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1. WSTĘP
Polska od chwili rozpoczęcia ustrojowych i gospodarczych przemian w końcu lat
osiemdziesiątych XX wieku, podejmuje działania w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.
Transformacja polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym powinna się odbywać
z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, kreując nowe szanse i przewagi
konkurencyjne.
Finalne zużycie energii i emisja dwutlenku węgla w gminie zależą ̨ od wielu czynników:
struktury gospodarki i rodzajów prowadzonej działalności, poziomu aktywności
gospodarczej, liczby ludności, gęstości zaludnienia, charakterystyki zasobów budowlanych,
struktury użytkowania terenu, zastosowania i stopnia rozwoju różnych modeli transportu,
a także postaw mieszkańców i innych interesariuszy Planu.
Celem opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki” jest
wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, tj.
1. redukcji emisji gazów cieplarnianych,
2. zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
3. redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.
Planowane w niniejszym dokumencie działania zmierzają do poprawy jakości
powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów
dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są ̨ programy ochrony powietrza (POP).
W „Programie ochrony powietrza dla strefy opolskiej” nie stwierdzono przekroczenia
ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń dla pyłów PM2,5 oraz PM10 w Gminie
Strzeleczki. Dla całej strefy opolskiej, w skład której wchodzi Gmina Strzeleczki, stwierdzono
natomiast przekroczenia ponadnormatywnych stężeń benzo(a)pirenu.
Opracowanie bazy danych, zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane
informacje, pozwoliło na ocenę gospodarki energią w gminie oraz w jej poszczególnych
sektorach i obiektach. Określenie wielkości emisji dwutlenku węgla na obszarze Gminy
Strzeleczki umożliwiło określenie długoterminowej strategii oraz zaplanowanie działań,
zmierzających do ograniczenia wielkości emisji, a także do wskazania możliwych źródeł
finansowania zadań.
Podstawa prawna
„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki” (w dalszej części dokumentu
zwany także „Planem”) został opracowany na podstawie umowy zawartej w dniu 3 stycznia
2017 r. pomiędzy Gminą Strzeleczki a ECO-ART Sp. z o. o.
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Dokument został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353).
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2. STRESZCZENIE
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki” obejmuje obszar Gminy
Strzeleczki.
Celem strategicznym realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Strzeleczki” jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy jednoczesnym zapewnieniu
zrównoważonego rozwoju Gminy i dążeniu do redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawa
efektywności energetycznej i związanego z tym zmniejszenia zużycia energii finalnej, a także
zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii na terenie gminy
oraz poprawa jakości powietrza.
W dokumencie zawarta została diagnoza stanu obecnego, analiza SWOT, a także
wyznaczono obszary problemowe. Określono cele strategiczne i szczegółowe realizacji
gospodarki niskoemisyjnej, przedstawiono metodykę inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla.
Scharakteryzowane zostały sektory finalnego zużycia energii oraz baza danych emisji.
Opracowano wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla, określony został cel
redukcyjny oraz obszary priorytetowe działań, a także wskazano procedurę wprowadzania
zmian w dokumencie oraz ustalono wskaźniki monitorowania jego realizacji. Omówione
zostały aspekty organizacyjne i pozainwestycyjne realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej,
tj. koordynacja realizacji Planu i struktury organizacyjne, zasoby ludzkie, zaangażowanie
interesariuszy i podnoszenie ich świadomości ekologicznej, „zielone” zamówienia publiczne
oraz wskazania dla planowania przestrzennego.
Inwentaryzacja bazowa (BEI) stanowi trzon dokumentu pn. „Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki”. Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie
z metodyką, zawartą w poradniku „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej
energii (SEAP)” (zw. dalej także „SEAP”). Wyniki inwentaryzacji bazowej stanowią punkt
wyjścia dla władz Gminy Strzeleczki, do podjęcia działań zmierzających do osiągnięcia celów
określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym (3x20) i Protokole z Kioto.
Podstawowym celem opracowania jest ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku poprzez
wdrożenie zaprojektowanego planu działań obejmującego wszystkie obszary, na które
władze lokalne mają wpływ.
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Zgodnie z wytycznymi Poradnika „SEAP” za rok bazowy powinno przyjąć się rok,
w stosunku do którego władze lokalne będą się starały ograniczyć wielkość emisji CO2 do
roku 2020. Zaleca się, by jako rok bazowy wybrać rok 1990, a jeżeli władze lokalne nie
dysponują danymi umożliwiającymi sporządzenie inwentaryzacji emisji dla roku 1990, mogą
wybrać inny, dla którego są w stanie zgromadzić pełne i wiarygodne dane. Dla Gminy
Strzeleczki i jej jednostek organizacyjnych jako rok bazowy wybrano rok 2015, dla którego
możliwe było pozyskanie najbardziej pełnych i wiarygodnych danych o zużyciu energii
finalnej w poszczególnych sektorach.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY STRZELECZKI

Zgodnie z wytycznymi poradnika „SEAP” wyniki inwentaryzacji emisji oraz końcowego
zużycia energii w roku bazowym podzielone zostały na dwa główne podsektory
w odniesieniu do sektora publicznego i prywatnego:
1. budynki, wyposażenie/urządzenia, usługi i przemysł,
2. transport.
W skład inwentaryzowanego sektora publicznego wchodzą: budynki użyteczności
publicznej, komunalne budynki mieszkalne, komunalne oświetlenie publiczne,
wyposażenie/urządzenia komunalne, gminny tabor transportowy oraz transport publiczny.
W skład sektora prywatnego wchodzą budynki mieszkalne (jedno- i wielorodzinne), usługi,
przemysł, transport komercyjny i prywatny. Inwentaryzacją objęto ponadto lokalną
produkcję energii elektrycznej i energii cieplnej na potrzeby interesariuszy.
W wyniku inwentaryzacji bazowej stwierdzono, że łącznie w sektorze publicznym
i prywatnym finalne zużycie energii w gminie wynosiło 69.676 MWh, z czego 84% przypadało
na podsektor budynki, wyposażenie i urządzenia, a 16% na transport.
Na podstawie zaplanowanych do realizacji działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej
oszacowano także planowane efekty ekologiczne wyliczone względem roku bazowego. Cel
redukcyjny wynikający z zaplanowanych działań określony został w następujących
wielkościach: 7.255 MWh/rok (-10,41% względem roku bazowego) dla zużycia energii
finalnej, 2.057 Mg CO2/rok (-7,79% względem roku bazowego) dla wielkości emisji
dwutlenku węgla oraz wzrost zużycia energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, innych niż
biomasa leśna, o 1.708 MWh/rok (udział zużycia energii wyprodukowanej z OZE w roku 2020
powinien wynieść 22,56%).
Rzeczywiste wartości wskaźników, które zostaną osiągnięte w 2020 r. uzależnione są
od wielu czynników, na które samorząd lokalny nie ma możliwości oddziaływania lub posiada
taką możliwość jedynie w ograniczonym zakresie, takich jak: struktura gospodarki, wzrost
gospodarczy, liczba ludności, gęstość zaludnienia, charakterystyka zasobów budowlanych,
struktura użytkowania terenu, możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację
inwestycji, a także postawy mieszkańców i innych interesariuszy. W celu osiągnięcia
zakładanych celów powinny być podejmowane działania zmierzające do zmniejszenia zużycia
energii finalnej, a co za tym idzie zmniejszenia emisji CO2.
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W wyniku przeprowadzonej analizy wyników inwentaryzacji bazowej emisji dwutlenku
węgla na terenie Gminy Strzeleczki zidentyfikowano priorytetowe obszary działań. Należą
do nich:
 obiekty Gminy Strzeleczki i jednostek organizacyjnych, jako te, na które władze
lokalne mają największy wpływ i gdzie zaplanowane zadania mogą być przykładem
wdrażania dobrych praktyk dla mieszkańców i innych interesariuszy, jak również
pozostałe obiekty użyteczności publicznej,
 budownictwo mieszkaniowe, jako sektor, który ma najbardziej istotny wpływ na
wielkość emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Strzeleczki,
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transport jako sektor, w którym odnotowuje się wzrost finalnego zużycia energii oraz
wzrost oszacowanej emisji dwutlenku węgla,
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, innych niż biomasa leśna.

Wykaz działań (zadań) i środki zaplanowane obejmują cały okres objęty planem. Plan
działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki w Gminie Strzeleczki został opracowany
kompleksowo w perspektywie do 2020 r. Obejmuje on działania inwestycyjne, działania
z zakresu mobilności oraz działania pozainwestycyjne. Dla każdego z planowanych działań
wskazano zakres odpowiedzialności, harmonogram (ramy czasowe, zgodnie z terminami
realizacji zadań, mogące wykraczać poza 2020 r.), oszacowano koszty realizacji
przedsięwzięć, wskazano możliwe źródła finansowania i przyjęto wskaźniki monitorowania
realizacji założonych celów. W dokumencie podkreślono, iż w ramach realizacji Planu
wspierane będą wszelkie działania, mające na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla,
podejmowane zarówno przez Gminę Strzeleczki, jednostki organizacyjne gminy, pozostałych
zarządców i właścicieli budynków użyteczności publicznej, mieszkańców Gminy, jednostki
usługowe i przemysłowe, prowadzące działalność na obszarze Gminy.
Działania zapisane w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki”
zmierzają do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano
przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są
programy ochrony powietrza (POP). W „Programie ochrony powietrza dla strefy opolskiej”
nie stwierdzono przekroczenia ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń dla pyłów PM2,5
oraz PM10 w Gminie Strzeleczki. Dla całej strefy opolskiej, w skład której wchodzi Gmina
Strzeleczki, stwierdzono natomiast przekroczenia ponadnormatywnych stężeń
benzo(a)pirenu.
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki” i zawarte w nim działania są
spójne z kierunkami wyznaczonymi w następujących dokumentach wyższego rzędu na
poziomie unijnym, krajowym, wojewódzkim oraz powiatowym: Strategia Europa 2020,
Strategia Rozwoju Kraju 2020, Polityka Klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów
cieplarnianych w Polsce do roku 2020, Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Krajowy
Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej, Krajowy Plan Działania w zakresie
energii ze źródeł odnawialnych, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,
Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Strategia „Bezpieczeństwo
Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 roku, Strategia Zrównoważonego Rozwoju
Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020, Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego
do 2020 r., Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, Program
ochrony powietrza dla strefy opolskiej, Strategia Rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata
2014-2020, Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej,
Strategia Rozwoju Powiatu Krapkowickiego do roku 2020.
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Ponadto „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki” i zawarte w nim
działania są spójne z kierunkami wyznaczonymi w gminnych dokumentach
programowych, tj.
 Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Strzeleczki,
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Strzeleczki,
obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Strzeleczki na lata 2011-2014
z perspektywą na lata 2015-2018,
Strategią rozwoju Gminy Strzeleczki na lata 2005-2018.
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Dokument został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353).
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3. STRATEGIA DZIAŁAŃ NA RZECZ GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
Gospodarka niskoemisyjna stanowi jeden z podstawowych obszarów interwencji,
które realizowane będą w latach 2014-2020 w krajach Unii Europejskiej. Budowanie
gospodarki niskoemisyjnej wpisuje się w realizację celów określonych w głównym
dokumencie kierunkowym dla Polityki Spójności – Strategia Europa 20201. Strategia „Europa
2020” jest dziesięcioletnią strategią Unii Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia, zapoczątkowaną w 2010 r.
Strategia Europa 2020 jako strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane
priorytety:
1. rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji,
2. rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów,
bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej,
3. rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: 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 Europejska2:
 o 20% zredukuje emisję gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji
z 1990 r.
 o 20% zwiększy efektywność energetyczną, w stosunku do prognoz na rok 2020,
 zwiększy udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii do 20% (dla Polski
- do 15%),
 zwiększy udział biopaliw w ogólnej konsumpcji paliw transportowych co najmniej
do 10%.
Strategia Rozwoju Kraju 20203
Strategia Rozwoju Kraju 2020 jest elementem systemu zarządzania rozwojem kraju,
określonym w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
1
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Komunikat Komisji EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu, Bruksela, 3.3.2010KOM(2010) 2020.
2
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez
państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020
zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych, Dz.U. UE Nr L 140/136, 5.6.2009.
3
Uchwała Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020, MP z 2012 r.,
poz. 882.
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(Dz.U. 2016 poz. 383). Obejmuje także swym zakresem działania wynikające z pakietu
energetyczno-klimatycznego.
Konkurencyjna gospodarka to gospodarka dysponująca odpowiednimi, efektywnie
wykorzystywanymi zasobami energii, pozwalającymi na dynamiczny wzrost. Wzrost
efektywności energetycznej gospodarki oraz większe wykorzystanie źródeł odnawialnych
będzie sprzyjać zmniejszaniu emisji CO2 i realizacji zobowiązań wynikających z pakietu
klimatyczno-energetycznego. Warunkiem realizacji celów rozwojowych kraju, obok dostępu
do energii, jest także przyjazne człowiekowi środowisko, będące podstawą jego egzystencji
i służące zaspokajaniu licznych potrzeb.
W Strategii wskazano, iż rosnące zapotrzebowanie na surowce i energię wynika
przede wszystkim ze zmian społeczno-gospodarczych, powiązanych z szybkim wzrostem
gospodarczym oraz rosnącym poziomem życia. Podejmowane działania powinny być
skoncentrowane na ograniczaniu energo- i materiałochłonności gospodarki, przy
jednoczesnej maksymalizacji efektu ekonomicznego. Takie podejście powinno umożliwić
dostarczanie niezbędnej do rozwoju ilości surowców i energii, przy zmniejszeniu
negatywnego wpływu na środowisko.
Polityka Klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do
roku 20204
Celem strategicznym realizacji polityki klimatycznej jest włączenie się Polski do
działań społeczności międzynarodowej na rzecz ochrony klimatu globalnego poprzez
wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w zakresie poprawy wykorzystania
energii, zwiększania zasobów leśnych i glebowych kraju, racjonalizacji wykorzystania
surowców i produktów przemysłu oraz racjonalizacji zagospodarowania odpadów, w sposób
zapewniający osiągniecie maksymalnych, długoterminowych korzyści gospodarczych,
społecznych i politycznych.5
W sektorze użyteczności publicznej, usług i gospodarstw domowych należy
uwzględnić m.in. poprawę sprawności wytwarzania i przesyłania ciepła sieciowego i energii
elektrycznej oraz zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego do produkcji energii,
implementację działań takich jak: termomodernizacja budynków mieszkalnych, wymiana
i doszczelnianie okien, zmiana obowiązujących norm ochrony cieplnej nowych budynków,
wprowadzenie certyfikatów energetycznych dla budynków, czy rozbudowa odnawialnych
źródeł energii (ograniczenie emisji gazów cieplarnianych CO2 i N2O).

4
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„Polityka klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020”, dokument przyjęty
przez
Radę
Ministrów
4
listopada
2003
r.
(dostępne:
https://www.mos.gov.pl/g2/big/
2009_04/795c8de385204a0afd1e387e453831b7.pdf).
5
W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2012 r. w sprawie racjonalnego wdrażania polityki
klimatycznej (M.P. 2012, poz. 807) krytycznie oceniono propozycje Komisji Europejskiej dotyczące długookresowych celów
w dziedzinie budowy gospodarki niskowęglowej, zgodnie z którymi do 2020 roku redukcja emisji gazów cieplarnianych
powinna wynieść ́ 20%, a do roku 2050 80-95%.
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Polityka energetyczna Polski do 2030 roku6









Podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są:̨
poprawa efektywności energetycznej,
wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, w tym tworzenie warunków dla
wzmacniania pozycji konkurencyjnej polskich podmiotów energetycznych na rynku
regionalnym (ponadnarodowym),
dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie
energetyki jądrowej,
rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,
rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,
ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

Realizując działania zgodnie z tymi kierunkami, polityka energetyczna będzie dążyła
do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego kraju przy zachowaniu zasady zrównoważonego
rozwoju. Wśród narzędzi realizacji polityki energetycznej wymieniono zhierarchizowane
planowanie przestrzenne, zapewniające realizację priorytetów polityki energetycznej,
planów zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe gmin oraz planów
rozwoju przedsiębiorstw energetycznych.
Wskazane w dokumencie kierunki działań na rzecz poprawy efektywności
energetycznej obejmują:
 ustalanie narodowego celu wzrostu efektywności energetycznej,
 wprowadzenie systemowego mechanizmu wsparcia dla działań służących realizacji
narodowego celu wzrostu efektywności energetycznej,
 stymulowanie rozwoju kogeneracji poprzez mechanizmy wsparcia, z uwzględnieniem
kogeneracji ze źródeł poniżej 1 MW, oraz odpowiednią politykę gmin,
 stosowanie obowiązkowych świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków
oraz mieszkań przy wprowadzaniu ich do obrotu oraz wynajmu,
 oznaczenie energochłonności urządzeń i produktów zużywających energię oraz
wprowadzenie minimalnych standardów dla produktów zużywających energię,
 zobowiązanie sektora publicznego do pełnienia wzorcowej roli w oszczędnym
gospodarowaniu energią,
 wsparcie inwestycji w zakresie oszczędności energii,
 wspieranie prac naukowo-badawczych w zakresie nowych rozwiązań i technologii
zmniejszających zużycie energii we wszystkich kierunkach jej przetwarzania oraz
użytkowania,
 zastosowanie technik zarzadzania popytem,
 kampanie informacyjne i edukacyjne, promujące racjonalne wykorzystanie energii.
Działania na rzecz rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE)
obejmują:
6
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wypracowanie ścieżki dochodzenia do osiągnięcia 15% udziału OZE w zużyciu energii
finalnej w sposób zrównoważony, w podziale na poszczególne rodzaje energii:
energię elektryczną, ciepło i chłód oraz energię odnawialną w transporcie,
 utrzymanie mechanizmów wsparcia dla producentów energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych,
 utrzymanie obowiązku stopniowego zwiększania udziału biokomponentów
w paliwach transportowych,
 wprowadzenie instrumentów zachęt do szerszego wytwarzania ciepła i chłodu
z odnawialnych źródeł energii,
 wdrożenie kierunków budowy biogazowni rolniczych, przy założeniu powstania do
roku 2020 średnio jednej biogazowni w każdej gminie,
 stworzenie warunków ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych
dotyczących budowy farm wiatrowych na morzu,
 utrzymanie zasady zwolnienia z akcyzy energii pochodzącej z OZE,
 bezpośrednie wsparcie budowy nowych jednostek OZE i sieci elektroenergetycznych,
 stymulowanie rozwoju potencjału polskiego przemysłu, produkującego urządzenia
dla energetyki odnawialnej,
 wsparcie rozwoju technologii oraz budowy instalacji do pozyskiwania energii
odnawialnej z odpadów zawierających materiały ulegające biodegradacji,
ocena możliwości energetycznego wykorzystania istniejących urządzeń piętrzących,
stanowiących własność Skarbu Państwa, poprzez ich inwentaryzację, ramowe określenie
wpływu na środowisko oraz wypracowanie zasad ich udostępniania.
Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej7
Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej został opracowany
na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. nr 94
poz. 551, z późn. zm.). Cel indykatywny w zakresie oszczędności energii na 2016 r., wyrażony
w jednostce bezwzględnej, został określony na poziomie 53.452 GWh (zarówno w planie
z 2007 r., jak i 2011 r.). Pośredni krajowy cel w zakresie oszczędności energii na 2010 r. został
ustalony na poziomie 2% średniego krajowego zużycia energii finalnej, a na rok 2016 - 9%
tego zużycia.
W art. 10 ww. ustawy zdefiniowano zadania jednostek sektora publicznego
w zakresie efektywności energetycznej. Wskazano, iż powinny być stosowane co najmniej
dwa z niżej wymienionych środków poprawy efektywności energetycznej:
 umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego
poprawie efektywności energetycznej,
 nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się ̨ niskim
zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji,
 wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie,
instalację lub pojazd, charakteryzujące się ̨ niskim zużyciem energii oraz niskimi
7
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kosztami eksploatacji,
nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo
przebudowa lub remont użytkowanych budynków,
sporządzenie audytu energetycznego eksploatowanych budynków o powierzchni
użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem
lub zarządcą.

