 

środki 

zewnętrzn

e 

 

2018-2020 
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SAMORZĄD 

Obiekt Działanie 
Podmiot 

odpowiedzialn

y za realizację 

Orientacyjn

y koszt 

zadania [zł] 

Czy zadanie 

przewidzian

e w WPF 

Szacowane wartości do osiągnięcia  

Proponowan

e 

źródło 

finansowania 

Proponowany termin 
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Montaż instalacji 

fotowoltaicznych 
230 tys. zł NIE 

 

Zużycie 

en. 
Finalnej 

[MWh 
/rok] 

Emisja 

CO2 

[MWh 
rok] 

Prognozowana 

Produkcja 
Energii z 

OZE 
[MWh/rok] 

2014 39,23 38,60 0,00 

Po 

realizacji 

działania 

19,65 19,3 7,2 

Efekt 
wartości 

19,58 19,3 7,2 

Efekt % 49 50 - 

 

budżet 

gminy 

środki 

zewnętrzn

e 

2019-2020 

B
u

d
o

w
a 

w
ęz

ła
 p

rz
es

ia
d

k
o

w
eg

o
 

Budowa węzła przesiadkowego, 

modernizacja wiat przystankowych 

wraz z budową zaplecza usługowego 

w miejscowości Pokój. Węzeł ma 

obsługiwać podróżnych na liniach z 

Pokoju do Namysłowa i Opola oraz 

w kierunku Wołczyna, Kluczborka 

czy Brzegu w celu zapewnienia 

powiązań dla nowego taboru 

zakupionego w ramach  planowanej 

inwestycji przez Subregion 

Kluczbork 

1,1mln  zł TAK 

Brak danych umożliwiających obliczenie 

efektywności energetycznej, audyty będą 

wykonywane na etapie przystąpienia do realizacji 

inwestycji  

budżet 

gminy 

środki 

zewnętrzne 

 

Zrealizowano 



 

82 
 

SAMORZĄD 

Obiekt Działanie 
Podmiot 

odpowiedzialn

y za realizację 

Orientacyjn

y koszt 

zadania [zł] 

Czy zadanie 

przewidzian

e w WPF 

Szacowane wartości do osiągnięcia  

Proponowan

e 

źródło 

finansowania 

Proponowany termin 
P

rz
eb

u
d

o
w

a 
za

to
k
i 

au
to

b
u

so
w

ej
 w

 

K
ro

g
u

ln
ej

 

Przebudowa zatoki autobusowej 

w miejscowości Krogulna. 

Wykonanie bezpiecznej zatoki 

autobusowej wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

150 tys. zł TAK 

Brak danych umożliwiających obliczenie 

efektywności energetycznej, audyty będą 

wykonywane na etapie przystąpienia do 

realizacji inwestycji  

budżet 

gminy 

środki 

zewnętrzn

e 

 

2018-2020 

 

M
o

d
er

n
iz

ac
ja

 c
ią

g
ó

w
 p

ie
sz

o
 r

o
w

er
o

w
y

ch
 o
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z 

d
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g
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m
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n
y
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R
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o
n

t 
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u

k
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t 

śc
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o
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n
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za
k
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o
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 p
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u
b
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g
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n
 

K
lu

cz
b

o
rk

 

ul. Sienkiewicza 

15mln 

 

NIE 

Brak danych umożliwiających obliczenie 

efektywności energetycznej, audyty będą 

wykonywane na etapie przystąpienia do 

realizacji inwestycji  

 

budżet 

gminy 

środki 

zewnętrzn

e 

2019-2020 

 

ul. Nowy Świat 

Domaradz 990mb, 

Krzywa Góra 350mb 

ul. Średnia Krogulna 700mb, 

Rybacka Krogulna 430 mb 

Fałkowice- Świercowskie- Domaradz 

3,5km 

Siedlice- Krogulna 3,5km, 

Kozuby-Domaradz 1,9km, 
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SAMORZĄD 

Obiekt Działanie 
Podmiot 

odpowiedzialn

y za realizację 

Orientacyjn

y koszt 

zadania [zł] 

Czy zadanie 

przewidzian

e w WPF 

Szacowane wartości do osiągnięcia  

Proponowan

e 

źródło 

finansowania 

Proponowany termin 

Paryż-Dąbrówka Dolna1,5km,ul. 

