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Streszczenie
Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Złotoryja jest przedstawienie zakresu działań
możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej we wszystkich sektorach
na terenie Miasta, a co za tym idzie z redukcją emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2. Osiągnięcie
tego celu bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców Miasta. Cel główny Złotoryja
zamierza osiągnąć poprzez realizację następujących celów szczegółowych:


promowanie gospodarki niskoemisyjnej w Mieście Złotoryja,



efektywne gospodarowanie energią w Mieście Złotoryja,



zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,



redukcja gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza, w tym CO2,



podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie stosowania OZE oraz poprawy
efektywności energetycznej.

Na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przeprowadzono inwentaryzację emisji CO2 w roku
bazowym, roku obliczeniowym oraz wyznaczono prognozę na rok 2020 (przy założeniu, że nie
zostaną podjęte działania niskoemisyjne). Jako rok bazowy przyjęto rok 2002 (wybór roku bazowego
wynika z faktu możliwości pozyskania wiarygodnych danych dotyczących zużycia energii w tym
okresie). Rokiem obliczeniowym jest rok 2013. Rokiem docelowym, dla którego zostały opracowane
prognozy zarówno w scenariuszu nie zakładającym działań niskoemisyjnych jak i scenariuszu
niskoemisyjnym jest rok 2020.
W celu zdiagnozowania stanu istniejącego uzyskano informację od lokalnych operatorów sieci
elektroenergetycznej, gazowej i ciepłowniczej na terenie Miasta Złotoryja. Przeprowadzono także
ankietyzację obiektów użyteczności publicznej. Zinwentaryzowano także zużycie nośników energii w
sektorze transportu i oświetlenia ulicznego. Na podstawie wszystkich uzyskanych danych stworzono
bazę emisji CO2, która pozwoliła zidentyfikować główne obszary problemowe Miasta Złotoryja. Są to:


wysoka emisja CO2 z tytułu zużycia energii elektrycznej we wszystkich sektorach,



intensywny wzrost emisji liniowej w analizowanych latach,



niewielki udział OZE w produkcji energii na terenie Gminy.

W celu osiągnięcia zamierzonego przez Miasto celu należy wprowadzić działania ograniczające
zużycie energii finalnej, a co za tym idzie emisję CO2 skierowane do wszystkich sektorów. Do działań
tych należy przede wszystkim:


termomodernizacja obiektów mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej,
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wymiana źródeł ciepła wraz z modernizacją miejskiej sieci ciepłowniczej,



zwiększenie udziału OZE w produkcji energii we wszystkich sektorach,



wymiana energochłonnego oświetlenia wewnętrznego,



modernizacja oświetlenia ulicznego,



promocja zielonej energii i racjonalizacja zużycia paliw i energii,



promocja transportu publicznego,



modernizacja dróg i ścieżek rowerowych.

Na realizację projektu Miasto Złotoryja otrzymało dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet IX, działanie 9.3.
w wysokości 85%.
Niniejszy dokument składa się z trzech bloków tematycznych:

W

pierwszej

części

opracowania

dokonano

charakterystyki

Miasta

Złotoryja

z perspektywy aspektów wpływających na emisję CO2 do atmosfery w szczególności
przeanalizowano zmiany liczby mieszkańców, liczby pojazdów oraz liczby obiektów mieszkalnych.
Ocenie poddano również zgodność opracowania z przepisami krajowymi, dokumentami
strategicznymi

oraz

wytycznymi

Narodowego

Funduszu

Ochrony

Środowiska

i Gospodarki Wodnej.
W drugiej części dokumentu zaprezentowano raport z inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na
terenie Miasta w podziale na źródła tej emisji tj. paliw opałowych, paliw transportowych, energii
elektrycznej, gazu systemowego.
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W trzeciej części opracowania wskazano działania, które mogą stanowić remedium, na rosnącą
emisję CO2 na terenie Miasta. Wraz z działaniami wskazano potencjalne źródła ich finansowania,
które powinny sprzyjać realizacji założonych celów.

1. Gospodarka niskoemisyjna
Jak wynika z opublikowanego 24 lutego 2011 r. raportu Banku Światowego „Transformacja w
kierunku gospodarki niskoemisyjnej w Polsce”, krajowy potencjał redukcji emisji gazów
cieplarnianych wynosi około 30% do roku 2030 w porównaniu do roku 2005. Realizacja tego
potencjału może jednak nastąpić tylko w sytuacji współdziałania w ramach kluczowych sektorów
gospodarczych (energetyka, transport, przemysł) oraz na różnych szczeblach administracyjnych – nie
tylko krajowym i europejskim, ale także w skali regionalnej i lokalnej (gminy oraz powiatu).
W perspektywie krajowej, odpowiedzią na wyzwania w dziedzinie ochrony klimatu, jest opracowanie
Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Istotą programu jest podjęcie działań
zmierzających do przestawienia gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną1. Zmiana ta powinna
skutkować nie tylko korzyściami środowiskowymi ale przynosić równocześnie korzyści ekonomiczne,
społeczne i środowiskowe. W przyjętym 16 sierpnia 2011 roku przez Radę Ministrów Założeniach
Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, określono cele szczegółowe sprzyjające
osiągnięciu celu głównego:


rozwój niskoemisyjnych źródeł energii,



poprawa efektywności energetycznej,



poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami,



rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych,



zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami,



promocja nowych wzorców konsumpcji.

Na szczeblu lokalnym, zachętą do realizacji celów wynikających z pakietu klimatycznoenergetycznego, mają być działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej i Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko (POiŚ) na lata 2014-2020.

1

Pojęcie gospodarki niskoemisyjnej nie zostało wprost zdefiniowane, głównie za sprawą wieloznaczności tego
pojęcia i licznych warunków, które muszą zostać spełnione aby móc określić gospodarkę, jako gospodarkę
niskoemisyjną. W perspektywie wzrostu gospodarczego, warunkiem tym jest zeroemisyjny wzrost gospodarczy,
tj. rozwój gospodarki następujący bez wzrostu emisji gazów cieplarnianych. W dziedzinie postępu technicznego
kluczowy elementem gospodarki niskoemisyjnej jest rozwój i wykorzystanie najlepszych dostępnych
technologii, które w najmniejszym stopniu negatywnie oddziałują na środowisko naturalne. W ujęciach
sektorowych (np. energetyka, transport) elementem gospodarki niskoemisyjnej są natomiast działania
sprzyjające poprawie efektywności energetycznej oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
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Planuje się bowiem w sposób uprzywilejowany traktować gminy, aplikujące o środki z programu
krajowego POiŚ na lata 2014-2020 oraz z programów regionalnych na lata 2014-2020, które będą
posiadać opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

1.1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Plan Gospodarki

Niskoemisyjnej

(PGN)

jest

dokumentem

zawierającym

katalog

działań

i przedsięwzięć sprzyjających transformacji gospodarki w gospodarkę niskoemisyjną oraz zmierzające
do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz identyfikującym obecny poziom emisji dwutlenku węgla
na terenie gminy.
Uszczegółowienie kształtu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zwiera załącznik nr 9 do Regulaminu
Konkursu nr 2/PO IiŚ/ 9.3/2013, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska,
zatytułowany „Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej”,
Dokument ten zawiera założenia i wymagani dotyczące treści Planu, zgodnie z którymi Plan powinien:


objąć całość obszaru geograficznego gminy/miasta,



skoncentrowanie się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby,
w tym poprawie efektywności energetycznej i wykorzystaniu OZE,



Promować współuczestnictwo podmiotów będących producentami i/lub odbiorcami energii
(z wyjątkiem instalacji objętych systemem EU ETS) ze szczególnym uwzględnieniem działań
w sektorze publicznym,



objąć planem obszary, w których władze lokalne mają wpływ na zużycie energii
w perspektywie długoterminowej (w tym planowanie przestrzenne),



podjęcie działań mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie (np.
zamówienia publiczne),



promować podjęcie działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników
energii (współpraca z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami, działania edukacyjne),



utrzymywać spójność z nowotworzonymi bądź aktualizowanymi założeniami do planów
zaopatrzenia w ciepło, chłód i energię elektryczną bądź paliwa gazowe (lub założeniami do tych
planów) i programami ochrony powietrza.

Wymagania proceduralne uchwalania planu gospodarki niskoemisyjnej:


przyjęcie do realizacji planu poprzez uchwałę Rady Gminy/Miasta,



określenie źródeł finansowania (uwzględnianie zadań przewidzianych w Planie w wieloletniej
prognozie budżetowe),
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spójność z innymi planami/programami (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
założenia/plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe),



zgodność z przepisami prawa w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z przewidzianymi wyżej wymogami, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Złotoryja
będzie miał następującą strukturę:
I. Raport z inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych na terenie Miasta zawierający:
1. Informacje ogólne – charakterystyka gminy, ocena stanu istniejącego, ocena dotychczasowych
działań zmierzających do obniżenia emisji CO 2 na terenie miasta.
2. Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych na terenie miasta powstałej w skutek spalania paliw
stałych, ciekłych i gazowych, użytkowania energii elektrycznej, ciepła sieciowego oraz z
uwzględnieniem energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii z podziałem na poszczególne
grupy odbiorców energii.
3. Prognoza emisji dla roku 2020 przy założeniu braku działań ukierunkowanych na obniżenie
emisji gazów cieplarnianych oraz w wariancie niskoemisyjnym.
4. Podsumowanie części inwentaryzacyjnej.

II. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii, zawierający:
1. Analizę potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych dla działań z zakresu poprawy
efektywności energetycznej oraz stosowania odnawialnych źródeł energii,
2. Strategię działania,
3. Propozycje działań na rzecz obniżenia emisji gazów cieplarnianych na terenie miasta Złotoryja,
4. Analiza SWOT,
5. Harmonogram wdrażania planu działań wraz ze wskazaniem możliwości pozyskiwania środków
zewnętrznych na jego realizację,
6. Plan monitorowania i weryfikacji wdrożonych działań.
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2. Podstawy i źródła prawa
2.1 Prawo międzynarodowe
Przekształcenie w kierunku gospodarki niskoemisyjnej stanowi jedno z najważniejszych wyzwań
gospodarczych i środowiskowych stojących przed Unią Europejską i państwami członkowskimi.
Miasto Złotoryja dostrzega korzyści jakie niesie ze sobą przestawianie gospodarki na tory
niskoemisyjne. Rozwój gospodarczy odbywa się w głównej mierze na poziomie lokalnym, a więc
chcąc transformować gospodarkę – właśnie tam powinno się planować określone działania. Dobrze
przygotowane plany gospodarki niskoemisyjnej mogą zatem stanowić silny impuls rozwojowy
zarówno dla Unii Europejskiej, Polski, jak i pojedynczej gminy.
W 2013r. Ministerstwo Gospodarki przygotowało koncepcję lokalnych planów gospodarki
niskoemisyjnej, które nawiązują do Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej
(NPRGN). Jego założenia opublikowano w 2011r., określono w nich między innymi diagnozę sytuacji
w Polsce w zakresie emisji gazów cieplarnianych, cele główne i szczegółowe, obszary działania i
priorytety. Dokument ten nawiązuje bezpośrednio do protokołu z Kioto oraz pakietu klimatycznoenergetycznego UE.
Jednym z celów ilościowych zaproponowanych przez Komisję Europejska , w ramach zobowiązań
ekologicznych wyznaczonych na 2020 rok jest tzw. „3x20%”, tj.:


zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z poziomem z roku 1990,



zmniejszenie zużycia energii (poprawa efektywności energetycznej) o 20% w porównaniu z
prognozami dla UE na 2020 r. w wyniku poprawy efektywności energetycznej,



zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20% całkowitego zużycia energii w UE, w
tym zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie do 10%.

2.2 Spójność z innymi strategicznymi i programowymi dokumentami
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Złotoryja będzie spójny z celami pakietu klimatycznoenergetycznego,

realizując

ponadto

wytyczne

nowej

strategii

zrównoważonego

rozwoju

gospodarczego i społecznego Unii Europa 2020.
Dokument ten jest ważnym krokiem w kierunku wypełnienia zobowiązania Polski w zakresie udziału
energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii do 2020 r., w podziale na: elektroenergetykę, ciepło
i chłód oraz transport. Wymagania te wynikają z dyrektywy 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w
sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
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Celem dla Polski, wynikającym z powyższej dyrektywy jest osiągnięcie w 2020 r. co najmniej 15%
udziału energii z odnawialnych źródeł w zużyciu energii finalnej brutto, w tym co najmniej 10 %
udziału energii odnawialnej zużywanej w transporcie.
PGN jest również zgodny z Dyrektywą 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, w której
KE nakłada obowiązek dotyczący oszczędnego gospodarowania energią, wobec którego jednostki
sektora publicznego realizując swoje zadania zobowiązane są do podejmowania działań mających na
celu poprawę efektywności energetycznej oraz z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która zobowiązuje państwa
członkowskie UE aby od końca 2018 r. wszystkie nowo powstające budynki użyteczności publicznej
były budynkami „o niemal zerowym zużyciu energii”.
Z kolei Decyzja non ETS, która różnicuje cele redukcyjne dla poszczególnych krajów w zależności od
wskaźnika PKB na jednego mieszkańca. Cel dla całej UE wynosi -10% emisji CO2 w 2020 r., a dla Polski:
+14% emisji CO2 w 2020 r.
Źródła prawa europejskiego:


Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w
sprawie efektywności energetycznej (Dziennik Urzędowy UE L315/1 14 listopada 2012 r.)



Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. U. UE L 09.140.16)



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

2.3 Prawo krajowe
Regulacje prawne mające wpływ na planowanie energetyczne w Polsce można znaleźć w kilkunastu
aktach prawnych. Planowanie energetyczne, zgodne z aktualnie obowiązującymi regulacjami,
realizowane jest głównie na szczeblu gminnym. W pewnym zakresie uczestniczy w nim także
samorząd województwa. Biorą w nim także udział wojewodowie oraz Minister Gospodarki, jako
przedstawiciele administracji rządowej. Na planowanie energetyczne ma również wpływ działalność
przedsiębiorstw energetycznych.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej tematycznie zbliżony jest do Projektu założeń do Planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, określonym w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238). Jednak jako
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dokument strategiczny - ma bowiem charakter całościowy (dotyczy całej gminy) i długoterminowy,
koncentrujący się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania
odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, nie podlega regulacjom
związanym z przyjęciem projektu założeń do planu.
Warto podkreślić, iż sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie jest wymagane żadnym
przepisem prawa, inaczej niż w przypadku programów ochrony powietrza i planów działań
krótkoterminowych unormowanych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1232).
Rozwój gospodarki niskoemisyjnej jest realizacją zasady zrównoważonego rozwoju, zapisanej w
Konstytucji RP w art.5 (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483), stanowiącym, iż RP zapewnia ochronę środowiska,
kierując się właśnie tą zasadą.
Potrzeba opracowania Planu jest zgodna z polityką Polski i wynika z Założeń Narodowego Programu
Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku.
Program ma umożliwić Polsce odegranie czynnej roli w wyznaczaniu europejskich i światowych celów
redukcji emisji gazów cieplarnianych, ma też uzasadnienie w realizacji międzynarodowych
zobowiązań Polski i realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE.
Dlatego też bardzo ważne jest ukształtowanie postaw ukierunkowanych na rzecz budowania
gospodarki niskoemisyjnej oraz patrzenia „niskoemisyjnego” na zasoby i walory gminy wśród władz
gmin, radnych, grup eksperckich.
Z założeń programowych NPRGN wynikają szczegółowe zadania dla gmin:


rozwój niskoemisyjnych źródeł energii,



poprawa efektywności energetycznej,



poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami,



rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych,



zapobieganie powstaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Złotoryja pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych
na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.).Powyższa
ustawa, która reguluje obowiązki i działania wynikające z Dyrektywy 2006/32/WE, określa m.in.:


zasady określenia końcowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią



zasady jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej



zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej
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Pełnienie modelowej roli przez administrację publiczną wykonywane jest na podstawie powyższej
ustawy, określającej między innymi zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności
energetycznej. Na podstawie art. 10 ustawy, jednostka sektora publicznego realizując swoje zadania
stosuje, co najmniej dwa z pięciu wyszczególnionych środków poprawy efektywności energetycznej.
Wśród tych środków wskazano:


umowę, 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;



wymianę eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub
pojazd, o których mowa w pkt 2, albo ich modernizacja;



przedsięwzięcia , zgodne z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z
2010 r. Nr 76, poz. 493);



sporządzenie audytu energetycznego

W ramach realizacji celów postawionych przez Komisję Europejską, Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej i Wdrażającej Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, planuje w uprzywilejowany sposób
traktować gminy, aplikujące o środki z programu krajowego POIŚ na lata 2014-2020 oraz z
programów regionalnych na lata 2014-2020 na inwestycje realizujące politykę ochrony środowiska i
efektywności energetycznej, będą posiadać opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.
Źródła prawa:
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2001 Nr 62,
poz.627 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 1997 Nr 54, poz.
348 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U.2013.0.594
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223,
poz. 1459, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 493);
5. Konstytucja RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
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2.4 Zgodność dokumentu z przepisami o strategicznej ocenie oddziaływania na
środowisko
Zgodnie z art. 46 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
środowisko2 (ustawa OOŚ), przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
wymagają projekty:


koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy;



planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego;



polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu,
telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa,
turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy
administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko;



polityk, strategii, planów lub programów, których realizacja może spowodować znaczące
oddziaływanie na obszar Natura 2000, jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną
obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.

Dla dokumentów nieujętych w powyższym katalogu (w taką sytuację wpisuje się PGN) konieczne jest
przeprowadzenie uzgodnień stwierdzających konieczność lub brak konieczności przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 57 i 58 ustawy OOŚ, w przypadku
PGN, organami właściwymi do przeprowadzenia uzgodnień są:


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska;



Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko pojawia się w
sytuacji, gdy opracowywany dokument wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub gdy realizacja postanowień dokumentu może
spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.
PGN przewiduje co prawda podjęcie przez miasto projektów zarówno o charakterze inwestycyjnym,
jak i nie inwestycyjnym, jednak stanowią one element przede wszystkim propagujący zachowania o
charakterze prośrodowiskowym przez mieszkańców miasta. Żadne z działań ujętych w dokumencie
nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, a sam dokument nie

2

Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.
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wyznacza ram dla późniejszych realizacji innych przedsięwzięć (nieujętych w dokumencie), mogących
znacząco oddziaływać na środowisko.
Ze względu na przewidywany rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko dokumentu, nie występuje
oddziaływanie skumulowane lub transgraniczne oraz nie występuje ryzyko dla zdrowia ludzi lub
zagrożenia

dla

środowiska.

Celem

dokumentu

jest

bowiem

upowszechnienie

działań

niskonakładowych o bardzo małej skali, które mogą zostać wdrożone przez indywidualne osoby i
małe podmioty gospodarcze.

2.5 Plan zrównoważonej mobilności miejskiej
Dodatkowym elementem, który może zostać uwzględniony w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej jest
Plan Mobilności Miejskiej. Głównym celem planu mobilności, zgodnej z zasadami zrównoważonego
rozwoju, jest zwiększenie dostępności obszarów miejskich oraz zapewnienie wysokiej jakości
mobilności i transportu, obejmujących dojazd do obszaru miejskiego, przejazd przez ten obszar, jak
również przemieszczanie się w jego obrębie. Dotyczy to bardziej potrzeb „funkcjonującego miasta” i
jego obrzeży niż obszaru miejskiego jako jednostki podziału administracyjnego.
Aby został osiągnięty powyższy cel, w planie mobilności w miastach zgodnej z zasadami
zrównoważonego rozwoju, określono działania mające przyczynić się do tworzenia miejskiego
systemu transportowego, który:
a. jest dostępny i spełnia podstawowe potrzeby wszystkich użytkowników w zakresie mobilności;
b. równoważy i zaspokaja różnego rodzaju zapotrzebowania na mobilność i usługi transportowe
mieszkańców, przedsiębiorstw i sektora przemysłowego;
c. wyznacza kierunek wyważonego rozwoju i lepszej integracji różnych rodzajów transportu;
d. spełnia wymogi dotyczące zrównoważonego rozwoju, mające na celu zrównoważenie potrzeb
związanych z rentownością, sprawiedliwością społeczną, ochroną zdrowia i jakością środowiska;
e. umożliwia optymalizację wydajności i opłacalności;
f.

pozwala na lepsze zagospodarowanie przestrzeni miejskiej oraz na lepsze wykorzystanie
istniejącej infrastruktury transportowej i usług świadczonych w zakresie transportu;

g. wpływa na zwiększenie atrakcyjności środowiska miejskiego, podniesienie jakości życia i
poziomu zdrowia publicznego;
h. przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
i.

przyczynia się do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia hałasem, emisji
gazów cieplarnianych i zużycia energii;

j.

wpływa na lepsze ogólne funkcjonowanie transeuropejskiej sieci transportowej i całego
europejskiego systemu transportu.
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Plan Mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, zawiera długoterminową strategię
przyszłego rozwoju obszaru miejskiego w tym zakresie oraz przyszłego rozwoju infrastruktury i usług
w obszarze transportu i mobilności, bądź też jest powiązany z istniejącą strategią tego rodzaju.
Niniejszy dokument zawiera plan realizacji krótkoterminowego procesu wdrażania strategii.
Budowanie zrównoważonej mobilności w miastach powinno opierać się na należytej ocenie
aktualnego i przyszłego funkcjonowania miejskiego systemu transportowego.


analiza stanu obecnego i scenariusz odniesienia: w niniejszym dokumencie przedstawiono:
o

stan obecny infrastruktury transportowej na terenie Miasta Złotoryja: obecność dróg
krajowych i dróg wojewódzkich wraz z długością i natężeniem ruchu;

o

liczbę pojazdów zarejestrowanych na terenie Miasta Złotoryja w roku 2002, 2013 oraz
prognoza na rok 2020;

o

emisję CO2 z tytułu zużycia paliw transportowych w ruchu tranzytowym i lokalnym na
terenie Miasta Złotoryja w roku 2002, 2013 oraz prognoza na rok 2020.



szczegółowe cele: w niniejszym dokumencie został określony cel, który w głównej mierze
dotyczy ograniczenia emisji CO2. Jednak planowane zadania w sektorze transportowym oprócz
korzyści środowiskowych, mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców;



poziomy docelowe: w planie mobilności w miastach zgodne z zasadami zrównoważonego
rozwoju, należy wyznaczyć wskaźniki realizacji zadań.