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej8
Drugi Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011
przedstawia informacje o postępie w realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego
gospodarowania energią i podjętych działaniach mających na celu usunięcie przeszkód
w realizacji tego celu. Został opracowany w związku z obowiązkiem przekazywania Komisji
Europejskiej sprawozdań na podstawie dyrektywy w sprawie efektywności końcowego
wykorzystania energii i usług energetycznych 2006/32/WE (Dz. Urz. L 114 z 27.04.2006, str.
64) oraz dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 2010/31/WE (Dz.
Urz. L 153 z 18.06.2010, str. 13). Krajowy plan działań zawiera opis działań na rzecz poprawy
efektywności energetycznej podejmowanych i planowanych w Polsce w związku z realizacją
celów na lata 2010 i 2016.
W dokumencie wskazano, iż głównymi przeszkodami w rozwoju środków poprawy
efektywności energetycznej oraz realizacji pierwszego Krajowego Planu Działań dotyczącego
efektywności energetycznej były:
 zbyt małe zainteresowanie środkami w zakresie oszczędności energii ze strony
przedsiębiorstw energetycznych,
 brak zachęt w postaci taryf faworyzujących użytkowników racjonalnie korzystających
z energii,
 zbyt małe wsparcie dla działań zwiększających oszczędności energii podejmowanych
przez społeczeństwo,
 bariery finansowe,
 słaby efekt działań energooszczędnych podejmowanych przez gospodarstwa
domowe,
 niewielka wiedza i niska świadomość użytkowników energii.
Po przeprowadzeniu analizy istniejących programów i środków poprawy efektywności
energetycznej oraz planowanych w ramach polityk krajowych dokonano wyboru działań
priorytetowych i wprowadzono dodatkowe środki, które zapewnią realizację krajowego celu
w zakresie oszczędnego gospodarowania energią.

8
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Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 20149
Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 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.) oraz zgodnie z art. 24 ust. 2 i Załącznikiem
XIV do dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz. Urz. L315
z 14.11.2012, str. 1).
Krajowy plan działań zawiera opis środków poprawy 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., zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności
końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającej dyrektywę ̨ Rady
93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 64).
W dokumencie podkreślono, iż Polska osiągnęła postęp w realizacji krajowego celu
w zakresie oszczędnego gospodarowania energią. Efektem wzrostu PKB szybszego od tempa
zużycia energii jest zaobserwowana malejąca energochłonność pierwotna i finalna,
z wyjątkiem 2010 r. W latach 2006-2009 tempo poprawy przekroczyło 5% w przypadku
energochłonności pierwotnej i wyniosło blisko 4% w przypadku energochłonności finalnej.
W krajowym planie działań określono następujące środki poprawy efektywności
energetycznej, które powinny zapewnić realizację celów w perspektywie do 2020 r.:
 środki horyzontalne: system zobowiązujący do efektywności energetycznej (białe
certyfikaty), Program Priorytetowy: Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE), Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Priorytet Inwestycyjny 4.iv.) Rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji na średnich i niskich
poziomach napięcia, kampanie informacyjno-edukacyjne,
 środki w zakresie efektywności energetycznej budynków i w instytucjach
publicznych: Fundusz Termomodernizacji i Remontów, System Zielonych Inwestycji
(zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, zarządzanie energią
w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych), Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Priorytet Inwestycyjny 4.iii.) Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym
w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym, dopłaty do kredytów na
budowę domów energooszczędnych, Program Operacyjny PL04 - „Oszczędzanie
energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu
Finansowego EOG w latach 2009-2014 (obszar nr 5 – efektywność energetyczna
i obszar nr 6 – energia odnawialna), LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności
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Publicznej, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) 2007-2013
(Działanie 9.3) - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne, Regionalne Programy Operacyjne na lata 20142020,
środki efektywności energetycznej w przemyśle i MŚP: wsparcie przedsiębiorców
w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki (audyt energetyczny/
elektroenergetyczny przedsiębiorstwa, zwiększenie efektywności energetycznej,
program dostępu do instrumentów finansowych dla MŚP, inwestycje
energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach, Program POIŚ 2007-2013
działanie 9.1 - Wysokosprawne wytwarzanie energii, działanie 9.2 - Efektywna
dystrybucja energii, Priorytet Inwestycyjny 4.ii. - Promowanie efektywności
energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach,
Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020,
środki efektywności energetycznej w transporcie: Program POIŚ 2007-2013 działanie
7.3 - Transport miejski w obszarach metropolitalnych, działanie 8.3 - Rozwój
inteligentnych systemów transportowych, System Zielonych Inwestycji. Część 7 GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski, Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, Regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020,
efektywność wytwarzania i dostaw energii: Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 Priorytet Inwestycyjny 4.v. - 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,
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet Inwestycyjny
4.vii. - Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii
elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych10
Ogólny cel krajowy dotyczący udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym
zużyciu energii brutto w 2020 r. został ustalony na 15%. W Planie przedstawione zostały cele
sektorowe oraz ścieżki osiągniecia przez Polskę ̨ w 2020 r. wymaganego udziału energii
ze źródeł odnawialnych w podziale na sektor energii elektrycznej, sektor ogrzewania
i chłodzenia oraz transport.
W zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) w obszarze elektroenergetyki
przewidywany jest rozwój źródeł opartych na energii wiatru oraz biomasie. Założono
ponadto wzrost liczby małych elektrowni wodnych. W zakresie rozwoju OZE w obszarze
ciepła i chłodu prognozowane jest utrzymanie dotychczasowej struktury rynku, przy
uwzględnieniu rozwoju geotermii oraz energii słonecznej. W obszarze transportu założono
zwiększanie udziału biopaliw i biokomponentów w paliwach transportowych.

10
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Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, uchwała Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2010 r.;
Uzupełnienie do Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, z dnia 2 grudnia 2011 r. (dostępne:
http://www.me.gov.pl/files/upload/12326/KPD_RM.pdf).
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Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 203011
W dokumencie przedstawiono wizję zagospodarowania przestrzennego kraju,
określono cele i kierunki polityki zagospodarowania kraju oraz wskazano zasady oraz
mechanizmy koordynacji i wdrażania publicznych polityk rozwojowych, mających istotny
wpływ terytorialny. Podkreślono, iż planowanie inwestycji infrastrukturalnych wymaga
indywidualizacji podejścia do zapobiegania fragmentacji przestrzeni przyrodniczej i ochrony
dziedzictwa naturalnego, w połączeniu z dbałością o stan środowiska i jakości życia
w zakresie zależnym od stanu przestrzeni.
Zmniejszanie obciążenia środowiska emisjami zanieczyszczeń realizowane będzie
przede wszystkim poprzez planowanie w procesie urbanizacji i budowy infrastruktury
technicznej struktur pozwalających na zmniejszenie zapotrzebowania na przestrzeń i energię
oraz obniżających emisję gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń pyłowych i hałasu, także
w drodze kompensacji przez wzrost zdolności pochłaniania dwutlenku węgla. Zmiany
technologiczne, takie jak rozwój energooszczędnych technologii, rozwój „zielonej”
energetyki oraz nowe technologie w transporcie mogą prowadzić do zmniejszenia bariery
energetycznej rozwoju przestrzennego. W dokumencie wskazano, iż istnieje potrzeba
zwiększenia spójności na poziomie krajowym między lepiej rozwiniętymi obszarami Polski,
a obszarami o niskim poziomie rozwoju.
Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN)12
Celem głównym Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej jest
rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju.
Przestawienie obecnie funkcjonującej gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną będzie
wymagało zaangażowania wszystkich sektorów. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy
uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju determinowany będzie przez działania
polityczne, gospodarcze i społeczne.
Cele szczegółowe NPRGN, których realizacja powinna sprzyjać osiągnięciu celu
głównego zostały określone jako:
1. Niskoemisyjne wytwarzanie energii. Energia jest niezbędna na każdym etapie
gospodarki o zamkniętym obiegu, stąd tak ważne jest, by pozyskiwać ją w sposób
przyjazny środowisku i po możliwie najniższej cenie.
2. Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, w tym odpadami,
skutkująca redukcją odpadów na składowiskach i zwiększeniem stopnia ich
powtórnego wykorzystania.
3. Rozwój zrównoważonej produkcji, obejmujący przemysł, budownictwo i rolnictwo.
W ramach celu kluczowe jest zidentyfikowanie działań przyczyniających się do
11
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Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030, M.P. 2012, poz. 252.
12
Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjęte uchwałą Rady Ministrów z dnia 16
sierpnia 2011 r. (dostępne: https://www.mr.gov.pl/media/17106/NPRGN.pdf) oraz Narodowy Programu Rozwoju
Gospodarki Niskoemisyjnej – projekt z dnia 4 sierpnia 2015 r.
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wytwarzania produktów, które nie tylko będą bardziej przyjazne środowisku, ale po
zakończonym cyklu życia staną się ponownym zasobem.
4. Transformacja niskoemisyjna w dystrybucji i mobilności, obejmująca sektor
transportu i handlu.
5. Promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji. Bez zmian w sferze świadomości nie
jest możliwe wykreowanie popytu na zrównoważone produkty, a tym samym
przejście od gospodarki linearnej do cyrkularnej.
Realizacja celu głównego i celów szczegółowych NPRGN powinna ułatwić adaptację
wszystkich sektorów do wymogów gospodarki niskoemisyjnej.
Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 roku”13
Strategia jest uszczegółowieniem zapisów „Strategii Rozwoju Kraju 2020” w zakresie
energetyki i środowiska oraz stanowi ogólną ̨ wytyczną dla „Polityki energetycznej Polski”
i innych programów rozwoju. Koresponduje z celami rozwojowymi, ujętymi w Strategii
„Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, sprzyjającego włączeniu
społecznemu oraz celami pakietu klimatyczno-energetycznego. Głównym celem Strategii jest
zapewnienie wysokiej jakości życia obecnym i przyszłym pokoleniom, z uwzględnieniem
ochrony środowiska, oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju
nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo
energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę. Szczegółowe cele i kierunki
Strategii to:
 zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska,
 zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia
w energię poprzez lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii i poprawę
efektywności energetycznej,
 zapewnienie bezpieczeństwa dostaw importowanych surowców energetycznych,
 modernizacja sektora elektroenergetyki zawodowej,
 rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii oraz umacnianie pozycji odbiorcy,
 wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii,
 rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich,
 poprawa stanu środowiska.
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-202014
Dążąc do przybliżenia wizji zaplanowanej w perspektywie 2020 r. cel ogólny rozwoju
obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa zdefiniowano jako poprawę jakości życia
na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym
rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju. Wskazano przy tym na poprawę
warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawę ich dostępności przestrzennej, wzrost
13
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Uchwała Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i
Środowisko – perspektywa do 2020 roku”.
14
Uchwała nr 163 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi,
rolnictwa i rybactwa” na lata 2012-2020, M.P. 2012, poz. 839.
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produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego oraz ochronę środowiska
i adaptację do zmian klimatu na obszarach wiejskich jako działań, zmierzających do bardziej
efektywnego korzystania z zasobów i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
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4. DIAGNOZA STANU AKTUALNEGO
Diagnoza stanu aktualnego została wykonana na podstawie analizy dokumentów
programowych na poziomie województwa i gminy, mających istotny wpływ na realizację
celów z zakresu dążenia do osiągnięcia celów gospodarki niskoemisyjnej w Gminie
Strzeleczki.
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki” i zawarte w nim działania są
spójne z kierunkami wyznaczonymi w dokumentach wyższego rzędu, opisanymi
w niniejszym rozdziale.
Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.15
Wizja regionu w 2020 r. zakłada, iż województwo opolskie to wielokulturowy region
wykształconych, otwartych i aktywnych mieszkańców, z konkurencyjną i innowacyjną
gospodarką oraz z przyjaznym środowiskiem życia. Strategia Rozwoju Województwa
Opolskiego do 2020 r. określa najważniejsze kierunki rozwoju regionu, będące odpowiedzią ̨
na zdefiniowane wyzwania rozwojowe. W ramach wyzwania 3. pn. Atrakcyjne obszary
do zamieszkania, inwestowania i wypoczynku, zdefiniowano cel strategiczny wysoka jakość
środowiska, w którym postawiono następujące cele operacyjne:
 poprawa stanu środowiska poprzez rozwój infrastruktury technicznej,
 wspieranie niskoemisyjnej gospodarki,
 kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i bioróżnorodności,
 racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.
Działania, mające służyć realizacji celu operacyjnego 7.2. Wspieranie niskoemisyjnej
gospodarki, zostały określone następująco:
 rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, w tym budowa, rozbudowa i modernizacja
głównych źródeł wytwarzania energii,
 wprowadzenie nowoczesnych, innowacyjnych technologii wytwarzania energii, w tym
propagowanie kogeneracji wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
 rozwój energetyki opartej na OZE, w szczególności energii z biomasy, wiatru, wody,
ciepła z ziemi, słońca,
 poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej
i zakładów przemysłowych,
 rozwój innowacyjnych technologii niskoemisyjnych,
 poprawa jakości powietrza – wdrażanie programów ochrony powietrza.

15
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Uchwała Nr XXV/325/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.
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Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego16
Głównym celem polityki przestrzennej województwa opolskiego jest kształtowanie
struktury przestrzennej, która będzie pobudzała rozwój województwa, zapewniała
konkurencyjność w stosunku do otoczenia zewnętrznego i eliminowała niekorzystne różnice
w warunkach życia wewnątrz regionu. Jako naczelną zasadę ̨ zagospodarowania
przestrzennego województwa opolskiego przyjęto racjonalizację przestrzeni i równoważenie
rozwoju, uwzgledniające niezbędną dynamizację rozwoju, tworzenie warunków wzrostu
efektywności gospodarowania i znacznej poprawy warunków życia mieszkańców.
Głównym celem strategicznym z zakresu energetyki określonym w Planie jest
rozbudowa i modernizacja infrastruktury regionu. Kierunkami realizacji polityki przestrzennej
w tym zakresie są: modernizacja i rozbudowa konwencjonalnych źródeł energii elektrycznej,
przebudowa i rozbudowa sieci najwyższych napięć, modernizacja i budowa linii wysokich
napięć, modernizacja i budowa magistralnych gazociągów wysokiego ciśnienia, gazyfikacja
obszarów pozbawionych sieci gazowej oraz modernizacja systemów ciepłowniczych. Ze
względu na wymogi ekologiczne zakłada się ̨ we wszystkich układach osadniczych i obszarach
zainwestowania stopniową wymianę ̨ stosowanych paliw konwencjonalnych (węgiel) na
paliwa ekologiczne (gaz).
W Planie wskazano ponadto na konieczność wzrostu produkcji energii odnawialnej.
W obszarze województwa istnieją ̨ dogodne warunki dla lokalizacji Małych Elektrowni
Wodnych (MEW), które stanowią ̨ większość planowanych w przyszłości źródeł energii
odnawialnej. Ponadto stwierdzono, iż najlepsze warunki do rozwoju energetyki wiatrowej
występują ̨ w południowej części województwa (powiat nyski, prudnicki i głubczycki) oraz
w północno-wschodniej części regionu (powiat oleski i kluczborski). Najlepsze warunki do
produkcji energii ze spalania słomy występują ̨ w zachodniej części regionu (powiat brzeski,
nyski i namysłowski oraz kluczborski, głubczycki i prudnicki). Energia solarna i geotermalna
ma znaczenie marginalne i występuje w niewielkim zakresie, a główne kierunki działań
powinny obejmować: zastąpienie lokalnych kotłowni przez układy z pompą ciepła
oraz promowanie instalacji kolektorów słonecznych dla celów grzewczych.
Nadrzędnym celem w zakresie komunikacji jest rozwój systemu transportowego
w kierunku zwiększenia dostępności komunikacyjnej województwa i jego strategicznych
obszarów oraz poprawa funkcjonowania tych systemów, a także rozwój bardziej
ekologicznych i efektywnych systemów transportowych, tj.: szynowego i zbiorowego, które
powinny pociągać za sobą ̨ zmniejszenie nadmiernego ruchu samochodowego. Planowane
jest dostosowanie do parametrów klasy G17 drogi wojewódzkiej nr 409 (wraz z budową
obwodnicy Krapkowic), nr 416 oraz drogi wojewódzkiej nr 423 (wraz z budową obwodnicy).
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Uchwała 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.)
17
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. nr 43, poz. 430, z późn. zm.
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Planowane jest także dostosowanie do parametrów klasy Z18 drogi wojewódzkiej nr 415.
Ponadto w ramach usprawnienia funkcjonowania już istniejących połączeń drogowych
między Opolem i głównymi ośrodkami sieci osadniczej oraz autostradą A4, planuje się
przebudowę drogi krajowej nr 45 na odcinkach Obwodnica Północna Miasta Opola – Zawada
i Obwodnica Południowa „Piastowska” - węzeł „Dąbrówka” do parametrów drogi klasy GP o
przekroju dwujezdniowym z ominięciem terenów zainwestowanych.
Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej 19
W dokumencie określono działania, których realizacja powinna doprowadzić
do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza. Konieczne jest zidentyfikowanie przyczyn
występowania ponadnormatywnych stężeń poszczególnych zanieczyszczeń oraz rozważenie
możliwych sposobów ograniczenia emisji ze źródeł mających największy wpływ na jakość
powietrza. Warunkiem realizacji działań naprawczych są ̨ możliwości techniczne,
organizacyjne i finansowe ich przeprowadzenia. W 2012 r. wdrożono do polskiego prawa
zapisy Dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r.
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. Zgodnie z tymi zmianami,
Program ochrony powietrza powinien uwzględniać cele zawarte w innych dokumentach
planistycznych i strategicznych oraz zawierać plan działań krótkoterminowych.
W Gminie Strzeleczki nie stwierdzono przekroczeń normatywnych stężeń pyłów
PM2,5 oraz PM10 w powietrzu. Natomiast jako obszar występowania przekroczeń
normatywnych stężeń benzo(a)pirenu w powietrzu, zidentyfikowano obszar całej strefy
opolskiej. Uznano, że obniżenie wielkości emisji z obszaru całości strefy opolskiej w zakresie
benzo(a)pirenu jest niemożliwe do osiągnięcia, dlatego zadania zaplanowane w celu redukcji
emisji pyłów przyczynią się do obniżenia emisji benzo(a)pirenu.
Dla obszarów ze stwierdzonym przekroczeniem poziomu dopuszczalnego pyłu PM10
wskazano w Programie działania niezbędne do realizacji w celu ograniczenia pyłu
zawieszonego PM10. Obszary te zostały również ujęte w prognozie dotrzymania poziomu
dopuszczalnego dla roku 2020.
W Programie wskazano, że wzrost stężeń następuje w sezonie chłodnym i głównie
w tym okresie odnotowywane są przekroczenia poziomu dopuszczalnego. Wysokie stężenia
pokrywają się z sezonem grzewczym i są spowodowane spalaniem paliw stałych
w indywidualnych źródłach ciepła i lokalnych kotłowniach. Najbardziej narażone na
negatywny wpływ zanieczyszczenia powietrza są obszary z gęstą zabudową, w których udział
terenów zielonych jest niewielki. W tych rejonach zwiększony jest również wpływ niskiej
emisji oraz emisji liniowej powodowanej ruchem komunikacyjnym.