Polna 

Lubnów 2km ul. Polna 

Jagienna 2km, 
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SAMORZĄD 

Obiekt Działanie 
Podmiot 

odpowiedzialn

y za realizację 

Orientacyjn

y koszt 

zadania [zł] 

Czy zadanie 

przewidzian

e w WPF 

Szacowane wartości do osiągnięcia  

Proponowan

e 

źródło 

finansowania 

Proponowany termin 
O

św
ie

tl
en

ie
 u

li
cz

n
e
 

Budowa energooszczędnego oświetlenia 

ulicznego w gminie Pokój(Ładza: ul. Wiejska 

od posesji nr21a i 23do posesji nr 40-odcinek o 

dł 220m; Leśna od posesji 4 do 5 odc. o dł 

350m, koniec ul. Wolności nr posesji 33 i 

początek ulicy Wiejskiej do posesji nr 2 odc. o 

dł.150m , część ul. Reymonta 270m, część ul. 

Leśnej dł 100m ,ul. Powstańców odc. dł 650m; 

Pokój część ul. Reja 

270m,1Maja270m,Wolności230m,Winna Góra 

270m, część ul. Kolejowej 80m, Żabiniec 610m, 

Domaradz 210m, Kopalina od posesji nr 9 w 

kierunku mostu na 

rzeceKluczborkStrumień350m,dr.powiatowa od 

posesji nr 2a ul Opolska do kościoła 

katolickiego w Zawiści długości  600m; Zawiść 

ul. Wierzbicka odc. dł 50m, Lubnów ul. 

Wiejska od posesji nr1 do posesji nr3 odc. o dł 

180m i od skrzyżowania z ulicą Polną do 

skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich odc. o 

dł 230m, Zieleniec od skrzyżowania w kierunku 

Jagiennej do posesji nr 66, odcinek o dł. 250m, 

od skrzyżowania na drodze wojewódzkiej przy 

posesji nr 100 do posesji nr 111, odc. o dł. 

310,Krogulna część ul.  Rybackiej odc. o dł. 

120m , droga wojewódzka ods krzyżowania z 

ulicą Krótką , o dc. Odł. 330m, część ul 

Młyńskiej 250m, Paryż odc. dł. 200m, 

DomaradzkaKuźniaodposesji5,6,7wDomaradzki

ej Kuźni do posesji nr 28 przy ul .Polnej w 

Lubnowie odc. dł. 460m, Kozuby droga 

powiatowa od posesji nr43 do posesji nr 51 odc. 

o dł.550m, odc. od posesji nr 34 do posesji nr 

21, odc. o dł. 470m,przy posesji nr. 54 odc. o 

dł.80m ok. 1000 szt. 

1,5mln NIE 

Rozwiązanie alternatywne dla oświetlenia. 

Brak danych do wyliczenia w miejscach 

planowanych nie istnieje oświetlenie. audyty 

będą wykonywane na etapie przystąpienia do 

realizacji inwestycji ) 

budżet 

gminy 

środki 

zewnętrzn

e 

2016-2020 
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SAMORZĄD 

Obiekt Działanie 
Podmiot 

odpowiedzialn

y za realizację 

Orientacyjn

y koszt 

zadania [zł] 

Czy zadanie 

przewidzian

e w WPF 

Szacowane wartości do osiągnięcia  

Proponowan

e 

źródło 

finansowania 

Proponowany termin 
O

św
ie

tl
en

ie
 u

li
cz

n
e
 

Modernizacja Oświetlenia 

ulicznego, wymiana źródeł 

światła z sodowych o mocy 70 W 

na światła typu LED o mocy 

35W 

240 tys. zł TAK 

 Zużycie 

en. 

Finalnej 

[MWh 

/rok] 

Emisja 

CO2 

[MWh 

rok] 

Prognozowana  

Produkcja 

Energii z  

OZE 

[MWh/rok]  

2014 291,7 287,03 - 

Po 

realizacji 

działania 

175,02 172,22 - 

Efekt 

wartości 

116,68 114,81 - 

Efekt % 40 40 - 

 

budżet 

gminy 

środki 

zewnętrzn

e 

2018 - 2020 

B
u

d
y

n
k

i 
u

ży
te

cz
n

o
śc

i 

p
u

b
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n

ej
 

Wymiana sieci elektrycznej 

systemów wentylacji i 

klimatyzacji montaż 

inteligentnych systemów 

zarządzania budynkiem 

450 tys. zł NIE 

 Zużycie 

en. 