W dalszej części dokumentu zostaną przedstawione wskaźniki monitorowania wdrażanych działań.
Plan Mobilności w miastach zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, przyczynia się
do wyważonego rozwoju wszystkich odpowiednich rodzajów transportu, sprzyjając przy tym
przechodzeniu na bardziej zrównoważone systemy. Plan przewiduje przedsięwzięcie zintegrowanego
zbioru technicznych, infrastrukturalnych, strategicznych i miękkich środków w celu zwiększenia
skuteczności i opłacalności odpowiednio do ustanowionego celu głównego i celów szczegółowych.
W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Złotoryja zawarto następujące elementy wymagane
dla Planu Mobilności Miejskiej:
a. transport publiczny: działania mające na celu podwyższenie jakości, zwiększenie bezpieczeństwa
i dostępności usług transportu publicznego oraz uściślenie integracji, obejmujące infrastrukturę,
zakup nowego niskoemisyjnego taboru (np. z uwzględnieniem normy Euro 6) i usług, poprzez
akcje promocyjne i edukacyjne;
b. transport niezmotoryzowany: zadania związane z zwiększeniem atrakcyjności i bezpieczeństwa
poruszania się pieszo i rowerem. Należy uwzględnić budowę specjalnej infrastruktury dla

16 | S t r o n a

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Złotoryja

rowerzystów i pieszych, aby oddzielić ich od intensywnego ruchu zmotoryzowanego oraz, w
stosownych przypadkach, zmniejszyć pokonywane przez nich odległości. Warto również zadbać
o dostępność rowerów dla mieszkańców poprzez tworzenie wypożyczalni rowerów w łatwo
dostępnych miejscach.
c. logistyka miejska: przedstawiono środki mające na celu poprawę wydajności logistyki miejskiej
przy ograniczeniu powiązanych efektów zewnętrznych, takich jak emisje gazów cieplarnianych,
zanieczyszczeń i hałasu;
d. zarządzanie mobilnością: działania sprzyjające przechodzeniu na bardziej zrównoważone wzorce
mobilności. Należy zaangażować mieszkańców miast, pracodawców, szkoły i inne odpowiednie
podmioty.
e. poprawa i modernizacja istniejącej infrastruktury drogowej - przebudowa dróg - zwłaszcza
głównych ciągów komunikacyjnych w mieście Złotoryja.
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3. Cele i strategie
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Złotoryja wyznacza główny cel strategiczny:
POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA I KOMFORTU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ REDUKCJĘ
ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA, W TYM CO2 ORAZ OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ WE
WSZYSTKICH SEKTORACH
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:


promowanie gospodarki niskoemisyjnej w Mieście Złotoryja,



efektywne gospodarowanie energią w Mieście Złotoryja,



zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,



redukcja gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza, w tym CO2,



podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie stosowania OZE oraz poprawy
efektywności energetycznej.

Przyjęte cele są zgodne z krajowymi, wojewódzkimi i innymi gminnymi dokumentami strategicznymi.
Miasto będzie dążyło do realizacji wyznaczonych celów poprzez realizację działań inwestycyjnych i
nie inwestycyjnych zdefiniowanych w niniejszym Planie.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, obejmującym swoim zakresem
całkowity obszar geograficzny Miasta Złotoryja. Działania w nim ujęte przyczyniają się do realizacji
celów określonych na różnych szczeblach administracyjnych.
Na płaszczyźnie regionalnej, działania przewidziane w PGN zmierzać powinny do poprawy jakości
powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych
stężeń w powietrzu i realizowane są programy ochrony powietrza oraz plany działań
krótkoterminowych.
W ujęciu lokalnym zadaniem Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest natomiast uporządkowanie i
organizacja działań podejmowanych przez Gminę sprzyjających obniżeniu emisji zanieczyszczeń,
dokonanie oceny stanu sytuacji w mieście w zakresie emisji gazów cieplarnianych wraz ze
wskazaniem tendencji rozwojowych oraz dobór działań, które mogą zostać podjęte w przyszłości.

3.1 Wymiar krajowy
Gospodarka niskoemisyjna i zwiększenie efektywności energetycznej są przedmiotem planów i
strategii na szczeblu gminnym, wojewódzkim i krajowym. Polska czynnie uczestniczy w tworzeniu
wspólnotowej polityki energetycznej, a także dokonuje implementacji prawodawstwa z
uwzględnieniem warunków krajowych, biorąc pod uwagę ochronę interesów odbiorców, posiadane
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zasoby energetyczne oraz uwarunkowania technologiczne wytwarzania i przesyłu energii. Kwestia
efektywności energetycznej jest traktowana w polityce energetycznej kraju w sposób priorytetowy, a
postęp w tej dziedzinie będzie kluczowy dla realizacji wszystkich jej celów.
Działania mające na celu ograniczenie emisji w Mieście Złotoryja są zgodne z ze strategiami na
szczeblu krajowym. Jednym z dokumentów wyznaczającym działania w tym zakresie jest „Strategia
rozwoju kraju 2020”, który określa cele strategiczne rozwoju kraju do 2020 roku oraz 9
zintegrowanych strategii, które służą realizacji założonych celów rozwojowych. Jedną z nich jest
bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, której głównym celem jest poprawa efektywności
energetycznej i stanu środowiska.
Poprawieniu efektywności energetycznej służyć mają prace nad innowacyjnymi technologiami w
systemach energetycznych. Mają one zastosowanie w produkcji maszyn i urządzeń energetycznych
nowej generacji, w układach cieplnych opartych na OZE.
Poprawie jakości powietrza służyć będą działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
oraz pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza z sektorów najbardziej emisyjnych
(energetyka, transport) i ze źródeł emisji rozproszonych (nieduże zakłady przemysłowe, małe
kotłownie). Promowane będzie stosowanie innowacyjnych technologii w przemyśle, paliw
alternatywnych oraz rozwiązań zwiększających efektywność zużycia paliw i energii w transporcie, a
także stosowanie paliw niskoemisyjnych w mieszkalnictwie.
Innym dokumentem krajowym, który wyznacza kierunki działań w celu ograniczenia niskiej emisji jest
„Polityka energetyczna Polski do 2030”. Dokument ten, poprzez działania inicjowane na szczeblu
krajowym, wpisuje się w realizację celów polityki energetycznej określonych na poziomie Wspólnoty.
W związku z powyższym, podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są:


Poprawa efektywności energetycznej,



Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,



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.

Wdrożenie proponowanych działań istotnie wpłynie na zmniejszenie energochłonności polskiej
gospodarki, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Przełoży się to też na
mierzalny efekt w postaci redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń w sektorze
energetycznym.
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Szczegółowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej z podziałem na sektory proponuje
Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2030. Poniższa tabela
przedstawia zadania priorytetowe w poszczególnych sektorach.
Działania w sektorze
mieszkalnictwa

Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Efektywne

wykorzystanie

Dofinansowanie

energii

audytów

(Część

1)

energetycznych

i

elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach.
Efektywne
Działania w sektorze
przemysłu i MŚP

wykorzystanie

energii

(Część

2)

-

Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących
do oszczędności energii lub do wzrostu efektywności
energetycznej przedsiębiorstw.
Program Priorytetowy Inteligentne sieci energetyczne
System zielonych inwestycji (Część 2) – Modernizacja
i rozwój ciepłownictwa
Systemy

Działania w sektorze
transportu

zarządzania

ruchem

i

optymalizacja

przewozu towarów.
Wymiana floty w zakładach komunikacji miejskiej
oraz promocja ekojazdy.
System białych certyfikatów

Środki horyzontalne

Kampanie informacyjne, szkolenia i edukacja w
zakresie poprawy efektywności energetycznej
System zielonych inwestycji (Część 1) - zarządzanie
energią w budynkach użyteczności publicznej

Działania w sektorze
publicznym

System zielonych inwestycji (Część 5) - zarządzanie
energią w budynkach wybranych podmiotów sektora
finansów publicznych
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Program
promocja

Operacyjnego

„Oszczędność

odnawialnych

źródeł

energii

energii”

i
dla

wykorzystania środków finansowych w ramach
Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego
Mechanizmu Finansowego w latach 2012 – 2017

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Złotoryja zakłada działania wpisujące się w powyższe
działania priorytetowe.
Planowane działania Miasta Złotoryja w celu zmniejszenia niskiej emisji pochodzącej z różnych
sektorów gospodarki są zgodnie z celem tematycznym Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020 - wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.
Gospodarka ta zakłada, że najbardziej oszczędnym sposobem redukcji emisji jest efektywne
korzystanie z istniejących zasobów energii. W Polsce obszary, które wykazują największy potencjał
poprawy efektywności energetycznej to budownictwo (w tym publiczne i mieszkaniowe),
ciepłownictwo oraz transport. Ważne jest zatem podejmowanie działań związanych z modernizacją
energetyczną budynków.
Cel tematyczny podzielony jest na następujące priorytety inwestycyjne:


wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;



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



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



rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich
poziomach napięcia;



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



promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o
zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.
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Istotną rolę w poprawie efektywności energetycznej Polski pełni „Strategia rozwoju energetyki
odnawialnej z 2001 roku”. Dokument ten zakłada, że wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł
energii (OZE) ułatwi m.in. osiągnięcie założonych w polityce ekologicznej celów w zakresie obniżenia
emisji zanieczyszczeń odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne oraz zanieczyszczeń powietrza.
Cele i strategie zawarte w wyżej przywołanych dokumentach są spójne z Polityką Klimatyczną Polski,
która szczegółowo opisuje działania mające na celu redukcję emisji gadów cieplarnianych.
Wszystkie z wyżej wymienionych dokumentów stawiają sobie wspólny cel – poprawa efektywności
energetycznej i stanu środowiska. Proponują szereg strategii umożliwiających osiągnięcie
zamierzonego celu. Większość strategii jest ze sobą spójna. Działania mające na celu obniżenie emisji
gazów cieplarnianych w Mieście Złotoryja jest zgodna z proponowanymi zadaniami na szczeblu
krajowym.

3.2 Wymiar regionalny
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Przewiduje się, że zapotrzebowanie na energię na Dolnym Śląsku jak i w całej Polsce w perspektywie
roku 2025 będzie stale wzrastało, szczególnie dalszy wzrost dotyczy konsumpcji energii w
gospodarstwach domowych. Zrównoważenie popytu na energię przy jednoczesnym spełnieniu
wymogów dotyczących ochrony środowiska będzie możliwe jedynie poprzez: zwiększenie
efektywności energetycznej całej gospodarki , wprowadzenie nowych energooszczędnych technologii
np. do budownictwa, rozwój i większe wykorzystanie kogeneracji oraz wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego zakłada oś priorytetową – gospodarkę
niskoemisyjną, której ogólnym celem jest zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz wzrost udziału
energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych i zwiększenie efektywności energetycznej. W ramach osi
priorytetowej wsparcie uzyskają działania obejmujące zwiększenie wykorzystania odnawialnych
zasobów energii, zwiększenie efektywności energetycznej i użycia odnawialnych źródeł energii w
sektorze przedsiębiorstw szczególnie MŚP, zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystania
OŹE w budynkach mieszkalnych i komercyjnych oraz promocja wysokosprawnej Kogeneracji energii
cieplnej i elektrycznej.
W ramach regionalnego programu mają być realizowane następujące priorytety inwestycyjne:


PI 4.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Cel szczegółowy: Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym
województwa.
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Naturalne uwarunkowania województwa dolnośląskiego powodują, iż posiada ono znaczący
potencjał rozwojowy w zakresie: energetyki wodnej (w tym geotermii płytkiej i głębokiej), energii
wiatru, słońca oraz biomasy (słoma i uprawy energetyczne) i to właśnie technologie związane z
wykorzystaniem tych źródeł odnawialnych, będą miały największy potencjał rozwoju w
województwie w najbliższych latach.

Cel

PI 4.2 Efektywność energetyczna i użycie OZE w przedsiębiorstwach
szczegółowy:

Zwiększenie

efektywności

energetycznej

oraz

wykorzystania

OZE

w

przedsiębiorstwach.
Kluczowym elementem każdego scenariusza rozwoju energetyki jest efektywność energetyczna.
Wobec mniejszych ograniczeń środowiskowych dla niewielkich inwestycji OŹE, rosnącej podaży
technologii małoskalowych oraz rozproszonego potencjału inwestycyjnego krajowych inwestorów w
latach 2014-2020, należy zakładać znacznie większy niż dotychczas udział inwestycji małoskalowych
w pojedyncze projekty o wartości 20 tys. zł – 2 mln zł., przy czym znacznie większą rolę niż dotychczas
odegrają inwestycje w MŚP. Badania przeprowadzane w firmach, potwierdzają, że zrównoważony
rozwój jest bogatym źródłem innowacji organizacyjnych i technologicznych, które w dłuższej
perspektywie zwiększają zarówno zyski (poprzez zmniejszenie kosztów działalności), jaki przychody
tych podmiotów. 38% użytkowników OŹE wśród przedsiębiorstw zadeklarowało oszczędności w
kosztach utrzymania na poziomie 10 % z tego tytułu. Oprócz możliwości wykorzystania OŹE,
najpopularniejszym sposobem zwiększenia efektywności energetycznej są: podnoszenie efektywności
energetycznej w procesach technologiczno- produkcyjnych oraz termomodernizacja mocno
zdekapitalizowanych, starych i bardzo energochłonnych obiektów, będących zapleczem działalności
MŚP w województwie. Dzięki wdrożeniu wsparcia, przedsiębiorcy będą w stanie zmniejszyć zużycie
energii oraz osiągnąć zadawalające oszczędności.


PI 4.3 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym

Cel szczegółowy: Zwiększenie efektywności energetycznej oraz udziału odnawialnych źródeł energii w
budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym.
Prognoza zapotrzebowania gospodarstw domowych na energię finalną, podana w Polityce
energetycznej Polski do 2030 roku (przyjętej przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 r.), przewiduje
dla okresu 2010–2020 wzrost o aż 2,1 %. Wobec wzrastającej liczby oddawanych do użytku mieszkań
oznacza to, że wzrost zapotrzebowania na energię finalną w gospodarstwach domowych powinien
być łagodzony poprawą efektywności jej wykorzystania. W obu przypadkach – wznoszenia nowych
budynków i remontowania starych – potrzebne są zachęty i informacja, które mogłyby przyczynić się
do transformacji rynku. Ważną rolę mają do odegrania standardy minimalne, które powinny

23 | S t r o n a

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Złotoryja

skutecznie eliminować z rynku przestarzałe rozwiązania, pod warunkiem skutecznego ich
egzekwowania.


PI 4.5 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych

Cel szczegółowy: Ograniczenie niskiej emisji wraz z obniżeniem zużycia energii w ramach
kompleksowych strategii niskoemisyjnych.
W Województwie Dolnośląskim problem niskiej emisji jest jednym z najważniejszych związanych z
jakością i ochroną powietrza. Wymaga on natychmiastowej interwencji w postaci różnorodnych
inwestycji i działań zmierzających do ograniczania emisji pyłu oraz szkodliwych związków (główne
zanieczyszczenia gazowe powietrza w skali regionalnej i lokalnej to tlenki azotu (NOx), dwutlenek
siarki (SO2), tlenek węgla (CO) oraz wiele różnych węglowodorów (głównie benzo(a)pirenu) oraz
sukcesywnej eliminacji jej źródeł i promowania niskoemisyjnych rozwiązań w dwóch głównych jej
źródłach, jakimi są energetyka oraz transport (czynnik o coraz większym znaczeniu wpływającym na
skale zjawiska).


PI 4.7 Wysokosprawna Kogeneracja

Cel szczegółowy: zwiększenie udziału wysokosprawnych systemów kogeneracyjnych w produkcji
energii cieplnej i elektrycznej regionu
Wytwarzanie podstawowych nośników energetycznych przez energetykę przemysłową i zawodową
(energia elektryczna i cieplna), realizowane jest przy pomocy procesów cieplnych wykorzystujących
energię chemiczną lub jądrową paliw kopalnych. Sprawność przetwarzania energii paliwa dla
rozwiązań

konwencjonalnych

termodynamiczne),

stąd

(układy

rozdzielone)

konieczność

wdrażania

rzadko

przekracza

rozwiązań

40%

(ograniczenia

kogeneracyjnych,

lub

trójkogeneracyjnych, umożliwiających konwersję chemiczną paliw w pojedynczym urządzeniu lub
grupie urządzeń do skojarzonych nośników (prąd, ciepło, zimno) przy sprawności bliskiej 90%.
Kogeneracja jest możliwa w elektrociepłowniach scentralizowanych dużej mocy (zawodowe,
przemysłowe) oraz rozproszonych małej mocy (szpitale, osiedla, szkoły, hotele, restauracje, obiekty
sportowe, lotniska, szklarnie, zakłady przemysłowe, chłodnie, itp.). Coraz częściej stosowane są
instalacje małej mocy (rzędu nawet od kilkunastu kilowatów do kilku megawatów elektrycznych)
budowane w pobliżu odbiorcy końcowego – kogeneracja rozproszona. Elektrociepłownie
rozproszone spełniają ważną rolę przyczyniając się do redukcji strat powstających przy przesyle
energii elektrycznej, zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności zasilania odbiorców oraz
wykorzystania istniejących lokalnych zasobów paliw. Dzięki skojarzonemu wytwarzaniu energii
elektrycznej i ciepła osiąga się zatem znaczącą oszczędność paliwa pierwotnego (węgla kamiennego
czy gazu ziemnego). To z kolei powoduje niższą emisję zanieczyszczeń do atmosfery - tym samym
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kogeneracja jest najtańszym sposobem ograniczania emisji CO2. Według szacunków Komisji
Europejskiej podwojenie produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z ciepłem pozwoli
wypełnić połowę zobowiązań Unii w zakresie obniżania emisji CO2 w odniesieniu do energetyki.
Blisko 59% dolnośląskich mieszkań (przy jednoczesnej dużej ich koncentracji) ogrzewanych jest
indywidualnie, co powoduje znaczne straty oraz nadmierną emisję zanieczyszczeń, uzasadnionym jest
zastępowanie pojedynczych źródeł większymi jednostkami o wydajności równej potrzebom cieplnym
lokalnej zbiorowości, które również oprócz większej efektywności zazwyczaj posiadają bardziej
rozbudowane systemy regulacji i ochrony środowiska.
Do obszarów szczególnie nadających się do takiej modyfikacji zaliczyć można wiele dolnośląskich wsi
o łańcuchowej zabudowie, osiedla domków jednorodzinnych, stare dzielnice mieszkaniowe
mieszkaniami wyposażonymi w tzw. „junkersy” itp.
Program ochrony powietrza dla stref województwa dolnośląskiego w których zostały przekroczone
wartości dopuszczalne substancji w powietrzu – zagadnienia ogólne
Realizacja zadań wynikających z programu ochrony powietrza ma na celu zmniejszenie stężenia
substancji zanieczyszczającej w powietrzu w danej strefie do poziomu dopuszczalnego
i utrzymywania go na takim poziomie. Na terenie Miasta Złotoryja nie odnotowano przekroczeń
dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. W strefie dolnośląskiej przekroczenia te
odnotowano w Mieście Jelenia Góra oraz powiecie oławskim.
Podstawowe kierunki działań zmierzających do przywrócenia poziomów dopuszczalnych tlenku węgla
i pyłu PM10 w strefach obejmują:
1. W zakresie ograniczania emisji powierzchniowej (niskiej, rozproszonej emisji komunalno –
bytowej i technologicznej):


rozbudowa centralnego systemu zaopatrywania w energię cieplną,



zmiana paliwa na bardziej ekologiczne



gaz, olej opałowy lub zastosowanie energii elektrycznej oraz indywidualnych źródeł energii
odnawialnej,



zmniejszanie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczanie strat ciepła



termomodernizacja budynków,



ograniczanie emisji z niskich rozproszonych źródeł technologicznych,



upowszechnienie przyjaznego środowisku budownictwa (materiały energooszczędne),



zmiana technologii i surowców stosowanych w rzemiośle, usługach i drobnej wytwórczości
wpływająca na ograniczanie emisji CO i PM10.

2. W zakresie ograniczania emisji liniowej (komunikacyjnej):
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całościowe, zintegrowane planowanie rozwoju systemu transportu na terenie miasta,



maksymalne upłynnianie potoków ruchu ulicznego,



kontynuacja modernizacji taboru komunikacji autobusowej,



wprowadzenie nowych niskoemisyjnych paliw i technologii, szczególnie w systemie transportu
publicznego i służb miejskich,



bieżąca modernizacja dróg,



rozbudowywanie systemu ścieżek rowerowych,



wprowadzanie zieleni ochronnej wzdłuż ciągów drogowych, kolejowych i wodnych.

3. W zakresie ograniczania emisji z istotnych źródeł punktowych


energetyczne spalanie paliw,



ograniczenie wielkości emisji CO oraz pyłu PM10 poprzez optymalne sterowanie procesem
spalania i podnoszenie sprawności procesu produkcji energii,



stosowanie technik gwarantujących zmniejszenie emisji substancji do powietrza.

Mimo, że na terenie Miasta Złotoryja zanieczyszczenia powietrza mieszczą się w określonych
normach, działania naprawcze określone w POP są spójne z działaniami planowanymi w ramach
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Złotoryja.
Program Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego
Program Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego jest spójny
z ogólnokrajowymi dokumentami strategicznymi, takimi jak Strategia zrównoważonego rozwoju kraju
do 2025 roku, II Polityka Ekologiczna Państwa, Narodowa strategia ochrony środowiska (projekt), czy
wojewódzkimi, np. Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego. Program ten zawiera strategię do
2015 roku m.in. w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego. W ramach tej strategii są
realizowane następujące cele długoterminowe:


Dalsze ograniczanie emisji z zakładów przemysłowych - województwo promuje wprowadzanie
„czystych

technologii”,

modernizację

procesów

technologicznych,

zmniejszenie

materiałochłonności produkcji i instalowanie urządzeń oczyszczających z zachowaniem zasady
stosowania najlepszych dostępnych środków praktycznych (BAT).


Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza pochodzącego ze źródeł niskiej emisji - Na terenach
wiejskich, gdzie względy ekonomiczne nie pozwolą na rozwój gazyfikacji, w znaczącym stopniu
wykorzystywane będą lokalne zasoby energii odnawialnej i wprowadzane takie źródła energii,
jak gaz płynny lub olej opałowy. W miastach lub większych osiedlach podmiejskich małe
kotłownie i paleniska domowe będą stopniowo likwidowane, a dotychczasowi ich użytkownicy
podłączani do sieci ciepłowniczej. Tam, gdzie to możliwe, podjęte zostaną działania zmierzające
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do jak najszybszej gazyfikacji obszarów o najwyższym poziomie niskiej emisji. Szczególną uwagę
należy poświęcić miejscowościom uzdrowiskowym, gdzie zanieczyszczenia pochodzące z
lokalnych kotłowni, m.in. ośrodków sanatoryjnych i wypoczynkowych, stanowią duże zagrożenie
dla walorów tych miejscowości. Oprócz emisji zanieczyszczeń typowych przy spalaniu
tradycyjnych paliw (m.in. odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne i substancji zakwaszających)
dodatkowym problem jest fakt spalania w paleniskach domowych materiałów powodujących
emisje specyficznych substancji do powietrza (opakowania plastikowe, kartony z powłoką
aluminiową, butelki pet itp.).


Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza pochodzącego ze źródeł komunikacyjnych– władze
promują transport zbiorowy, w tym także pasażerskie połączenia kolejowe. Kontynuowane są
działania zmierzające do stworzenia lokalnych systemów komunikacji szynowej. Połączenia będą
usprawniane poprzez synchronizację i optymalizację wszystkich środków transportu, co pozwoli
na szybkie przemieszczanie się. W ślad za tym oczekuje się modernizacji taboru. Wprowadzane
będą także alternatywne paliwa, pozwalające na ograniczenia zanieczyszczeń emitowanych do
powietrza przez autobusy i samochody (np. gaz ziemny). Ponadto przeprowadzone muszą zostać
działania, które pozwolą na poprawienie płynności ruchu.