18

Tamże
Uchwała Nr XXXIV/417/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013 r. w sprawie przyjęcia
„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 działań́ krótkoterminowych”.
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W związku z powyższym w Programie zapisano katalog działań naprawczych
mających prowadzić do ograniczenia emisji ze źródeł powierzchniowych. Należą do nich:
 wymiana dotychczasowych kotłów węglowych o niskiej sprawności na kotły zasilane
gazem, ogrzewanie elektryczne lub olejowe,
 podłączenie do sieci cieplnej,
 zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodernizację obiektów
budowlanych,
 ewentualnie wymiana dotychczasowych kotłów węglowych na nowoczesne kotły
węglowe (paliwo: węgiel, orzech, groszek) zasilane automatycznie ale tylko na
terenach, gdzie nie jest możliwe doprowadzenie gazu czy sieci ciepłowniczej,
 zastosowanie kolektorów słonecznych,
 zastosowanie pomp ciepła.
Ponadto, podkreśla się konieczność promowania oraz popularyzacji najlepszych
praktyk w dziedzinie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w tym rozwiązań
technologicznych, administracyjnych i finansowych, promowanie energooszczędnych
materiałów w budownictwie etc., wspieranie budownictwa energooszczędnego i pasywnego
poprzez system audytów energetycznych i remontowych.

Strona 22

W zakresie realizacji przez Gminę Strzeleczki poszczególnych działań naprawczych
wpisanych do harmonogramu rzeczowo-finansowego w Programie ochrony powietrza dla
strefy opolskiej:
 działanie naprawcze SOp19 – Modernizacja ogrzewania węglowego w budynkach
użyteczności publicznej w powiatach województwa opolskiego jest w trakcie
realizacji,
 działanie naprawcze SOp20 – Podejmowanie działań na rzecz ograniczania niskiej
emisji zanieczyszczeń do powietrza przez gminy województwa opolskiego znajdujące
się poza obszarami wyznaczonymi w ramach Programu ochrony powietrza jest
w trakcie realizacji,
 działanie naprawcze SOp63 – Wdrożenie, koordynacja i monitoring działań
naprawczych określonych w POP wykonywanych przez poszczególne jednostki jest
w trakcie realizacji,
 działanie naprawcze SOp64 – Prowadzenie działań promujących ogrzewanie
zmniejszające emisję zanieczyszczeń do powietrza i działań edukacyjnych (np. ulotki,
imprezy, akcje szkolne, audycje i inne) w celu uświadamiania mieszkańcom wpływu
zanieczyszczeń na zdrowie jest w trakcie realizacji,
 działanie naprawcze SOp65 – Uwzględnianie w planach zagospodarowania
przestrzennego wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników
nie powodujących nadmiernej „niskiej emisji” oraz projektowanie linii zabudowy
uwzględniając zapewnienie „przewietrzania” miasta ze szczególnym uwzględnieniem
terenów o gęstej zabudowie będzie realizowane w momencie opracowywania lub
aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 działanie naprawcze SOp66 – Kontrola gospodarstw domowych w zakresie
zorganizowanego przekazywania odpadów oraz przestrzegania zakazu spalania
odpadów jest w trakcie realizacji,
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działanie naprawcze SOp68 – Uwzględnianie w zamówieniach publicznych
problemów ochrony powietrza poprzez odpowiednie przygotowywanie specyfikacji
zamówień publicznych, które uwzględniać będą potrzeby ochrony powietrza przed
zanieczyszczeniem jest w trakcie realizacji,
działanie naprawcze SOp69 – Aktualizacja projektów założeń do planów oraz planów
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w gminach będzie
realizowane,
działanie naprawcze SOp75 – Uwzględnianie ograniczenia emisji pyłów na etapie
wydawania i opiniowania pozwoleń jest w trakcie realizacji.

Strategia Rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-202020
W Strategii określono wizję Aglomeracji jako dążenie do tego, aby region ten stał się
„Odrzańską Doliną spełnionego i aktywnego społeczeństwa, żyjącego w przyjaznym
środowisku i w otoczeniu nowoczesnej gospodarki.” Cele strategiczne realizacji zostały
ustalone jako:
 poprawa dostępności komunikacyjnej Aglomeracji Opolskiej,
 rozwój gospodarczy Aglomeracji Opolskiej,
 wysoka jakość edukacji,
 ochrona środowiska,
 rozwój obszarów wiejskich.
W ramach celu szczegółowego I.2: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego
i innych przyjaznych środowisku form mobilności w Aglomeracji Opolskiej jako projekty
strategiczne wskazano m.in.:
 budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego oraz mniejszych węzłów
przesiadkowych
na
terenie
Aglomeracji
Opolskiej:
Opole,
Ozimek,
Gogolin/Krapkowice,
 czystą komunikację publiczną – zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji
zbiorowej Opola i Aglomeracji Opolskiej,
 budowę spójnego systemu ciągów pieszo-rowerowych na terenie Aglomeracji
Opolskiej.
W ramach celu szczegółowego IV.1: Ograniczenie niskiej emisji przez zwiększenie
efektywności energetycznej wyznaczono m.in. następujące zadania do realizacji:
 termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji
Opolskiej,
 budowę i modernizację oświetlenia publicznego.

20
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Uchwała Nr W/9/2014 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020
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Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 21
Gmina Strzeleczki jest sygnatariuszem Strategii Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej, uchwalonej w dniu 10 sierpnia 2015 r. Celem głównym
Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej jest zwiększenie
konkurencyjności Aglomeracji Opolskiej wobec innych obszarów.
Zgodnie z zapisami Strategii wszystkie gminy członkowskie Aglomeracji Opolskiej
borykają się z problemem niskiej konkurencyjności w stosunku do sąsiednich obszarów
funkcjonalnych. Jednym z czterech głównych obszarów problemowych jest pogarszanie się
stanu środowiska naturalnego w wyniku wykorzystania nieefektywnych źródeł energii
i ograniczonego rozwoju zintegrowanego transportu publicznego.
W ramach Priorytetu 2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zastosowanie OZE
w sektorze publicznym wyznaczone zostały dwa cele: 2.1 Zwiększenie efektywności
energetycznej oraz wykorzystania OZE w sektorze publicznym oraz 2.2 Poprawa jakości
powietrza. W ramach wyznaczonych celów zostały wyznaczone kierunki działań: 2.1.1
Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej, 2.2.1 Rozwój
niskoemisyjnego transportu zbiorowego i innych przyjaznych środowisku form mobilności
w Aglomeracji Opolskiej, 2.2.2 Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego. Konieczność
realizacji tych działań wynika z faktu, że Aglomeracja Opolska położona jest na obszarze
o najwyższym w skali kraju obciążeniu środowiska związanym z emisją zanieczyszczeń jak
również wyniki klasyfikacji stref uzyskane w ocenie jakości powietrza za 2012 rok dla
kryterium ochrony zdrowia wskazują, iż dla pyłu PM10, benzo(a)pirenu oraz pyłu PM2,5
przekroczono dopuszczalne poziomy stężeń.
Strategia Rozwoju Powiatu Krapkowickiego do roku 202022
W Strategii określono misję powiatu jako dążenie do zwiększenia jakości realizacji
zadań publicznych i poziomu świadczenia usług, kierując się troską o mieszkańców,
obywatelską odpowiedzialnością za powierzone sprawy publiczne i społeczną partycypacją
w podejmowaniu decyzji.
W ramach obszaru strategicznego III – Infrastruktura został wyznaczony cel
strategiczny 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej. Dla zadanego celu
strategicznego sformułowane zostały cele operacyjne: Rozbudowa, poprawa stanu oraz
utrzymanie dróg oraz Poprawa oraz bezpieczeństwo transportu zbiorowego. Jako zadania do
realizacji wskazano m.in.:
 budowę, modernizację i przebudowę dróg powiatowych do parametrów
normatywnych,
 modernizację obiektów mostowych i infrastruktury hydrotechnicznej na terenie
21
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Powiatu Krapkowickiego do 2020 roku.
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powiatu,
likwidację barier komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
rozwijanie alternatywnych form komunikacji (ciągi piesze i rowerowe),
zwiększenie efektywności i dostępności transportu autobusowego oraz zapewnienie
spójnych i sprawnych połączeń komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem
gmin Walce i Strzeleczki,
wspieranie inicjatywy wymiany taboru komunikacyjnego na nowoczesny
i niskoemisyjny.

W ramach obszaru strategicznego IV – Ekologia został wyznaczony cel strategiczny 1 –
Zachowanie i ochrona zasobów środowiska naturalnego. Dla zadanego celu strategicznego
sformułowane zostały cele operacyjne: Rozwój odnawialnych źródeł energii, Przeciwdziałanie
degradacji środowiska naturalnego oraz Podnoszenie świadomości ekologicznej. Jako
zadania do realizacji wskazano m.in.:
 realizację programu dofinansowania do budowy instalacji solarnych i pomp ciepła dla
gospodarstw domowych i przedsiębiorstw,
 wsparcie działań na rzecz wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz innych
działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji,
 współfinansowanie zakupu nowoczesnych kotłów,
 wsparcie ukierunkowane na likwidację bariery ekonomicznej poprzez programy
dofinansowujące zakup paliwa (np. eko-groszek, olej, gaz) dla osób o niskich
dochodach,
 prowadzenie akcji uświadamiających i programów edukacyjne w szkołach,
 promowanie
wśród
mieszkańców
powiatu
technologii
ekologicznych,
energooszczędnych, przyjaznych dla środowiska.
Strategia Rozwoju Gminy Strzeleczki na lata 2005-2018
Zgodnie z zapisami Strategii misją Gminy Strzeleczki jest „stworzenie poczucia
stabilizacji i perspektyw rozwoju swoim mieszkańcom, dla wzmocnienia ich identyfikacji
z miejscem zamieszkania”. Dodatkowo „kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju
gmina pragnie rozwijać turystykę, rolnictwo i gospodarkę lokalną w oparciu o walory
przyrodnicze, geograficzne i historyczne”.






W ramach realizacji misji ustalono cele strategiczne:
rozwój gospodarczy Gminy,
aktywizacja społeczna i kulturalna wspólnoty lokalnej,
stymulowanie rozwoju turystyki i rekreacji,
rozbudowa i unowocześnianie gminnej infrastruktury technicznej.
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W „Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki na lata 2005-2018” wskazano szereg
planowanych inwestycji, istotnych dla wdrażania gospodarki niskoemisyjnej. Są to między
innymi: modernizacja dróg gminnych i powiatowych, budowa obwodnic w miejscowościach
położonych wzdłuż drogi numer 409, budowa chodników i ścieżek rowerowych na obszarach
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zabudowanych Gminy, rozbudowa i modernizacja systemu wodnego i kanalizacyjnego oraz
optymalizacja gospodarki odpadami na terenie Gminy, etc.
W Strategii podkreśla się konieczność wzmocnienia działań obejmujących edukację
ekologiczną oraz promowanie ochrony środowiska.
Program ochrony środowiska dla Gminy Strzeleczki na lata 2011-2014 z perspektywą na
lata 2015-201823
Naczelną zasadą przyjętą w Programie ochrony środowiska dla Gminy Strzeleczki jest
zasada zrównoważonego rozwoju umożliwiającego jak najlepsze zagospodarowanie
istniejącego potencjału Gminy.
W programie wyróżnione zostały cele krótkookresowe z zakresu gospodarki wodnościekowej obejmujące m.in.:
 przeprowadzenie inwestycji pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:
Strzeleczki, Łowkowice, Komorniki, Dobra,
 wykorzystanie siły wód do produkcji odnawialnej energii.
Do celów średniookresowych w sektorze gospodarki wodno-ściekowej zaliczono:
 rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji.
W programie dodatkowo wyróżnione zostały cele krótkookresowe z zakresu ochrony
powietrza atmosferycznego obejmujące m.in.:
 modernizację systemów grzewczych i eliminację niskiej emisji zanieczyszczeń,
 termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
 promowanie i dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych odbiorców
indywidualnych,
 prowadzenie edukacji ekologicznej oraz zachęcanie i informowanie o możliwości
pozyskania środków finansowych (kredytów preferencyjnych) na wprowadzenie
i stosowanie proekologicznych źródeł energii, źródeł energii odnawialnej (biomasa).
Do celów średniookresowych w sektorze ochrony powietrza atmosferycznego
zaliczono:
 ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza ze spalania paliw w budynkach
należących do gminy,
 opracowanie kompleksowych „założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe",
 opracowanie gminnego studium wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 termomodernizację budynków (docieplanie, wymiana okien, modernizacja instalacji
cieplnych),
 kontrolę i nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska, zakaz
wypalania traw i spalania odpadów na powierzchni ziemi,
 utrzymanie i rozbudowę ścieżek rowerowych, promowanie i poprawa warunków
komunikacji rowerowej,
Uchwała nr XIII/78/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 grudnia 2011 r.
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poprawę stanu technicznego dróg o małej przepustowości i złym stanie technicznym.

W efekcie tych działań nastąpi znaczna poprawa jakości powietrza oraz warunków
życia mieszkańców, a także zmniejszy się emisja pyłów do atmosfery oraz zużycie wody.
Bardzo istotnym elementem jest pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.
W Programie podkreśla się również konieczność wykształcenia u mieszkańców Gminy
Strzeleczki nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia odpowiedzialności za stan i ochronę
środowiska.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki24
Głównym celem rozwoju Gminy Strzeleczki jest rozwój Gminy przy zachowaniu
równowagi między aktywnością gospodarczą, a ochroną środowiska przyrodniczego
i kulturowego oraz rozwój wsi Strzeleczki z uwzględnieniem dążenia do przywrócenia praw
miejskich siedzibie Gminy.
W Studium stwierdzono, że istniejąca infrastruktura drogowa jest wystarczająca
w zakresie połączeń wewnątrzgminnych i zewnętrznych. Niezbędne jest jednak w zakresie
komunikacji zrealizowanie:
 budowy obejść drogowych wsi Dobra, Strzeleczki, Kujawy, Zielina w ciągu drogi
wojewódzkiej numer 409,
 modernizacji w granicach Gminy dróg wojewódzkich numer 409 i 414 oraz 7 dróg
powiatowych,
 modernizacji dróg gminnych wraz z chodnikami na obszarze wsi,
 budowy ścieżek rowerowych,
 rozbudowy sieci parkingów.
W zakresie zaopatrzenia w wodę stwierdzono, że na terenie Gminy Strzeleczki
wszystkie wsie objęte są zbiorowym systemem zaopatrzenia w wodę z ujęć gminnych
w Smolarni oraz w Nowym Budzie. W Nowym Budzie zlokalizowana jest stacja uzdatniania
wody o przepustowości 65m3/h z możliwością rozbudowy do 80m3/h. Bazuje na dwóch
studniach. W lasach na północ od wsi Serwitut zostało wykonane drugie ujęcie wodociągu
grupowego składające się z 3 studni głębinowych. Studnie te mają zgodnie z zapisami
Studium zasilać stację uzdatniania wody o przepustowości 200 m 3/h. Jedynie do
miejscowości Wawrzyńcowice wodociąg doprowadzony jest od ujęcia zlokalizowanego
w sąsiedniej gminie Głogówek. Dodatkowo na terenie Gminy znajdują się dwa wodociągi
zakładowe: wodociąg Stadniny Koni w Kujawach oraz Wodociąg Ośrodka Terapii Nerwic
w Mosznej. Za najbardziej istotny problem uznano budowę zorganizowanego systemu
odprowadzania i pełnego mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków sanitarnych.
W Studium dla zaopatrzenia w gaz wskazuje się na możliwość gazyfikacji Gminy
z gazociągu wysokiego ciśnienia Dn250 Głubczyce-Obrowiec. Wymagane jest sporządzenie
Uchwała nr X/39/99 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 kwietnia 1999 r.
Strona 27

24

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY STRZELECZKI

koncepcji gazyfikacji Gminy lub poszczególnych wsi i wystąpienie do Zakładu Gazowniczego
w Opolu o dostawy gazu.
W granicach Gminy Strzeleczki nie istnieją linie energetyczne o napięciu większym niż
15 kV jak również główne punkty zasilania. Dystrybucja energii elektrycznej odbywa się
poprzez linie 15 kV oraz 50 stacji transformatorowych 15/0,4 kV i linie niskiego napięcia.
Całkowita długość linii 15kV w granicach Gminy wynosi 67 km. W Studium stwierdzono, że
istniejąca sieć elektroenergetyczna jest wystarczająca dla zapotrzebowania oraz umożliwi
dalszą rozbudowę sieci. W Studium zamieszczono zapisy odnośnie przewidywanej linii 400
kV Dobrzeń-Wielopole. W granicach Gminy powinien biec odcinek o długości 2,3 km.
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Dla obszaru Gminy Strzeleczki obowiązują następujące miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego:
1. Uchwała nr XXXII/207/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy mieszkaniowej i usług wsi Dobra.
2. Uchwała nr XXX/188/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeleczki.
Gmina Strzeleczki nie posiada opracowanego planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe. W działaniach zaplanowanych w „Planie gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki” przewidziano opracowanie planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzeleczki25
Działania związane z budową ścieżek i szlaków rowerowych ujęte w Planie
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki są spójne z Wieloletnią Prognozą Finansową
Gminy Strzeleczki, przyjętą uchwałą nr XX/107/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 kwietnia
2016 r. Prognoza obejmuje lata 2016-2021. Przystąpienie do realizacji pozostałych
przedsięwzięć, o których mowa w niniejszym dokumencie, nastąpi niezwłocznie po
zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych.