Finalnej 

[MWh 

/rok] 

Emisja 

CO2 

[MWh 

rok] 

Prognozowana  

Produkcja 

Energii z  

OZE 

[MWh/rok]  

2014 39,23 38,6 0,00 

Po 

realizacji 

działania 

19,30 19,3 11,62 

Efekt 

wartości 

19,93 19,3 11,62 

Efekt % 50 50 - 
 

budżet 

gminy  

środki 

zewnętrzn

e 

2018 - 2020 
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SAMORZĄD 

Obiekt Działanie 
Podmiot 

odpowiedzialn

y za realizację 

Orientacyjn

y koszt 

zadania [zł] 

Czy zadanie 

przewidzian

e w WPF 

Szacowane wartości do osiągnięcia  

Proponowan

e 

źródło 

finansowania 

Proponowany termin 
B

u
d

y
n

k
i 

u
ży

te
cz

n
o

śc
i 

p
u

b
li

cz
n

ej
 

Zmniejszenie zapotrzebowania na 

energię elektryczną poprzez 

wymianę urządzeń o niższym 

zapotrzebowaniu na energię 

300 tys. zł NIE 

 Zużycie 

en. 

Finalnej 

[MWh 

/rok] 

Emisja 

CO2 

[MWh 

rok] 

Prognozowana  

Produkcja 

Energii z  

OZE 

[MWh/rok]  

2014 19,6 19,29 - 

Po 

realizacji 

działania 

11,76 11,57 - 

Efekt 

wartości 

7,84 7,72 - 

Efekt % 40 40 - 

 

budżet 

gminy  

środki 

zewnętrzn

e 

2018 - 2020 

P
ar

k
 M

as
zy

n
o

w
y

 

Wymiana Parku Maszynowego 

ZKP Pokój na sprzęt o wyższej 

sprawności i niższej emisji 

(koparko-ładowarka, ciągnik, 

kotły kuchenne) 

250 tys. zł TAK 

 Zużycie 

en. 

Finalnej 

[MWh 

/rok] 

Emisja 

CO2 

[MWh 

rok] 

Prognozowana  

Produkcja 

Energii z  

OZE 

[MWh/rok]  

2014 100,79 29,99 - 

Po 

realizacji 

działania 

65,74 19,72 - 

Efekt 

wartości 

35,05 10,27 - 

Efekt % 34 34 - 
 

budżet 

gminy 

środki 

zewnętrzn

e 

2016 - 2020 
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SAMORZĄD 

Obiekt Działanie 
Podmiot 

odpowiedzialn

y za realizację 

Orientacyjn

y koszt 

zadania [zł] 

Czy zadanie 

przewidzian

e w WPF 

Szacowane wartości do osiągnięcia  

Proponowan

e 

źródło 

finansowania 

Proponowany termin 

T
er

m
o

m
o
d

er
n

iz
ac

ja
 b

u
d

y
n

k
u
 

Z
es

p
o

łu
 S
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o
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o
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k
o
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o
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P
o

k
o

ju
 

Docieplenie przegród 

budowlanych, wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej, 

modernizacja systemu 

grzewczego wraz z wymianą 

źródła ciepła na kotły na 

biomasę, wykonanie wentylacji 

mechanicznej nawiewno-

wywiewnej z odzyskiem ciepła, 

montaż systemu zarządzania 

energią w obiekcie  

 900 000 zł NIE 

 Zużycie 

en. 

Finalnej 

[MWh 

/rok] 

Emisja 

CO2 

[Mg/rok] 

Prognozowana  

Produkcja 

Energii z  

OZE 

[MWh/rok]  

2019 263,90 107,03 - 

Po 

realizacji 

działania 

184,39 0 - 

Efekt 

wartości 

79,51 107,03 - 

Efekt % 30 100 - 
 

Budżet 

gminy 

Środki 

zewnętrzn

e 

2020 

 

 

SPOŁECZEŃSTWO 

Obiekt Działanie 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację 

Szacowane wartości do osiągnięcia 
Proponowane źródło 

finansowania 

Proponowany 

termin 
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n
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Termomodernizacja (ocieplenie, 

wymianę okien) montaż 

energooszczędnego oświetlenia 

w budynkach mieszkalnych 

społeczeństwa, modernizacja 

źródeł ciepła (wg wywiadów) 

W
ła

śc
ic

ie
le

 b
u

d
y

n
k

ó
w

 m
ie

sz
k

al
n

y
ch

 

 

 

Zużycie en. 