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020
Stan infrastruktury energetycznej Dolnego Śląska jest niezadowalający i może spowodować poważne
awarie systemu energetycznego. Znaczne obszary regionu wymagają modernizacji i rozbudowy
energetycznej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, co utrudnia uruchamianie lokalnych centrów
wzrostu. W przemyśle związanym z wytwarzaniem środków transportu rozpoczęto stosowanie
napędu elektrycznego, dlatego należy uwzględnić tę tendencję w planowaniu infrastruktury
transportowej i elektroenergetycznej.
W Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 wytyczono następujące priorytety dotyczące
infrastruktury energetycznej:
- Poprawa niezawodności i zapewnienie dywersyfikacji dostaw energii (elektrycznej, cieplnej i
gazowej).
- Integracja regionalnej sieci przesyłowej z sieciami zewnętrznymi.
- Wprowadzenie energooszczędnych rozwiązań (transport, budownictwo) oraz wspieranie gospodarki
przyjaznej środowisku.
- Zmniejszenie niskiej emisji poprzez budowę i rozbudowę systemów ciepłowniczych i gazowniczych
w obszarach o dużej gęstości zaludnienia oraz miejscowościach turystycznych i uzdrowiskowych.
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- Zwiększenie (z zachowaniem racjonalnych proporcji w stosunku do posiadanych zasobów) udziału
źródeł odnawialnych w produkcji energii, ze szczególnym uwzględnieniem energetycznego
wykorzystania rzek poprzez uruchomienie małych elektrowni wodnych.

Przedsięwzięcia realizowane w sektorze energetycznym mające na celu poprawę efektywności
energetycznej i zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych określone w Strategii to :


Powołanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za koordynację i prowadzenie działań z
zakresu energetyki, w tym opartej na odnawialnych źródłach energii, szczególnie poprawy
efektywności energetycznej, sprawności sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, zwłaszcza na
terenach wiejskich.



Wspieranie rozbudowy i modernizacji obiektów i sieci gazowych oraz elektroenergetycznych
oraz systemów ciepłowniczych zgodnie z zamierzeniami przedsiębiorstw energetycznych.



Utrzymanie potencjału regionu w zakresie wytwarzania i magazynowania energii, np. wspieranie
budowy elektrowni szczytowo-pompowej Młoty, dokończenie rozbudowy magazynu gazu PMG
Wierzchowice i rozbudowa węzła Lasów (Pieńsk).



Realizacja polityki rządowej w zakresie wspierania inwestycji dotyczących odnawialnych źródeł
energii.



Stymulowanie prac projektowych i badawczych oraz realizacja polityki wspierania inwestycji
związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych.



Wspieranie prac badawczych w zakresie energetyki oraz budowa kogeneracyjnych jednostek
energetycznych dla kilku samorządów lokalnych opartych na lokalnych zasobach odnawialnych
źródeł energii.



Lokalizacja infrastruktury energetycznej bez nadmiernej ingerencji w krajobraz.



Wspieranie działań mających na celu zwiększenie niezawodności dostaw energii na Dolnym
Śląsku.



Wdrażanie polityk oszczędnościowych w zakresie zużycia energii.



Budowa i rozbudowa systemów ciepłowniczych w miastach o gęstej zabudowie, zwłaszcza w
obszarach górskich i o złej wentylacji, połączona z likwidacją lokalnych źródeł niskiej emisji.



Działania związane z inwestycjami w zakresie ograniczenia emisji i obniżenia zużycia energii w
obiektach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.



Budowa systemów gazowniczych połączona z likwidacją lokalnych źródeł niskiej emisji w
górskich miejscowościach turystycznych i uzdrowiskowych.



Ochrona zasobów surowców energetycznych Dolnego Śląska.
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3.3 Wymiar lokalny
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Złotoryjskiego
Głównym zadaniem powiatu Złotoryjskiego jest redukcja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych
pochodzących z tzw. „niskiej emisji”. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Złotoryjskiego stawia
za strategiczny cel m.in. poprawę jakości powietrza atmosferycznego. W ramach osiągnięcia
wyznaczonego celu zostały wyznaczone zadania krótkookresowe. Zalicza się do nich:
• ograniczenia niskiej emisji we własnych powiatowych obiektach oraz w obiektach gmin (likwidacja
lub modernizacja lokalnych kotłowni opalanych paliwem stałym lub likwidacja (modernizacja)
indywidualnych, wysokoemisyjnych pieców na paliwo stałe, zamiana tych urządzeń na bardziej
sprawne, inwestycje termo modernizacyjne,
• ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych,
• stosowania urządzeń grzewczych o wysokich sprawnościach,
• stosowania niekonwencjonalnych źródeł uzyskiwania energii cieplnej (wykorzystywanie
alternatywnych źródeł energii (biomasa, energia słoneczna, zmianę rodzajów paliwa),
• udzielania pożyczek, dotacji, dofinansowania dla inwestorów, właścicieli nieruchomości
modernizujących ogrzewanie,
• podwyższenia standardów technicznych infrastruktury drogowej,
• tworzenia technicznych możliwości korzystania z czystych paliw,
• wprowadzenia do planu zagospodarowania przestrzennego gmin zapisów o konieczności
stosowania innych czynników grzewczych niż węgiel kamienny i jego pochodne.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Złotoryja jest zgodny z obowiązującym Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotoryja i z Miejscowymi
Planami Zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotoryja.
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Część I – Inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla dla Miasta
Złotoryja
4. Charakterystyka Miasta Złotoryja
Gmina Miejska Złotoryja położona jest na pograniczu dwóch typów krajobrazu. Pierwszy wyróżnia się
monotonią falistej równiny, co jest związane z Wysoczyzną Chojnowską wchodzącą w skład Niziny
Śląskiej. Drugi to pełen malowniczych zakątków, pagórkowaty teren Pogórza Kaczawskiego, będący
północną rubieżą Sudetów Zachodnich. Pod względem administracyjnym Gmina Miejska Złotoryja
usytuowana jest w centralnej części powiatu złotoryjskiego w województwie dolnośląskim.

Rysunek 1. Lokalizacja Gminy Złotoryja.
Źródło: http://atrakcje-dolnego-slaska.pl.tl/%26%239679%3B-Zlotoryja.htm
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Rysunek 2. Lokalizacja Gminy Miejskiej Złotoryja.
Źródło: http://powiat-zlotoryja.pl/geoportal/

Atutem lokalizacji miasta Złotoryja jest sąsiedztwo Autostrady A – 4 (13 km), łączące kraje Unii
Europejskiej z zachodu na wschód. Ponadto blisko granicy miasta przebiegać będzie droga
ekspresowa S – 3 (22 km), łącząc Państwa Skandynawskie z Południem Europy.
Powierzchnia Gminy Miejskiej stanowi 11,51 km² i zamieszkuje ją 16167 mieszkańców. Gęstość
zaludnienia wynosi 1405 os/km2.
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Rysunek 3. Charakterystyka ludności Gminy Miejskiej Złotoryja na lata 2006 – 2013 .
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS

Ogólna powierzchnia geodezyjna miasta wynosi 14,495 hektarów, ok. 66% tej powierzchni stanowią
grunty budowlane. Na lasy i zadrzewienia przypada 16% powierzchni miasta, 3% powierzchni
przypada użytkom zielonym, a 12% to pozostałe formy użytkowania.

lasy i zadrzewienia grunty orne
16%
1%
użytki zielone
3%
pozostałe
12%
grunty budowlane
68%
wody
0%

Rysunek 4. Udział procentowy poszczególnych form użytkowania terenu Gminy Miejskiej Złotoryja.
Źródło: Program ochrony środowiska dla Gminy Złotoryja, aktualizacja 2009 rok.
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4.1 Walory przyrodniczo- turystyczne
Gmina Miejska Złotoryja znajduje się w całości na terenie Nadleśnictwa Złotoryja. Obszar miasta jest
położony pośród lasów mieszanych z przewagą liściastych. Powierzchnia lasów w Złotoryi wynosi 50,2
ha. Lesistość gminy wynosi 4,4%. Na terenie lasów spotkać można ciekawe gatunki fauny i flory, w
szczególności w okolicy Wilczej Góry. Ze względu na niski stopień urbanizacji i uprzemysłowienia
Miasto Złotoryja i jej okolice charakteryzuje się wysokim poziom czystości środowiska naturalnego.
Świadczy o tym zarówno niewielkie zanieczyszczenie powietrza oraz występowanie pstrągów w rzece
Kaczawa. Lasy w rejonie Złotoryi pełnią nie tylko produkcyjną rolę, ale przede wszystkim są walorem
przyrodniczo – turystycznym. W przeszłości na terenie gminy spotkać można było wiele czynnych
wulkanów, które dziś urozmaicają kaczawski krajobraz. Dzięki temu Złotoryja stanowi miejsce
docelowe dla wielu wycieczek rodzinnych, szkolnych, studenckich i naukowych. Obszar bogaty jest w
twory powstałe w wyniku działalności czynników przyrodniczych tj. wietrzenia czy wymywania
warstw skalnych. W ten sposób powstały liczne jaskinie czy pieczary. Również górnicza działalność
człowieka pozostawiła swój ślad w złotoryjskim krajobrazie np. w postaci opuszczonych sztolni, które
są siedliskiem wielu gatunków zwierząt. Tego typu miejsca bardzo chętnie zamieszkują miedzy innymi
nietoperze.
Na obszarze Gminy Złotoryja spotkać można szereg form ochrony przyrody, zarówno ożywionej jak i
nieożywionej. Funkcjonuje tu m.in. rezerwat przyrody nieożywionej Wilcza Góra koło Złotoryi. Zostały
także wyznaczone park krajobrazowy i użytek ekologiczny Lena. W Złotoryi wyznaczono wiele
pomników przyrody ożywionej.
Tabela 1. Wykaz pomników przyrody ożywionej zlokalizowanych na terenie Gminy Złotoryja.

Gatunek
Buk pospolity
Buk pospolity
Buk pospolity
Buk pospolity – grupa 10
sztuk
Modrzew europejski –
szpaler 21 sztuk
Świerk pospolity
Świerk pospolity
Jawor
Klon pospolity
Bluszcz pospolity
Kasztanowiec biały – al.
21 sztuk
Lipa drobnolistna 2
sztuki
Wiąz górski
Buk pospolity

Obwód pierścieni w cm
410
310
380
120 – 285

Wiek
180 lat
160 lat
150 lat
140 lat

Gmina
Złotoryja
Złotoryja
Złotoryja
Złotoryja

260 – 300

110 lat

Złotoryja

215
275
305
420
154 – 330

120 lat
120 lat
250 lat
200 lat

Złotoryja
Złotoryja
Złotoryja
Złotoryja
Złotoryja
Złotoryja

260 – 310

120 lat

Złotoryja

-

Złotoryja
Złotoryja

355
280
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Buk pospolity – 2 sztuki
Cis pospolity
Klon jawor
Świerk pospolity
Buk pospolity
Buk pospolity – odmiana
czerwonolistna

260 – 320
148
320
320
360
365

90 lat
180 lat
180 lat

Złotoryja
Złotoryja
Złotoryja
Złotoryja
Złotoryja
Złotoryja

Źródło: Program ochrony środowiska dla Gminy Złotoryja, aktualizacja 2009 rok.

Oprócz wymienionych wyżej pomników przyrody ożywionej na terenie gminy spotkać można także
pomniki przyrody nieożywionej do których należą: kamieniołom Ciche Szczęście oraz jaskinie krasowe
Wilcza Jama, Niedźwiedzia Jama, Skalny Wodospad. Na obszarze gminy wyznaczony został także
obszar Natura 2000 Góry i pogórze Kaczawskie o kodzie PLH020037.
Poza walorami przyrodniczymi godne uwagi są zabytki dziedzictwa kulturowego. Złotoryja to jedno z
najstarszych miast Dolnego Śląska. Świadectwem bogatej i interesującej historii miasta są zabytki
architektury oraz średniowieczny układ urbanistyczny centrum miasta, który zachował swój lokacyjny
układ planistyczny.
4.2 Analiza otoczenia społeczno- gospodarczego
Otoczenie terytorialne i powiązania z innymi ośrodkami Gmina Miejska Złotoryja od północy i
północnego wschodu graniczy z gminami powiatu Legnickiego – Chojnowem, Miłkowicami,
Krotoszycami, od południowego wschodu z gminą powiatu Jaworskiego Męcinką, na południu z
gminą powiatu złotoryjskiego Świerzawą i na zachodzie z gminami powiatu złotoryjskiego
Pielgrzymką i Zagrodnem.
Gmina Miejska Złotoryja posiada dogodną lokalizację względem miast o znaczeniu ponadlokalnym. W
najbliższym otoczeniu (ok. 20 km) usytuowane jest miasto Legnica, które jest trzecim co do wielkości
miastem Dolnego Śląska. Ośrodek ten charakteryzuje się jako centrum gospodarcze, kulturalne i
edukacyjne regionu. Następnie w odległości ok. 42 km zlokalizowane jest miasto Lubin, które jest
piątym co do wielkości miastem w województwie dolnośląskim. Ośrodek ten jest znany szczególnie z
wydobycia i przetwórstwa miedzi i srebra. Gmina Miejska Złotoryja jest również stosunkowo blisko
zlokalizowana względem stolicy województwa dolnośląskiego. Odległość jaką dzieli owe ośrodki to
ok. 89 km.
4.3 Demografia
Liczba ludności faktycznie zamieszkującej obszar Gminy Miejskiej Złotoryja, na przestrzeni lat 2010 2013, charakteryzowała się spadkiem. W 2010 roku wynosiła ona ok. 16 529 osób, natomiast do roku
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2013 zmniejszyła się, osiągając poziom 16 167 osób (spadek o 2,19 %). Średnia gęstość zaludnienia
gminy w 2013 roku wynosiła około 1 405 os/km2.
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Rysunek 5. Demografia Gminy Miejskiej Złotoryja na lata 2010 – 2013.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS

Tabela 2. Dane demograficzne dotyczące Gminy Złotoryja.

Wybrane dane statystyczne
Ludność
Ludność na 1km2
Kobiety na 100 mężczyzn
Ludność w wieku

Rok 2010

Rok 2013

16 529

16 167

1 436

1 405

110

111

46,6

49,63

229

2194

1219

1357

nieprodukcyjnym na 100 osób w
wieku produkcyjnym
Pracujący na 1000 osób
Bezrobotni zarejestrowani

Przyrost naturalny w Złotoryi w roku 2006, tak jak w większości miast Polski, jest ujemny i w liczbach
bezwzględnych wynosi -12, przy -34 dla całego powiatu. W przeliczeniu na 1 000 mieszkańców

3
4

Dane z roku 2012 Źródło: GUS
Dane z roku 2012 Źródło: GUS
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przyrost naturalny dla powiatu i miasta jest identyczny i wynosi -0,7. Na przestrzeni lat 2000 – 2006
widoczny jest stały wzrost liczby urodzeń, a na wahania w przyroście naturalnym wpływ ma głównie
ilość zgonów.
Tabela 3. Ruch naturalny w 2000, 2006 i 2012 roku.

Ludność

Powierzchnia
[km2]

[osoby]

[na 1km2]

2000

1151

16 822

2006

1151

2012

1151

Rok

Urodzenia

Zgony

Przyrost naturalny

14,61

115

155

-40

16 471

14,31

151

163

-12

16406

14,25

147

155

-8

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.

W kolejnych latach przyrost naturalny był nieregularny. W 2007, 2010 oraz 2011 roku przyrost ten
był dodatni. W pozostałych latach znajdował się na ujemnym poziomie. W 2010 roku zanotowany
został największy dodatni przyrost naturalny, a w roku 2013 najniższy (ujemny).

Przyrost naturalny dla Gminy Miejskiej
Złotoryja
3,0
2,0
1,0
0,0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-1,0
-2,0
-3,0
-4,0

Rok

Rysunek 6. Przyrost naturalny dla Gminy Miejskiej Złotoryja.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS
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4.4 Sytuacja mieszkaniowa
Z danych z GUS wynika, że w Złotoryi było 5 861 mieszkań o średniej powierzchni 60 m2 (dane z 2005
roku). Średnia powierzchnia mieszkania w Złotoryi jest niższa od średniej wojewódzkiej, która wynosi
66,1 m2. Przeciętna ilość osób zamieszkujących w jednym mieszkaniu wynosi 2,82 i jest niższa niż
średnia wojewódzka (2,86).
Poniższy wykres przedstawia sytuacje kształtowania się zasobów mieszkaniowych w Gminie Miejskiej
Złotoryja. Następny wykres prezentuje przeciętną powierzchnię użytkową jednego mieszkania.
Można zauważyć znaczący wzrost liczby mieszkań na przestrzeni 12 lat. W 2000 roku w Złotoryi było
5339 mieszkań, a w roku 2012 już 6183. Jest to wzrost o 844 mieszkania. Dodatkowo przeciętna
powierzchnia tych mieszkań również wzrastała. W 2002 roku średnio mieszkanie mieściło się w
granicach 59 m2, natomiast w 2012 wartość ta wzrosła do 61,9 m2. Jest to wzrost o 1.9 m2.

Zasoby mieszkaniowe
6400
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Liczba mieszkań

6000
5800
5600
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Rok

Rysunek 7. Zasoby mieszkaniowe w latach 2000 – 2012 roku.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS
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Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
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Rysunek 8. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS

Ponadto według danych z GUS również przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na jedną osobę
wzrasta. W 2002 roku średnio na jedną osobę przypadało 20,5 m2 , a w 2012 wartość ta wynosiła 23,3
m2. Analizując wszystkie dane, w tym demografie ludzi, można dojść do wniosku, że w Gminie
Miejskiej Złotoryja buduje się więcej domów jednorodzinnych. Za taką hipotezą, z całą pewnością
przemawia to, że wzrasta powierzchnia użytkowa mieszkań oraz ich ilość, a liczba ludności maleje.
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Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1osobę
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Rysunek 9. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS

Głównymi właścicielami zasobów mieszkaniowych Złotoryi w kolejności są władze miasta,
spółdzielnia mieszkaniowa oraz właściciele prywatni. Do roku 2004 miasto było właścicielem ponad
35 % mieszkań, w roku 2005 udział ten zmalał do 32%. Jest to efektem przyjęcia przez Radę Miejską
w Złotoryi uchwały Nr IX/55/2003 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie określenia zasad w zakresie
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu, na
podstawie której Gmina Miejska sprzedaje mieszkania dotychczasowym najemcom z 95 % bonifikatą.
W roku 2005 powstało także 20 mieszkań w systemie Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy
pl. Lotników Polskich3.
Za zarządzanie zasobami mieszkań komunalnych odpowiedzialne jest „Rejonowe Przedsiębiorstwo
Komunalne” Spółka z o.o., w skład którego obecnie wchodzi 269 Wspólnot Mieszkaniowych. Łączna
powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi 130 tys. m2 5. Standard mieszkań komunalnych jest ogólnie
niski, co dotyczy w szczególności mieszkań w zwartej zabudowie w obrębie rynku oraz innych
wybudowanych przed II Wojną Światową. Wyjątkiem są mieszkania oddawane do użytku po roku
2000, m.in. przy ul. Wojska Polskiego 30, al. Miłej 6 oraz Sportowej. W 2009 roku zgodnie z
Wieloletnim Planem Inwestycyjnym powstaje kolejny budynek wielorodzinny z 27 mieszkaniami przy
ulicy Szkolnej.

5

Na podstawie informacji z www.rpk.pl
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Pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „AGAT” w Złotoryi jest aktualnie 47 budynków
wielolokalowych, w tym 1 447 lokali mieszkalnych. Ponad 50 % lokali będących pod jej zarządem
znajduje się w rękach prywatnych6. Standard mieszkań spółdzielczych jest zróżnicowany, jednak
zdecydowanie wyższy niż mieszkań komunalnych. Trudno określić ilość oraz standard mieszkań i
domów prywatnych, ponieważ nie prowadzono do tej pory badań w tym obszarze.
Tendencje na rynku budowlanym pozwalają stwierdzić rosnący popyt, a zatem i podaż mieszkań.
Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi inwestycji mieszkaniowych, oprócz czynników ogólnokrajowych
(preferencyjne stawki i kredyty na budownictwo socjalne), jest głównie Uchwała Nr XXVII/175/04
Rady Miasta z dnia 8 grudnia - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który jest i będzie
impulsem dla dalszego rozwoju. Zgodnie z ww. dokumentem terenem przeznaczonym pod
budownictwo jest obszar dzielnicy Zielone Wzgórza ( teren pod zabudowę – 149,7 ha) położny w
południowo – wschodniej części miasta. W perspektywie 20 - 25 lat przewiduje się także
przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w północno-wschodniej części miasta, na
południowych stokach Górki Mieszczańskiej.
Elementem priorytetowym w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego jest także rehabilitacja i
rewitalizacja zespołów istniejącej zabudowy w szczególności obiektów i zespołów zabytkowych. W
pierwszym etapie działania takie przewiduje się na obszarze w obrębie Starego Miasta, gdzie się jako
dominujące funkcje ustalono usługi i mieszkalnictwo.

4.5 Układ komunikacyjny
Efektywny układ komunikacyjny determinuje rozwój każdego miasta. Przepustowość, parametry
techniczne, jakość nawierzchni dróg i chodników oraz sąsiedztwo głównych szlaków komunikacyjnych
gwarantuje stały rozwój ośrodka.
O dogodnym położeniu Złotoryi decyduje bliskość autostrady A4 (13 km), łączącej kraje Unii
Europejskiej z krajami rynku wschodniego, jak również niewielkie oddalenie (22 km) od drogi
szybkiego ruchu, którą pobiegnie planowana droga ekspresowa S3, łącząca Skandynawię z południem
Europy i Bliskim Wschodem. Najbliższy międzynarodowy port lotniczy znajduje się w odległości 85 km
we Wrocławiu. Istnieje również możliwość eksploatacji lotniska w Krzywej i Legnicy, jednak ogranicza
się ona do przesyłek Cargo lub ruchu czarterowego awionetek.

6

Na podstawie informacji z www.smzlotoryja.pl
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Rysunek 10. Główne drogi publiczne województwa dolnośląskiego, opracowanie własne

Gęstość sieci drogowej miasta określa fizyczne możliwości przemieszczania się w przestrzeni. Na sieć
uliczną Złotoryi składają się drogi wojewódzkie, powiatowe i miejskie.

Rysunek 11. Drogi publiczne Gminy Miejskiej Złotoryja, opracowanie własne

Drogi wojewódzkie o łącznej długości 9,3 km obejmują ciąg ulic: Legnickiej, Staszica, Sienkiewicza, Pl.
Reymonta, Wojska Polskiego oraz ulice: 3 Maja i Zagrodzieńska. Można je podzielić na tzw. górną
trasę przelotową – droga wojewódzka nr 364 (wzdłuż ulic: Legnickiej, Staszica, Sienkiewicza,
Reymonta, Wojska Polskiego) oraz dolną trasę przelotową – droga wojewódzka nr 328 i 363, wzdłuż
ulic Chojnowskiej, Grunwaldzkiej i 3 Maja. Istotnym mankamentem tych dróg jest ich przebieg. Drogi
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wiodą przez centrum, gdzie występuje zwarta zabudowa, czego efektem oprócz dokuczliwego hałasu i
spalin są wibracje wpływające na stan zachowania zabytkowej substancji miasta. Drogą nr 364
ekspediowany jest również transport z pobliskich kamieniołomów. Z tego tez względu dla odciążenia
centrum miasta priorytetem jest szybka budowa obwodnicy zlokalizowanej w południowo –
wschodniej części miasta. Drogi wojewódzkie przebiegające przez miasto nie są dostosowane od
obecnego ruchu i wymagają remontów. Problem ten dostrzeżono w Programie Rozwoju Infrastruktury
Transportowej i Komunikacyjnej dla Województwa Dolnośląskiego, w którym za priorytetowe uznano
remonty dróg:


nr 363 Bolesławiec – Złotoryja – Jawor – Jenków,



nr 364 Gryfów Śl. – Lwówek Śl. – Złotoryja – Legnica,



nr 328 Przemków – Chojnów – Złotoryja – Świerzawa – Marciszów.