Uchwała nr XX/107/16 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 kwietnia 2016 r.
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5. CEL STRATEGICZNY I CELE SZCZEGÓŁOWE REALIZACJI GOSPODARKI
NISKOEMISYJNEJ W GMINIE STRZELECZKI
Wizja Gminy Strzeleczki opracowana na podstawie diagnozy stanu aktualnego brzmi
następująco:
Strzeleczki gminą o zrównoważonej i zintegrowanej gospodarce energetycznej,
wykorzystującej odnawialne źródła energii, dążącej do redukcji zużycia energii oraz emisji
dwutlenku węgla o 20% w perspektywie do 2020 r.
Cel strategiczny
Celem strategicznym realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki
jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego
rozwoju Gminy i dążeniu do redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawę efektywności
energetycznej i związanego z tym zmniejszenia zużycia energii finalnej, a także zwiększenia
udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii na terenie Gminy oraz poprawę
jakości powietrza.
Cele szczegółowe
Cele szczegółowe stanowią przełożenie celu strategicznego w odniesieniu do różnych
sektorów gospodarki Gminy, w których samorząd lokalny zamierza podjąć działania,
a przede wszystkim w tych, w których władze lokalne mogą wywierać wpływ na zużycie
energii w perspektywie długoterminowej. 26
Celami szczegółowymi rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Strzeleczki są:
1. redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2020 r.,
2. zmniejszenie zużycia energii finalnej do 2020 r.,
3. zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do 2020 r.





Celem realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Strzeleczki do 2020 r. jest:
redukcja o 7,79% emisji gazów cieplarnianych w stosunku do roku bazowego,
redukcja zużycia energii finalnej o 10,41% w stosunku do roku bazowego,
zwiększenia udziału energii odnawialnej w finalnym zużyciu energii w stosunku do
roku bazowego do poziomu 22,56%.

Działania zapisane w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki”
zmierzają do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano
przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są
programy ochrony powietrza (POP). W „Programie ochrony powietrza dla strefy opolskiej”
26
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de Raveschoot, „Poradnik. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”, Luksemburg,
JRC, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Unia Europejska, 2010, Tłumaczenie polskie: Stowarzyszenie Gmin
Polska Sieć „Energie Cités”, Kraków, 2012.
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nie stwierdzono przekroczenia ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń dla pyłów PM2,5
oraz PM10 w Gminie Strzeleczki. Dla całej strefy opolskiej, w skład której wchodzi Gmina
Strzeleczki, stwierdzono natomiast przekroczenia ponadnormatywnych stężeń
benzo(a)pirenu.
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6. IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH
Analiza SWOT - identyfikacja mocnych i słabych stron Gminy Strzeleczki w aspekcie szans
i zagrożeń otoczenia
W celu zdefiniowania priorytetów działania, a także wskazania potencjalnych
obszarów problemowych w aspekcie osiągnięcia celu strategicznego przeprowadzono
analizę SWOT. Mocne strony stanowią przewagę Gminy, a ich połączenie z szansami
korzystnej zmiany, oferowanymi przez otoczenie, pozwolą na zmniejszenie wpływu słabych
stron w zakresie realizacji gospodarki niskoemisyjnej oraz zagrożeń związanych
z niekorzystnymi zmianami zewnętrznymi. Wyniki zostały przedstawione w tabeli nr 1.
Tabela nr 1: Analiza SWOT dotycząca budowy gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Strzeleczki
Mocne strony (Strengths)

Słabe strony (Weaknesses)






















niska
emisja
w
zabudowie
jednorodzinnej,
niska świadomość społeczna potencjału
oszczędności wykorzystania energii
finalnej,
brak
możliwości
wpływu
na
indywidualne decyzje mieszkańców co
do planów termomodernizacyjnych,
wzrost
udziału
transportu
indywidualnego
w
transporcie
lokalnym,
niski poziom skanalizowania oraz brak
dostępu do gazociągu,
brak ścieżek rowerowych.
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Uwarunkowania wewnętrzne



przynależność
do
Aglomeracji
Opolskiej,
wysoki stopień zwodociągowania i
zelektryfikowania Gminy,
planowane
termomodernizacje
obiektów użyteczności publicznej,
funkcjonujące na terenie Gminy
instalacje OZE,
posiadanie
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego,
chęć realizacji celów gospodarki
niskoemisyjnej w Gminie Strzeleczki,
zaangażowanie pracowników Urzędu
Gminy
w
gromadzenie
danych
dotyczących zużycia energii finalnej,
prowadzone dotychczas działania i
realizowane
projekty
na
rzecz
oszczędnego wykorzystania energii w
gminie.
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Szanse (Opportunities)

Zagrożenia (Threats)





Uwarunkowania zewnętrzne










Krajowy
Plan
Gospodarki
Niskoemisyjnej
jako
dokument
nadrzędny,
wsparcie działań na rzecz gospodarki
niskoemisyjnej
w
Programie
Operacyjnym
Infrastruktura
i Środowisko, Regionalnym Programie
Operacyjnym Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020,
działania na rzecz efektywności
energetycznej, wynikające z wymagań
polskiego i unijnego prawodawstwa,
dostępność
technologii
energooszczędnych,
wymiana środków transportu na
niskoemisyjne w miarę ich zużywania
się,
zapisane w dokumentach wyższego
rzędu
planowane
inwestycje
o znaczeniu ponadlokalnym.








potencjalny brak możliwości osiągnięcia
założonego wzrostu zużycia energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
zmienne ceny gazu i ropy naftowej
na rynkach światowych,
wzrost
udziału
transportu
indywidualnego
w
emisjach
z transportu,
ograniczone możliwości wykorzystania i
rozwoju energii odnawialnej,
skomplikowane procedury ubiegania
się o dofinansowanie realizacji zadań,
wysokie koszty realizacji inwestycji w
odnawialne źródła energii.

Obszary problemowe
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W wyniku przeprowadzonej analizy stanu obecnego możliwe było określenie
zasadniczych obszarów problemowych z zakresu wdrażania gospodarki niskoemisyjnej
w Gminie Strzeleczki. Obszary te zostały wybrane ze względu na ich znaczenie dla realizacji
zobowiązań, wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego. Należą do nich:
 sektor mieszkalny, z uwagi na presję urbanizacyjną i sukcesywne zwiększanie się
powierzchni użytkowej mieszkań; sektor mieszkalny odpowiedzialny jest w głównej
mierze za zanieczyszczenie powietrza na terenie Gminy Strzeleczki,
 transport, ze względu na wzrost popularności i powszechność transportu
indywidualnego w obliczu braku wystarczającej infrastruktury, umożliwiającej
korzystanie z innych środków transportu,
możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
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7. METODYKA INWENTARYZACJI EMISJI DWUTLENKU WĘGLA W GMINIE
STRZELECZKI
Inwentaryzacja bazowa emisji CO2 na terenie Gminy Strzeleczki została
przeprowadzona zgodnie z zapisami dokumentu „Jak opracować plan działań na rzecz
zrównoważonej energii (SEAP)”. Inwentaryzacją emisji dwutlenku węgla objęty został obszar,
położony w granicach administracyjnych Gminy Strzeleczki.
Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. nr
94, poz. 551, z późn. zm.):
 energia finalna to energia lub paliwa zużyte przez odbiorcę końcowego,
 energia elektryczna oznacza całkowitą ilość energii elektrycznej, wykorzystaną przez
użytkowników końcowych zlokalizowanych na terenie Gminy Strzeleczki, niezależnie
od tego, gdzie jest ona wytwarzana,
 ciepło/chłód oznacza ciepło/chłód dostarczane jako towar użytkownikom końcowym,
zlokalizowanym na terenie gminy,
 paliwa kopalne obejmują wszystkie paliwa kopalne zużywane przez użytkowników
końcowych, w tym wszystkie paliwa kopalne wykorzystywane przez użytkowników
końcowych w celu ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody czy na cele bytowogospodarcze; obejmują także paliwa wykorzystywane w transporcie,
 energia odnawialna obejmuje wszystkie oleje roślinne, biopaliwa, inną biomasę (np.
drewno), energię słońca oraz energię geotermalną zużywane jako towar przez
użytkowników końcowych.

7.1. Obszar objęty inwentaryzacją
Inwentaryzacją emisji dwutlenku węgla objęty został obszar, położony w granicach
administracyjnych Gminy Strzeleczki.
Położenie geograficzne i administracyjne Gminy Strzeleczki27
Gmina Strzeleczki jest położona w powiecie krapkowickim, w województwie
opolskim. Graniczy od wschodu z Gminą Krapkowice, od południa z Gminą Głogówek, od
zachodu z Gminą Biała, od północy z Gminą Prószków. Odległość ze Strzeleczek do siedziby
władz województwa Opola wynosi 20-25 km.
Administracyjnie Gmina Strzeleczki zajmuje obszar 118 km2, podzielony na 13 sołectw
(Dobra, Dziedzice, Komorniki, Kujawy, Łowkowice, Moszna, Pisarzowice, Racławiczki,
Smolarnia, Strzeleczki, Ścigów, Wawrzyńcowice, Zielina).

Bank Danych Lokalnych GUS: www.stat.gov.pl, Geoserwis GDOŚ www.geoserwis.gdos.gov.pl/mapy
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Użytkowanie terenu28
Użytki rolne w gminie stanowią ok. 57% powierzchni Gminy. Wśród użytków rolnych
w gminie grunty orne obejmują obszar 5.295 ha. Powierzchnia łąk stanowi wynosi 1.037 ha.
Lasy i grunty leśne to 4.336 ha powierzchni Gminy. Tereny zurbanizowane zajmują 491 ha, tj.
4%. Lesistość Gminy na koniec 2014 roku wyniosła 37%.
Obszary prawnie chronione29
Na obszarze Gminy Strzeleczki zlokalizowanych jest 12 pomników przyrody natomiast
północna część Gminy wchodzi w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory
Niemodlińskie”.
Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie został utworzony w roku 1988.
Obecnie Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich to największy w Polsce
kompleks leśny w zachodniej części górnej Odry. Ustanowienie tych terenów formami
ochrony przyrody miało na celu ochronę 480 km2 najcenniejszych przyrodniczo lasów
będących pozostałością niegdysiejszej Przesieki Śląskiej, z wciąż jeszcze zachowanymi
fragmentami typowych dla polskiego niżu lasów mieszanych i liściastych. Przeważają tu lasy
iglaste, w składzie gatunkowym dominuje sosna z domieszką dębu, świerka i brzozy. Są to
lasy w całości uznane za ochronne, cenne przyrodniczo. Na tych terenach występuje 19
gatunków chronionych roślin. Do najcenniejszych roślin Borów Niemodlińskich należą:
kotewka orzech wodny (zaliczona do kategorii skrajnie zagrożonych wyginięciem w Polskiej
Czerwonej Księdze Roślin), a także salwinia pływająca, grzybienie białe i grążel żółty. Obszar
ten jest miejscem występowania 181 gatunków chronionych kręgowców (z czego aż 139
gatunków to ptaki). 9 gatunków ptaków jest zagrożonych w skali kraju: derkacz, bielik, kania
czarna, kania ruda, bąk, bączek, zielonka, włochatka, podgorzałka. Na terenie Gminy
dodatkowo znajduje się 12 pomników przyrody.
Demografia i sektor mieszkalny30
Według stanu na koniec roku 2015 Gminę Strzeleczki zamieszkiwało 7.425 osób,
w tym 3.566 mężczyzn oraz 3.859 kobiet. Gęstość zaludnienia wynosi 63 os./km2. Zarówno
przyrost naturalny jak i saldo migracji w 2015 roku wykazały wartości ujemne.
Według danych GUS na 31 grudnia 2015 r. na terenie Gminy znajdowało się 2.128
budynków mieszkalnych. Powierzchnia użytkowa mieszkań w 2015 roku wynosiła 266.279
m 2.

28

Bank Danych Lokalnych GUS: www.stat.gov.pl,
Serwisy
informacyjne
Generalnej
Dyrekcji
Ochrony
Środowiska
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/,
http://crfop.gdos.gov.pl/, Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzeleczki na lata 2011-2014
z perspektywą na lata 2015-2018
30
Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl.
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Działalność gospodarcza31
Na koniec 2015 r. działalność gospodarczą w Gminie Strzeleczki prowadziły 433
podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON. Biorąc pod uwagę
formę prawną prowadzenia działalności, w sektorze publicznym działało 16 podmiotów,
a w sektorze prywatnym – 416. W sektorze prywatnym 340 podmiotów to osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą, pozostałą część stanowiło: 20 spółek handlowych, 7
spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego, 2 spółdzielnie, 1 fundacja
i 19 stowarzyszeń i organizacji społecznych. Biorąc pod uwagę branżę działalności, w Gminie
Strzeleczki dominują przedsiębiorstwa w sekcjach: budownictwo, przetwórstwo
przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny.
Transport i komunikacja32
Gmina Strzeleczki posiada dogodne położenie komunikacyjne. Przez jej obszar
przebiegają drogi wojewódzkie nr 409 (Dębina – Strzelce Opolskie) oraz 414 (Wrzoski –
Prudnik). W bezpośredniej bliskości gminy przebiega ponadto autostrada A4 oraz drogi
krajowe nr 40 (Głuchołazy – Pyskowice) i 45 (Złoczew – Zabełków). Sieć uzupełniają drogi
gminne. W granicach Gminy wyznaczona jest trasa linii kolejowej nr 306.
Gospodarka wodno-ściekowa33
Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę ̨
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r., poz. 139) zbiorowe zaopatrzenie
w wodę ̨ i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy.
Gmina Strzeleczki zwodociągowana jest w ok. 99%. Z sieci wodociągowej korzysta
łącznie 7.151 mieszkańców Gminy. Długość czynnej sieci rozdzielczej na terenie Gminy
wynosi 64,3 km. Gmina zasilana jest z ujęcia znajdującego się na terenie wsi Nowy Bud (2
studnie o łącznej wydajności 100 m3/h). Ponadto występuje nieużytkowane ujęcie
w Smolarni (3 studnie o łącznej wydajności 200 m3/h). Woda z ujęcia we wsi Nowy Bud
dostarczana jest praktycznie do wszystkich mieszkańców Gminy, jedynie mieszkańcy wsi
Wawrzyńcowice zaopatrywani są z ujęcia położonego poza granicami Gminy.
Gmina Strzeleczki jest częściowo skanalizowana. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej
wynosi 34,4 km, łącznie z sieci korzysta 2.638 mieszkańców. Ścieki z obiektów podłączonych
do sieci kanalizacji odprowadzane są do oczyszczalni w Krapkowicach. Pozostali mieszkańcy
korzystają z szamb jedno lub wielokomorowych. Ścieki wywożone są z posesji wozami
asenizacyjnymi do punktu zlewnego oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Krapkowicach.

31

Tamże
Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl.
33
Na podstawie „Programu ochrony środowiska dla Gminy Strzeleczki na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018”,
„Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki na lata 2005-2018” oraz dane GUS: www.stat.gov.pl.
Strona 35

32

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY STRZELECZKI

Zaopatrzenie w ciepło34
W Gminie Strzeleczki nie istnieje centralny system ciepłowniczy. Zapotrzebowanie na
ciepło Gminy pokrywane jest z wykorzystaniem indywidualnych rozwiązań grzewczych.
Ciepło jest wytwarzane w indywidualnych kotłowniach i piecach, spalających przede
wszystkim węgiel, a w mniejszym stopniu także pozostałe paliwa, tj.: drewno oraz olej
opałowy. Do ogrzewania niewielkich powierzchni wykorzystywana jest także energia
elektryczna.
Zaopatrzenie w energię elektryczną 35
Gmina Strzeleczki jest zasilana w energię elektryczną z krajowego systemu
elektroenergetycznego (KSE). Dostawcą energii elektrycznej jest TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu. W Gminie znajduje się 47 stacji transformatorowych, a główny punkt
zasilający znajduje się w Krapkowicach. Jego moc wynosi 110/15kV 25 MVA. Przez Gminę
przebiegają dwie linie energetyczne 15kV. System zasilania awaryjnego jest oparty na GZP
110/15kV „Ceglana” z rejonu Kędzierzyna Koźla.
Zaopatrzenie w paliwa gazowe 36
Gmina Strzeleczki nie jest zasilana gazem przewodowym.
Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Odnośnie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w wyniku przeprowadzonych
analiz stwierdzono, że na terenie Gminy Strzeleczki:
 istnieje możliwość wykorzystania energii biomasy,
 istnieje możliwość wykorzystania energii promieniowania słonecznego,
 istnieje możliwość wykorzystania energii wiatru.
Samorząd nie ma możliwości ingerencji w działalność gospodarczą swoich
mieszkańców, jednak może być inicjatorem modelowych instalacji wykorzystujących
odnawialne źródła energii (OZE), czy też ułatwić pozyskanie środków finansowych.

7.2. Zakres inwentaryzacji
Zakres inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla w Gminie Strzeleczki obejmował
następujące rodzaje emisji:
 emisje bezpośrednie ze spalania paliw w budynkach, instalacjach oraz w sektorze
transportowym,
 emisje pośrednie, wynikające z produkcji energii elektrycznej i ciepła,
wykorzystywanych przez odbiorców końcowych, zlokalizowanych na terenie gminy.
34

Tamże
Tamże
36
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Inwentaryzacją w Gminie Strzeleczki objęto następujące sektory37:
1. Sektor publiczny, obejmujący:
 budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne, tj. końcowe zużycie energii
w budynkach użyteczności publicznej stanowiących własność gminy i znajdujących
się na terenie gminy, jak również końcowe zużycie energii w gospodarce wodnościekowej,
 budynki mieszkalne, tj. końcowe zużycie energii w komunalnych budynkach
mieszkalnych,
 komunalne oświetlenie publiczne, tj. końcowe zużycie energii wykorzystanej na
realizację obowiązku oświetlenia publicznego,
 tabor gminny, tj. końcowe zużycie energii w ramach floty pojazdów posiadanej
przez Urząd Gminy i gminne jednostki organizacyjne,
 transport publiczny, tj. końcowe zużycie energii w ramach realizacji obowiązków
ustawowych w zakresie zapewnienia transportu publicznego.
2. Sektor prywatny, obejmujący:
 budynki, wyposażenie / urządzenia usługowe [niekomunalne], tj. końcowe zużycie
energii w budynkach użyteczności publicznej, nie będących w gestii gminy,
 budynki mieszkalne, tj. końcowe zużycie energii przez mieszkańców Gminy
Strzeleczki,
 transport prywatny i komercyjny, tj. końcowe zużycie energii w transporcie na
terenie Gminy Strzeleczki.
Zgodnie z wytycznymi SEAP, z analiz wielkości emisji wyłączony został sektor
przemysłowy ponieważ Gmina Strzeleczki nie posiada możliwości zarządzania, bądź też
wpływu na wielkość zużycia energii finalnej w tym sektorze. Jednak wszelkie działania,
podejmowane przez sektor przemysłowy i mające na celu zmniejszenie zużycia energii
finalnej, a co z tym związane - emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Strzeleczki będą
wspierane przez władze Gminy38.