Finalnej [MWh 

/rok] 

Emisja CO2 

[MWh rok] 

Prognozowana 
Produkcja 

Energii z 

OZE [MWh/rok] 

2014 482,84 2169,64 - 

Po realizacji 

działania 
371,93 1679,38 179,00 

Efekt wartości 110,91 490,26 179,00 

Efekt % 22 22 - 

 

Środki własne, 

dofinansowanie z 

Wfośigw 

2016- 2020 
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PRZEDSIĘBIORCY 

Obiekt Działanie Podmiot odpowiedzialny 

za realizację 

Szacowane wartości do osiągnięcia 
Proponowane źródło 

finansowania 

Proponowany 

termin 

Stobrawskie 

Centrum 

Medyczne Sp. 

Z O.O. ul. 

Karola Miarki 

14,46-082 

Kup 

Instalacja ogniw 

fotowoltaicznych, instalacja 

pompy ciepła 

W
ła

śc
ic

ie
le

 p
rz

ed
si

ęb
io

rs
tw

  Zużycie en. 
Finalnej [MWh 

/rok] 

Emisja CO2 
[MWh rok] 

Prognozowana 
Produkcja 

Energii z 

OZE [MWh/ 
rok] 

2014 bd bd 0 

Po realizacji 
działania 

bd bd bd 

Efekt wartości 346,62 297,58 113,95 

Efekt % bd bd bd 

 

Środki własne, środki 

zewnętrzne 
2016- 2020 

ARK-BRUK 

ul. 1 Maja 19, 

Domaradzka 

Kuźnia 

Wymiana Parku Maszynowego 

na sprzęt niskoemisyjny 

Sklep AB 1 

Maja 7a, 

Pokój 

Termomodernizacja budynku 

(docieplenie ścian, wymiana 

źródła ciepła, montaż kolektora 

słonecznego) 

Netpol Sp Z 

O.O. ul. 

Krakowska 

12/1,46-100 

Namysłów 

Budowa dwóch niezależnych 

elektrowni fotowoltaicznych o 

mocy 500kW każda 

PHU 

AGMAR ul. 

Szkolna 

9,Domardzka 

Kuźnia 

Termomodernizacja budynku 

usługowego 

Sklep Spoż.- 

Przemysłowy 

Jolanta Paluch 

ul. Opolska, 

Instalacja Kolektorów 

słonecznych, wymiana chłodni 

i sprzętu na energooszczędny 
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Domaradzka 

Kuźnia 

Fabryka 

Maszyn Rotox 

Zieleniec 69 

Instalacje fotowoltaiczne 

Usługi 

Marketingowe 

Bartosz 

Kyzioł 

Wymian pojazdu na 

niskoemisyjny i urządzeń na 

energooszczędne 

PPHU 

MOPEX HIS 

Jolanta 

Stefanko, 

Zieleniec 53A 

Modernizacja linii 

produkcyjnej na 

energooszczędną, wymiana  

Parku Maszynowego 

Zakład 

Instalacji 

Sanitarnych 

C.O. i 

Ślusarstwa 

Konrad Lisoń 

Głęboka Termomodernizacja 

budynku usługowego 

Biuro 

Geodezyjno-

Projektowe 

„Geo-Center”, 

1 Maja 48A, 

Pokój 

Instalacja PV 

Bartoń Firma 

Budowlana 1 

Maja 64, 

Pokój 

Instalacja fotowoltaiczna 

3MWp 

P.J. Pyrek 

Polna 

13,Ładza 

Wymiana urządzeń na 

energooszczędne 
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SID ul. Polna 

5,Ładza 

Termomodernizacja budynku 

usługowego, montaż instalacji 

fotowoltaicznych , wymiana 

źródła ciepła 

Przetwórnia 

Ryb Jolanta 

Kotlarz, 

Krzywa Góra 

37 

Montaż  instalacja PV, 

modernizacja linii 

produkcyjnej na bardziej 

efektywna energetycznie, 

wymian pojazdu na pojazd 

niskoemisyjny 

Wspólnota 

Zieleniec 99 

Docieplenie dachu i piwnicy, 

modernizacja instalacji C.O. 

wymiana źródła ciepła, 

instalacja fotowoltaiczna 

Lend E.M.B. 