Sieć dróg powiatowych (20 km) oraz dróg miejskich (10,3 km) tworzą przedwojenne drogi brukowe,
zmodernizowane w latach 60–tych. Wspomniana modernizacja ograniczona była do nałożenia
nawierzchni asfaltowej. Diagnoza jakości dróg wskazuje na znaczne ograniczenie jej konstrukcji
nośnej, powodem czego są częste uszkodzenia nawierzchni. Znacznym utrudnieniem we
wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu jest specyficzny układ urbanistyczny starej zabudowy
miasta. Wyeksploatowane drogi, zły stan nawierzchni i niedostosowanie ich do wymogów (szerokość
jezdni) nie są jednym problemem komunikacyjnym Złotoryi.

5. Inwentaryzacja emisji CO2 w Mieście Złotoryja
5.1 Metodologia
W ramach przegotowywanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Złotoryja została
wykonana inwentaryzacja zużycia nośników energii oraz emisji CO2 na całym obszarze geograficznym
Miasta Złotoryja.
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Jako rok bazowy do analiz przyjęto rok 2002. Wybór roku 2002 jako roku bazowego dla dokonanych
obliczeń wynika z faktu możliwości pozyskania wiarygodnych danych na temat emisji w tym okresie.
Odwoływanie się do dalszych okresów czasowych, z uwagi na brak możliwości pozyskania
kompleksowych danych, jest co prawda możliwe, ale skutkowałoby koniecznością uzupełniania
braków szacunkami i analogiami, co w negatywny sposób wpływałoby na wiarygodność i rzetelność
całego dokumentu.
Rokiem, w którym zebrano dane niezbędne do przeprowadzenia inwentaryzacji jest 2013, dla dalszej
części dokumentu rokiem, na którym ustalono aktualność inwentaryzacji jest rok 2013, rok ten
określany będzie jako rok obliczeniowy.
Rokiem, dla którego prognozowana jest wielkość emisji jest rok 2020. W dalszej części dokumentu
rok ten określany będzie jako rok docelowy. Rok ten stanowi również horyzont czasowy dla
założonego planu działań.
Inwentaryzacja emisji CO2 pozwoliła wskazać obszary o największej emisji, aby następnie dobrać
działania służące jej ograniczeniu.
Podstawą oszacowania wielkości emisji jest zużycie energii finalnej:


paliw opałowych (na potrzeby grzewcze pomieszczeń i budynków),



paliw transportowych,



ciepła systemowego,



energii elektrycznej,



gazu sieciowego.

Źródła danych, które zostały wykorzystane do oszacowania emisji CO2 na terenie Miasta Złotoryja:


Bank Danych Lokalnych, GUS.



GDDKiA.



Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy.



TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy.



Dolnośląska Spółka Gazownictwa z siedzibą w Wrocławiu.



Dane przekazane przez Urząd Miasta w Złotoryi.
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HIERARCHIA POZYSKIWANIA INFORMACJI

DANE I RZĘDU

ankieterzy

BADANIA ANKIETOWE
sektor publiczny
sektor mieszkalny
sektor usług
przedsiębiorcy

strona internetowa

DANE II RZĘDU

druki bezadresowe

INFORMACJE OD
OPERATORÓW
DYSTRYBUCYJNYCH
w przypadku braku ankietyzacji

DANE DOTYCZACE RUCHU
LOKALNEGO ORAZ
TRANZYTOWEGO

DANE III RZĘDU

pozyskanie danych dla
porównania konkretnych
obiektów w czasie (w tym
przykładowo budynków po
termomodernizacji z
budynkami potencjalnie
wymagającymi
termomodernizacji)

dystrybutorzy energii
elektrycznej
dystrybutorzy gazu
dystrybutorzy ciepła
sieciowego
Generalny Pomiar Ruchu

CEL
uzyskane dane pozwalają
na ocenę zużycia paliw i
energii w poszczególnych
sektorach dla całego
miasta

Centralna Ewidencja
Pojazdów i Kierowców/
rejestr Starostwa
Powiatowego

dane pozwalają na
weryfikację globalnego
efektu realizowanych
działań
CEL
źródła te pozwalają
zebrać dane dotyczące
charakterystyki miasta

Urząd miasta/gminy

Główny Urząd
Statystyczny
DANE STATYSTYCZNE

CEL
pozyskanie informacji
o zużyciu paliw, o stanie
obiektów oraz planach
inwestycyjnych

(liczba ludności,
przedsiębiorstw,
mieszkań itp.)

Bank Danych Lokalnych
podstawa do
oszacowania emisji i
zużycia energii
Powszechny Spis
Ludności

(w przypadku braku danych
pozyskanych bezpośrednio
w ramach ankietyzacji i od
operatorów
dystrybucyjnych)

Dla obliczenia emisji z poszczególnych źródeł, zastosowano następujące wskaźniki:
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Ruch tranzytowy
Tabela 4. Wskaźniki emisji CO2 dla ruchu tranzytowego

Rodzaj pojazdu

Jednostka

samochody osobowe
motocykle
samochody dostawcze
samochody ciężarowe
samochody ciężarowe z
przyczepą
autobusy

gCO2/km
gCO2/km
gCO2/km
gCO2/km

Wskaźnik emisji
CO2
155
155
200
450

gCO2/km

900

gCO2/km

450

Źródło: Załącznik nr 2 - Metodyka - do Regulaminu I konkursu GIS "GAZELA – NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI"
(NFOŚiGW)

Ruch lokalny
Tabela 5. Wskaźniki emisji CO2 dla ruchu lokalnego

Typ paliwa
benzyna
olej napędowy
LPG

Wskaźnik emisji CO2

Średnie roczne
zużycie paliwa

Średni roczny
przebieg

kgCO2/GJ
73,3
68,6
62,44

l/km
0,08
0,071
0,102

km
5876
12016
10093

Źródło: Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji (KOBiZE)
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Zużycie nośników energii
Tabela 6. Wskaźniki emisji CO2 dla nośników energetycznych

Rodzaj nośnika energii

Jednostka

energia elektryczna
gaz
ciepło sieciowe (geotermia)
węgiel
drewno
olej opałowy

MgCO2/MWh
MgCO2/GJ
MgCO2/GJ
MgCO2/GJ
MgCO2/GJ
MgCO2/GJ

Wskaźnik
emisji CO2
0,89
0,055
0
0,098
0,109
0,076

Źródło: Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji (KOBiZE); „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Część 6) SOWA –
Energooszczędne oświetlenie uliczne”.

Kluczowym elementem planowania energetycznego jest określenie aktualnych i prognozowanych
potrzeb energetycznych na danym obszarze. Ocena potrzeb energetycznych w skali gminy i miasta
jest zadaniem złożonym i wymaga przeprowadzenia analizy zapotrzebowania na nośniki energii.
Analiza ta może zostać przeprowadzona w dwojaki sposób:


metodą wskaźnikową,



metodą uproszczonych audytów energetycznych lub badań ankietowych.

Metoda ankietowa jest czasochłonna i wymaga dotarcia do wszystkich odbiorców energii. Metoda ta,
choć teoretycznie powinna być bardziej dokładna, często okazuje się zawodna, gdyż zwykle nie udaje
się uzyskać niezbędnych informacji od wszystkich ankietowanych. Zazwyczaj liczba uzyskanych
odpowiedzi nie przekracza 60%. Ponadto metoda ankietowa obarczona jest licznymi błędami,
wynikającymi z niedostatecznego poziomu wiedzy ankietowanych w zakresie tematyki energetycznej.
Metoda ta jest zalecana do analizy zużycia energii przez dużych odbiorców energii, którzy posiadają
kadrę dysponującą szczegółową wiedzą na ten temat i od których znacznie łatwiej uzyskać jest
wiarygodne dane.
W przypadku planowania energetycznego na terenie gmin i miast najczęściej wykorzystuje się
metodę wskaźnikową. Analiza przeprowadzona taką metodą jest obarczona większym błędem niż
analiza przeprowadzona na podstawie prawidłowo wypełnionych ankiet. Niemniej jednak, przy braku
możliwości dokładnego i rzetelnego zankietyzowania każdego odbiorcy energii na terenie Gminy, czy
miasta metoda wskaźnikowa może być równie wiarygodna. W niniejszym opracowaniu posłużono się
zarówno metodą ankietową, jak i wskaźnikową.
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5.2 Czynniki wpływające na emisję
Pierwszym etapem inwentaryzacji emisji na terenie Gminy jest identyfikacja okoliczności
i cech charakterystycznych mający wpływ na wielkość emisji.
Na tej płaszczyźnie wyróżnić można następujące czynniki:


determinujące aktualny poziom emisji,



determinujące wzrost emisyjności,



determinujące spadek emisyjności.

Do czynników determinujących aktualny poziom emisji należą:


gęstość zaludnienia,



liczba gospodarstw domowych,



liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy,



stopień urbanizacji,



obecność zakładów przemysłowych, centrów usługowych oraz stref przemysłowych,



szlaki tranzytowe przebiegające przez teren Gminy,



liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy,



obecność linii ciepłowniczych i ilość obiektów korzystających z sieci ciepłowniczej.

Wskazane wyżej czynniki wpływają na aktualne zużycie energii finalnej, a tym samym całkowitą
wielkość emisji CO2 z obszaru Gminy w roku obliczeniowym.
Do czynników determinujących wzrost emisyjności należą:


wzrost liczby mieszkańców,



wzrost liczby gospodarstw domowych,



wzrost liczby podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy,



budowa nowych szlaków drogowych,



wzrost liczby pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy,

Do czynników determinujących spadek emisyjności należą:


spadek liczby mieszkańców,



spadek liczby gospodarstw domowych,



spadek liczby podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy,



spadek liczby pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy,



termomodernizacja i poprawa stanu technicznego obiektów publicznych,



poprawa efektywności energetycznej obiektów prywatnych,
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rozbudowa sieci ciepłowniczej,



rozbudowa sieci gazowej,



wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Czynniki determinujące wzrost lub spadek emisyjności wpływać będą na wielkość emisji
w roku docelowym.
Celem inwentaryzacji jest zatem dokonanie charakterystyki Gminy w oparciu o wymienione wyżej
kryteria co pozwoli oszacować aktualny poziom emisji gazów cieplarnianych w roku obliczeniowym
oraz ustalić prognozowany trend zmian emisji do roku 2020.

6. Inwentaryzacja emisji CO2 na terenie Miasta Złotoryja z podziałem na rodzaj
energii
6.1 Paliwa transportowe
Emisję CO2 z transportu lokalnego obliczono na podstawie danych uzyskanych ze Starostwa
Powiatowego w Złotoryi dotyczących ilości zarejestrowanych samochodów (z podziałem na rodzaj
paliwa) w 2002 i 2012 roku. W obliczeniach wykorzystano wskaźniki emisji dla każdego rodzaju
paliwa. Do obliczeń wykorzystano także statystyczne wartości średniego rocznego przebiegu
poszczególnych pojazdów oraz średnie zużycie paliwa na 100 km. W celu oszacowania emisji
pochodzącej z ruchu tranzytowego na terenie Miasta Złotoryja wykorzystano pomiary natężenia
ruchu na drogach wojewódzkich Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

6.1.1 Paliwa transportowe – ruch lokalny
W roku bazowym tj. 2002 roku na terenie Gminy Złotoryja zarejestrowanych było 3081 pojazdów, z
czego największy udział miały samochody osobowe. Zdecydowana większość pojazdów jako paliwo
wykorzystywała benzynę.
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Procentowy podział pojazdów ze względu na rodzaj
zużywanego paliwa - rok 2002
8,47

21,09
Benzyna
Olej napędowy
LPG
70,43

Rysunek 12. Procentowy udział pojazdów ze względu na rodzaj zużywanego paliwa w 2002.

W roku obliczeniowym tj. 2012 roku liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy wzrosła do
liczby 15 520. Nadal dominującym typem paliwa była benzyna, jednak zaobserwowano wzrost
zużycia oleju napędowego oraz nieznaczny wzrost zużycia gazu LPG.

Procentowy podział pojazdów ze względu na rodzaj
zużywanego paliwa - rok 2012

9,39
Benzyna
Olej napędowy
33,76

56,84

LPG

Rysunek 13. Procentowy udział pojazdów ze względu na rodzaj zużywanego paliwa w 2012

Poniższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych rodzajów pojazdów w 2002 i
2012 roku.
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Procentowy udział pojazdów zarejestrowanych w 2002 i
2012 roku
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Rysunek 14. Procentowy udział poszczególnych rodzajów pojazdów w 2002 i 2012 roku.

Emisja CO2 w ruchu lokalnym pochodzi ze spalania różnych typów paliwa: benzyny silnikowej, oleju
napędowego i gazu płynnego LPG. Poniższy wykres przedstawia zmiany w wielkości emisji z
poszczególnych typów paliw w roku 2002 i 2012. W 2012 roku emisja była znacznie wyższa niż w roku
2002. Najwięcej CO2 wyemitowały pojazdy wykorzystujące jako paliwo olej napędowy.

Emisja CO2 pochodząca ze spalania poszczególnych paliw
rok 2002

rok 2012

27307,8
17892,3

5549,9

5355,1
191,5

Benzyna

Diesel

2998,4

LPG

Rysunek 15. Emisja CO2 pochodząca ze spalania poszczególnych paliw
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Całkowitą emisję pochodzącą ze spalania paliw przez pojazdy w roku bazowym i obliczeniowym
przedstawia poniższa tabela (tab. 7)
Tabela 7. Emisja CO2 [MgCO2] z transportu lokalnego w roku bazowym 2002 i obliczeniowym 2013.

Emisja CO2 [MgCO2/rok]

Rok bazowy 2002

Rok obliczeniowy 2012

11096,6

48198,5

6.1.2 Ruch tranzytowy
Przez Miasto Złotoryja przebiegają aż trzy drogi wojewódzkie. Według danych GDDKiA największe
natężenie ruchu występuje na drodze nr 328. Najmniejszym natężeniem wykazała się natomiast
droga nr 363. Poniższa tabela charakteryzuje ruch na drogach wojewódzkich w Złotoryi uwzględniając
długość poszczególnych dróg oraz strukturę rodzajową pojazdów.
Tabela 8. ruch na drogach wojewódzkich w Złotoryi
Drogi wojewódzkie
2010 r.
Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych

Pojaz
dy
Motocyk
ogółe
le
m

Sam.
osobo
we

Lekkie
samocho
dy
ciężarow
e
(dostawcz
e)

4,1

10643

85

8865

363

0,7

2669

29

364

4,3

3491

31

Numer
drogi

Długość
drogi
[km]

328

Samochody ciężarowe
Autobu Ciągniki
sy
rolnicze

bez przycz.

z
przycz.

894

224

298

266

11

2317

208

29

43

32

11

2846

223

105

255

17

14
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W związku z tym, że największym natężeniem ruchu charakteryzowała się droga wojewódzka nr 328
toteż największa emisja CO2 pochodzi właśnie od pojazdów poruszających się tą drogą. Całkowita
emisja z ruchu tranzytowego na terenie Miasta Złotoryja wyniosła 4411,14MgCO2/rok.

nr drogi wojewódzkiej

Emisja CO2 wynikająca z ruchu tranzytowego na drogach
wojewódzkich przebiegających przez Miasto Złotoryja

364

363

328
0,00

1000,00

2000,00
[MgCO2]

3000,00

4000,00

Rysunek 16. Emisja CO2 wynikająca z ruchu tranzytowego na drogach wojewódzkich w Złotoryi

Całkowitą emisję CO2 wynikającą z ruchu tranzytowego na terenie miasta Złotoryja przedstawia
poniższa tabela (tab. 9 ).
Tabela 9. Emisja CO2 wynikająca z ruchu tranzytowego na drogach wojewódzkich w Złotoryi w roku
bazowym 2002 i obliczeniowym 2013.

Emisja CO2 [MgCO2/rok]

Rok bazowy 2002

Rok obliczeniowy 2012

3691,42

4411,14

6.1.3 Całkowita emisja CO2 z transportu na terenie Miasta Złotoryja oraz prognozowane zmiany
Suma CO2 wyemitowanego przez pojazdy w ruchu lokalnym i tranzytowym wyniosła 52 609,6
[MgCO2/rok].
Prognoza ruchu została obliczona dla istniejącej sieci dróg krajowych, przy założeniu, że do roku
2020nie zajdą na niej żadne zmiany oraz nie wystąpią inne czynniki mogące mieć wpływ na zmiany
zachowań komunikacyjnych typu: wyczerpanie przepustowości drogi, otwarcie nowych przejść
granicznych, powstanie dużych ośrodków ruchotwórczych. Przyjmuje się, że natężenie ruchu na
drogach krajowych i wojewódzkich wzrośnie o 42%. W związku z tym emisja CO2także ulegnie
zwiększeniu. Poniższy wykres przedstawia wielkość emisji CO2 na drogach wojewódzkich w Złotoryi.
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nr drogi wojewódzkiej

Prognoza emisji CO2 w 2020 roku z ruchu
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Rysunek 17. Prognoza emisji CO2 w 2020 r. z ruchu tranzytowego

Prognozy ludności wskazują, że liczba ludności na terenie miasta będzie maleć o ok. 0,3% rocznie.
Szacuje się także wzrost liczby pojazdów do roku 2020.Średnia unijna wynosi 484 pojazdy na 1000
osób (PUP). Średnia dla miasta Złotoryja wynosi 812,27, znacznie więcej niż średnia unijna. Dlatego
prognozuje się, że obszar związany z transportem uległ już nasyceniu i liczba pojazdów na 1000
mieszkańców do roku 2020 nie ulegnie znaczącej zmianie. W związku z tym emisja CO2 pochodząca z
transportu, również nie ulegnie znaczącej zmianie.
Tabela 10. Liczba pojazdów przypadająca na 1000 mieszkańców w roku bazowym 2002, obliczeniowym 2012 i
prognozowane zmiany w 2020 roku.

rok

Liczba ludności

Liczba zarejestrowanych
samochodów osobowych

Liczba pojazdów na
1000 mieszkańców

2002

16699

2526

151,27

2012

16167

13132

812,27

2020

15807

13132

830,76

Obecnie na terenie Miasta Złotoryja największa emisja CO2 pochodzi ze zużycia oleju napędowego
jako paliwo. Wzrost udziału pojazdów zasilanych tym typem paliwa w perspektywie 2020 roku
spowoduje wzrost emisji CO2. Jednak wzrost wykorzystania paliw gazowych w transporcie pomoże
emisję tę ograniczyć.
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Tabela 11. Całkowita emisja z ruchu lokalnego i tranzytowego w roku 2002, 2012 i prognoza w roku
2020.

Prognoza na rok

Rok bazowy 2002

Rok obliczeniowy
2012

Transport lokalny

11096,6

48198,5

48198,5

Ruch tranzytowy

3691,42

4411,14

6290,18

Suma

14788,02

52609,64

54488,68

2020

6.2 Zużycie gazu ziemnego na terenie Miasta Złotoryja
Podmiotem odpowiedzialnym za zaopatrzenie miasta w gaz jest Dolnośląska Spółka Gazownictwa z
siedzibą we Wrocławiu. Gaz do Złotoryi trafia gazociągiem średnioprężnym DN CN64 relacji Łukaszów
– Złotoryja, długości około 6,85 km, ze stacją redukcyjno – pomiarową I stopnia zlokalizowaną w
Łukaszowie (Q=3000nm³/h). Zasilanie odbywa się gazem ziemnym zaazotowanym przy pomocy pięciu
stacji redukcyjno – pomiarowych II stopnia zlokalizowanych na obszarze całego miasta. Po
zredukowaniu ciśnienia, gaz dostarczany jest odbiorcom komunalnym i przemysłowym.

Tabela 12. Sieć gazowa w latach 2003-2005
J. m.
Sieć gazowa

2003

2004

2005

długość czynnej sieci ogółem
km
40,0
40,0
długość czynnej sieci przesyłowej
km
0
0
długość czynnej sieci rozdzielczej w km km
40,0
40,0
czynne połączenia do budynków
szt.
695
705
mieszkalnych
odbiorcy gazu
gosp.dom.
5 184
5,2
odbiorcy gazu w miastach
gosp.dom.
5 184
1,3
3
3
zużycie gazu w hm
hm
2,80
5,2
ludność korzystająca z sieci gazowej
osoba
11
2,90
Korzystający z instalacji w miastach w % ogółu ludności miast
Gaz
%
0,1
91,9
Zużycie wody, energii elektrycznej oraz gazu w gospodarstwach domowych
3
na 1 mieszkańca
m
168,0
174,8
3
na 1 korzystającego / odbiorcę
m
540,1
557,7

40,0
0
40,0
711
5 264
1 279
5 264
2 935,80
91,8
177,4
557,7

Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych

Liczba odbiorców gazu na terenie Miasta Złotoryja w latach 2000-2012 wahała się. W 2000 roku
odnotowano najwyższą liczbę odbiorców, natomiast w 2002 zaobserwowano widoczny spadek.
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Zużycie gazu na terenie miasta Złotoryja także charakteryzowało się zmiennością. W 2010 roku
odnotowano najwyższe jego zużycie. Według prognozy do roku 2020 zużycie gazu ustabilizuje się i
będzie spadało o 0,4% rocznie.

Zużycie gazu [m3] w Złotoryi w latach 2000-2012 z
prognozą do 2020 roku
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

3

Rysunek 18. Zużycie gazu [m ] w Złotoryi w latach 2000-2012 z prognozą na 2020 r.

Emisja CO2 ze zużycia gazu ziemnego w roku 2002 wyniosła 5697,02 MgCO2. W roku obliczeniowym
2013 5488,58 MgCO2, a więc zmalała o 3,8%. Szacuje się, że w 2020 roku emisja CO2 wyniesie
5709,65 MgCO2, a więc wzrośnie o 0,2% w stosunku do roku bazowego 2002 i o 3,9% w stosunku do
roku obliczeniowego 2012.
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Emisja CO2 [MgCO2] pochodząca ze spalania gazu w
Złotoryi w latach 2000-2012 z prognozą do 2020 roku
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Rysunek 19. Emisja CO2 [Mg CO2] pochodząca ze spalania gazu w Złotoryi w latach 2000-2012 z prognozą do
2020 r.

6.3 Zużycie energii elektrycznej
Dostawcą energii elektrycznej dla Złotoryi jest TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy. Energia
elektryczna do Złotoryi dociera linią napowietrzną wysokiego napięcia 110 kV. Redukcje napięcia
zapewniają stacja transformatorowa R110/20 oraz miejskie stacje transformatorowe SN/nN.
Przepływ energii między stacjami transformatorowymi odbywa się przy wykorzystaniu linii
napowietrzno – kablowych SN 20 KV. Odbiorcy finalni są zasilani z linii napowietrzno – kablowych nN
0,4 kV. Bieżąca infrastruktura spełnia potrzeby mieszkańców miasta, daje również możliwość rozwoju
w sferze gospodarczej i mieszkaniowej.
Tabela 13. Sieć energetyczna w latach 2003-2005
J. m.