7.3. Wskaźniki emisji
W celu określenia wielkości emisji wykorzystane zostały standardowe wskaźniki
emisji zgodne z zasadami IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), obejmujące
całość emisji CO2, wynikającej z końcowego zużycia energii na terenie gminy i bazujące na
zawartości węgla w paliwach (tabela nr 2).

38

Zgodnie z wytycznymi [w:] „Poradnik. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”, op. cit.
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Tabela nr 2: Standardowe wskaźniki emisji według IPCC39
Lp.

Rodzaj paliwa

Standardowe wskaźniki emisji
[tCO2/MWh]

1

Benzyna

0,249

2

Ciepło sieciowe

0,340

3

Drewno

0,000

4

Energia elektryczna

1,100

5

Gaz ziemny

0,202

6

LPG

0,227

7

Olej napędowy

0,267

8

Olej opałowy

0,279

9

Węgiel kamienny

0,354

Dla celów przeliczeniowych w niniejszym dokumencie przyjęto, iż 1GJ = 0,2778 MWh40.
Wartości opałowe dla poszczególnych nośników energii przyjęto na podstawie wytycznych
IPCC41.
Wyliczenie wielkości emisji zostało wykonane z wykorzystaniem formuły obliczeniowej:
E = A x EF
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
E – wielkość emisji wyrażona w jednostkach miary,
A – wielkość zużycia danego nośnika energii,
EF – wskaźnik emisji.

7.4. Ankietyzacja interesariuszy Planu
Do inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla w gminie wykorzystano dane pozyskane
z następujących źródeł:
 Urząd Gminy Strzeleczki,
 jednostki organizacyjne Gminy Strzeleczki,
 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
 TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu,
 Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego,
 wyniki badań ankietowych przeprowadzonych z wykorzystaniem metody wywiadu
bezpośredniego,
 wyniki badań ankietowych wśród wszystkich interesariuszy z wykorzystaniem
elektronicznej platformy internetowej: http://emisja.org/strzeleczki.
Wszyscy interesariusze Planu objęci zostali procesem ankietyzacji, którego celem było
zgromadzenie szczegółowych informacji dotyczących zużycia energii końcowej (energii
elektrycznej i ciepła), wykorzystywanych źródeł ciepła, a także planowanych modernizacji
39

Tamże
Za: General conversion factors for energy, International Energy Agency (www.iea.org/stats/units.asp).
41
IPCC, 2006 [za: „Poradnik. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”, op. cit.
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budynków/instalacji mieszkalnych/usługowych oraz wykorzystania odnawialnych źródeł
energii. Ankieta w wersji papierowej wraz z ulotką informacyjną została rozprowadzona
wśród mieszkańców Gminy Strzeleczki.

Rysunek nr 1: Ulotka informacyjna dla mieszkańców Gminy Strzeleczki
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W ankiecie zawarte zostały kwestie, pozwalające na identyfikację istniejących
systemów grzewczych, stanu ocieplenia budynków, zużycia energii cieplnej oraz energii
elektrycznej, a także na rozpoznanie planów i potrzeb mieszkańców w zakresie modernizacji
budynków oraz wykorzystania poszczególnych źródeł energii, tj.:
 stan budynku (rok budowy, powierzchnia użytkowa, rodzaj budynku, stan docieplenia
oraz planowane docieplenie budynku),
 zużycie energii elektrycznej,
 zużycie energii cieplnej w podziale na rodzaj nośnika energii (w tym rodzaj
ogrzewania i rok montażu, roczne zużycie energii oraz planowane modernizacje),
 planowane modernizacje w zależności od sposobu finansowania.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY STRZELECZKI

Rysunek nr 2 i 3: Ankieta w wersji papierowej dla
mieszkańców Gminy Strzeleczki, a także ankieta w wersji
elektronicznej dostępna na stronie internetowej

Wyniki uzyskane w trakcie procesu ankietyzacji wprowadzono do bazy danych.
Internetowa wersja ankiety, umożliwiająca wszystkim interesariuszom Planu uzupełnienie
danych on-line za pośrednictwem przeglądarki internetowej, została zainstalowana pod
adresem www.emisja.org/strzeleczki. Zawiera ona wszystkie elementy dostępne w ankiecie
papierowej, a dodatkowo wprowadzono w niej udogodnienia pozwalające na sprawniejsze
uzupełnienie wymaganych pól oraz umożliwiające automatyczną weryfikację
wprowadzanych wartości.
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Dane uzyskane za pośrednictwem ankiet internetowych, po ich wprowadzeniu
i zatwierdzeniu, zostały automatycznie umieszczone w ustrukturyzowanej bazie danych,
a następnie wykorzystane łącznie z pozostałymi danymi (w tym uzyskanymi z ankiet
papierowych) do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej. Informacja o realizacji
projektu dotyczącego opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej, w tym
o przeprowadzanym procesie ankietyzacji, została umieszczona na stronie Urzędu Gminy
Strzeleczki (www.strzeleczki.pl) (rysunek nr 4).
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Rysunek nr 4: Informacja o ankietyzacji umieszczona na stronie Urzędu Gminy Strzeleczki
(www.strzeleczki.pl).

Informację tę rozpowszechniono również za pośrednictwem plakatów (rysunek nr 5),
które zostały rozwieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy, w wybranych
budynkach użyteczności publicznej oraz na tablicach informacyjnych należących do Gminy.

Rysunek nr 5: Plakat informacyjny udostępniony na terenie Gminy Strzeleczki

7.5. Podsumowanie wyników ankietyzacji
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Ankietyzacją objęty został obszar całej Gminy, tj. wszyscy interesariusze z terenu
Gminy Strzeleczki. Ankietyzacja została przeprowadzona w formie platformy elektronicznej
www.emisja.org/strzeleczki. Odrębne ankiety zostały przygotowane dla sektora prywatnego
(w tym dla mieszkańców i osób prowadzących działalność gospodarczą) oraz publicznego.
Ankieta w wersji elektronicznej była umieszczona przez miesiąc na stronie internetowej
Gminy. Wszyscy interesariusze zostali poinformowani o prowadzonej ankietyzacji poprzez
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wykorzystanie dostępnych kanałów dystrybucji, tj. plakaty, ogłoszenia oraz za
pośrednictwem strony internetowej Gminy. Ankietyzacją objęto wszystkich interesariuszy.
Udział w ankietyzacji był dobrowolny. W efekcie ankietyzacji w formie ankiet
pozostawionych w Urzędzie Gminy oraz platformy internetowej udało się pozyskać 88
ankiet. W „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki” ujęte zostały wszystkie
dane pozyskane w procesie ankietyzacji. Wyniki ankietyzacji posłużyły do opracowania
danych, założeń oraz wyliczeń BEI z uwzględnieniem danych Banku Danych Lokalnych
Głównego Urzędu Statystycznego odnoszących się do Gminy Strzeleczki. Z przeprowadzonej
ankietyzacji wynika, że w Gminie Strzeleczki głównym wykorzystywanym nośnikiem ciepła
jest węgiel kamienny i drewno. Energia elektryczna jest wykorzystywana w gospodarstwach
domowych do celów komunalno-bytowych, a pozostali interesariusze wykorzystują ją do
prowadzenia działalności gospodarczej.

7.6. Struktura bazy danych
Pozyskanie danych i obliczenie wielkości emisji zostało opracowane zgodnie
z metodyką, zawartą w poradniku „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej
energii” 42 . Inwentaryzacja emisji dla Gminy Strzeleczki została sporządzona w oparciu
o końcowe zużycie energii na terenie gminy w sektorze publicznym i prywatnym.
Dane o zużyciu energii finalnej w roku bazowym zostały wprowadzone do
opracowanej bazy danych. Jej struktura została dostosowana do przechowywania informacji
o zużyciu energii cieplnej, energii elektrycznej oraz różnego rodzaju paliw w poszczególnych
sektorach będących przedmiotem opracowania.
Baza danych składa się z dedykowanych tabel przeznaczonych do wprowadzania,
gromadzenia oraz udostępniania informacji o zużyciu energii finalnej w poszczególnych
sektorach, zarówno publicznych, jak też prywatnych. Umożliwia wprowadzanie nowych
danych oraz edycję danych już istniejących, dzięki czemu nie jest ograniczona do ustalonego
wcześniej roku kontrolnego, ale pozwala na stałe monitorowanie zużycia energii finalnej
w kolejnych latach, bezpośrednio lub w odniesieniu do roku bazowego.
Poszczególne tabele bazy danych odnoszą się do sektorów:
 budynków użyteczności publicznej,
 mieszkalnych budynków komunalnych,
 taboru gminnego,
 transportu publicznego,
 oświetlenia publicznego,
 gospodarki wodno-ściekowej,
 produkcji energii odnawialnej,
 lokalnej produkcji energii,
 budynków mieszkalnych,
 budynków usługowych,
42

Strona 42

Bertoldi P., Bornás Cayuela D., Monni S., Piers de Raveschoot R, „Poradnik. Jak opracować plan działań na rzecz
zrównoważonej energii (SEAP)?”, op.cit.
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transportu prywatnego i komercyjnego.

Każdy element składowy w poszczególnych sektorach jest automatycznie sumowany
do ogólnej wartości zużytej energii finalnej, dzięki czemu obsługa bazy danych wymaga
utrzymania w aktualności danych na najniższym, podstawowym poziomie. Skumulowane
zużycie energii w roku bazowym podlega porównaniu na poziomie bazy danych, a wynik tego
porównania jest przedstawiony użytkownikowi w postaci zestawień tabelarycznych oraz
wykresów, umożliwiających prowadzenie analiz, a także monitorowanie realizacji zapisów
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki”.
Tabela nr 3: Struktura bazy danych
Lp. Element bazy danych
Budynki użyteczności publicznej
1

Nazwa i adres jednostki

2

Powierzchnia budynku [m ]

3

Źródło ciepła

4

Zużycie energii elektrycznej [kWh]

5

Zużycie paliw do celów grzewczych w jednostkach miary

2

Komunalne budynki mieszkalne
6

Nazwa i adres jednostki

7

Powierzchnia budynku [m ]

8

Źródło ciepła

9

Liczba mieszkańców

10

Zużycie energii elektrycznej [kWh]

11

Zużycie paliw do celów grzewczych w jednostkach miary

2

Oświetlenie uliczne
12

Nazwa i adres jednostki

13

Liczba lamp

14

Rodzaj lamp

15

Zużycie energii elektrycznej [kWh]

Tabor gminny
16

Nazwa i adres jednostki

17

Liczba pojazdów

18

Roczny przebieg pojazdów [km]

19

Zużycie paliw w jednostkach miary

20

Nazwa i adres jednostki

21

Rodzaj pojazdów

22

Liczba pojazdów

23

Typ paliwa (benzyna, olej napędowy, LPG, energia elektryczna)

24

Długość tras komunikacji na terenie gminy [km]

25

Roczny przebieg pojazdów [km]
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Transport publiczny
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Lp. Element bazy danych
26

Zużycie paliw w jednostkach miary

Wodociągi i kanalizacja
27

Nazwa i adres jednostki

28

Roczna ilość przepompowanej wody / ścieków (m )

29

Ilość energii elektrycznej [kWh]

30

Zużycie paliw w jednostkach miary

3

Lokalna produkcja energii
31

Rodzaj instalacji

32

Lokalizacja

33

Wykorzystujący

34

Moc [MW]

35

Data instalacji

36

Produkcja energii elektrycznej [MWh]

37

Produkcja energii cieplnej [MWh]

38

Udział Gminy [%]

39

Zużycie paliw w jednostkach miary

Odnawialne źródła energii
40

Rodzaj instalacji

41

Lokalizacja

42

Wykorzystujący

43

Moc [MW]

44

Data instalacji

45

Produkcja energii elektrycznej [MWh]

46

Produkcja energii cieplnej [MWh]

47

Udział Gminy

48

Zużycie paliw w jednostkach miary

Budynki mieszkalne
49

Nazwa i adres jednostki

50

Powierzchnia budynku [m ]

51

Źródło ciepła

52

Liczba mieszkańców

53

Liczba gospodarstw domowych

54

Zużycie energii elektrycznej [kWh]

55

Zużycie paliw do celów grzewczych w jednostkach miary

2

Transport prywatny
56

Rodzaj pojazdów

57

Liczba pojazdów

58

Zużycie paliw w jednostkach miary

Budynki usługowe i przemysłowe
59

Nazwa i adres jednostki

60

Powierzchnia budynku [m ]

61

Źródło ciepła
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62

Zużycie energii elektrycznej [kWh]

63

Zużycie paliw do celów grzewczych w jednostkach miary
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Lp. Element bazy danych
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8. CHARAKTERYSTYKA SEKTORÓW FINALNEGO ZUŻYCIA ENERGII
Zgodnie wytycznymi „SEAP” wyniki inwentaryzacji emisji oraz końcowego zużycia
energii w roku bazowym podzielone zostały na dwa główne podsektory w odniesieniu do
sektora publicznego i prywatnego:
1. budynki, wyposażenie/urządzenia, usługi i przemysł,
2. transport.

8.1. Sektor publiczny
W skład inwentaryzowanego sektora publicznego wchodzą budynki użyteczności
publicznej, komunalne budynki mieszkalne, komunalne oświetlenie publiczne,
wyposażenie/urządzenia komunalne, gminny tabor transportowy oraz gminny transport
publiczny.
8.1.1. Budynki użyteczności publicznej, stanowiące własność Gminy Strzeleczki
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z poźn. zm.) budynkami użyteczności publicznej są ̨ budynki
przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu
religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług
pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym oraz inne budynki
przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji, a także budynki biurowe lub socjalne.
Zestawienie budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Strzeleczki, które
stanowią własność Gminy i dla których zebrano dane o finalnym zużyciu energii, zostało
opracowane w tabeli nr 4.
Tabela nr 4: Zestawienie budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy
Strzeleczki
Budynki użyteczności publicznej

1

Urząd Gminy w Strzeleczkach, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki

2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki

3

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki

4

Gminny Ośrodek Kultury, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki ( Dom kultury) - budynek obok UG

5

Dom Kultury w Racławiczkach, Opolska 20, 47-364 Strzeleczki

6

Filia Biblioteczna w Racławiczkach, Opolska 20, 47-364 Strzeleczki

7

Dom Kultury w Kujawach, Prudnicka 1, 47-364 Strzeleczki

8

Filia Biblioteczna w Mosznej, Zamkowa 1, 47-364 Strzeleczki
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9

OSP w Strzeleczkach, Dworcowa 3a, 47-364 Strzeleczki

10

Świetlica w Strzeleczkach, Dworcowa 10, 47-364 Strzeleczki

11

OSP w Dobrej, Szkolna 2, 47-364 Strzeleczki

12

Świetlica w Dobrej, Szkolna 2, 47-364 Strzeleczki

13

OSP w Łowkowicach, Wiejska 68, 47-364 Strzeleczki

14

OSP w Racławiczkach, Opolska 20, 47-364 Strzeleczki

15

OSP w Zielinie, Kolejowa 5, 47-364 Strzeleczki

16

OSP w Ścigowie, Strażacka 6, 47-364 Strzeleczki

17

Świetlica w Ścigowie, Strażacka 6, 47-364 Strzeleczki

18

OSP w Pisarzowicach, Pisarzowice 73a, 47-364 Strzeleczki

19

Świetlica w Pisarzowicach, Pisarzowice 73a, 47-364 Strzeleczki

20

OSP w Smolarni, Pachów 32, 47-364 Strzeleczki

21

Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach, Młyńska 20, 47-364 Strzeleczki

22

Gimnazjum w Strzeleczkach, Sienkiewicza 37, 47-364 Strzeleczki

23

Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach, Sienkiewicza 3, 47-364 Strzeleczki

24

Szkoła Podstawowa w Dobrej, Szkolna 37, 47-364 Strzeleczki

25

Filia Biblioteczna w Dobrej, Szkolna 37, 47-364 Strzeleczki

26

Szkoła Podstawowa w Komornikach, Szkolna 4, 47-364 Strzeleczki

27

Filia Biblioteczna w Komornikach, Kościelna 4, 47-364 Strzeleczki

28

Szkoła Podstawowa w Zielinie, Prudnicka 8, 47-364 Strzeleczki

29

Oddział Przedszkola w Zielinie, Prudnicka 8, 47-364 Strzeleczki

30

Filia Biblioteczna w Zielinie, Prudnicka 8, 47-364 Strzeleczki

31

Szkoła Podstawowa w Racławiczkach, Szkolna 6, 47-364 Strzeleczki

32

Publiczne Przedszkole z oddziałem integracyjnym w Strzeleczkach, Dworcowa 3, 47-364 Strzeleczki

33

Oddział Przedszkola w Komornikach, Szkolna 4, 47-364 Strzeleczki

34

Oddział Przedszkola w Dobrej, Szkolna 43, 47-364 Strzeleczki

35

Oddział Przedszkola w Pisarzowicach, Pisarzowice 80, 47-364 Strzeleczki

36

Filia Biblioteczna w Pisarzowicach, Pisarzowice 80, 47-364 Strzeleczki

37

Oddział Przedszkola w Dziedzicach, Szkolna 4, 47-364 Strzeleczki

38

Świetlica w Dziedzicach, Szkolna 4, 47-364 Strzeleczki

39

Oddział Przedszkola w Racławiczkach, Polna 15, 47-364 Strzeleczki

40

Gminny Ośrodek Wypoczynkow w Dobrej, Lipowa 1, 47-364 Strzeleczki

41

Zaplecze rekreacyjno-sportowe w Kujawach, Kąpielowa, 47-364 Strzeleczki

42

LZS w Kujawach, Kąpielowa 19a, 47-364 Strzeleczki

43

LZS Łowkowice w Komornikach, Prudnicka 7, 47-364 Strzeleczki

44

Boisko sportowe Orlik 2012 w Strzeleczkach, Sienkiewicza 37, 47-364 Strzeleczki

45

Boisko sportowe w Dobrej, Lipowa, 47-364 Strzeleczki

46

Boisko sportowe w Racławiczkach, Leśna, 47-364 Strzeleczki

8.1.2. Komunalne budynki mieszkalne
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
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(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z poźn. zm.) budynek mieszkalny to budynek przeznaczony na
mieszkania, mający postać budynku wielorodzinnego, zawierającego 2 lub więcej mieszkań,
budynku jednorodzinnego, budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej.
Na terenie Gminy Strzeleczki znajduje się 6 komunalnych budynków mieszkalnych.
Wyniki inwentaryzacji finalnego zużycia energii oraz emisji CO2 dla komunalnych budynków
mieszkalnych zostały włączone do prywatnego sektora mieszkalnego. Zestawienie
komunalnych budynków mieszkalnych i lokali użytkowych zostało przedstawione w tabeli nr
5.
Tabela nr 5: Zestawienie komunalnych budynków mieszkalnych
Lp.