Hadamik 

Łukasz 

Wymiana pojazdu na pojazd z 

niższą emisja spalin, wymiana 

urządzeń na energooszczędne, 

budowa budynku usługowego 

pasywnego z zapleczem 

socjalnym. 
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Powyższa tabela przedstawia efekt energetyczny przewidywalny do osiągnięcia w przypadku 

wykonania wszystkich zaplanowanych inwestycji. Realizacja działań zaplanowanych przez 

Samorząd ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyczyni się do ograniczenia emisji 

o 555,80Mg CO2/rok, oraz redukcji energii finalnej o 388,33 MWh/rok, co w porównaniu do 

roku bazowego 2005 przyniesie ograniczenie emisji dwutlenku węgla o1,81  % i ograniczeniu 

zużycia energii finalnej o 1,34 %.  

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł pozwoli na redukcję zużycia energii 

finalnej o 7,67 MWh/rok, czyli udziału energii z OZE będzie stanowił 0,02% w ogólnym 

zużyciu energii. 

W rozdziale 8 w tabeli harmonogram zadań zostały oszacowane planowane efekty jakie 

przyniesie realizacja inwestycji. Wartości rzeczywiste będą wynikały z przeprowadzonych 

audytów energetycznych. Przedstawione do osiągnięcia wskaźniki do roku 2020 wynikające  

z zaplanowanych zadań są ściśle uzależnione od rzeczywistej realizacji, które są uzależnione 

od wielu czynników, a na które samorząd nie ma wpływu. Są to przede wszystkim inwestycje 

lokalnych przedsiębiorców i społeczeństwa. 

9.4 Efekt ekologiczny____________________________________________________ 
 

W ogólnym ujęciu efekt ekologiczny rozumiany jest jako zmniejszenie ilości 

zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska w relacji przed i po rozpoczęciu eksploatacji 

nowych urządzeń, będących przedmiotem inwestycji. Dla wszystkich planowanych inwestycji 

ocena efektu ekologicznego została sprowadzona do obliczenia wielkości emisji znikniętej  

w ramach przeprowadzonego zadania. Aby wyznaczyć efekty ekologiczne w budynku należy 

określić wielkość emisji zanieczyszczeń przed i po modernizacji.  

Na potrzeby konieczności obliczenia efektu ekologicznego danych inwestycji sięgnięto 

po dane na temat uzyskiwania efektów energetycznych przy wykorzystaniu prostych działań 

związanych z usprawnieniem termo modernizacyjnym i zużyciem energii elektrycznej. 

Tabela 17 Stopień zmniejszenia zużycia ciepła przy wykonaniu poszczególnych inwestycji 

Lp. Zadanie 
Obniżenie zużycia ciepła w 

stosunku do stanu poprzedniego 

1. 
Ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych (ścian, dachu, 

stropodachu) – bez wymiany okien. 
15 – 25 % 

2. Wymiana stolarki okiennej na szczelne 10 – 15 % 



 

93 
 

3. 
Wprowadzenie usprawnienia w węźle cieplnym lub kotłowni, w tym 

automatyka pogodowa i regulacyjna 
5 – 15 % 

4. 

Kompleksowa modernizacja wewnętrznej instalacji c.o., w tym 

hermetyzacja instalacji, izolowanie przewodów, regulacja hydrauliczna 

i montaż zaworów termostatycznych we wszystkich pomieszczeniach 

10 – 25 % 

Źródło: Robakiewicz M.: Termomodernizacja budynków i systemów grzewczych. Poradnik. Biblioteka Poszanowania Energii. Warszawa 

2002. 

 

10.Monitoring i wskaźniki________________________________________________. 