2003

2004

Energia elektryczna w gospodarstwach domowych w miastach
odbiorcy energii elektrycznej na niskim
szt.
5 851
5 858
napięciu
zużycie energii elektrycznej na niskim
MWh
9 547
9 583
napięciu
Zużycie wody, energii elektrycznej oraz gazu w gospodarstwach domowych
na 1 mieszkańca
kWh
572,9
577,5
na 1 korzystającego / odbiorcę
kWh
1 631,7
1 635,9

2005
5 923
9 607

580,7
1 622,0

Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych
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Zużycie energii elektrycznej [MWh] w Złotoryi w latach
2002-2012 z prognozą do 2020 roku
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Rysunek 20. Zużycie energii elektrycznej [MWh] w Złotoryi w latach 2002-2012 z prognozą do 2020 r.
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.

Zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe w latach 2002-2012 mimo zmian w ilości
odbiorców utrzymywało się zwykle na tym samym poziomie. W latach kiedy liczba odbiorców
gwałtownie zmalała, obserwuje się nieznaczny spadek zużycia energii elektrycznej.
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Emisja CO2 [MgCO2] pochodzaca ze zużycia energii
elektrycznej w Złotoryi w latach 2002-2012 z
prognozą do 2020 roku
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Rysunek 21. Emisja CO2 [Mg CO2] pochodząca ze zużycia energii elektrycznej w Złotoryi w latach 2002-2012 z
prognozą do 2020
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6.3.1Prognoza zużycia energii elektrycznej do roku 2020
Zapotrzebowanie na energię elektryczną jest zależne od poszczególnych czynników takich jak cena
jednostkowa za dany nośnik energii, wielkość produkcji i usług, aktywność społeczna, czy
efektywność energetyczna w gospodarstwach domowych, dlatego też prognozowane zmiany w
użytkowaniu energii elektrycznej są niejednoznaczne.
Na podstawie danych z GUS dotyczących liczby ludności na terenie miasta Złotoryja w latach 20102012 obserwuje się spadek liczby ludności. Założono, że do 2020 roku liczba ludności będzie spadać o
0,3%. Na tej podstawie oszacowano liczbę ludności w 2015 –16041; oraz w 2020 roku – 15807.
Zmniejszająca się liczba ludności w mieście spowodowana jest następującymi czynnikami.
- ujemnym przyrostem naturalnym (w 2012 r. jego współczynnik wyniósł –8)
- ujemnym saldem migracji ludności (w 2012 r. wynosiło ono -71)
Sytuacja mieszkaniowa na terenie miasta do 2020 roku ulegnie zmianie. Wg danych GUS średnio co
roku oddawane jest ok. 32 mieszkania do użytku. Zatem do 2020 roku liczba mieszkań w Złotoryi
zwiększy się o ok. 220. W związku ze zwiększającą się liczbą mieszkań nastąpi nieznacznie wyższe
zużycie nośników energii. Jednakże nowe mieszkania będą budowane wg standardów
energooszczędności.
Na przestrzeni lat 2014 – 2020 można także spodziewać się zmian cen energii elektrycznej.
Przewiduje się istotny wzrost cen energii elektrycznej i ciepła sieciowego spowodowany wzrostem
wymagań ekologicznych, zwłaszcza opłat za uprawnienia do emisji CO2, i wzrostem cen nośników
energii pierwotnej.
Wszystkie wyżej opisane czynniki wywierają wpływ na zmiany zapotrzebowania na energię
elektryczną. Pomimo spadającego zużycia energii elektrycznej w ostatnich latach szacuje się, że
zapotrzebowanie na energię na terenie miasta Złotoryja będzie wzrastało. Niewielki wzrost zużycia
energii elektrycznej spowodowany będzie, pomimo spadku ogólnej liczby ludności w gminie, przede
wszystkim wzrostem zużycia energii elektrycznej przez obecnych mieszkańców korzystających z
większej ilości odbiorników energii elektrycznej. Emisja CO2 ze zużycia energii elektrycznej w mieście
Złotoryja w latach 2013-2020 będzie wzrastać średnio o 0,6% rocznie.
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6.4 Oświetlenie uliczne
W 2000 roku zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia miejskiego wyniosło 713 MWh.
Emisja CO2 pochodząca z tego źródła wynosiła 634,57 MgCO2. W 2013 roku całkowite zużycie energii
elektrycznej na cele oświetleniowe wyniosło 679,16MWh, co dało emisję CO2 w wysokości 604,45
MgCO2. Szacuje się, że jeśli nie zostaną podjęte działania modernizacyjne oświetlenia emisja CO2 w
2020 roku będzie utrzymywała się na tym samym poziomie.
Tabela 14. Emisja CO2 ze zużycia energii elektrycznej na cele oświetleniowe w Złotoryi w roku
bazowym 2002, obliczeniowym 2012 i prognoza na rok 2020.

Rok

Zużycie MWh

Wskaźnik emisji
[Mg/MWh]

Emisja CO2 [Mg
CO2]

2002

713,00

0,89

634,57

2013

679,16

0,89

604,45

2020

679,16

0,89

604,45

6.5 Zużycie ciepła
System ciepłowniczy miasta obejmuje dwie kotłownie obsługiwane przez Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Legnicy, tj.:

 kotłownia „Osiedlowa” przy ul. Słowackiego wyposażona w kotły 8*WC080 o mocy cieplnej
8,80 MW przy zapotrzebowaniu 7,5 MW wykorzystywana w 85 %



kotłownia na osiedlu „Nad Zalewem” kotły 4*KRm80 o mocy 7,44 MW przy zapotrzebowaniu
3,7 MW. Wykorzystywana w ok. 50 %.
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Rysunek 22. System sieci cieplnych i źródeł ciepła WPEC w Legnicy S.A. w Złotoryi
Źródło: www.wpec.legnica.pl

Paliwem podstawowym jest miał węgla kamiennego. Kotłownia "Osiedlowa" pracuje na potrzeby
centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym. Kotłownia "Nad Zalewem" pracuje przez cały rok
zaopatrując miasto w ciepło i ciepłą wodę. System sieci cieplnych i źródeł ciepła WPEC w Legnicy S.A.
w mieście Złotoryi obrazuje powyższy schemat. Według danych z WPEC w Legnicy, na terenie miasta
Złotoryja do sieci ciepłowniczej podłączonych było w 2013 roku łącznie 34 odbiorców, w tym
gospodarstw domowych tylko 5. Poniższa tabela przedstawia strukturę odbiorców, zużycie energii
cieplnej w roku 2000 i 2013 roku oraz powierzchnię ogrzewanych budynków.
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Tabela 15. Zużycie ciepła sieciowego w mieście Złotoryja

liczba odbiorców

zużycie ciepła GJ/rok

Zużycie ciepła

powierzchnia ogrzewanych
budynków

2000

2013

2000

2013

2000

2013

Przemysł

1

1

336,7

718,5

1189,1

1189,1

Gospodarstwa
domowe

3

5

141,77

297,91

446,41

588,41

Użyteczność
publiczna

1

2

623,6

6286,13

1274

14490

Handel/usługi

0

0

0

0

0

0

Pozostali

7

26

66453,52

52118,1

104845,03

106362,07

12

34

67555,59

59420,64

107754,54

122629,58

suma

Źródło: WPEC Legnica S.A.

Ciepło z miejskiego systemu ciepłowniczego stanowi zaledwie 19% zużycia ciepła na terenie miasta.
Dominującym typem wytwarzania ciepła są lokalne kotłownie zlokalizowane w budynkach
użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych wykorzystywane w celu ogrzewania
pomieszczeń i zaopatrzenia w ciepłą wodę.

paliwa stałe

gaz ziemny

ciepło sieciowe

energia elektryczna

6%
19%

57%
18%

Rysunek 23. Struktura zużycia paliw w Złotoryi w wytwarzaniu ciepła
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Największy udział w wykorzystaniu paliw na cele grzewcze mają paliwa stałe, a więc węgiel, koks czy
drewno. Drugim wybieranym paliwem do produkcji ciepła jest gaz ziemny. Według danych GUS
średnio na 1 m2 powierzchni użytkowej zużywa się 0,82 GJ ciepła. W Złotoryi w 2013 roku było 5 339
mieszkań o średniej powierzchni użytkowej 59 m2. Emisja CO2[MgCO2] pochodząca z produkcji ciepła
na terenie miasta została obliczona na podstawie ilości mieszkań, średniej powierzchni użytkowej
oraz danych na temat zużycia ciepła na 1 m2.

Tabela 16. Średnie zużycie ciepła w 2002 i 2013 roku wraz z prognozowanym 2020 r.

2002

2013

2020

Liczba mieszkań

5 339,00

6 183,00

6 669,26

Powierzchnia 1 mieszkań [m2]

59,00

61,90

64,59

Łączna powierzchnia mieszkań

315 001,00

382 727,70

430 740,83

Zużycie ciepła GJ na 1 m2

0,82

0,82

0,82

Zużycia ciepła na m2 łącznie

258 615,82

314 219,44

353 638,22

Zużycie ciepła z podziałem na poszczególne paliwa grzewcze w mieście Złotoryja przedstawiono dla
roku 2002, 2013 oraz prognozowanego 2020 r. Zakłada się, że zużycie ciepła będzie wzrastało
zgodnie z linią trendu lat poprzednich. Dodatkowo przyjmuje się, że struktura zużycia poszczególnych
nośników energii na cele grzewcze pozostanie niezmieniona. Dane zestawiono w poniższych
tabelach.

Tabela 17. Zużycie nośników energii na cele grzewcze w mieście Złotoryja wraz z emisją CO2w 2002
roku.

2002

dla Złotoryi

zużycie [GJ]

wskaźnik emisji

emisja CO2
[Mg CO2]

paliwa stałe

0,57

147 542,99

0,098 [Mg CO2/GJ]

14 459,21

gaz ziemny

0,18

46 592,52

0,055 [Mg CO2/GJ]

2 562,59

ciepło sieciowe

0,19

48 949,47

0,094 [Mg CO2/GJ]

4 601,25

energia
elektryczna

0,06

4 314,12

0,890 [Mg CO2/MWh]

3 839,57

SUMA

1,00

258 615,82

-

25 462,62
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Tabela 18. Zużycie nośników energii na cele grzewcze w mieście Złotoryja wraz z emisją CO2 w 2013 roku.

2013

dla Złotoryi

zużycie [GJ]

wskaźnik emisji

emisja CO2
[Mg CO2]

paliwa stałe

0,57

179 265,43

0,098 [Mg CO2/GJ]

17 568,01

gaz ziemny

0,18

56 610,13

0,055 [Mg CO2/GJ]

3 113,56

ciepło sieciowe

0,19

48 905,69

0,094 [Mg CO2/GJ]

4 597,13

energia
elektryczna

0,06

5 241,68

0,890 [Mg CO2/MWh]

4 665,09

SUMA

1,00

314 219,44

-

29 943,80

Tabela 19. Zużycie nośników energii na cele grzewcze w mieście Złotoryja wraz z emisją CO2 w prognozowanym 2020
roku.

2020

dla Złotoryi

zużycie [GJ]

wskaźnik emisji

emisja CO2
[Mg CO2]

paliwa stałe

0,57

201 754,24

0,098 [Mg CO2/GJ]

19 771,92

gaz ziemny

0,18

63 711,87

0,055 [Mg CO2/GJ]

3 504,15

ciepło sieciowe

0,19

66 934,82

0,094 [Mg CO2/GJ]

6 291,87

energia
elektryczna

0,06

5 899,25

0,890 [Mg CO2/MWh]

5 250,33

SUMA

1,00

353 638,22

-

34 818,27

6.6 Wnioski płynące z analizy
Porównując dane uzyskane za rok 2013 i za lata wcześniejsze obserwuje się wzrost zużycia energii
elektrycznej, ciepła oraz paliw gazowych. Odnotowano również wzrost liczby pojazdów na terenie
miasta Złotoryi. Zmniejszeniu uległo zużycie energii elektrycznej na cele oświetleniowe. Ze względu
na to, iż nie prognozuje się dużego wzrostu demograficznego, a w pesymistycznych prognozach GUS
nawet spadek liczby ludności, prognozuje się, że rozwój miasta do 2020 roku pozostanie na
umiarkowanym poziomie. Podążając zgodnie z linią trendu lat poprzednich prognozuje się spadek
zużycia gazu. Poniżej przedstawiono tabelę emisji CO2 [Mg CO2] w roku 2002, 2013 oraz 2020 r. z
poszczególnych sektorów z powyższymi prognozami. W drugiej części dokumentu przedstawiono
szereg działań zmierzających do emisji CO2 na terenie miasta. Osiągnięto redukcję emisji o 4%.
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Tabela 20. Bilans emisji CO2 dla Miasta Złotoryja

Bilans emisji

Rok 2002

Rok 2013

Rok 2020

Rok 2020

Wielkość emisji CO2
[Mg CO2]

Wielkość emisji CO2
[Mg CO2]

Wielkość emisji CO2 [Mg CO2]

Wielkość emisji CO2 [Mg CO2]

scenariusz Business As Usual

- scenariusz Niskoemisyjny

Energia elektryczna

21 271,00

42 086,79

54 128,91

54 128,91

Transport

14 787,97

52 609,63

54 488,66

54 488,66

Gaz

5 469,30

5 865,35

5 709,65

5 709,65

Ciepło

25 462,62

29 943,80

34 818,27

34 818,27

Oświetlenie uliczne

634,57

604,45

604,45

604,45

Planowana redukcja emisji*

-

-

-

-9 384,47

SUMA

67 625,46

131 110,01

149 749,95

140 359,48

*Wartość wyliczona na podstawie proponowanych działań
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7. Obszary problemowe
Na podstawie danych zebranych w ramach przeprowadzonej inwentaryzacji emisji gazów
cieplarnianych można wskazać obszary problemowe, które z jednej strony znacząco przyczyniają się
do emisji dwutlenku węgla, a z drugiej cechują się potencjałem do obniżenia tego niekorzystnego
oddziaływania.
Do obszarów tych należy:


emisja liniowa,



niska emisja,



niewielki udział energii z OZE.

Emisja liniowa
Emisja liniowa ze środków transportu ma istotny wpływ na jakość powietrza. Choć od emisji
punktowej dzieli ją rząd wielkości jest ona szczególnie istotna ze względu na niskie źródło emisji,
prowadzące często do powstania wysokich stężeń w strefie przebywania ludzi. Substancje
emitowane z silników pojazdów wpływają na stan czystości powietrza szczególnie w najbliższym
otoczeniu dróg, a ich wpływ maleje wraz z odległością.
Emisja liniowa generowana jest przez transport lokalny (mieszkańców poruszających się na terenie
Gminy) oraz tranzyt (samochody przejeżdżające przez teren Gminy w drodze do innych
miejscowości). Niestety możliwości redukcji emisji w tym sektorze są niewielkie (przy rosnącej ilości
pojazdów na drogach jedyną szansą na obniżenie szkodliwych zanieczyszczeń jest rozwój
samochodów z napędem elektrycznym). Działania Gminy w tym obszarze ograniczają się jedynie do
poszukiwania alternatywnych środków transportu, którym sprzyja rozwój ścieżek rowerowych czy
komunikacji miejskiej.
W przypadku ruchu tranzytowego działaniem możliwym do podjęcia jest budowa obwodnic
i dróg przelotowych, które pozwolą odsunąć duże skupiska ruchu samochodowego od obszarów
miejskich – gęsto zaludnionych. Nie obniża to jednakże emisji CO2, a jedynie przesuwa jej źródła w
inne obszary.
Miasto Złotoryja w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej planuje wdrożyć szereg działań
mających na celu ograniczenie emisji liniowej. Są to kampanie promocyjne zachęcające mieszkańców
do korzystania z komunikacji zbiorowej. Planuje się poprawę komfortu podróży mieszkańców poprzez
budowę wiat przystankowych, a także rozbudowę systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy.
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Niska emisja
Do tzw. niskiej emisji zalicza się zanieczyszczenia wydobywające się ze źródeł na wysokości poniżej 40
m. Są to przede wszystkim zanieczyszczenia związane z działalnością człowieka, najczęściej
emitowane przez indywidualne piece domowe, kotłownie, a także transport komunikacyjny.
Niska emisja, która może być przenoszona z chmurą na dalekie odległości koncentruje się przy źródle.
Przy bezwietrznej pogodzie dochodzi do kumulacji zanieczyszczeń, co można zaobserwować w
starych dzielnicach, w osiedlach domków jednorodzinnych, które ogrzewane są przy pomocy gazu,
węgla, a nawet odpadów komunalnych. Niska emisja jest źródłem wielu zanieczyszczeń powietrza,
m.in. pyłów PM oraz trwałych zanieczyszczeń organicznych, np. HCB, PCDD czy WWA.
Do głównych czynników powodujących niską emisję zalicza się:


energetykę opartą na węglu kamiennym i brunatnym,



niedobór instalacji oczyszczających gazy odlotowe,



opóźnienie w rozwoju prawa ekonomicznego i jego egzekwowania.
Problem zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł tzw. „niskiej emisji” dotyczy głównie:



wytwarzania ciepła grzewczego na potrzeby budynków mieszkalnych i publicznych,



wytwarzania ciepła grzewczego i technologicznego w przemyśle,



emisji z tzw. źródeł liniowych.
Efektywne ograniczenie niskiej emisji możliwe jest poprzez skoordynowane działania
obejmujące:



wymianę niskosprawnych i nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na nowoczesne
proekologiczne kotły z automatycznym i sterowanym dozowaniem paliwa i powietrza
w procesie spalania wg potrzeb cieplnych użytkowników budynku,



kompleks działań zmniejszających zużycie energii w obiekcie poprzez prace termorenowacyjne
(wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian, ocieplenie stropodachów,
modernizację instalacji wewnętrznej c.o. budynku z uwzględnieniem automatycznej regulacji,
itp.)

W celu ograniczenia niskiej emisji w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gmina planuje podjąć
działania związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych
oraz usługowych. Poza działaniami termomodernizacyjnymi planuje się wdrożenie szeregu zadań
polegających na zmianie źródła ciepła (np. kolektory słoneczne), a także na rozbudowie i modernizacji
sieci ciepłowniczej na terenie Gminy.
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Niewielki udział energii z OZE
Na terenie Miasta Złotoryja udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych jest niewielki. W celu
zmiany tego trendu w dalszej części dokumentu wskazano szereg działań inwestycyjnych
skierowanych do jednostek budżetowych, indywidualnych gospodarstw domowych, spółdzielni i
wspólnot mieszkaniowych, a także do przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Miasta. Poza
działaniami inwestycyjnymi Złotoryja zamierza prowadzić kampanie edukacyjne dla mieszkańców,
których rolą będzie zachęta do wykorzystania zielonej energii.
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Część II – Plan działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej

8. Metodologia doboru planu działań
Celem doboru działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej jest przedstawienie planu prac
i uwarunkowań sprzyjających redukcji emisji CO2. Działania te mogą zostać pogrupowane
w następujące struktury.
Pierwszym podziałem jest podział zadań z uwagi na sposób, w jaki wpływają na redukcję emisji
dwutlenku węgla, w ramach którego wyszczególnić można:


Działania służące redukcji zużycia energii finalnej na terenie gminy/miasta. Redukcja emisji
gazów cieplarnianych, ma w tym przypadku charakter pośredni – redukując zużycie energii,
obniża się zużycie paliw kopalnych (w szczególności węgla), które są głównym źródłem
szkodliwych emisji. Przykładem takich działań jest chociażby termomodernizacja obiektów
publicznych.
 Działania bezpośrednio przyczyniające się do redukcji emisji gazów cieplarnianych,
w których źródła emisji (takie jak lokalne kotły węglowe) zastępowane są przez nowoczesne
rozwiązania wykorzystujące paliwa mniej szkodliwe dla środowiska (np. wymiana kotła
węglowego na gazowy) lub odnawialne źródła energii, w ramach których emisje zostają
zredukowane do zera (np. kolektory słoneczne wytwarzające ciepło, instalacje fotowoltaiczne
generujące energię elektryczną).
Drugim podziałem charakteryzującym wybrane działania jest podział z uwagi na podmiot
odpowiedzialny za ich realizację. W tej kategorii wyróżnić można:
 działania realizowane przez struktury administracyjne,
 działania realizowane przez mieszkańców i podmioty gospodarcze – działania te nie są
uzależnione bezpośrednio od aktywności gminy/miasta, aczkolwiek istotna jest rola samorządu
w promocji i upowszechnianiu pożądanych z punktu środowiskowego zachowań.

Działania te zostały opracowane na podstawie danych zebranych w ramach przeprowadzonej
inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych. Zwrócono przede wszystkim uwagę na obszary
problemowe.
Aspekty organizacyjne
Przy doborze działań dla realizacji założonych celów można kierować się strukturą organizacyjną
realizujących je podmiotów. Zadania te można podzielić na trzy grupy:
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zadania realizowane przez Miasto i jej jednostki organizacyjne;



zadania realizowane przez mieszkańców;



zadania realizowane przez podmioty gospodarcze.

Miasto Złotoryja posiada pełną zdolność organizacyjną (instytucjonalną) do wdrożenia zadań
przewidzianych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. W bezpośrednią realizację Planu zaangażowani
będą

pracownicy

urzędu.