Budynki użyteczności publicznej

1

Budynek Komunalny, ul. Buława 6, 47-364 Strzeleczki

2

Budynek Komunalny, ul. Prudnicka 6, 47-370 Zielina

3

Budynek Komunalny, ul. Prudnicka 9, 47-370 Zielina

4

Budynek Komunalny, ul. Szkolna 31, 47-364 Dobra

5

Budynek Komunalny, ul. Opolska 80, 47-370 Racławiczki

6

Budynek Komunalny, ul. Opolska 46, 47-370 Smolarnia

8.1.3. Komunalne oświetlenie publiczne
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U.
z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię
elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg
znajdujących się ̨ na terenie gminy oraz finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg
publicznych znajdujących się ̨ na terenie gminy.
Do analizy finalnego zużycia energii przyjęto punkty świetlne, znajdujące się na
terenie gminy i podlegające zarządowi jednostki. W roku bazowym na terenie Gminy
Strzeleczki znajdowały się 781 lampy oświetlenia ulicznego, w których wykorzystywane są
głównie żarówki sodowe.
8.1.4. Wyposażenie/urządzenia komunalne
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.), zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych
gminy. W szczególności zadania własne obejmują ̨ sprawy wodociągów i zaopatrzenia
w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, zaopatrzenia w energię
elektryczną i cieplną oraz gaz.

Strona 48

Według stanu na 2015 r. długość sieci wodociągowej na terenie Gminy wynosi 64,3
km. Liczba przyłączy wodociągowych wynosi 2.051. Z wodociągów gminnych korzysta 7.151
mieszkańców Gminy.
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Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 34,4 km, a liczba przyłączy 704. Z sieci korzysta
2.638 mieszkańców Gminy.
8.1.5. Tabor gminny
Gmina Strzeleczki posiada flotę 12 pojazdów, wykorzystywanych przez Gminę
i jednostki pomocnicze. Zestawienie jednostek posiadających w swoich zasobach tabor
samochodowy zostało opracowane w tabeli nr 6.
Tabela nr 6: Zestawienie jednostek posiadających w swoich zasobach tabor samochodowy
Lp.

Budynki użyteczności publicznej

1

Urząd Gminy w Strzeleczkach, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki

2

OSP w Strzeleczkach, Dworcowa 3a, 47-364 Strzeleczki

3

OSP w Dobrej, Szkolna 2, 47-364 Strzeleczki

4

OSP w Łowkowicach, Wiejska 68, 47-364 Strzeleczki

5

OSP w Racławiczkach, Opolska 20, 47-364 Strzeleczki

6

OSP w Zielinie, Kolejowa 5, 47-364 Strzeleczki

7

OSP w Mosznej, Wiejska 4a, 47-364 Strzeleczki

8

OSP w Ścigowie, Strażacka 6, 47-364 Strzeleczki

9

OSP w Pisarzowicach, Pisarzowice 73a, 47-364 Strzeleczki

10

OSP w Smolarni, Pachów 32, 47-364 Strzeleczki

8.1.6. Lokalny transport gminny i transport publiczny
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 594 z późn, zm.), zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych
gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów,
placów oraz organizacji ruchu drogowego, a także lokalnego transportu zbiorowego.
W ramach inwentaryzacji zgromadzono dane dotyczące lokalnego transportu
publicznego realizowanego w ramach dowozu dzieci do szkół oraz dane dla pojazdów PKS
Strzelce Opolskie.
8.1.7. Lokalna produkcja energii elektrycznej
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Na terenie Gminy Strzeleczki nie są zlokalizowane zakłady, które produkują energię
elektryczną na potrzeby lokalne, w związku z czym nie są planowane do podjęcia działania
w tym zakresie.
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8.1.8. Lokalna produkcja energii cieplnej
Na terenie Gminy Strzeleczki nie są zlokalizowane zakłady, które produkują energię
cieplną na potrzeby lokalne, w związku z czym nie są planowane do podjęcia działania w tym
zakresie.
8.1.9. Działania w zakresie gospodarki odpadami
Gospodarka odpadami w zakresie emisji niezwiązanej ze zużyciem energii (CH4 ze
składowisk) nie jest planowane do podjęcia przez Gminę Strzeleczki. Jeżeli nastąpi zmiana
uwarunkowań wewnętrznych oraz zewnętrznych realizacji inwestycji, wówczas rozważona
zostanie ponownie celowość ich podjęcia.

8.2. Sektor prywatny
W skład sektora prywatnego wchodzą budynki mieszkalne (jedno- i wielorodzinne),
usługi, transport komercyjny i prywatny. Z analiz wielkości emisji wyłączony został sektor
przemysłowy ponieważ Gmina nie posiada możliwości zarządzania, bądź też wpływu na
wielkość zużycia energii finalnej w tym sektorze. Jednak wszelkie działania, podejmowane
przez sektor przemysłowy i mające na celu zmniejszenie zużycia energii finalnej, a co z tym
związane - emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Strzeleczki będą, w miarę możliwości,
wspierane przez Gminę. W niniejszym dokumencie przyjęto, iż planowane działania
przedsiębiorstw dotyczące efektywnego gospodarowania energią i przechodzeniem
w kierunku gospodarki niskoemisyjnej są integralną częścią „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki” oraz przyczynią się do obniżenia emisji CO2 z terenu
Gminy.
8.2.1. Budynki mieszkalne
Na terenie Gminy Strzeleczki według danych Głównego Urzędu Statystycznego
na koniec 2015 r. znajdowało się 2.384 mieszkań. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań
w 2015 roku wynosiła 266.279 m2.
86,3% budynków mieszkalnych posiada dostęp do wodociągów gminnych, 13,7%
budynków jest podłączone do kanalizacji sanitarnej. Na terenie Gminy nie ma sieci
gazowej.43
Sektor mieszkaniowy został objęty ankietyzacją. Do wyliczenia końcowego zużycia
energii wykorzystane zostały ponadto uzupełniające dane statystyczne GUS.

Tamże
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8.2.2. Transport prywatny
Transport drogowy prywatny w gminie obejmuje transport drogami, zlokalizowanymi
na terenie Gminy. Do wyliczenia końcowego zużycia energii wykorzystane zostały dane
statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, średnie zużycie paliwa dla poszczególnych
typów pojazdów [l/km] oraz dane o długości sieci dróg na terenie Gminy.
8.2.3. Sektor usługowy
Sektor usługowy obejmuje budynki użyteczności publicznej, przeznaczone na
potrzeby kultu religijnego, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi
bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym,
morskim lub wodnym śródlądowym oraz inne budynki przeznaczone do wykonywania
podobnych funkcji, a także budynki biurowe lub socjalne. Do wyliczenia końcowego zużycia
energii wykorzystane zostały dane pozyskane w trakcie ankietyzacji interesariuszy „Planu”
oraz dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego.
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Ze względu na fakt, iż inwestycje w zakresie przemysłu mogą się przysłużyć
zmniejszeniu zużycia energii finalnej na terenie Gminy, wszelkie działania podejmowane
przez sektor przemysłowy, mające na celu zmniejszenie zużycia energii finalnej, a co z tym
związane - emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Strzeleczki będą, w miarę możliwości,
wspierane przez Gminę. W niniejszym dokumencie przyjęto, iż planowane działania
przedsiębiorstw dotyczące efektywnego gospodarowania energią i przechodzeniem
w kierunku gospodarki niskoemisyjnej są integralną częścią „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki” oraz przyczynią się do obniżenia emisji CO2 z terenu
Gminy.
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9. BAZOWA INWENTARYZACJA EMISJI DWUTLENKU WĘGLA W GMINIE
STRZELECZKI
Celem przeprowadzenia bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) było wyliczenie wielkości
emisji dwutlenku węgla (CO2) w wyniku zużycia energii finalnej na terenie Gminy Strzeleczki
w roku bazowym. Jako rok bazowy przyjęto rok 2015, dla którego możliwe było
zgromadzenie najbardziej pełnych i wiarygodnych danych dotyczących wielkości emisji
w Gminie. Wielkość emisji została wyliczona na podstawie końcowego zużycia energii na
terenie Gminy w sektorze komunalnym i pozakomunalnym. 44 Inwentaryzacja bazowa
umożliwiła identyfikację antropogenicznych źródeł emisji CO2, a następnie zaplanowanie
odpowiednich działań, mających na celu redukcję emisji dwutlenku węgla.

9.1. Finalne zużycie energii w roku bazowym
Wyniki bazowej inwentaryzacji finalnego zużycia energii w Gminie Strzeleczki zostały
opracowane w tabeli nr 7.
Tabela nr 7: Finalne zużycie energii w roku bazowym w Gminie Strzeleczki [MWh]

I
1
2
3
4

II
5
6
7

Budynki, wyposażenie /
urządzenia
Budynki, wyposażenie /
urządzenia komunalne
Budynki, wyposażenie /
urządzenia usługowe
[niekomunalne]
Budynki mieszkalne
Komunalne oświetlenie
publiczne
Budynki, wyposażenie /
urządzenia razem
Transport
Tabor gminny
Transport publiczny
Transport prywatny i
komercyjny
Transport razem
Łącznie końcowe zużycie
energii

Razem

OZE

węgiel
kamienny

olej napędowy

benzyna

olej opałowy

gaz ciekły

OZE

491

0

0

1 027

0

0

459

0

1 977

596

578

0

725

0

0

3 105

136

5 140

8 626

0

0

65

0

0

29 886

12 240

50 817

410

0

0

0

0

0

0

0

410

10 123

578

0

1 817

0

0

33 450

12 376

58 344

0
0

0
0

0
0

0
0

8
0

40
290

0
0

0
0

48
290

0

0

437

0

3 615

6 942

0

0

10 994

0

0

437

0

3 623

7 272

0

0

11 332

10 123

578

437

1 817

3 623

7 272

33 450

12 376

69 676
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Łącznie w sektorze publicznym i prywatnym, w roku bazowym, finalne zużycie energii
wynosiło 69.676 MWh, z czego 84% przypadało na podsektor budynki, wyposażenie
i urządzenia, a 16% na transport.
9.1.1. Sektor publiczny
Finalne zużycie energii w sektorze publicznym, w roku bazowym, na podstawie
danych opisanych we wcześniejszych rozdziałach niniejszego dokumentu, zostało
przedstawione w tabeli nr 8.

2
3
4
5

Budynki, wyposażenie/ urządzenia
komunalne
Budynki mieszkalne komunalne
Komunalne oświetlenie publiczne
Tabor gminny
Transport publiczny
Łącznie zużycie energii

1 027

0

0

459

1 977

14
410
0
0
915

65
0
0
0
1 092

0
0
8
0
8

0
0
40
290
330

230
0
0
0
689

309
410
48
290
3 034

benzyna

olej napędowy

491

olej opałowy

razem

1

Kategoria

energia
elektryczna

Lp.

węgiel kamienny

Tabela nr 8: Finalne zużycie energii w sektorze publicznym w roku bazowym [MWh]

Łącznie, w sektorze publicznym, w roku bazowym, odbiorcy końcowi zużyli 3.034
MWh energii. Udział poszczególnych podsektorów w finalnym zużyciu energii sektora
publicznego został przedstawiony na wykresie nr 1.
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Wykres nr 1: Struktura udziału poszczególnych podsektorów w finalnym zużyciu energii sektora
publicznego w roku bazowym [%]
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65% energii finalnej sektora publicznego w roku bazowym, zostało zużyte przez
podsektor budynki, wyposażenie i urządzenia komunalne, obejmujący budynki użyteczności
publicznej oraz przedsiębiorstwa usługowe. 13% energii finalnej zostało wykorzystane
w ramach oświetlenia publicznego. 10% w strukturze zużycia energii stanowi transport
publiczny, również 10% stanowią komunalne budynki mieszkalne, natomiast tabor gminny
odpowiada za 2% finalnego zużycia energii.
9.1.2. Sektor prywatny
Finalne zużycie energii w sektorze prywatnym, w roku bazowym określone
na podstawie danych opisanych we wcześniejszych rozdziałach niniejszego dokumentu,
zostało przedstawione w tabeli nr 9.

1
2
3

Budynki, wyposażenie /
urządzenia usługowe
[niekomunalne]
Budynki mieszkalne
Transport prywatny i
komercyjny
Łącznie zużycie energii

razem

OZE

węgiel kamienny

olej napędowy

benzyna

olej opałowy

gaz ciekły

Kategoria

gaz ziemny

Lp.

energia
elektryczna

Tabela nr 9: Finalne zużycie energii w sektorze prywatnym w roku bazowym [MWh]

596

578

0

725

0

0

3 105

8 612

0

0

0

0

0 29 656 12 240 50 508

0

0

437

0

3 615

6 942

9 208

578

437

725

3 615

6 942 32 761 12 376 66 642

0

136

5 140

0 10 994
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Łącznie, w sektorze prywatnym, w roku bazowym odbiorcy końcowi zużyli 66.642
MWh energii finalnej. Udział poszczególnych podsektorów w finalnym zużyciu energii
sektora prywatnego w roku bazowym został przedstawiony na wykresie nr 2.
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Wykres nr 2: Struktura udziału poszczególnych podsektorów w finalnym zużyciu energii sektora
prywatnego w roku bazowym [%]

76% zużycia energii finalnej w sektorze prywatnym dotyczy podsektora budynki
mieszkalne, a pozostałe 24% zużycia energii to cele transportowe (16%) i usługowe (8%).
Głównymi czynnikami, mającymi wpływ na wielkość zużycia energii w podsektorze budynki
mieszkalne są m.in. indywidualne charakterystyki energetyczne budynków, sprawność źródeł
ciepła, efektywność wykorzystywanych urządzeń elektrycznych i oświetlenia, a także
postawy i zachowania mieszkańców dotyczące zużycia energii i wody.

9.2. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla
Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji CO2 w Gminie Strzeleczki zostały przedstawione
w tabeli nr 10.
Tabela nr 10: Wyniki inwentaryzacji bazowej emisji dwutlenku węgla w Gminie Strzeleczki [Mg CO2]

1
2
3
4

Budynki, wyposażenie / urządzenia
Budynki, wyposażenie /
540
urządzenia komunalne
Budynki, wyposażenie /
urządzenia usługowe
656
[niekomunalne]
Budynki mieszkalne
9 489
Komunalne oświetlenie
451
publiczne

Razem

OZE

węgiel
kamienny

olej napędowy

benzyna

olej opałowy

gaz ciekły

OZE

0

0

286

0

0

162

0

988

116

0

180

0

0

1 005

0

1 957

0

0

18

0

0 10 579

0

20 086

0

0

0

0

0

0

451

0
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Budynki, wyposażenie /
urządzenia razem
II Transport
5 Tabor gminny
6 Transport publiczny
Transport prywatny i
7
komercyjny
Transport razem
III Inne
8 Gospodarowanie odpadami
9 Gospodarowanie ściekami
Razem
Odnośne współczynniki emisji
CO2 [Mg/MWh]

11 136

116

0

484

0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0

0

99

0

0

99

11 136

116

1,100 0,202

99

0 11 746

0

23 482

10
77

0
0

0
0

12
77

0

900 1 853

0

0

2 852

0

902 1 940

0

0

2 941

0

0
0
26 423

484

902 1 940 11 746

0,227 0,279 0,249 0,267

0,354 0,000

Łączna oszacowana wielkość emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Strzeleczki
w roku 2015 wyniosła 26.423 Mg CO2. Wielkości emisji dwutlenku węgla w roku bazowym
w poszczególnych sektorach i podsektorach inwentaryzacji, zgodnych z wytycznymi45, zostały
opracowane na wykresie nr 3.
Wykres nr 3: Struktura sektorowa inwentaryzacji bazowej emisji dwutlenku węgla [%]

76%
emisji
dwutlenku
węgla
pochodzi
z
sektora
prywatnego
z podsektora budynków mieszkalnych, co związane jest z wykorzystywaniem węgla
kamiennego oraz oleju opałowego na cele ogrzewania budynków, a także ze zużyciem
energii elektrycznej na cele bytowe przez mieszkańców Gminy. Transport prywatny
i komercyjny stanowi 11% emisji dwutlenku węgla w roku bazowym. 7% stanowią budynki
wyposażenia i urządzenia usługowe (niekomunalne) i przemysłowe, a 4% stanowi podsektor
budynki, wyposażenie i urządzenia komunalne. Komunalne oświetlenie publiczne odpowiada
za ok. 2% łącznej emisji CO2 w Gminie Strzeleczki. Struktura udziału poszczególnych
nośników energii w oszacowanej emisji bazowej w Gminie została przedstawiona na
wykresie nr 4.
Za: „Poradnik. Jak opracować…”, op. cit.
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Wykres nr 4: Struktura udziału poszczególnych nośników energii w bazowej emisji dwutlenku węgla
[%]

W strukturze emisji dwutlenku węgla w Gminie Strzeleczki w roku bazowym
dominuje węgiel kamienny (45%) oraz energia elektryczna (42%). Zużycie oleju napędowego
stanowi 7% łącznej emisji CO2 na terenie Gminy Strzeleczki, natomiast benzyna, która
również wykorzystywana jest w transporcie stanowi 3% emisji. Olej opałowy, gaz ciekły i gaz
ziemny stanowią łącznie 3% emisji dwutlenku węgla.
9.2.1. Sektor publiczny
Emisja dwutlenku węgla w sektorze publicznym, w roku bazowym określona na
podstawie danych opisanych we wcześniejszych rozdziałach niniejszego dokumentu, została
przedstawiona w tabeli nr 11.