10.1 Monitoring ________________________________________________________. 

 

Monitoring wyników jest istotnym elementem procesu realizacji założeń Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej. Jednym z ważniejszych czynności wdrażania jest aktualizacja 

bazy danych o emisjach oraz systematyczna inwentaryzacja, jak również zobligowanie innych 

podmiotów, ujętych w PGN, w tym instytucji, mieszkańców i przedsiębiorców do 

przekazywania aktualnych danych. 

10.2  Aktualizacja dokumentu_____________________________________________. 

PGN jest dokumentem, który będzie monitorowany i uaktualniany. Każda 

wprowadzona zmiana dotycząca przeprowadzonych aktualizacji zrealizowanych 

zaplanowanych działań, jak i wykrycia błędów pisarskich czy rachunkowych, podlegać 

będzie korekcie dokumentu na wniosek zespołu ds. realizacji PGN. Natomiast wprowadzenie 

do Planu nowych działań inwestycyjnych, które będą wiązały się z udziałem środków 

finansowych gminy będzie wymagało uchwaleniu przez Radę Gminy. Ponadto działania 

realizowane w związku z zapisami w PGN będą podawane do publicznej wiadomości za 

pomocą strony internetowej Gminy.  

Procedura kontrolowania i aktualizacji będzie polegała na systematycznym i bieżącym 

zbieraniu informacji, a następnie dokonywaniu adaptacji bazy danych. Odpowiedzialny za to 

będzie zespół ds. realizacji PGN-u.  

Zgodnie z Poradnikiem zalecane jest aby inwentaryzacja była wykonywana co 2 lata 

jednak nie rzadziej niż raz na 4 lata, ponieważ to ona stanowi podstawę opracowania 
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raportów, które będą przedstawiane Radzie Gminy Pokój. Raporty muszą być przedkładane 

co dwa lata, oznacza to, że gmina będzie sporządzała dwa rodzaje raportów: „Raport  

z realizacji działań” nieobejmujący wyników MEI (rok 2, 6, 10, 14 ... po przedłożeniu 

SEAP) oraz „Raport wdrożeniowy” obejmujący wyniki MEI (rok 4, 8, 12, 16 ... po 

przedłożeniu SEAP). Raport wdrożeniowy zawiera informacje o charakterze ilościowym 

dotyczący wdrożonych środków i ich wpływu na zużycie energii oraz wielkość emisji CO2, 

jak również analizę procesu realizacji PGN, uwzględniającą konieczne działania korygujące  

i zapobiegawcze. Raport z realizacji działań zawiera natomiast informacje o charakterze 

jakościowym dotyczące wdrażania działań przewidzianych w PGN. Obejmuje on również 

analizę bieżącej sytuacji oraz działania korygujące i zapobiegawcze. Dzięki regularnej 

kontroli łatwo i na bieżąco będzie można kontrolować bieżące efekty jak i dostosować 

działania naprawcze. 

10.3 Wskaźniki _________________________________________________________. 

Monitoring, będzie prowadzony przez zespół ds. realizacji PGN-u na podstawie 

ustalonych wskaźników, aby ustalić rzeczywistą efektywność zadań określonych w PGN. Do 

zadań zespołu ds. realizacji PGN należała będzie aktualizacja dokumentu w zakresie: 

1. wykonania planowanego zadania, 

2.  wielkość zużycia energii, 

3.  wielkość redukcji emisji,  

4. ocena efektywności zadań założonych w Planie. 

Monitoring realizacji Planu będzie odbywał się poprzez gromadzenie i aktualizację 

informacji na poziomie: 

1.redukcji emisji CO2, 

2. redukcji zużycia energii finalnej, 

3.udziale energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

4.weryfikownie wykonanych działań wynikających z POP dla strefy opolskiej 

Wskaźniki realizacji planowanych zadań: 

1.termin realizacji zaplanowanych zadań, 

2.osiągnięte rezultaty realizowanych zadań (redukcja zużycia energii i emisji CO2 oraz udział 

OZE w ogólnym użyciu energii), 

3.niepowodzenia realizacji zaplanowanych zadań, 
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4.ustalenie i wdrożenie planu naprawczego, 

5.poziom zrealizowanych zadań zawartych w Planie  

6.poziom realizacji zadań wynikających z POP-u dla strefy opolskiej. 