Osoby

te

posiadają

odpowiednie

kompetencje

i doświadczenie do zakresu przypisanych zadań. Potwierdzeniem zdolności organizacyjnej
Beneficjenta

jest

jego

duże

doświadczenie

w

realizacji

projektów

inwestycyjnych

i nieinwestycyjnych z udziałem dofinansowania zewnętrznego.
W przypadku dwóch ostatnich grup, Miasto nie jest bezpośrednio zaangażowane zarówno
organizacyjnie jak i finansowo w realizację zadań, niemniej aktywność takich działań zależy od roli
samorządu w ich promocji i upowszechnianiu. Aktywizacja mieszkańców może mieć ogromne
znaczenie w realizacji celów, dlatego jest to jeden z najważniejszych aspektów strategicznych.
Zadania mogą zostać podzielone pod względem osiąganych efektów następująco:


zadania służące bezpośrednio redukcji zużycia energii końcowej np. termomodernizacja
obiektów;



zadania służące redukcji emisji gazów cieplarnianych np. modernizacja kotłowni, instalacja
wysokosprawnego źródła, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

W

ramach

Planu

Gospodarki

Niskoemisyjnej

zostały

przeanalizowane

uwarunkowania

i możliwości redukcji zużycia energii, wraz z oceną ich efektywności ekologiczno-ekonomicznej. Dla
każdego z działań wskazano źródła finansowania.
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8.1 Działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej
8.1.1 Specyfika poszczególnych metod redukcji emisji
W działaniach związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną, największego potencjału
upatruje się w odnawialnych źródłach energii, które zastąpić mogą wysokoemisyjne źródła
konwencjonalne,

działania

termomodernizacyjne

obiektów

oraz

przedsięwzięcia

poprawy

efektywności energetycznej (w szczególności modernizacji oświetlenia), które sprzyjają obniżeniu
zapotrzebowania energetycznego budynków i infrastruktury technicznej.
Każde działanie rozpatrywać jednak należy nie tylko z perspektywy uzyskanego efektu ekologicznego
i przypadającego kosztu inwestycyjnego, ale również korzyści i kosztów społecznych. Inwestycje w
odnawialne źródła energii mogą sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy przy eksploatacji
nowopowstałych instalacji, ale jeżeli rozwój Miasta skoncentrowany będzie wokół energetyki
wiatrowej może to skutkować zaburzeniem naturalnego krajobrazu i tym samym odbić się
negatywnie na kondycji sektora turystycznego.
Stąd też przed przystąpieniem do działań inwestycyjnych należy przeprowadzić analizę wad i zalet
wybranych rozwiązań.
Energia z biomasy
Wśród odnawialnych źródeł energii największe znacznie odgrywa biomasa. Jest łatwa do pozyskania,
powszechnie dostępna, a jej zasoby można odtworzyć. Była pierwszym wykorzystywanym przez
ludzkość paliwem i wciąż jest szeroko stosowana. Według definicji Unii Europejskiej biomasa oznacza
podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie z
substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również
podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich (Dyrektywa
2001/77/WE). Biomasę można wykorzystywać na cele energetyczne w różny sposób: bezpośrednie
spalanie biomasy (np. drewna pod różną postacią, słomy, osadów ściekowych) przetwarzanie
biomasy na paliwa ciekłe (np. estry oleju rzepakowego, alkohol), przetwarzanie biomasy na paliwa
gazowe (np. biogaz rolniczy, biogaz z oczyszczalni ścieków, gaz wysypiskowy, gaz drzewny).
Energetyczna ocena biomasy, na tle konwencjonalnych paliw, dotyczy przede wszystkim wartości
opałowej, zawartości wilgoci, popiołu i części lotnych. Szeroki przedział wilgotności biomasy oraz jej
mała gęstość energetyczna (ilość energii znajdującej w określonej objętości lub masie) to
mankamenty tego paliwa. Stwarzają one pewne problemy techniczne, utrudniają transport i
magazynowanie. Jednakże, przetworzone paliwa z biomasy, takie jak pellety i brykiety,
mankamentów tych nie posiadają. Mają one bardzo jednorodną charakterystykę pod względem
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wartości energetycznej, są dostępne w wygodnych opakowaniach ułatwiających ich transport i
przechowywanie.
Spalanie biomasy w Polsce jest w użyciu kilka milionów kotłów służących do ogrzewania domów
jednorodzinnych. Paliwem do tych kotłów jest głównie węgiel i drewno opałowe. Istnieje pilna
konieczność wymiany tych kotłów o przestarzałej konstrukcji na nowoczesne kotły opalane drewnem
opałowym i paliwem przetworzonym w postaci brykietów i pellet. Do spalania pellet, brykietów i
suchych zrębków stosuje się kotły z automatycznym podawaniem paliwa oraz ciągłym sterowaniem
procesem spalania poprzez regulację ilości powietrza doprowadzanego do kotłów. Kotły takie cechują
się sprawnościami przekraczającymi 90%, elastyczną pracą dopasowaną do zmieniającego się
zapotrzebowania na ciepło oraz bardzo niskimi emisjami tlenku węgla. Kotły takie spełniają
oczekiwania użytkownika odnośnie minimum wymagań obsługi, upodabniając je pod tym względem
do kotłów olejowych. Na rynku polskim znajduje się kilku krajowych producentów kotłów godnych
polecenia oraz kilku przedstawicieli sprzedających kotły renomowanych firm europejskich.
Korzyści płynące z wykorzystania biomasy:


odtwarzalność surowca,



ich spalanie nie powoduje dodatkowej emisji dwutlenku węgla, ponieważ ilość tego gazu
powstająca przy spalaniu jest równa tej, którą pobierają w procesie fotosyntezy rośliny,



ich spalaniu towarzyszy ograniczona emisja pozostałych gazów cieplarnianych: tlenków siarki i
azotu,



pozostały

popiół

charakteryzuje

się

korzystnym

składem

mineralnym

i z powodzeniem może być stosowany jako nawóz,


wzrost wykorzystania biomasy prowadzi do uaktywnienia

gospodarczego rolnictwa,

zmniejszenia bezrobocia w obszarach wiejskich,


produkcyjne wykorzystanie ziem skażonych, mało urodzajnych gleb lub obszarów leżących
odłogiem (pod plantacje roślin energetycznych),



atrakcyjność cenowa paliw biomasowych w porównaniu z paliwami kopalnymi.

Na poniższej mapie przedstawiono potencjalne możliwości lokalizacji plantacji roślin energetycznych
w gminach. Z mapy wynika, że w okolicach Miasta Złotoryja panują średnio korzystne warunki do
upraw roślin energetycznych.
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Rysunek 24. Potencjalne możliwości lokalizacji plantacji roślin energetycznych w gminach (źródło: Jadczyszyn J., Faber A.,
Zaliwski A., 2008. Wyznaczanie obszarów potencjalnie przydatnych do uprawy wierzby i ślazowca pensylwańskiego na
cele energetyczne w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB, 11: 55-65.).

Energetyka wiatrowa
Aktualnie na rynku energetycznym działają turbiny dostosowane do najbardziej zróżnicowanych
warunków i potrzeb – od mikroturbin o mocy kilku kW stosowanych do zasilania małych obiektów i
domków jednorodzinnych, po przemysłowe siłownie o mocy ponad 4 MW. W Polsce historycznie
wiatraki rozpowszechnione były przede wszystkim w Polsce Północnej i Zachodniej Szacuje się, iż w
1942 roku pracowało w Polsce około 6360 wiatraków. Natomiast pierwsza nowoczesna turbina
wiatrowa do produkcji energii elektrycznej o mocy 150kW powstała w Polsce w województwie
pomorskim w Lisewie w roku 1991. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki na koniec września
2013 roku, funkcjonowało w Polsce 795 instalacji wiatrowych o łącznej mocy 3 082 MW. Większość z
nich zlokalizowana jest w północno-zachodniej części kraju. Liderem jest województwo
zachodniopomorskie (836,9 MW mocy zamontowanych instalacji wiatrowych), kolejne miejsca
zajmują województwa pomorskie (312,2 MW) i kujawsko-pomorskie (296,1 MW).
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Lokalizowanie dużych farm wiatrowych w obszarze Pomorza związane jest przede wszystkim
z dobrą wietrznością tamtych terenów, chociaż jak obrazuje to mapa wietrzności potencjał do
lokowania siłowni wiatrowych jest dużo większy.

Rysunek 25. Mapa warunków wiatrowych na terenie Polski
(źródło: http://www.builddesk.pl/edukacja/zrodla-energi/energia-wiatrowa)

Należy zauważyć, że przy lokalizowaniu instalacji wykorzystujących energię wiatru ogromne
znaczenie mają warunki lokalne. Nawet teoretycznie dobre lokalizacje muszą zostać zweryfikowane
w ramach pomiarów wietrzności. Lokalne ukształtowanie terenu, zalesienie, zabudowania mogą
znacząco wpłynąć na efektywność instalacji wiatrowej.
Lokalizowanie dużych instalacji wiatrowych na terenie miasta może wiązać się z negatywnym
oddziaływaniem

na

zasoby

przyrodniczo-środowiskowe,

walory

turystyczno-wypoczynkowe

i krajobraz, a tym samym powodować społeczny sprzeciw. Dlatego też analizując dopuszczalność
wykorzystania

siłowni

wiatrowych

należy

raczej

wybierać

rozwiązania

o najmniejszym stopniu ingerencji w środowisko naturalne – stąd też bardziej akceptowalnym
społecznie rozwiązaniem niż duże farmy wiatrowe są

przydomowe mikroturbiny wiatrowe o

wysokości do 12 m.
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Rysunek 26. Parametry techniczne mikroturbiny wiatrowej
(źródło: http://generatory-wiatrowe.pl/?page_id=21)

Moc pojedynczej turbiny to 1-1,2 kW, a roczny uzysk energii przy średniej prędkości wiatru
wynoszącej 5 m/s, wynosi ok. 1 500 kWh. Koszt budowy instalacji to ok. 10 000 zł/kW mocy siłowni.
Energia wytworzona w turbinie wykorzystywana jest w pierwszej kolejności na pokrycie potrzeb
obiektu do którego jest przyłączona, a nadwyżki energii mogą zostać odsprzedane do sieci
elektroenergetycznej.
Energetyka słoneczna
Podobnie jak w przypadku instalacji wiatrowych, aktualnie instalacje fotowoltaiczne wykorzystywane
są zarówno jako duże obiekty komercyjne, których moc sięga nawet kilkudziesięciu MW (są to tzw.
Farmy fotowoltaiczne) jak i lokalne – rozproszone źródła energii o mocy kilku kilowatów
wykorzystywane do zasilenia domów i obiektów komercyjnych. Krajowy potencjał wykorzystania
energii słonecznej jest zbliżony do tego jaki szacuje się w krajach sąsiadujących – Niemczech,
Republice Czeskiej i Słowacji.
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Rysunek 27. Potencjał wykorzystania energii słonecznej na terenie Europy
(źródło: http://solargis.info)

W kraju najlepszymi warunkami do lokowania instalacji fotowoltaicznych charakteryzują się
południowo wschodnie województwa – określa się je mianem polskim biegunem ciepła.

Rysunek 28. Potencjał wykorzystania energii słonecznej na terenie Polski (źródło: IMiGW).
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Gęstość promieniowania słonecznego na terenie Miasta Złotoryja wynosi ok. 996 kWh/m2. Jest to
wartość wskazująca maksymalny potencjał produkcji energii w przypadku bezstratnej konwersji
energii słonecznej na energię elektryczną. Sprawność modułów dostępnych na rynku to jednakże
~ 15%, stąd też szacunkowy uzysk energii z 1 m2 instalacji fotowoltaicznej wynosi 140 kWh/rok i jest
to jeden z najwyższych rezultatów jakie można odnotować w skali krajowej.
Moc instalacji fotowoltaicznej rekomendowanej dla zasilania domu jednorodzinnego to 4 kW
(16 modułów fotowoltaicznych o łącznej powierzchni ok. 26 m2). Roczny szacowany uzysk energii to
3,64 MWh. Koszt budowy wynosi ok. 8 000 zł/kW zainstalowanej mocy. Żywotność modułów
fotowoltaicznych

deklarowana

przez

producentów

wynosi

od

20

do

25

lat,

a produkcja energii poza okresowymi przeglądami odbywa się całkowicie bezobsługowo.
Energia wytworzona w instalacji wykorzystywana jest w pierwszej kolejności na pokrycie potrzeb
obiektu do którego jest przyłączona, a nadwyżki energii mogą zostać odsprzedane do sieci
elektroenergetycznej. Jak pokazuje jednakże dobowy wykres pomiaru parametrów pracy małej
instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej, źródła te charakteryzują się bardzo dużą zmiennością
wytwarzanej energii elektrycznej, stąd też mogą być traktowane jedynie jako wspomaganie zasilania
sieciowego.
Stworzenie

sytemu

autonomicznego

dla

zasilania

obiektu

niepodłączonego

do

sieci

elektroenergetycznej wymagałoby natomiast zastosowania systemu akumulacji energii – może on
jednakże zwiększyć koszt budowy systemu nawet o 50%.
Oprócz konwersji na energię elektryczną, energia słoneczna może zostać wykorzystana za
pośrednictwem instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz
wspomagania systemów ogrzewania. Ponieważ w systemach tych brak możliwości odsprzedania
nadwyżek wytworzonego ciepła, tak jak ma to miejsce w przypadku energii elektrycznej oddawanej
do sieci, stąd też każda inwestycja musi zostać dostosowana do szacunkowego zużycia wody
w obiekcie – szczególnie ważny jest dobór wielkości zasobnika na podgrzewaną wodę.
Szacowana powierzchnia czynna kolektorów dedykowana dla zasilenia domu jednorodzinnego
wynosi 5 m2. Powierzchnia ta pozwoli wygenerować rocznie ok. 4,5 MWh energii cieplnej. Koszt
kompleksowej budowy takiej instalacji to ok. 14 000 zł.
Energia z biogazu
Biogazownia jest stabilnym i pewnym źródłem energii cieplnej i elektrycznej, gdyż jest ona
wytwarzana w trybie ciągłym przez 90% czasu w ciągu roku. Zarówno ilość, jak i parametry
wytworzonej energii są utrzymywane na stałym poziomie, dzięki czemu zwiększa się bezpieczeństwo
energetyczne regionu. Wyprodukowana energia elektryczna w biogazowi jest zazwyczaj sprzedawana
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operatorowi energetycznemu lub ewentualnie dostarczania bezpośrednio do pobliskich odbiorców.
Ponadto biogazownia może współpracować z lokalnymi kotłowniami i dostarczać tanią energię do
celów grzewczych dla budynków użyteczności publicznej, domów lub bloków mieszkalnych.
Szacuje się, że ciepło wyprodukowane przez biogazownię o mocy 1 MW jest w stanie zaspokoić w
100% zapotrzebowanie na ciepło oraz energię elektryczną dla 200 domów jednorodzinnych. Ponadto
odbiorcami ciepła z biogazowni mogą być zakłady przemysłowe, hodowle zwierząt, suszarnie oraz
wszelkie obiekty, które cechują się zapotrzebowaniem na ciepło. Najbardziej efektywne
wykorzystanie energii cieplnej ma miejsce w sytuacji, gdy jej odbiorcy znajdują się w niedalekim
sąsiedztwie biogazowni (max 1,5 km). W związku z powyższym biogazownia może więc pełnić rolę
lokalnego, ekologicznego źródła prądu i ciepła, które w znacznym stopniu może uniezależnić
odbiorców od stale rosnących cen nośników energii.
Kogeneracja
Kogeneracja, czyli skojarzone wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej, powoduje mniejsze zużycie
paliwa i mniejszą emisję substancji szkodliwych niż proces oddzielnej produkcji elektryczności i ciepła.
W układach skojarzonych wskaźnik wykorzystania energii chemicznej paliwa jest zależny od tego
paliwa i wynosi 70-90%, co jest możliwe dzięki odzyskiwaniu wysokiej jakości ciepła ze spalin.
Kogeneracja jest więc korzystna zarówno ze względów termodynamicznych, jak i z ekonomicznego
czy ekologicznego punktu widzenia.
Produkcję energii w skojarzeniu można stosować wszędzie tam, gdzie równocześnie występuje
zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną. Rodzaj zastosowanej technologii zależy przy tym
od rodzaju wybranego paliwa: na przykład dla systemów, które w charakterze paliwa wykorzystują
słomę, najodpowiedniejsza jest elektrociepłownia z turbiną parową, bądź też – przy mniejszych
wartościach mocy elektrycznej – z silnikiem parowym. Podstawowe elementy układu, opartego na
słomie to kocioł parowy z podgrzewaczem pary, turbina parowa i generator energii elektrycznej.
Rozdrobnione w systemie obróbki wstępnej paliwo podawane jest najpierw do śluzy ogniowej, a
następnie podajnikiem ślimakowym na ruszt schodkowy, gdzie następuje spalanie. Para, która
podczas spalania powstaje w kotle, jest dostarczana do turbiny parowej. Ostatni element systemu
skojarzonego to podłączony do sieci przemysłowej generator, który jest napędzany przez turbinę
parową a wytwarzaną energię elektryczną oddaje do sieci przesyłowej.
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Pompy ciepła
W ostatnich latach wzrasta liczba instalacji wykorzystujących pompy ciepła w celu zaspokojenia
potrzeb cieplnych. Pompa ciepła umożliwia wykorzystanie energii cieplnej ze źródeł o niskich
temperaturach. Jej rola polega na pobieraniu ciepła ze źródła o niższej temperaturze (tzw. źródła
dolnego) i przekazywaniu go do źródła o temperaturze wyższej (tzw. źródła górnego). Możemy
wyróżnić pompy ciepła z poziomym oraz pionowym gruntowym wymiennikiem ciepła.


Poziome wymienniki ciepła (kolektory poziome) – ułożone są na głębokości ok. 1,0 - 1,6m ,

gdzie temperatura zmienia się wprawdzie w ciągu roku, ale jej dobowe wahania są minimalne. Na
tym poziomie temperatura wynosi w naszym klimacie w lipcu +17°C, a w styczniu +2°C. Ułożony
w ziemi kolektor poziomy w żaden sposób nie zakłóca wegetacji roślin rosnących w ogrodzie.
Najwięcej ciepła można odebrać układając kolektory w wilgotnej glebie. Charakteryzuje się łatwością
wykonania i niskim kosztem, jednak wymaga dużej powierzchni gruntu.


Pionowy wymiennik ciepła (sonda pionowa) - ułożony w odwiercie wymiennik pionowy

stanowi zamknięty obieg, w którym cyrkuluje niezamarzający roztwór glikol-woda. Pobrane ciepło
jest zamieniane oraz transportowane przez pompę ciepła do instalacji grzewczej na energię. Zajmuje
on małą powierzchnię gruntu jednak wadą są wysokie koszty odwiertu. Pompy ciepła mogą
wykorzystywać również ciepło pochodzące z wód gruntowych oraz powierzchniowych a także
z powietrza atmosferycznego.
Woda gruntowa. Instalacja wykorzystuje pompę ciepła pobierającą energię z układu dwóch studni
głębinowych. W jednej studni - czerpalnej jest zanurzona pompa głębinowa. Pobiera ona i przekazuje
wodę na zewnątrz do wymiennika w pompie ciepła. Następnie wychłodzona woda jest oddawana do
drugiej studni–zrzutowej.
Wody powierzchniowe. Rzeki, jeziora, stawy również mogą być źródłem ciepła dla pomp. Kolektor
poziomy, wypełniony wodnym roztworem substancji niezamarzającej, rozkłada się wtedy na dnie
zbiornika wodnego.
Powietrze atmosferyczne. Powietrze jest łatwo dostępnym źródłem zasilania pomp ciepła.
Wentylator zasysa powietrze i przetłacza je przez parownik pompy ciepła. Część energii cieplnej
zmagazynowanej w powietrzu zostaje przekazana do systemu grzewczego budynku. Występuje tu
jednak

odwrotna

zależność

pomiędzy

jego

wydolnością

jako

źródła

ciepła,

a naszym

zapotrzebowaniem na energię - gdy jest ono największe, ilość ciepła, którą możemy odebrać
z powietrza, jest właśnie najmniejsza, dlatego instalacje takie są rzadko stosowane.
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Posumowanie
Mocne strony

Słabe strony
Pompy ciepła



Odpowiednio dobrana do powierzchni i kubatury obiektu 


pompa ciepła jest całkowicie bezobsługowa.


Najbezpieczniejszy sposób ogrzewania obiektu (brak ryzyka

Wysokie koszty zakupu i instalacji
Uzależnienie działania od energii elektrycznej.
Poziome wymienniki ciepła zajmują dużo miejsca.

wybuchu).


Możliwość montażu w niemal każdym typie budynku.
Instalacje fotowoltaiczne



Duża żywotność.





W zasadzie bezobsługowa eksploatacja.

(bardzo niska wydajność



Możliwość odsprzedaży nadwyżek energii do sieci

w okresie zimowym) i doby.

Duże wahania wytwarzanej energii na przestrzeni roku

elektroenergetycznej.


Uproszczona procedura administracyjna dla mikroinstalacji
do 40 kW.
Kolektory słoneczne



Niski koszt początkowy inwestycji.



Niska rentowność.



Brak konieczności uzyskiwania pozwoleń lokalnych na



Konieczność konserwacji już po pierwszych kilku latach

realizację inwestycji.

eksploatacji.


Brak możliwości odsprzedaży nadwyżek wytworzonego
ciepła.



Duże wahania wytwarzania energii na przestrzeni roku i
doby.

Turbiny wiatrowe


Wysoka wydajność produkcji energii.



Możliwość odsprzedaży nadwyżek energii do sieci



Konieczność przeprowadzenia badań wietrzności.



Kontrowersje społeczne związane z zaburzeniem
równowagi krajobrazu.

elektroenergetycznej.


Konieczność uzyskania pozwolenia na budowę.

Termomodernizacja budynków
To bardzo pojemny termin, z którym powiązać można wszystkie działania zmierzające do obniżenia
zapotrzebowania budynków na energię cieplną, spośród których można wymienić przykładowo:
 zwiększenie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych,
 zwiększenie szczelności przegród zewnętrznych,
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 likwidacja miejsc nieizolowanych lub słabiej izolowanych, w których występują szczególnie duże
straty ciepła,
 modernizacja systemu grzewczego
 modernizacja systemu wentylacyjnego,
 podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej,
 modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 zastosowanie odnawialnych źródeł energii,
 implementacja systemów zarządzania energią.
Rezultaty działań termomodernizacyjnych są sprawą niezwykle indywidualną, uzależnioną od takich
czynników jak: wiek i stan techniczny budynku, rodzaj zastosowanych technologii czy kompleksowość
prowadzonej

modernizacji,

aczkolwiek

teoretyczne

efekty

wybranych

działań

termomodernizacyjnych prezentuje poniższa tabela.
Tabela 21. Zestawienie działań wraz z szacunkową oszczędnością energii

Rodzaj działania

Szacunkowa oszczędność energii

Wprowadzenie w węźle cieplnym automatyki i urządzeń

5-15%

sterujących
Wprowadzenie hermetyzacji instalacji, przeprowadzenie

10-20%

regulacji hydraulicznej
i zamontowanie zaworów
w pomieszczeniach
Wprowadzenie podzielników kosztów

10%

Wprowadzenie ekranów za grzejnikami

2-3%

Uszczelnienie drzwi i okien

3-5%

Wymiana okien na okna o niższym współczynniku przenikania

10-15%

ciepła
Izolacja zewnętrznych przegród budowlanych

10-15%

Źródło: Dr hab. inż. Jan Norwisz, dr inż. Aleksander D. Panek: Poprawa efektywności użytkowania ciepła grzewczego
elementem wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju
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Z uwagi na zmienność rezultatu prowadzonej termomodernizacji, celem rozpoczęcia procesu
modernizacyjnego konieczne jest przeprowadzenie audytu budynku, w ramach którego ocenie
poddany zostanie stan techniczny budynku i jego klasa energetyczna.

Tabela 22. Klasyfikacja energetyczna budynków

Źródło: Dr hab. inż. Jan Norwisz, dr inż. Aleksander D. Panek: Poprawa efektywności użytkowania ciepła grzewczego
elementem wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju

Szczegółowe warunki dotyczące efektywności energetycznej określa Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
Zgodnie z §328 Rozporządzenia budynki publiczne, produkcyjne, gospodarcze i zbiorowego
zamieszkania powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby ilość ciepła, chłodu i energii
elektrycznej, potrzebnych do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było
utrzymać na racjonalnie niskim poziomie, a w okresie letnim ograniczyć ryzyko przegrzewania.
Powyższy wymóg odnosi się w szczególności do projektowanych instalacji grzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, ciepłej wody użytkowej i oświetlenia.

9. Działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej
Długoterminowa strategia - cele i zobowiązania
Długoterminowa strategia niskoemisyjna Miasta Złotoryja do 2020 r. zawarta w Planie gospodarki
niskoemisyjnej będzie obejmować działania polegające na:


termomodernizacji budynków użyteczności publicznej,



termomodernizacji budynków sektora mieszkaniowego,
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zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta,



ograniczeniu zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej,



zwiększeniu efektywności energetycznej działań,



zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora transportu.