2
3
4
5

Budynki, wyposażenie/ urządzenia
komunalne
Budynki mieszkalne komunalne
Komunalne oświetlenie publiczne
Tabor gminny
Transport publiczny
Łącznie emisja dwutlenku węgla

razem

węgiel kamienny

olej napędowy

benzyna

540

287

-

-

163

990

15
452
0
0
1 008

18
305

2
0
2

11
78
89

81
244

115
452
13
78
1 647
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energia
elektryczna

Tabela nr 11: Emisja dwutlenku węgla w sektorze publicznym w roku bazowym [Mg CO2]
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Łącznie, w sektorze publicznym, w roku bazowym, wyemitowane zostało 1.647 Mg
CO2. Udział poszczególnych nośników energii w emisji CO2 sektora publicznego został
przedstawiony na wykresie nr 5.
Wykres nr 5: Struktura udziału poszczególnych nośników energii w emisji dwutlenku węgla
w sektorze publicznym w roku bazowym [%]

W strukturze emisji dwutlenku węgla w Gminie Strzeleczki w sektorze publicznym
w roku bazowym dominuje energia elektryczna (61%). 19% emisji pochodzi z wykorzystania
oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Za
15% emisji dwutlenku węgla odpowiada zużycie węgla kamiennego. Olej napędowy
i benzyna wykorzystane w transporcie stanowią ok. 5% emisji.
9.2.2. Sektor prywatny
Emisja dwutlenku węgla w sektorze prywatnym, w roku bazowym określona
na podstawie danych opisanych we wcześniejszych rozdziałach niniejszego dokumentu,
została przedstawione w tabeli nr 12.

2
3

Budynki, wyposażenie /
urządzenia usługowe
[niekomunalne]
Budynki mieszkalne
Transport prywatny i
komercyjny
Łącznie zużycie energii

razem

OZE

węgiel kamienny

olej napędowy

benzyna

olej opałowy

gaz ciekły

656

117

0

181

-

-

1 006

9 474

0

0

0

-

- 10 498

900

-

99

-

900

1 854

11 030

117

99

181

900

1 854 11 504

-

0

1 959

0 19 973
0

3 753

0 25 685
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1

Kategoria

gaz ziemny

Lp.

energia
elektryczna

Tabela nr 12: Emisja dwutlenku węgla w sektorze prywatnym w roku bazowym [Mg CO2]
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Łącznie, w sektorze prywatnym, w roku bazowym wyemitowane zostało 25.685 Mg
CO2. Udział poszczególnych nośników energii w emisji CO2 sektora publicznego został
przedstawiony na wykresie nr 6.
Wykres nr 6: Struktura udziału poszczególnych nośników energii w emisji dwutlenku węgla
w sektorze prywatnym w roku bazowym [%]
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W strukturze emisji dwutlenku węgla w sektorze prywatnym w Gminie Strzeleczki
w roku bazowym dominuje węgiel kamienny (45%). Zużycie energii elektrycznej przez
odbiorców finalnych stanowi 43% łącznej emisji CO2 na terenie gminy, a wykorzystanie oleju
opałowego, gazu ciekłego i gazu ziemnego to łącznie 1%. Paliwa wykorzystane w transporcie
stanowią ok. 11% emisji dwutlenku węgla.
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10. CEL REDUKCYJNY
W wyniku przeprowadzonej analizy wyników inwentaryzacji bazowej emisji dwutlenku
węgla na terenie Gminy Strzeleczki określono cel redukcyjny, który powinien zostać
osiągnięty w roku 2020 i któremu służyć będą działania zaplanowane w „Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki”:
Tabela nr 13: Cel redukcyjny w zakresie zużycia energii, emisji CO2 i wykorzystania OZE
Lp.

Wskaźniki oceny

Jednostka

2015

1

Emisja dwutlenku węgla w Gminie

Mg CO2/rok

26 423

2

Zużycie energii finalnej w Gminie

MWh/rok

3

Zużycie energii z OZE

MWh/rok

2020

zmiana [MWh]

zmiana [%]

24 366

-2 057

-7,79%

69 676

62 421

-7 255

-10,41%

12 376

14 084

1 708

13,80%

Rzeczywiste wartości wskaźników, które zostaną osiągnięte w 2020 r. uzależnione są
od wielu czynników, na które samorząd lokalny nie ma możliwości oddziaływania lub posiada
taką możliwość jedynie w ograniczonym zakresie, takich jak: struktura gospodarki, wzrost
gospodarczy, liczba ludności, gęstość zaludnienia, charakterystyka zasobów budowlanych,
struktura użytkowania terenu, możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację
inwestycji, a także postawy mieszkańców i innych interesariuszy. W celu osiągnięcia
zakładanych celów na terenie Gminy Strzeleczki powinny być podejmowane działania
zmierzające do zmniejszenia zużycia energii finalnej, a co za tym idzie zmniejszenia emisji
CO2. Działania te mają również na celu zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii
w zużyciu energii finalnej.
Działania zapisane w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki”
zmierzają do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano
przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są
programy ochrony powietrza (POP). W „Programie ochrony powietrza dla strefy opolskiej”
nie stwierdzono przekroczenia ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń dla pyłów PM2,5
oraz PM10 w Gminie Strzeleczki. Dla całej strefy opolskiej, w skład której wchodzi Gmina
Strzeleczki, stwierdzono natomiast przekroczenia ponadnormatywnych stężeń
benzo(a)pirenu.
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Wdrażanie zapisów „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki”, w tym
realizacja zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych zmierzających do osiągnięcia
wyznaczonego celu redukcyjnego, skutkować będzie jednocześnie (poza zmniejszeniem
zużycia energii, emisji dwutlenku węgla i wzrostu wykorzystania OZE) zmniejszeniem
wysokości stężeń zanieczyszczeń na terenie Gminy Strzeleczki, zgodnie z zapisami „Programu
ochrony powietrza dla strefy opolskiej”.
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11. OBSZARY PRIORYTETOWE DZIAŁAŃ
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W wyniku przeprowadzonej analizy wyników inwentaryzacji bazowej i kontrolnej
emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Strzeleczki zidentyfikowano priorytetowe obszary
działań w gminie. Należą do nich:
 obiekty Gminy Strzeleczki i jednostek organizacyjnych Gminy, jako te, na które Gmina
Strzeleczki ma największy wpływ i gdzie zaplanowane zadania mogą być przykładem
wdrażania dobrych praktyk dla mieszkańców Gminy i innych interesariuszy, jak
również pozostałe obiekty użyteczności publicznej,
 budownictwo mieszkaniowe, jako sektor, który ma najbardziej istotny wpływ na
wielkość emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Strzeleczki,
 transport jako sektor, w którym odnotowuje się wzrost finalnego zużycia energii oraz
wzrost oszacowanej emisji dwutlenku węgla.
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12. WYKORZYSTANIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) odnawialne źródła energii to źródła,
wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego,
aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek
oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także
biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu
składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych.
Ponadto mieszkańcy gminy ogrzewają mieszkania przy użycia drewna. Planowane
inwestycje obejmują także odnawialne źródła energii, tj. instalację kolektorów słonecznych
oraz paneli fotowoltaicznych.
Tabela nr 14: Finalne zużycie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w roku bazowym
[MWh]

Lp.

Kategoria

2015
[MWh]

I

Budynki, wyposażenie / urządzenia i przemysł

1

Budynki, wyposażenie / urządzenia komunalne

2

Budynki, wyposażenie / urządzenia usługowe [niekomunalne] i
przemysłowe

3

Budynki mieszkalne

4

Komunalne oświetlenie publiczne
Budynki, wyposażenie / urządzenia i przemysł razem

0
136
12 240
0
12 376

II

Transport

5

Tabor gminny

0

6

Transport publiczny

0

7

Transport prywatny i komercyjny

0

Transport razem
Łącznie końcowe zużycie energii

0
12 376
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Udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym zużyciu energii finalnej na terenie
Gminy Strzeleczki w roku bazowym wyniósł 17,8%.
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13.ASPEKTY ORGANIZACYJNE REALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
Aspekty organizacyjne i pozainwestycyjne realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Strzeleczki” obejmują struktury organizacyjne, przydzielone zasoby ludzkie,
zaangażowanie zainteresowanych stron, w tym komunikację i szkolenia. Osiągnięcie celów
założonych w niniejszym Planie jest w dużej mierze uzależnione od zapewnienia
odpowiedniego wsparcia władz Gminy.

13.1. Koordynacja realizacji Planu i struktury organizacyjne
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki” będzie realizowany
w strukturach organizacyjnych Urzędu Gminy. Odpowiedzialnym za realizację „Planu” jest
Wójt Gminy Strzeleczki. W ramach zarządzania działaniami, zaprojektowanymi w „Planie”,
zostanie utworzony zespół programowo-doradczy ze wskazanymi zakresami
odpowiedzialności co do gromadzenia danych, weryfikacji kierunków działań, konsultacji
zapisów dokumentów strategicznych, zamówień publicznych i kosztów realizacji „Planu”.
Istotną kwestią w realizacji strategii i wyznaczonych w „Planie gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki” kierunków działań jest ich implementacja do
uchwalanego prawa miejscowego oraz uwzględnienie w dokumentach strategicznych.
Kontrolne wyniki emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Strzeleczki powinny być
opracowywane co dwa lata jako raport z podjętych działań, który przedkładany będzie
Wójtowi Gminy, a co cztery lata „Plan” powinien być poddawany aktualizacji na podstawie
bieżących danych dotyczących końcowego zużycia energii, udostępnionych przez:
1. wydziały organizacyjne Urzędu Gminy Strzeleczki,
2. jednostki organizacyjne,
3. zarządców budynków użyteczności publicznej
4. przedsiębiorstwo wodociągowe i kanalizacyjne działające na terenie Gminy
Strzeleczki,
5. innych interesariuszy.
Metodyka opracowania wyników końcowego zużycia energii oraz odpowiadających
im poziomów emisji dwutlenku węgla, powinna być zgodna z metodyką przyjętą na potrzeby
opracowania niniejszego dokumentu dla BEI.
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W ramach struktur Urzędu Gminy realizowane będą przez jednostki organizacyjne
poszczególne działania ogólne i zadania szczegółowe. Do kompetencji powołanego zespołu
programowo-doradczego należeć będzie koordynacja całości procesu realizacji działań
i kontroli osiąganych efektów. W skład zespołu wejdą delegowani przedstawiciele Urzędu
Gminy Strzeleczki zajmujący się problematyką gospodarki komunalnej, ochrony środowiska
oraz finansów, a także przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych oraz spółek,
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których Gmina Strzeleczki jest właścicielem, a które mają wpływ na zużycie energii końcowej
na terenie Gminy.
Członków Zespołu powołuje i odwołuje Wójt. W skład zespołu programowodoradczego powołane zostaną min. 4 osoby. Osobą odpowiedzialną za nadzór pracy Zespołu,
tj. Przewodniczącym Zespołu, będzie osoba wskazana przez Wójta w Zarządzeniu.














Najważniejszymi zadaniami zespołu programowo-doradczego będą:
kontrola, monitoring, ocena postępów we wdrażaniu „Planu” i w razie potrzeby
korekta „Planu” w perspektywie realizacji celów do roku 2020,
raportowanie postępów realizacji „Planu” do Wójta,
informowanie opinii publicznej o osiąganych rezultatach i budowanie poparcia
społecznego dla realizowanych działań,
zbieranie informacji na temat działań podejmowanych przez Gminę Strzeleczki
zmierzających do racjonalnego gospodarowania energią w Gminie i zmniejszania
emisji dwutlenku, w szczególności działań wskazanych w Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej,
monitorowanie dostępności zewnętrznych środków finansowych umożliwiających
realizację zadań.
Wśród danych zbieranych na potrzeby monitoringu znajdują się m.in.:
osiągnięte rezultaty działań (efekty redukcji emisji i zużycia energii),
napotkane przeszkody w realizacji zadań,
ocena skuteczności działań (w szczególności w jakim stopniu zrealizowano założone
cele),
koszty poniesione na realizację zadań,
terminy realizacji planowanych zadań, jednostki realizujące i postępy prac.

Ewaluacja zostanie zakończona oceną, czy działania są w rzeczywistości na tyle
skuteczne na ile zakładano i czy nie jest wymagana modyfikacja „Planu”. Jeżeli działania nie
będą przynosiły zakładanych rezultatów konieczna będzie aktualizacja planu działań.
Aktualizacja zapisów niniejszego dokumentu w przypadku zmiany warunków
wewnętrznych bądź zewnętrznych, mających wpływ na realizację zaplanowanych działań
i wyników inwentaryzacji kontrolnych, wymaga zgłoszenia w formie raportu zmian do Wójta
Gminy Strzeleczki. Wszelkie zmiany w dokumencie, zgłoszone Wójtowi Gminy Strzeleczki,
zostaną wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Strzeleczki.
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Działania podejmowane w związku z realizacją zapisów niniejszego „Planu” powinny
być
upublicznione
z
wykorzystaniem
Biuletynu
Informacji
Publicznej
(http://bip.strzeleczki.pl/).
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13.2. Zasoby ludzkie i szacowany budżet
Proces zarządzania i monitorowania realizacji „Planu” będzie wykonywany w ramach
struktur organizacyjnych Urzędu Gminy i dostępnych zasobów ludzkich oraz budżetu Gminy.
Wskaźniki monitorowania zostały opisane w rozdziale piętnastym niniejszego dokumentu.

13.3. Zaangażowanie interesariuszy
Punktem wyjściowym jest zaangażowanie interesariuszy w ramach procesu
wspierania zmiany zachowań, który jest niezbędnym uzupełnieniem działań przyjętych
w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki”, a także gwarantem powodzenia
jego realizacji, zarządzania i monitorowania. Interesariuszami są wszystkie strony, które są
zainteresowane wdrażaniem „Planu”, mają wpływ na jego realizację, a także odnoszą
korzyści z jego wdrażania. Potencjalna lista interesariuszy obejmuje:
 pracowników Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
 pracowników przedsiębiorstw komunalnych,
 pracowników lokalnych banków i instytucji finansowych,
 lokalnych przedsiębiorców,
 przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń,
 mieszkańców.
Interesariusze zostali zaangażowani w proces opracowania „Planu” w trakcie
gromadzenia i analizy danych. Na etapie realizacji „Planu” prowadzone będą akcje
informacyjne, mające na celu ich dalszy współudział we wdrażaniu gospodarki
niskoemisyjnej na terenie Gminy Strzeleczki, a także w identyfikowaniu potencjalnych
działań korygujących, służących osiągnięciu założonego celu przy spełnieniu wskaźników
monitorowania.
Komunikacja będzie się odbywała z wykorzystaniem dotychczas funkcjonujących
kanałów informacyjnych, tj. poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na tablicach
informacyjnych w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej gminy, w trakcie spotkań
i wydarzeń, organizowanych przez Urząd Gminy oraz organizacje pozarządowe.

13.4. Podnoszenie świadomości ekologicznej interesariuszy
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Powodzenie realizacji działań na rzecz ochrony powietrza, podejmowanych przez
władze Gminy, w dużej mierze zależy od świadomości, aktywności i zmiany nawyków
lokalnej społeczności. W ramach działań edukacyjno-informacyjnych na stronie internetowej
Urzędu Gminy zamieszczona zostanie zakładka tematyczna „Gospodarka niskoemisyjna”,
gdzie w poszczególnych kategoriach usystematyzowane zostaną informacje związane
z realizacją i wdrażaniem postanowień „Planu”. W zakładce, poza „Planem” zamieszczane
będą na bieżąco informacje o organizowanych przez poszczególne instytucje konkursach,
umożliwiających ubieganie się o dofinansowanie inwestycji energooszczędnych, informacje
o nowych regulacjach prawnych w zakresie związanym z gospodarką niskoemisyjną.
W połączeniu z akcją informacyjną zrealizowaną w trakcie opracowywania niniejszego
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dokumentu można przyjąć, iż kolejne działania podejmowane przez władze Gminy spotykać
się będą ze zrozumieniem interesariuszy. Na tym etapie udało się zbudować podstawę dla
społecznego poparcia w procesie podejmowania strategicznych decyzji dotyczących
wdrażania „Planu”.
W kolejnych latach władze Gminy zamierzają realizować program edukacyjny. Duże
znaczenie ma propagowanie pozytywnych postaw wśród najmłodszych mieszkańców Gminy
- dzieci i młodzieży, które chętnie przyswajają nowe informacje, a pozytywne zachowania
przenoszą często również na grunt gospodarstw domowych. Planuje się:
 organizację lekcji edukacyjnych dotyczących oszczędności energii oraz korzyści
płynących z efektywnych energetycznie zachowań; lekcje takie byłyby prowadzone
w szkole podstawowej w klasach IV-VI oraz w klasach gimnazjalnych I-III, podczas
lekcji wychowawczych; do udziału w spotkaniu zaproszeni zostaną przedstawiciele
władz lokalnych, przedstawiciele przedsiębiorstw, w których wykorzystywane są
instalacje OZE, etc.,
 organizację konkursów, wystaw, spotkań edukacyjnych.






Ponadto dla wszystkich interesariuszy zaplanowano:
bieżące informowanie poprzez stronę internetową Gminy o procesie wdrażania
zapisów „Planu”, realizowanych i planowanych inwestycji,
umieszczanie informacji o ogłaszanych przez odpowiednie jednostki naborach
wniosków na realizację inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej na stronie
internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej,
warsztaty dla mieszkańców w zakresie m.in. pomocy w opracowaniu wniosków
o dofinansowanie na przedsięwzięcia efektywne energetycznie.