 

Tabela 18 Wskaźniki oceny realizacji zadań nieinwestycyjnych PGN 

Lp. Działanie Wskaźnik Jednostka 
Spodziewane 

jednostki 

1 

Instalacja edukacyjnego 

niskoemisyjnego Placu Zabaw- 

działanie edukacyjne dla 

społeczeństwa 

Ilość mieszkańców w tym 

dzieci odwiedzających Plac 

zabaw 

Osoba/rok 60/rok 

2 

Działania edukacyjne dla 

społeczeństwa i przedsiębiorców 

(efektywność energetyczna) 

Ilość 

mieszkańców/przedsiębiorców 

biorących udział w 

wydarzeniach edukacyjnych 

Osoba, 

firma/rok 

15osób 

4firmy 

3 
Podnoszenie kwalifikacji 

pracowników UG Pokój 

Liczba przeszkolonych 

pracowników 
Osoba/rok 1 

4 „Zielone zamówienia publiczne” 

Ilość zamówień publicznych 

w którym jako jeden z 

kryteriów oceny ofert była 

efektywność 

energetyczna 

Szt./rok 2 

5 Działania edukacyjne w szkołach 
Ilość zajęć edukacyjnych z 

efektywności energetycznej 
Zajęcia/rok 2 

Źródło: Opracowanie własne 

 

10.5 Środki na monitoring________________________________________________. 

Podstawowym elementem wdrażania planu jest  systematyczny monitoring  

i wprowadzanie do Planu poprawek wynikających z realizacji inwestycji i zmian jakie 

zachodzą w obszarze gospodarki niskoemisyjnej gminy. Monitoring jest konieczny także  

z konieczności oceny osiągania założonych celów. Bieżąca kontrola pozwoli na odpowiednie 

reakcje i zastosowanie środków naprawczych jeśli okaże się to konieczne. 

 Środki finansowe przewidziane na monitoring i ocenę to przede wszystkim środki 

własne, jak i środki zewnętrzne. 

10.6 Realizacja i finansowanie____________________________________________. 

Realizacja założonych działań w „Planie” należy do zadań Gminy Pokój. Środki 

finansowe na monitoring to środki własne zawarte w budżecie gminy. 
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Realizacja zadań ujętych w Planie jest konsekwentnym i aktywnym działaniem 

kreślonych grup m.in. mieszkańców gminy, jednostki gminne, zakłady opieki zdrowotnej, 

samorządowe instytucje kultury, przedsiębiorstwa prywatne, instytucje publiczne, organizacje 

pozarządowe. Działania zapisane w niniejszym dokumencie będą finansowane ze środków 

zewnętrznych oraz własnych. Planowane gminne inwestycje są spójne z Wieloletnią Prognozą 

Finansową Gminy. Przewiduje się pozyskanie zewnętrznego wsparcia finansowego w formie 

bezzwrotnych dotacji i preferencyjnych pożyczek. 

11Podsumowanie  

Wychodząc naprzeciw trendom zmierzającym do redukcji emisji gazów 

cieplarnianych, a także w trosce o środowisko naturalne, gmina Pokój przystąpiła do 

opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Plan ten jest dokumentem 

strategicznym i obejmuje działania, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza jak  

i redukcji gazów cieplarnianych. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Pokój ma za zadanie przyczynić się do 

osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: 

1)redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

2) redukcji zużycia energii finalnej, 

3)zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, 

Określone cele w ramach niniejszego dokumentu są powiązane i spójne z priorytetami 

i działaniami dokumentów strategicznych na poziomie Unii Europejskiej, krajowym, 

wojewódzkim i lokalnym. Cele zostaną osiągnięte poprzez wykonanie Planu tj. realizacje 

zaplanowanych zadań, a to z kolei wiąże się z koniecznością finansowania zadań nie tylko z 

własnego budżetu, ale i ze środków zewnętrznych pozyskanych w formie dotacji i pożyczek 

preferencyjnych środków krajowych i unijnych. 

Podsumowując: dokument PGN zwiększy szanse rozwoju gospodarczego gminy. Posiadanie 

Planu gospodarki niskoemisyjnej będzie bowiem wpływać na możliwość uzyskania wsparcia 

dla zaplanowanych inwestycji ze środków finansowych Unii Europejskiej. Wdrożenie PGN to 

także szansa na czystsze powietrze, a tym samym poprawa warunków życia. 
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