Planowane działania długo- i krótkoterminowe
Dobór

właściwych

działań

sprzyjających

redukcji

emisji

gazów

cieplarnianych

i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, to kluczowy element Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej. W tym bowiem elemencie następuje przejście od diagnozy sytuacji problemowych
do rekomendacji i recept sprzyjających naprawie sytuacji.
W niniejszym rozdziale przedstawiono działania z zakresu poprawy efektywności energetycznej i
wykorzystania odnawialnych źródeł energii zaplanowane do realizacji w celu osiągnięcia zakładanej
redukcji emisji CO2 o minimum 20% do 2020 roku. Realizacja tego celu jest możliwa przez
podejmowanie szeregu działań w zakresie zrównoważonej energii , zarówno inwestycyjnych,
edukacyjnych i administracyjnych we wszystkich sektorach, a zwłaszcza w priorytetowych obszarach
działania. Działania przedstawione poniżej, w celu zachowania przejrzystości podzielono na
poszczególne sektory uwzględnione w raporcie z inwentaryzacji emisji CO2 w roku bazowy i
obliczeniowym.
Efekt ekologiczny dla poszczególnych zadań został określony na podstawie danych branżowych. Dla
termomodernizacji budynków przyjęto, że emisja CO2 zostanie zredukowana o 40%.
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Sektor użyteczności publicznej
Lp.

1.

SEKTOR OBJĘTY DZIAŁANIEM

UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA

CHARAKTER/RODZAJ DZIAŁANIA

Inwestycyjne/wysokonakładowe

POLE DZIAŁANIA

Budynki użyteczności publicznej należących
do Miasta

NAZWA DZIAŁANIA

Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w Złotoryi wraz z montażem OZE

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI ENERGII
CIEPLNEJ (GJ)
441,66 (GJ/rok)
SZACOWANY EFEKT REDUKCJI CO2

148,12 (Mg CO2/rok)

SZACOWANY KOSZT

5 100 000 PLN

Poczynania prowadzące do ograniczania zapotrzebowania energetycznego budynków poprzez wzrost
efektywności czy oszczędzanie, są bardzo ważnym elementem. Działania dla Miasta bazują na
zwiększeniu efektywności energetycznej budynków, które są zależne od Urzędu Miasta. Budynki te
mają ogromny potencjał oszczędności zużywanej energii cieplnej, który wykorzystany zostanie
poprzez działania termomodernizacyjne. Dodatkowo wpłyną one na zwiększenie komfortu cieplnego
użytkowników oraz ugruntują pozycje sektora publicznego jako lidera w racjonalnym
gospodarowaniu energią. Poprzez działania termomodernizacyjne rozumie się wymianę źródeł ciepła
na bardziej ekologiczne, docieplenie przegród budowlanych czy wymiana okien i drzwi. Zadanie to
jest opcjonalne, uzależnione od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.
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Lp.

2.

SEKTOR OBJĘTY DZIAŁANIEM

UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA

CHARAKTER/RODZAJ DZIAŁANIA

Inwestycyjne/wysokonakładowe

POLE DZIAŁANIA

Budynki użyteczności publicznej należących
do Miasta

NAZWA DZIAŁANIA

Monitoring zużycia energii oraz wody
w budynkach użyteczności publicznej
w Złotoryi

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI ENERGII
ELEKTRYCZNEJ
25,35 (MWh/rok)
SZACOWANY EFEKT REDUKCJI CO2

22,53 (Mg CO2/rok)

SZACOWANY KOSZT

200.000 PLN

Działanie polega na wprowadzeniu monitoringu zużycia energii oraz wody. Najprostszym oraz
najwygodniejszym rozwiązaniem jest instalacja urządzeń pobierających oraz przesyłających dane
zdalnie do systemu komputerowego.
System on-line pozwala na bieżąco monitorować zmiany wielkości zużywanych mediów oraz
ponoszonych kosztów, wykrywać wszelkie stany w poborze mediów odbiegające od normy dzięki
czemu możliwe jest natychmiastowe reagowanie prowadzące do zminimalizowania strat. Dodatkowo
dzięki stałemu monitoringowi możliwe będzie wytypowanie budynków użyteczności publicznej o
największych możliwościach oszczędnościach.
Zakup systemu do monitoringu zużycia energii oraz wody jest działaniem fakultatywnym,
uzależnionym od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowych.
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Lp.

3.

SEKTOR OBJĘTY DZIAŁANIEM

UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA

CHARAKTER/RODZAJ DZIAŁANIA

Administracyjne/ bez nakładowe

POLE DZIAŁANIA

Podmioty zobligowane do stosowania
zamówień publicznych

NAZWA DZIAŁANIA

System "zielonych zamówień publicznych"

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI ENERGII
ELEKTRYCZNEJ
25 (MWh/rok)
SZACOWANY EFEKT REDUKCJI CO2

22,25 (Mg CO2/rok)

SZACOWANY KOSZT

0 PLN

Zielone zamówienia publiczne (green public procurement) oznaczają politykę, w ramach której
podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów (procedur
udzielania zamówień publicznych) i poszukują rozwiązań ograniczających negatywny wpływ
produktów/usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl życia produktów, a poprzez to
wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych.
Istotą zielonych zamówień jest uwzględnianie w zamówieniach publicznych także aspektów
środowiskowych jako jednych z głównych kryteriów wyboru ofert. Zielone zamówienia powinny
obejmować działania takie jak:

 zakup energooszczędnych urządzeń AGD, sprzętu komputerowego
 wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne
 zakup energooszczędnych i ekologicznych środków transportu
 wykorzystywanie inteligentnych systemów klimatyzacji i wentylacji w obiektach
 wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych
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Lp.

4.

SEKTOR OBJĘTY DZIAŁANIEM

UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA

CHARAKTER/RODZAJ DZIAŁANIA

Inwestycyjne/wysokonakładowe

POLE DZIAŁANIA

Budynki użyteczności publicznej należących
do Miasta

NAZWA DZIAŁANIA

Wymiana
oświetlenia
publicznych

w

budynkach

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI ENERGII
CIEPLNEJ (GJ)
72,10 (MWh/rok)
SZACOWANY EFEKT REDUKCJI CO2

64,17 (Mg CO2/rok)

SZACOWANY KOSZT

180 250 PLN

Oświetlenie stanowi ważny punkt w budżetach wielu budynków użyteczności publicznych na terenie
gminy. Oświetlenie tego typu budynków bardzo często jest przestarzałe, niskiej jakości i wymaga
modernizacji. Modernizacja oświetlenia w budynkach publicznych to inwestycja, która pozwala na
dokładne obliczenie uzyskanych oszczędności energii elektrycznej i określenie, o ile zmniejszyło się jej
zużycie. W trakcie modernizacji oświetlenia instalowane są nowoczesne, energooszczędne świetlówki
i oprawy. Pozwalają zmniejszyć koszt oświetlenia budynków i podnoszą komfort pracy ludzi.
Największe oszczędności energetyczne przynosi wymiana żarówek tradycyjnych na świetlówki, w tym
świetlówki kompaktowe. Pozostałe sposoby zastępowania tradycyjnych źródeł światła źródłami
nowoczesnymi, również zapewniają kilkudziesięcioprocentową redukcję zużycia energii.
Działanie to będzie wdrażane stopniowo w momencie pojawienia się dodatkowych środków
finansowych.
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Lp.

5.

SEKTOR OBJĘTY DZIAŁANIEM

UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA

CHARAKTER/RODZAJ DZIAŁANIA

Inwestycyjne/wysokonakładowe

POLE DZIAŁANIA

Budynki użyteczności publicznej należących
do Miasta

NAZWA DZIAŁANIA

Stopniowa wymiana w biurach sprzętu
biurowego ITC, urządzeń elektrycznych
(klimatyzatory, podgrzewacze, AGD)

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI ENERGII
CIEPLNEJ (GJ)
781 (MWh/rok)
SZACOWANY EFEKT REDUKCJI CO2

554 (Mg CO2/rok)

SZACOWANY KOSZT

- PLN

Stopniowa wymiana wyposażenia budynków zużywającego energię elektryczną, zastąpienie
urządzeń, bardziej efektywnymi, pozwoli na uzyskanie oszczędności energii. Doświadczenia
europejskie pokazują, że wprowadzając proste metody oszczędzania, budynki użytkowe są w stanie
zaoszczędzić do 40% energii elektrycznej. Urządzenia biurowe, AGD, klimatyzacja odpowiadają za
około 60% zużycia energii. Stopniowo wymieniając urządzenia (zakłada się czas życia przeciętnego
urządzenia na 5 lat) można uzyskać 10% oszczędność energii (6% w skali całego zużycia energii
budynków publicznych). Ponadto stopniowo należy wprowadzać do systemu awaryjnego zasilania
budynków (oświetlenie awaryjne i podtrzymanie pracy komputerów) akumulatorów ładowanych
energią odnawialną (najlepiej w układzie hybrydowym).

Zadanie to ma charakter fakultatywny, zostanie wdrożone w przypadku pojawienia się dodatkowych
zewnętrznych źródeł finansowania.
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Lp.

6.

SEKTOR OBJĘTY DZIAŁANIEM

UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA

CHARAKTER/RODZAJ DZIAŁANIA

Inwestycyjne/wysokonakładowe

POLE DZIAŁANIA

Budynki użyteczności publicznej należących
do Miasta

NAZWA DZIAŁANIA

Kompleksowe zarządzanie energią w
budynkach publicznych, w tym audyty
energetyczne

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI ENERGII
CIEPLNEJ (GJ)
2033 (MWh/rok)
SZACOWANY EFEKT REDUKCJI CO2

917 (Mg CO2/rok)

SZACOWANY KOSZT

2.500.000 PLN

Kompleksowe zarządzanie energią powinno być realizowane przez osobę pełniąca funkcję Energetyka
Miejskiego. Do jego zadań będzie należało planowanie i wprowadzanie działań służących
oszczędzaniu energii, szkolenie i informowanie użytkowników budynków. w szczególności powinny
być wykorzystane audyty energetyczne, w celu zidentyfikowania oszczędności oraz zaplanowania
działań służących ich osiągnięciu. Działania powinny obejmować w szczególności:
• Organizacja wspólnych przetargów na zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta i podległych mu
instytucji.
• Przygotowywanie planów termomodernizacyjnych.
• Uzgadnianie zakresu prac remontowych oraz modernizacyjnych na urządzeniach, instalacjach i
sieciach energetycznych, w obiektach Miasta oraz udział w odbiorach tych robót.
• Prowadzenie działalności informacyjnej w dziedzinie użytkowania energii i eksploatacji urządzeń
energetycznych, skierowanej do użytkowników obiektów. Szacowany efekt ograniczenia emisji i
zużycia energii to ok. 2,5% (budynki urzędu oraz placówki edukacyjne, na które Energetyk będzie miał
największy wpływ).
Powyższe działanie ma charakter fakultatywny to znaczy, że zostanie wdrożone w przypadku
pojawienia się dodatkowych zewnętrznych środków finansowania.
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Oświetlenie uliczne
Lp.

7.

SEKTOR OBJĘTY DZIAŁANIEM

OŚWIETLENIE ULICZNE

CHARAKTER/RODZAJ DZIAŁANIA

Inwestycyjne/wysokonakładowe

POLE DZIAŁANIA

Oświetlenie uliczne

NAZWA DZIAŁANIA

Wymiana oświetlenia ulicznego w Mieście
Złotoryja na energooszczędne

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI ENERGII
ELEKTRYCZNEJ
339,58 (MWh/rok)
SZACOWANY EFEKT REDUKCJI CO2

301,66 (Mg CO2/rok)

SZACOWANY KOSZT

2.500.000 PLN

Ze względu na brak posiadanej inwentaryzacji oświetlenia ulicznego oszacowanie ilości opraw
podlegających wymianie na energooszczędne jest zadaniem niemożliwym. Przeprowadzenie takiej
inwentaryzacji pozwoli na wytypowanie opraw do wymiany, da informacje dotyczące zużycia energii
oraz wyznaczy kierunki inwestycji. Dzięki powyższym działaniom możliwe jest obniżenie zużycia
energii elektrycznej oraz emisji CO2 o ok. 45 %.
Innym rozwiązaniem redukującym zużycie energii na cele oświetlenia jest zastosowanie
inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym, którego efektywność może wynosić do
14,6% redukcji.
Znaczne koszty takiej modernizacji powodują konieczność pozyskania dodatkowych, zewnętrznych
funduszy na jej realizację, dlatego działanie to ma charakter fakultatywny.
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Transport
Lp

8.

SEKTOR OBJĘTY DZIAŁANIEM

TRANSPORT

CHARAKTER/RODZAJ DZIAŁANIA

Inwestycyjne/wysokonakładowe

POLE DZIAŁANIA

Promocja i wsparcie transportu publicznego
w Złotoryi

NAZWA DZIAŁANIA

Modernizacja i budowa ścieżek rowerowych
na terenie miasta Złotoryja

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI ENERGII
ELEKTRYCZNEJ

- (MWh/rok)

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI CO2

52,61 (Mg CO2/rok)

SZACOWANY KOSZT

600.000 PLN

Korzyści wynikające z przeprowadzonych działań wpłyną na stworzenie dogodnych warunków
rozwoju komunikacji alternatywnej na terenie miasta. Dostępność i odpowiednie przygotowanie tras
rowerowych wpływa na atrakcyjność roweru jako środka transportu. Tego typu rozwiązanie
komunikacyjne wpływa na zmniejszenie ruchu samochodowego oraz przynosi wymierne efekty
ekologiczne. Działanie to ma charakter fakultatywny, jego realizacja jest związana z pozyskaniem
zewnętrznych źródeł finansowania. Efekt ekologiczny został oszacowany przy założeniu, że działanie
zredukuje emisję CO2 o 0,1% łącznej emisji CO2 z tytułu wykorzystania paliw transportowych na
terenie gminy Złotoryja, która wynosi 52 609,0 MgCO2).
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Lp

9.

SEKTOR OBJĘTY DZIAŁANIEM

TRANSPORT

CHARAKTER/RODZAJ DZIAŁANIA

Edukacyjne/ niskonakładowe

POLE DZIAŁANIA

Transport

NAZWA DZIAŁANIA

Promocja i wsparcie transportu publicznego
w Mieście Złotoryja

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI ENERGII
ELEKTRYCZNEJ
- (MWh/rok)
SZACOWANY EFEKT REDUKCJI CO2

526,08 (Mg CO2/rok)

SZACOWANY KOSZT

300 000 PLN

Korzyści wynikające z przeprowadzonych działań wpłyną na tworzenie dogodnych warunków
podróżowania bez udziału samochodu osobowego. Działania powinny skupiać się na tworzeniu
odpowiedniego wizerunku komunikacji publicznej jako bezpiecznego i ekologicznego środka
transportu. Tego typu działania mogą przyjmować różną formę np.: promocyjne ceny biletów,
reklamy na przystankach autobusowych, organizowanie dni bez samochodu. Efekt ekologiczny został
oszacowany przy założeniu, że zadanie to zredukuje emisję CO2 o 1% w stosunku do łącznej emisji
CO2 z paliw transportowych na terenie gminy Złotoryja (52 609,0 MgCO2).
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Lp.

10.

SEKTOR OBJĘTY DZIAŁANIEM

TRANSPORT

CHARAKTER/RODZAJ DZIAŁANIA

Edukacyjne/ niskonakładowe

POLE DZIAŁANIA

Transport

NAZWA DZIAŁANIA

Promowanie zachowań
energooszczędnych w transporcie ECODRIVING

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI ENERGII
ELEKTRYCZNEJ
- (MWh/rok)
SZACOWANY EFEKT REDUKCJI CO2

26,3 (Mg CO2/rok)

SZACOWANY KOSZT

15.000 PLN

Korzyści wynikające z przeprowadzonych działań wpłyną na zmianę przyzwyczajeń kierowców na
bardziej energooszczędne. Sposobów promocji tego typu zachowań jest wiele, np. broszury
informacyjne, szkolenia dla kierowców, informacje w prasie lokalnej, kampanie informacyjne.
Ekojazda oznacza sposób prowadzenia samochodu, który jest równocześnie ekologiczny i
ekonomiczny. Ekologiczny - ponieważ zmniejsza negatywne oddziaływanie samochodu na środowisko
naturalne, ekonomiczny - gdyż pozwala na realne oszczędności paliwa. Efekt ekologiczny został
oszacowany przy założeniu, że zadanie to zredukuje emisję CO2 o 0,05% w stosunku do łącznej emisji
CO2 z paliw transportowych na terenie gminy Złotoryja (52 609,0 MgCO2).
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Lp.

11.

SEKTOR OBJĘTY DZIAŁANIEM

TRANSPORT

CHARAKTER/RODZAJ DZIAŁANIA

Edukacyjne/ niskonakładowe

POLE DZIAŁANIA

Transport

NAZWA DZIAŁANIA

Kampania edukacyjnych mieszkańców
Miasta Złotoryja w zakresie efektywności
energetycznej i odnawialnych źródeł energii

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI ENERGII
ELEKTRYCZNEJ
- (MWh/rok)
SZACOWANY EFEKT REDUKCJI CO2

789 (Mg CO2/rok)

SZACOWANY KOSZT

8.000 PLN

Korzyści wynikające z przeprowadzonych działań wpłyną na zwiększenie ekologii w sektorze
transportu. Takie działania mogą zostać osiągnięte poprzez np. wprowadzenie systemu opłat za
parkowanie ze zniżkami dla pojazdów spełniających określone standardy emisyjne połączone z
promocją biopaliw oraz promocje transportu publicznego i jazdy na rowerze jako alternatywy dla
indywidualnych środków transportu. Efekt ekologiczny został oszacowany przy założeniu, że zadanie
to zredukuje emisję CO2 o 1,5% w stosunku do łącznej emisji CO2 z paliw transportowych w ruchu
tranzytowym na terenie gminy Złotoryja (48198,5 MgCO2).
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Lp.

12.

SEKTOR OBJĘTY DZIAŁANIEM

TRANSPORT

CHARAKTER/RODZAJ DZIAŁANIA

Administracyjne/ bez nakładowe

POLE DZIAŁANIA

Transport

NAZWA DZIAŁANIA

Wybór przewoźnika dla transportu, którego
tabor wyposażony jest w ekologiczne
jednostki napędowe

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI ENERGII
ELEKTRYCZNEJ
- (MWh/rok)
SZACOWANY EFEKT REDUKCJI CO2

210 (Mg CO2/rok)

SZACOWANY KOSZT

0 PLN

Planowane działanie polega na wyborze przewoźnika dla transportu publicznego, którego tabor
wyposażony jest ekologiczne jednostki napędowe, tj. spełniający najnowsze normy EURO 6.
Działania te nie wymagają żadnych nakładów finansowych. Efekt ekologiczny został oszacowany przy
założeniu, że zadanie to zredukuje emisję CO2 o 0,5% w stosunku do łącznej emisji CO2 z paliw
transportowych w ruchu tranzytowym na terenie gminy Złotoryja (48198,5 MgCO2).
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Ciepłownictwo
Lp.

13.

SEKTOR OBJĘTY DZIAŁANIEM

CIEPŁOWNICTWO

CHARAKTER/RODZAJ DZIAŁANIA

Inwestycyjne/ wysokonakładowe

POLE DZIAŁANIA

Sieć ciepłownicza

NAZWA DZIAŁANIA

Wymiana źródeł ciepła opalanych węglem na
bardziej efektywne w budynkach mieszkalnych
Miasta Złotoryja

SZACOWANY
EFEKT
ZUŻYCIA CIEPŁA

REDUKCJI
- (MWh/rok)

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI CO2

165 (Mg CO2/rok)

SZACOWANY KOSZT

600.000 PLN

Ponad 80% mieszkań na terenie Gminy opalanych jest węglem (jako główne źródło oraz przy
współspalaniu). Celem działania jest możliwość dofinansowania jak również promowanie bardziej
efektywnych źródeł ciepła - zarówno na opalane tym samym czynnikiem, ale nowocześniejsze jak
również na opalane gazem, olejem opałowym czy biomasę. Działania promujące polegać będą na
uświadamianiu mieszkańców w zakresie emisji CO2, pyłów oraz substancji szkodliwych, informowaniu
o Programach i Konkursach finansowanych ze środków unijnych, krajowych, norweskich itd. w
ramach których możliwe jest uzyskanie dofinansowania na wymianę źródła ciepła.
Zadanie to jest skierowane do lokalnego dystrybutora sieci cieplnej i polegać będzie na wymianie lub
modernizacji istniejącej infrastruktury ciepłowniczej, a także podłączenie do sieci ciepłowniczej
nowych odbiorców. Modernizacja sieci ciepłowniczej wpłynie na redukcję strat cieplnych na przesyle
energii.
Zadaniem Gminy jest bieżące monitorowanie w/w Programów i Konkursów, nie tylko w celu
informowania o nich społeczności lokalnej, ale również w przypadku pojawienia się Programu
przeznaczonego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, złożenie wniosku o przyznanie
dofinansowania w celu realizacji powyższego zadania. Oszacowana redukcja zakłada wymianę ok
20 % węglowych źródeł ciepła na bardziej efektywne.
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Społeczność lokalna
Lp

14.

SEKTOR OBJĘTY DZIAŁANIEM

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

CHARAKTER/RODZAJ DZIAŁANIA

Edukacyjne/ niskonakładowe

POLE DZIAŁANIA

Społeczność lokalna

NAZWA DZIAŁANIA

Edukacja lokalnej społeczności w zakresie
efektywności energetycznej i odnawialnych
źródeł energii

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI ENERGII
ELEKTRYCZNEJ
3 040 (MWh/rok)
SZACOWANY EFEKT REDUKCJI CO2

2 706 (Mg CO2/rok)

SZACOWANY KOSZT

8.000 PLN

Korzyści wynikające z przeprowadzonych działań wpłyną na zwiększenie świadomości społeczeństwa
w zakresie możliwości wpływania na wysokość rachunków za energię elektryczną oraz
zanieczyszczenie

środowiska

naturalnego,

poszerzenie

wiedzy

na

temat

nowoczesnych

energooszczędnych technologii oraz odnawialnych źródeł energii.
Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii,
która obejmuje m.in.
 promocję energooszczędnych źródeł światła i oszczędności energii wśród mieszkańców
 kampania edukacyjno-informacyjna na temat możliwości zmniejszenia zużycia energii w domu
 promocja mechanizmów finansowych dotyczących montażu kolektorów słonecznych, ogniw
fotowoltaicznych i innych źródeł energii,
 utworzenie stałego działu na portalu miejskim poświęconego efektywności energetycznej i
OZE.
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Lp.

15.

SEKTOR OBJĘTY DZIAŁANIEM

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

CHARAKTER/RODZAJ DZIAŁANIA

Inwestycyjny / niskonakładowe

POLE DZIAŁANIA

Wytwarzanie energii

NAZWA DZIAŁANIA

Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o
mocy 4 kW przez mieszkańców

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI ENERGII
ELEKTRYCZNEJ
380 (MWh/rok)
SZACOWANY EFEKT REDUKCJI CO2

338, 2 (Mg CO2/rok)

SZACOWANY KOSZT

320 000 PLN

Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 4 kW daje roczną produkcję energii na poziomie 3 800
kWh. Szacuje się, iż dzięki Programowi "Prosument" prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach którego można uzyskać do 40 % dotacji na
mikroinstalacje dla osoby fizycznej, na terenie Miasta zostanie zamontowanych co najmniej 10 takich
instalacji.
Rolą Miasta w tym działaniu będzie wielopoziomowa edukacja mieszkańców, w zakresie dostępności
zewnętrznych środków finansowania inwestycji, m. in. wymienionego Programu „Prosument”,
pomoc merytoryczna przy procedurze ubiegania się o środki, zachęcanie mieszkańców do ubiegania
się o środki.
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Lp

16.