13.5. „Zielone” zamówienia publiczne
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W ramach wdrożenia zapisów „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Strzeleczki” konieczne jest także podjęcie działań zmierzających do reorganizacji procedury
udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy tak, aby uwzględniały one trzy filary
zrównoważonego rozwoju tj. oddziaływanie na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę.
Zarówno Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, jak też Dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych
i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, nakładają obowiązek uwzględnienia
w zamówieniach publicznych efektywności energetycznej nabywanych towarów. Zaleca się,
aby kryterium efektywności energetycznej stanowiło istotne kryterium oceny ofert na
realizację zamówień obejmujących:
 projektowanie, budowę i zarządzanie budynkami,
 zakup instalacji i urządzeń wykorzystujących energię,
 zakup energii.
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13.6. Planowanie przestrzenne
Zużycie energii w dużej mierze zależne jest od planowania przestrzennego.
Decydujące są przede wszystkim postanowienia dotyczące transportu i sektora
budowlanego. Dotychczas w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
niewiele miejsca było poświęcone zagadnieniom związanym z koniecznością obniżenia
zużycia energii finalnej. Kolejne przyjmowane przez Radę Gminy miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego będą uwzględniały konieczność:
1. zachowania standardów efektywności energetycznej i charakterystyki energetycznej
budynków,
2. promowania projektów mających na celu oszczędność energii, w tym do
wykorzystania OZE poprzez wprowadzenie odpowiednich regulacji ułatwiających
zdobywanie niezbędnych zezwoleń,
3. promowania wielofunkcyjności zabudowy,
4. promowanie transportu publicznego, ruchu rowerowego i ruchu pieszego,
5. planowania zabudowy zorientowanej na wykorzystanie energii słonecznej, tj.
projektowania nowych budynków o optymalnej ekspozycji na światło słoneczne.
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Zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będą doprowadzone
do pełnej spójności z zapisami Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej.
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14.PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ NISKOEMISYJNEJ GOSPODARKI GMINY
STRZELECZKI DO 2020 R.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U.
z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy planowanie i organizacja
działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających
zużycie energii na obszarze gminy.
Plan działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki w Gminie Strzeleczki został
opracowany w perspektywie do 2020 r. Dla każdego z planowanych działań wskazano zakres
odpowiedzialności, harmonogram w odniesieniu do lat, oszacowano koszty realizacji
przedsięwzięć, wskazano możliwe źródła finansowania i przyjęto wskaźniki monitorowania
realizacji założonych celów. W ramach „Planu” wspierane będą wszelkie działania, mające na
celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, podejmowane zarówno przez Gminę Strzeleczki,
a także jednostki organizacyjne, mieszkańców Gminy, jednostki usługowe i przemysłowe,
działające na terenie gminy. Mieszkańcy Gminy Strzeleczki będą informowani o stosowanych
przez Urząd Gminy środkach poprawy efektywności energetycznej za pośrednictwem strony
internetowej Gminy.
Wykaz działań (zadań) i środki zaplanowane obejmują cały okres objęty planem.
Niżej wymienione działania inwestycyjne oraz działania pozainwestycyjne zostały
szczegółowo przedstawione zostały w rozdziale 14.1. Działania inwestycyjne w sektorze
publicznym, 14.2. Działania z zakresu mobilności, 14.3. Działania inwestycyjne w sektorze
prywatnym oraz 14.4. Działania pozainwestycyjne:
1. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
2. budowa ścieżek i szlaków rowerowych,
3. poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych,
4. modernizacja przedsiębiorstw i placówek usługowych w kierunku energooszczędnym,
5. ekoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1
w Mosznej,
6. działania pozainwestycyjne.
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Planowane
działania termomodernizacyjne
będą prowadzone
zgodnie
z obowiązującymi przepisami w celu realizacji zapisów obejmujących zapobieganie łamaniu
zakazów dotyczących chronionych gatunków zwierząt, o których mowa w §6 Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.
U. z 2016 r. poz. 2183). W szczególności termin prac termomodernizacyjnych dostosowany
będzie do okresu lęgowego ptaków. Przedmiotowe rozwiązania uwzględnia stanowisko
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Regionalnej Rady Ochrony
Przyrody w Opolu w sprawie ochrony siedlisk ptaków i nietoperzy na obiektach
budowlanych.
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Tabela nr 15: Zestawienie planowanych działań wraz z potencjalnymi efektami ekologicznymi
Potencjalne
zmniejszenie
rocznego zużycia
energii finalnej
[MWh]

Lp.

Działanie

1

Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej

2

3

Potencjalne
zmniejszenie
rocznej emisji
dwutlenku węgla
[Mg CO2]

Potencjalna ilość
energii
produkowanej
rocznie z OZE
[MWh]

124

35

0

Budowa ścieżek i szlaków
rowerowych

11

3

Nie dotyczy

Poprawa efektywności
energetycznej budynków
mieszkalnych

5.832

1.461

1.708

Brak danych

Brak danych

Brak danych

1.288

558

0

Modernizacja przedsiębiorstw i
placówek usługowych w kierunku
energooszczędnym
ekoZamek Moszna termomodernizacja budynku
zamku przy ul. Zamkowej 1 w
Mosznej

W efekcie zaplanowanych działań możliwe jest zmniejszenie rocznego zużycia energii
finalnej o 7.255 MWh (-10,41%) oraz zmniejszenie rocznej emisji dwutlenku węgla o 2.057
Mg (-7,79%) w stosunku do przyjętego roku bazowego. Powinien także nastąpić wzrost ilości
energii produkowanej z odnawialnych źródeł o 1.708 MWh (+13,80% względem roku
bazowego) w ciągu roku.

14.1. Działania inwestycyjne w sektorze publicznym
14.1.1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Opis

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
 termomodernizacja (ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana
stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych),
 częściowa przebudowa,
 wymiana/modernizacja instalacji wewnętrznej.

Obiekty

Gimnazjum w Strzeleczkach, Sienkiewicza 37, 47-364 Strzeleczki
Szkoła Podstawowa w Komornikach, Szkolna 4, 47-364 Strzeleczki
Oddział Przedszkola w Komornikach, Szkolna 4, 47-364 Strzeleczki
Dom Kultury w Racławiczkach, Opolska 20, 47-364 Strzeleczki
Dom Kultury w Kujawach, Prudnicka 1, 47-364 Strzeleczki

Sektor

Budynki użyteczności publicznej

Zakres odpowiedzialności

Gmina Strzeleczki

Harmonogram realizacji

lata 2017-2020

Koszty realizacji

1.000.000 zł
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Tytuł zadania
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Efekt ekologiczny

35 Mg CO2
124 MWh

Potencjalne źródła
finansowania

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, środki
NFOŚiGW/WFOŚiGW, RPO WO na lata 2014-2020, Fundusz
Termomodernizacji i Remontów BGK, Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020

Wskaźniki monitorowania



Korzyści społecznoekonomiczne

Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji CO2. Poprawa
komfortu cieplnego. Zmniejszenie zużycia energii finalnej,
oszczędności w wydatkach budżetowych.

Sposób i forma
raportowania

W ramach przekazywania kontrolnych wyników emisji dwutlenku
węgla na terenie Gminy Strzeleczki, co dwa lata jako raport z
podjętych działań, przedkładany Wójtowi Gminy w formie
elektronicznej.

zużycie ciepła na powierzchnię [kWh/m2],
 zużycie ciepła [GJ/rok],
 zużycie energii elektrycznej [kWh/rok],
 zmniejszenie emisji CO2 [Mg/rok].

14.2. Działania z zakresu mobilności

W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach celu
tematycznego 4 pn. Wspieranie przejścia na gospodarkę ̨ niskoemisyjną we wszystkich
sektorach, zaplanowano działanie 4.v. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla
wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym
wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej. Jako uzasadnienie
podjęcia działań wskazano:
 wsparcie adresowane do miast jako obszarów strategicznej interwencji polityki
państwa (OSI) wymienionych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego i innych
dokumentach strategicznych (Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
2030, Strategia Rozwoju Kraju),
 rozwój planów gospodarki niskoemisyjnej na obszarach miejskich, które odpowiadają ̨
za największy udział emisji CO2,
 zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych przyczyni się do
zmniejszenia zanieczyszczeń stanowiących istotny problem środowiskowy,
 potrzebę odciążenia infrastruktury miejskiej od nadmiernego ruchu drogowego oraz
poprawy integracji miast z otoczeniem poprzez rozwój systemu niskoemisyjnego
transportu zbiorowego.
Gmina Strzeleczki planuje realizację przedsięwzięć z zakresu mobilności i powiązań
komunikacyjnych.
14.2.1. Budowa dróg rowerowych
Tytuł zadania

Budowa dróg rowerowych

Opis

 budowa
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ścieżek rowerowych (budowa ścieżki rowerowej wzdłuż
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drogi wojewódzkiej nr 409 o długości 11,8 km),
 budowa punktów Bike&Ride.
Sektor

Transport publiczny

Zakres odpowiedzialności

Gmina Strzeleczki

Harmonogram realizacji

lata 2017-2020

Koszty realizacji

8.118.000 zł

Efekt ekologiczny

3 Mg CO2
11 MWh

Potencjalne źródła
finansowania

RPO WO na lata 2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020, środki NFOŚiGW

Wskaźniki monitorowania

 długość wybudowanych/przebudowanych ścieżek rowerowych [km],
 długość

wybudowanych/przebudowanych
rowerowych [km],
 ilość wybudowanych punktów Bike&Ride [szt].

ciągów

pieszo-

Korzyści społecznoekonomiczne

Zmniejszenie zużycia energii finalnej, zmniejszenie emisji CO2.
Poprawa jakości powietrza.

Sposób i forma
raportowania

W ramach przekazywania kontrolnych wyników emisji dwutlenku
węgla na terenie Gminy Strzeleczki, co dwa lata jako raport z
podjętych działań, przedkładany Wójtowi Gminy w formie
elektronicznej.

Na etapie opracowania dokumentu, w Gminie Strzeleczki nie są planowane inne
inwestycje w sektorze transportu. Nie jest jednak wykluczone, że w przyszłości będą
podejmowane inne działania, mające na celu promowanie strategii niskoemisyjnych dla
wszystkich rodzajów terytoriów, w tym w szczególności wskazane przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, tj.:
 zbiorowy transport pasażerski,
 transport niezmotoryzowany,
 intermodalność,
 transport drogowy,
 zarządzanie mobilnością,
 wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych,
 logistyka miejska,
 bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach,
 wdrażanie nowych wzorców użytkowania,
 promocja ekologicznie czystych i enegergooszczędnych pojazdów.
14.3. Działania inwestycyjne w sektorze prywatnym

14.3.1. Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych
Tytuł zadania

Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych

Opis

 ocieplenie
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obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz
oświetlenia na energooszczędne,
 przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem
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źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie
automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem,
 budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz
likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła,
 instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
wykorzystanie technologii OZE w budynkach,
 instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.
Sektor

Budynki mieszkalne

Zakres odpowiedzialności

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, właściciele obiektów /
zarządcy budynków wielorodzinnych, właściciele budynków
jednorodzinnych

Harmonogram realizacji

lata 2017-2020

Koszty realizacji

Nakłady osób prywatnych

Efekt ekologiczny

1.461 Mg CO2
5.832 MWh

Potencjalne źródła
finansowania

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
środki NFOŚiGW/WFOŚiGW, RPO WO na lata 2014-2020,
Fundusz Termomodernizacji i Remontów BGK

Wskaźniki monitorowania

 liczba zmodernizowanych obiektów [szt.],
 liczba wymienionych źródeł ciepła [szt.],
 liczba zamontowanych pomp ciepła [szt.],
 liczba zamontowanych kolektorów słonecznych [szt.],
 liczba zamontowanych ogniw fotowoltaicznych [szt.],
 zmniejszenie emisji CO2 [t/rok],
 zmniejszenie

rocznego obliczeniowego zużycia energii
ogrzewania budynków w stosunku do stanu pierwotnego [%],
 oszczędność energii cieplnej [GJ/rok],
 oszczędność energii elektrycznej [MWh/rok],
 udział energii odnawialnej w łącznym zużyciu energii [%].

do

Korzyści społecznoekonomiczne

Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji CO2. Poprawa
komfortu cieplnego. Zmniejszenie zużycia energii finalnej,
oszczędności w wydatkach budżetowych.

Sposób i forma
raportowania

W ramach przekazywania kontrolnych wyników emisji dwutlenku
węgla na terenie Gminy Strzeleczki, co dwa lata jako raport z
podjętych działań, przedkładany Wójtowi Gminy w formie
elektronicznej.

14.3.2. Modernizacja przedsiębiorstw i placówek usługowych w kierunku
energooszczędnym
Tytuł zadania

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw i placówek
usługowych

Opis

 wprowadzanie energooszczędnych technologii produkcji,
 modernizacja energetyczna budynków,
 inwestycje
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we własne instalacje OZE oraz efektywniejsze
energetycznie linie produkcyjne, w tym z wykorzystaniem biogazu
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rolniczego,
 wprowadzanie systemów zarządzania energią.
Sektor

Budynki, wyposażenie / urządzenia usługowe [niekomunalne]

Zakres odpowiedzialności

Właściciele obiektów

Harmonogram realizacji

lata 2017-2020

Koszty realizacji

Nakłady osób prywatnych

Efekt ekologiczny

Bd.

Potencjalne źródła
finansowania

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
środki NFOŚiGW/WFOŚiGW, RPO WO na lata 2014-2020,
Fundusz Termomodernizacji i Remontów BGK

Wskaźniki monitorowania

 zużycie energii w odnowionych obiektach [kWh/rok],
 liczba zmodernizowanych obiektów [szt.],
 liczba zamontowanych instalacji wykorzystujących OZE [szt.].

Korzyści społecznoekonomiczne

Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji CO2. Poprawa
komfortu cieplnego. Zmniejszenie zużycia energii finalnej,
oszczędności w wydatkach budżetowych.

Sposób i forma
raportowania

W ramach przekazywania kontrolnych wyników emisji dwutlenku
węgla na terenie Gminy Strzeleczki, co dwa lata jako raport z
podjętych działań, przedkładany Wójtowi Gminy w formie
elektronicznej.

14.3.3. ekoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku w Mosznej
Tytuł zadania

ekoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku przy
ul. Zamkowej 1 w Mosznej

Opis

 renowacja stolarki otworowej,
 termomodernizacja ścian zewnętrznych,
 termomodernizacja stropu,
 remont systemu grzewczego,
 montaż instalacji wentylacji mechanicznej,
 modernizacja instalacji C.W.U.

Sektor

Budynki, wyposażenie / urządzenia usługowe [niekomunalne]

Zakres odpowiedzialności

Właściciele obiektów

Harmonogram realizacji

lata 2017-2020

Koszty realizacji

1.997.266,17 zł

Efekt ekologiczny

558 Mg CO2
1.288 MWh

Potencjalne źródła
finansowania

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
środki NFOŚiGW/WFOŚiGW, RPO WO na lata 2014-2020,
Fundusz Termomodernizacji i Remontów BGK

Wskaźniki monitorowania

 liczba zmodernizowanych obiektów [szt.],
 liczba wymienionych źródeł ciepła [szt.],
 zmniejszenie emisji CO2 [t/rok],

rocznego

obliczeniowego

zużycia

energii

do
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 zmniejszenie
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ogrzewania budynków w stosunku do stanu pierwotnego [%],
 oszczędność energii cieplnej [GJ/rok],
 oszczędność energii elektrycznej [MWh/rok].
Korzyści społecznoekonomiczne

Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji CO2. Poprawa
komfortu cieplnego. Zmniejszenie zużycia energii finalnej,
oszczędności w wydatkach budżetowych.

Sposób i forma
raportowania

W ramach przekazywania kontrolnych wyników emisji dwutlenku
węgla na terenie Gminy Strzeleczki, co dwa lata jako raport z
podjętych działań, przedkładany Wójtowi Gminy w formie
elektronicznej.

14.4. Działania pozainwestycyjne
W „Planie” założono prowadzenie działań pozainwestycyjnych, w tym w szczególności
edukacji ekologicznej i promocji rozwiązań ograniczających zanieczyszczenie środowiska
naturalnego.
Tytuł zadania

Działania pozainwestycyjne

Opis

 akcje

Sektor

Wszystkie sektory

Zakres odpowiedzialności

Gmina Strzeleczki

Harmonogram realizacji

lata 2017-2020

Koszty realizacji

Bd.

Potencjalne źródła
finansowania

środki NFOŚiGW/WFOŚiGW, budżet Gminy

Wskaźniki monitorowania

 liczba

informacyjne i szkoleniowe dla pracowników Urzędu Gminy,
mające na celu oszczędzanie energii,
 promocja
energooszczędnych
urządzeń
i
rozwiązań
w gospodarstwach domowych,
 lekcje edukacyjne dotyczące oszczędności energii oraz korzyści
płynących z efektywnych energetycznie zachowań,
 promocja „zielonych” zamówień publicznych,
 ujmowanie „zielonych” zamówień publicznych w procedurach,
 opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe,
 organizacja punktu konsultacyjnego w Urzędzie Gminy, gdzie będzie
można uzyskać porady w zakresie planowanych przez mieszkańców
inwestycji związanych z termomodernizacją budynków,
 promowanie ruchu rowerowego,
 uwzględnianie w zapisach miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego zaopatrzenia w energię cieplną z wykorzystaniem
indywidualnych źródeł ciepła na paliwa niskoemisyjne lub na paliwa
stałe (ale z wykorzystaniem wysokosprawnych kotłów).

Strona 74

akcji informacyjnych, dotyczących gospodarki niskoemisyjnej
[szt.],
 liczba informacji o gospodarce niskoemisyjnej na stronie Urzędu
Gminy [szt.],
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 liczba zorganizowanych spotkań [szt.],
 liczba

przetargów/zapytań ofertowych, w
których jednym z
kryteriów oceny była efektywność energetyczna.

W ramach przekazywanego co dwa lata raportu z podjętych działań,
przedkładanego Wójtowi Gminy w formie elektronicznej.
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Sposób i forma
raportowania
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15.WSKAŹNIKI MONITOROWANIA REALIZACJI PLANU
Monitoring procesu realizacji „Planu” jest niezbędnym elementem oceny, w jakim
zakresie wdrażane są podjęte postanowienia i zobowiązania. Jest to również ważny
elementem procesu analizy i zarządzania ryzykiem. Dzięki odpowiednio dobranym
wskaźnikom możliwa jest bieżąca identyfikacja potencjalnych zagrożeń, naniesienie
stosownych korekt, a także podjęcie działań dostosowawczych i naprawczych.
Monitoring realizacji „Planu” obejmuje gromadzenie i przetwarzanie informacji
o realizacji zadań zaprogramowanych w Planie, tj. przede wszystkim o:
 poziomie redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 poziomie redukcji zużycia energii finalnej,
 udziale energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Kontrolne inwentaryzacje emisji CO2 powinny być przeprowadzane co dwa lata
i stanowić podstawę do opracowania raportu z podjętych działań, a co cztery lata „Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki” powinien być aktualizowany. W celu
efektywnego monitorowania przyjęto wskaźniki realizacji, służące ocenie wdrażania „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki” (tabela nr 16).
Tabela nr 16: Wskaźniki oceny wdrażania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki”
Lp. Wskaźniki oceny

Jednostka

Cel: Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla
1 Poziom emisji dwutlenku węgla w Gminie Strzeleczki

Mg CO2/rok

2 Wielkość emisji dwutlenku węgla w sektorze publicznym

Mg CO2/rok

Cel: Zmniejszenie zużycia energii końcowej
3 Poziom zużycia energii końcowej

MWh/rok

4 Całkowite zużycie energii w sektorze publicznym

MWh/rok

Cel: Wzrost wykorzystania OZE
5 Zużycie energii z OZE

MWh/rok

6 Zużycie energii z OZE w sektorze publicznym

MWh/rok
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Dla aktualnego poziomu oszacowanej emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy
Strzeleczki, stanowiącego podstawę do opracowania niniejszego dokumentu, wartości
wskaźników monitorowania przedstawiono w tabeli nr 17.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY STRZELECZKI

Tabela nr 17: Wartości wskaźników oceny dla roku bazowego i dla 2020 roku
Wskaźniki oceny

Jednostka

2020

1

Poziom emisji dwutlenku węgla w Gminie Strzeleczki

Mg CO2/rok

26 423

24 366

2

Wielkość emisji dwutlenku węgla w sektorze
publicznym

Mg CO2/rok

1 643

1 605

3

Poziom zużycia energii końcowej

MWh/rok

69 676

62 421

4

Całkowite zużycie energii w sektorze publicznym

MWh/rok

3 034

2 899

5

Zużycie energii z OZE

MWh/rok

12 376

14 084

6

Zużycie energii z OZE w sektorze publicznym

MWh/rok

0

0

2015
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