SEKTOR OBJĘTY DZIAŁANIEM

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

CHARAKTER/RODZAJ DZIAŁANIA

Edukacyjne/ niskonakładowe

POLE DZIAŁANIA

Społeczność lokalna

NAZWA DZIAŁANIA

Szkolenia dla mieszkańców w zakresie
efektywności energetycznej, ograniczania
emisji gazów cieplarnianych (GHG) oraz
zastosowania OZE

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI ENERGII
5817 (MWh/rok)
ELEKTRYCZNEJ
SZACOWANY EFEKT REDUKCJI CO2

1612 (Mg CO2/rok)

SZACOWANY KOSZT

2 500 000 PLN

Szkolenia powinny być skierowane do odpowiednich grup odbiorców, w szczególności powinny
objąć: nauczycieli – docelowo wiedza przez nich nabyta powinna być przekazywana uczniom w
szkołach; systematyczne szkolenia i przekazywanie wiedzy uczniom może dać szacunkowy efekt
ograniczenia emisji w skali całego miasta ok. 0,15% (w sektorze gospodarstw domowych). Szkolenia
powinny być skierowane do następujących grup odbiorców:
 kierowców – ta grupa powinna być szkolona z zasad ekojazdy; zakłada się, że około 2000
kierowców będzie efektywnie stosowało zasady ekojazdy, osiągając 5% oszczędności (paliwo,
emisja)
 przedsiębiorców prywatnych – w zakresie właściwego kształtowania nawyków oszczędności
energii w miejscu pracy.
Szkolenia powinny być skierowane do takich grup, które zapewnią w jak największym stopniu
propagowanie właściwych wzorców zachowań.

Zadanie to ma charakter fakultatywny i zostanie zrealizowane w przypadku pojawienia się
dodatkowych środków finansowych.
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Przedsiębiorcy
Lp.

17.

SEKTOR OBJĘTY DZIAŁANIEM

OBIEKTY HANDLOWO-USŁUGOWE

CHARAKTER/RODZAJ DZIAŁANIA

Edukacyjne / niskonakładowe

POLE DZIAŁANIA

Edukacja przedsiębiorców

NAZWA DZIAŁANIA

Edukacja przedsiębiorców prowadzących
działalność na Miasta Złotoryja

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI ENERGII
ELEKTRYCZNEJ
20 (MWh/rok)
SZACOWANY EFEKT REDUKCJI CO2

17,8 (Mg CO2/rok)

SZACOWANY KOSZT

15.000 PLN

Korzyści wynikające z przeprowadzonych działań wpłyną na zwiększenie świadomości firm w zakresie
oszczędnego gospodarowania energią, wspieranie działań proefektywnościowych przez podmioty,
zaangażowanie sektora prywatnego w działania energooszczędne.
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Lp

18.

SEKTOR OBJĘTY DZIAŁANIEM

PRZEMYSŁ

CHARAKTER/RODZAJ DZIAŁANIA

Inwestycyjny / wysokonakładowe

POLE DZIAŁANIA

Wytwarzanie energii

NAZWA DZIAŁANIA

Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o
mocy 40 kW przez przedsiębiorców

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI ENERGII
ELEKTRYCZNEJ
23,75 (MWh/rok)
SZACOWANY EFEKT REDUKCJI CO2

21,14 (Mg CO2/rok)

SZACOWANY KOSZT

3 200 000 PLN

W ramach wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska, przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie na
inwestycje w formie preferencyjnych pożyczek, dopłat do oprocentowania oraz umorzeń. Budowa
instalacji o mocy 40 kW nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, w związku z czym jej realizacja
jest dużo łatwiejsza niż w przypadku innych odnawialnych źródeł energii.
Rolą Miasta w tym działaniu będzie edukacja przedsiębiorców, w zakresie dostępności zewnętrznych
środków finansowania inwestycji, m. in. wymienionego Programu „Prosument” oraz pomoc
merytoryczna przy procedurze ubiegania się o środki.
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Lp

19.

SEKTOR OBJĘTY DZIAŁANIEM

PRZEMYSŁ

CHARAKTER/RODZAJ DZIAŁANIA

Inwestycyjny / wysokonakładowe

POLE DZIAŁANIA

Wytwarzanie energii

NAZWA DZIAŁANIA

Montaż dużej instalacji fotowoltaicznej o
mocy 1 MW przez przedsiębiorców

SZACOWANY EFEKT REDUKCJI ENERGII
ELEKTRYCZNEJ
1000 (MWh/rok)
SZACOWANY EFEKT REDUKCJI CO2

890 (Mg CO2/rok)

SZACOWANY KOSZT

6 000 000 PLN

Działanie to skierowane jest do inwestorów zewnętrznych i dużych podmiotów gospodarczych, które
zainteresowane byłyby komercyjną instalacją wykorzystującą źródła odnawialne do produkcji energii
elektrycznej sprzedawanej do sieci elektroenergetycznej. Przedmiotem działania jest bowiem
budowa jednego dużego obiektu tzw. Farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW, której szacunkowy koszt
wynosi 6 mln zł. Obszar zajmowany przez inwestycję to 1,5-2 hektary płaskiego, niezacienionego
gruntu. Planowany uzysk energii z 1 kW zainstalowanej mocy wynosi 1 MWh/rok. Wariantami
alternatywnymi dla wskazanego w działaniu są:


Budowa biogazowi,



Budowa siłowni wiatrowych,



Budowa instalacji fotowoltaicznej poprzez powołaną do tego celu spółkę samorządową w

przypadku możliwości pozyskania na potrzeby inwestycji środków zewnętrznych,


Budowa instalacji fotowoltaicznej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Ponieważ realizacja działania uzależniona jest od zaangażowania kapitału pozostającego w rękach
osób prywatnych, rolą wskazanej jednostki organizacyjnej Urzędu Miejskiego jest prowadzenie
działań wspierających przeprowadzenie proponowanych inwestycji poprzez:


Wskazanie potencjalnej lokalizacji dla inwestycji w Planie Zagospodarowania Przestrzennego,



Działalność promocyjną związaną z pozyskaniem inwestora zewnętrznego,



Pomoc w przejściu procedury administracyjnej.

Działanie to ma charakter fakultatywny, zostanie wdrożone w momencie pojawienia się
dodatkowych zewnętrznych środków finansowych.
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Tabela 23. Zbiorcze zestawienie działań wraz obliczoną redukcją zużycia energii i emisji CO2.

L.p.

1.

2

3

Nazwa działania
Termomodernizacja
budynków użyteczności
publicznej w Złotoryi wraz
z montażem OZE
Monitoring zużycia energii
oraz wody w budynkach
użyteczności publicznej w
Złotoryi
System "zielonych
zamówień publicznych"

4

Wymiana oświetlenia w
budynkach publicznych

5

Stopniowa wymiana w
biurach sprzętu biurowego
ITC, urządzeń
elektrycznych
(klimatyzatory,
podgrzewacze, AGD)

6

Kompleksowe zarządzanie
energią w budynkach
publicznych, w tym audyty
energetyczne

7

8

9

Wymiana oświetlenia
ulicznego w Mieście
Złotoryja na
energooszczędne
Modernizacja i budowa
ścieżek rowerowych na
terenie miasta Złotoryja
Promocja i wsparcie
transportu publicznego w
Mieście Złotoryja

10

Promowanie zachowań
energooszczędnych w
transporcie - ECODRIVING

11

Kampania edukacyjnych
mieszkańców Miasta
Złotoryja w zakresie
efektywności
energetycznej i
odnawialnych źródeł
energii

Redukcja zużycia Redukcja emisji
energii [MWh]
CO2 [Mg]
441,66

148,12

Szacunkowy koszt
działania [PLN]

Źródła
finasowania

5 100 000,00 zł

Budżet
Gminy

25,35

22,53

200 000,00 zł

25,00

22,25

- zł

72,10

64,17

180 250,00 zł

781,00

554,00

Budżet
Gminy/ RPO/
NFOŚiGW/
WFOŚiGW
Budżet
Gminy
Budżet
Gminy/ RPO/
NFOŚiGW/
WFOŚiGW

- zł

Budżet
Gminy/ RPO/
NFOŚiGW/
WFOŚiGW

2 033,00

917,00

2 500 000,00 zł

Budżet
Gminy/ RPO/
NFOŚiGW/
WFOŚiGW

339,58

301,66

2 500 000,00 zł

Budżet
Gminy

-

52,61

600 000,00 zł

Budżet
Gminy

-

526,08

300 000,00 zł

Budżet
Gminy

15 000,00 zł

Budżet
Gminy/ RPO/
NFOŚiGW/
WFOŚiGW

8 000,00 zł

Budżet
Gminy/ RPO/
NFOŚiGW/
WFOŚiGW

-

-

26,3

789,00
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12

13

14

15

16

17

18

19

Wybór przewoźnika dla
transportu, którego tabor
wyposażony jest w
ekologiczne jednostki
napędowe
Wymiana źródeł ciepła
opalanych węglem na
bardziej efektywne w
budynkach mieszkalnych
Miasta Złotoryja
Edukacja lokalnej
społeczności w zakresie
efektywności
energetycznej i
odnawialnych źródeł
energii
Montaż mikroinstalacji
fotowoltaicznych o mocy 4
kW przez mieszkańców
Szkolenia dla mieszkańców
w zakresie efektywności
energetycznej,
ograniczania emisji gazów
cieplarnianych (GHG) oraz
zastosowania OZE
Edukacja przedsiębiorców
prowadzących działalność
na Miasta Złotoryja
Montaż mikroinstalacji
fotowoltaicznych o mocy
40 kW przez
przedsiębiorców
Montaż dużej instalacji
fotowoltaicznej o mocy 1
MW przez
przedsiębiorców

-

-

3 040,00

380,00

5 817,00

210,00

165,00

2 706,00

338,80

1 612,00

- zł

Budżet
Gminy/ RPO/
NFOŚiGW/
WFOŚiGW

600 000,00 zł

Budżet
Gminy/ RPO/
NFOŚiGW/
WFOŚiGW

8 000,00 zł

Budżet
Gminy/ RPO/
NFOŚiGW/
WFOŚiGW

320 000,00 zł

RPO/
NFOŚiGW/
WFOŚiGW

2 500 000,00 zł

Budżet
Gminy/ RPO/
NFOŚiGW/
WFOŚiGW

20,00

17,80

15 000,00 zł

Budżet
Gminy/ RPO/
NFOŚiGW/
WFOŚiGW

23,75

21,15

3 200 000,00 zł

RPO/
NFOŚiGW/
WFOŚiGW
RPO/
NFOŚiGW/
WFOŚiGW

1 000,00

890,00

6 000 000,00 zł

13 998,44

9 384,47

24 046 250,00 zł
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Poniższa tabela przedstawia zadania podstawowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Złotoryja. Podkreślone zostały zadania krótkoterminowe.

Tabela 24. Zadania obligatoryjne uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Złotoryja wraz z efektem ekologicznym oraz szacunkowym kosztem działania.
L.p.

1.

2

3

4

Nazwa działania
Termomodernizacja
budynków użyteczności
publicznej w Złotoryi wraz z
montażem OZE
Wymiana oświetlenia
ulicznego w Mieście
Złotoryja na
energooszczędne
Modernizacja i budowa
ścieżek rowerowych na
terenie miasta Złotoryja
Promocja i wsparcie
transportu publicznego w
Mieście Złotoryja

Redukcja zużycia
energii [MWh]

Redukcja emisji
CO2 [Mg]

Szacunkowy koszt
działania [PLN]

441,66

148,12

5 100 000,00 zł

339,58

301,66

2 500 000,00 zł

-

52,61

600 000,00 zł

-

526,08

300 000,00 zł

781,24

1028,47

8 500 000,00 zł
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Tabela 25. Zadania fakultatywne (nieuwzględnione w budżecie Miasta) realizowane w przypadku
pojawienia się dodatkowych zewnętrznych środków wsparcia finansowego.
L.p.

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

Nazwa działania
Monitoring zużycia energii
oraz wody w budynkach
użyteczności publicznej w
Złotoryi
System "zielonych
zamówień publicznych"
Wymiana oświetlenia w
budynkach publicznych
Stopniowa wymiana w
biurach sprzętu biurowego
ITC, urządzeń elektrycznych
(klimatyzatory,
podgrzewacze, AGD)
Kompleksowe zarządzanie
energią w budynkach
publicznych, w tym audyty
energetyczne
Promowanie zachowań
energooszczędnych w
transporcie - ECODRIVING
Kampania edukacyjnych
mieszkańców Miasta
Złotoryja w zakresie
efektywności energetycznej
i odnawialnych źródeł
energii
Wybór przewoźnika dla
transportu, którego tabor
wyposażony jest w
ekologiczne jednostki
napędowe
Wymiana źródeł ciepła
opalanych węglem na
bardziej efektywne w
budynkach mieszkalnych
Miasta Złotoryja
Edukacja lokalnej
społeczności w zakresie
efektywności energetycznej
i odnawialnych źródeł
energii
Montaż mikroinstalacji
fotowoltaicznych o mocy 4
kW przez mieszkańców

Redukcja zużycia
energii [MWh]

Redukcja emisji
CO2 [Mg]

Szacunkowy koszt
działania [PLN]

25,35

22,53

200 000,00 zł

25,00

22,25

- zł

72,10

64,17

180 250,00 zł

781,00

554,00

- zł

2 033,00

917,00

2 500 000,00 zł

-

26,3

15 000,00 zł

-

789,00

8 000,00 zł

-

210,00

- zł

-

165,00

600 000,00 zł

3 040,00

2 706,00

8 000,00 zł

380,00

338,80

320 000,00 zł
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12

13

Szkolenia dla mieszkańców
w zakresie efektywności
energetycznej, ograniczania
emisji gazów cieplarnianych
(GHG) oraz zastosowania
OZE
Edukacja przedsiębiorców
prowadzących działalność
na terenie Miasta Złotoryja

5 817,00

1 612,00

2 500 000,00 zł

20,00

17,80

15 000,00 zł

14

Montaż mikroinstalacji
fotowoltaicznych o mocy 40
kW przez przedsiębiorców

23,75

21,15

3 200 000,00 zł

15

Montaż dużej instalacji
fotowoltaicznej o mocy 1
MW przez przedsiębiorców

1 000,00

890,00

6 000 000,00 zł

13 217,20

8 356,00

15 546 250,00 zł

Planowane rezultaty
Zgodnie z wyznaczonymi w Pakiecie klimatyczno-energetycznym celami, kraje członkowskie Unii
Europejskiej winny ograniczyć emisje CO2 o 20% do roku 2020. Jest to jednak cel ogólnokrajowy.
Poszczególne gminy są analizowane indywidualnie. W przypadku planowania działań zmierzających
do poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2 brana pod uwagę jest specyfika Miasta,
m.in. takie czynniki jak: sektor przemysłowy działający na terenie Miasta, zabudowa mieszkaniowa
czy infrastruktura drogowa. Na terenie Miasta Złotoryja największą emisję generuje transport
drogowy, wykorzystanie ciepła oraz energii elektrycznej.
W poniższej tabeli przedstawiona została całkowita emisja CO2 na terenie Miasta Złotoryja
w roku 2002, 2013, prognozę emisji do roku 2020 w dwóch wariantach – pierwszym, który nie
zakłada działań mających na celu redukcję emisji CO2, oraz drugim – niskoemisyjnym.
Planowane działania pozwolą zredukować emisję CO2 o 14% w stosunku do roku bazowego 2002
(o 9 384,47 MgCO2). Zużycie energii finalnej w wyniku zrealizowanych działań zostanie ograniczone o
13 998,44 MWh. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych do roku 2020 wzrośnie o 7 018,75
MWh.
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Tabela 26. Całkowita emisja CO2 [Mg] w roku 2002, 2013 oraz prognoza na rok 2020 w dwóch wariantach

Lp.

Rodzaj

Rok 2002

Rok 2013

Rok 2020

Rok 2020 – wariant
niskoemisyjny

1

Całkowita emisja z
terenu Miasta
Złotoryja [MgCO2]

67 625,46

131 111,01

149 749,95

140 365,48

SUMA ZREDUKOWANEJ EMISJI

9 384,47

9.1 Uwarunkowania realizacji działań
Dla celów planowania działań przeanalizowano silne i słabe strony Miasta oraz możliwości i
zagrożenia, jakie będą sprzyjały bądź utrudniały realizację celu redukcji. Posłużono się analiza SWOT
(ang. Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats – analiza mocnych i słabych stron). Na
podstawie wyników analizy, należy wskazać, w kontekście realizacji przyjętego celu redukcji,
następujące uwarunkowania:
Silne strony
 Wysoki poziom czystości środowiska

Czynniki wewnętrzne

naturalnego

Słabe strony
 Niski stopień urbanizacji
 Niski stopień uprzemysłowienia

(wpływ na liczbę miejsc pracy)
 Dogodna lokalizacja względem miast o
 Niekorzystna struktura gospodarcza
znaczeniu ponadlokalnym
o małym potencjale rozwojowym i
 Bliskość autostrady A4 łączącej kraje UE
innowacyjnym
 Duży potencjał turystyczny miasta
 Słaby rozwój przedsiębiorczości
 Aktywna postawa Urzędu Miejskiego w
 Ograniczenia budżetowe
tematyce ochrony środowiska
 Niska świadomość społeczna dot.
naturalnego
racjonalnego wykorzystywania
 Dotychczasowe osiągnięcia miasta w
energii i źródeł energii
dziedzinie oszczędnego

Czynniki zewnętrzne

gospodarowania energią
Szanse
 Wysoka pozycja miasta w ocenach
atrakcyjności walorów środowiska
przyrodniczego

Zagrożenia
 Brak spójności i luki w prawie o
zagospodarowaniu przestrzennym
 Brak kompromisu w skali globalnej
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 Integracja ze strukturami UE

co do porozumienia w celu redukcji

wymuszająca działania na rzecz

emisji CO2
 Osłabienie polityki klimatycznej UE

poprawy stanu środowiska
 Możliwości dotacji z funduszy

 Rosnąca ilość pojazdów na drogach

narodowych i europejskich

krajowych

 Planowany wzrost udziału OZE w skali

 Wysoki koszt inwestycji w OZE

kraju do 15% do 2020 roku.

Monitoring i ewaluacja działań
Etap wdrożenia i ewaluacji działań jest kluczowym elementem realizacji założeń Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej. Na tym odcinku rozstrzyga się bowiem, czy PGN pozostanie zbiorem
niezrealizowanych

postulatów,

czy

też

wywrze

konkretny

wpływ

na

życie

Gminy.

W momencie podjęcia decyzji o realizacji poszczególnych zadań powinny być sporządzone
szczegółowe

plany

realizacji

zadań

z

wyznaczeniem

osób

odpowiedzialnych

i harmonogramem ich realizacji – zgodnie z ogólnymi założeniami zawartymi w Planie Działań.
Poszczególne działania ogólne i zadania szczegółowe realizowane będą przez różne stanowiska w
ramach struktur Urzędu Miasta. W celu koordynacji całości procesu realizacji działań i kontroli
osiąganych efektów postuluje się powołanie jednostki bądź zespołu koordynującego prowadzone
zadania. Do najważniejszych zadań jednostki koordynującej należeć będzie:


kontrola i w razie potrzeby korekta Planu w perspektywie realizacji celów do roku 2020,



monitorowanie dostępności zewnętrznych środków finansowych umożliwiających realizację
zadań,



informowanie opinii publicznej o osiąganych rezultatach i budowanie poparcia społecznego dla
realizowanych działań – kontakt ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi działającymi
na terenie Gminy.

Część działań z uwagi na swój innowacyjny charakter, powinna zostać przeprowadzona
w formie pilotażowej, aby zbadać jaki odbiór społeczny i jaki efekt przyniosą. Jeżeli działania okażą się
skuteczne można je wdrożyć w pełnej skali – w przeciwnym razie należy rozważyć ich modyfikację
bądź wdrożenie rozwiązania alternatywnego.
Dla skutecznego wdrożenia działań konieczne jest ustalenie źródła i sposobu finansowania.
Przewiduje się, że działania będą finansowane ze środków zewnętrznych i z budżetu Gminy.
Ze względu na znaczące koszty realizacji wielu zadań, konieczne jest pozyskanie finansowania
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zewnętrznego. Środki są dostępne w postaci krajowych i europejskich funduszy oraz środków
międzynarodowych, w formie preferencyjnych kredytów i bezzwrotnych pożyczek i dotacji.
Planując szczegółową realizację działań należy uwzględnić terminy, w jakich można ubiegać się o
środki z zewnętrznych źródeł finansowania. W ramach ewaluacji działań za monitoring realizacji
planu odpowiada jednostka koordynująca. Monitoring działań będzie polegał na zbieraniu informacji
o postępach w realizacji zadań oraz ich efektach.
Do danych zbieranych na potrzeby monitoringu należą:


terminy realizacji planowanych zadań, jednostki realizujące i postępy prac,



koszty poniesione na realizację zadań,



osiągnięte rezultaty działań (efekty redukcji emisji i zużycia energii),



napotkane przeszkody w realizacji zadania,



ocena skuteczności działań (w szczególności w jakim stopniu zrealizowano założone cele).

Efektem ewaluacji będzie ocena, 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.
Rekomenduje się przygotowywanie tzw. „Raportów z działań" nie zwierających aktualizacji
inwentaryzacji emisji co 2 lata począwszy od przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Ponadto w roku 2021 należy przygotować "Raport z implementacji" zawierający szczegółową
inwentaryzację emisji dotyczącą wcześniejszego roku (dopuszcza się także przygotowanie
pośredniego „Raportu z implementacji” w roku 2017 lub 2018).
„Raport z działań" powinien zawierać informacje o procesie wdrażania działań, analizę sytuacji oraz,
jeśli to potrzebne, wyniki odpowiednich pomiarów. Zarówno "Raporty z działań" jak i „Raporty z
implementacji" powinny być wykonane wg szablonu udostępnionego przez biuro Porozumienia
Burmistrzów i NFOŚiGW. „Raporty z implementacji" powinny być powiązane z poszczególnymi
etapami wdrażania PGN.
W umieszczonych poniżej tabelach przedstawiono prognozowane wskaźniki monitoringu
w oparciu o działania w poszczególnych grupach użytkowników energii. Wskaźniki proponuje się
monitorować każdego roku. Większość z nich oparte jest o informacje posiadane przez Urząd Miasta
lub dane z Głównego Urzędu Statystycznego.

110 | S t r o n a

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Złotoryja

Tabela 27. Wskaźniki monitoringu dla grupy użyteczności publicznej

Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

1

Ilość wykorzystywanej energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej.

MWh/rok

2

Powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych i
paneli fotowoltaicznych

m2

3

Moc zainstalowanych kolektorów słonecznych i paneli
fotowoltaicznych

kW

4

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków

szt.

5

Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji

m2

6

Liczba zainstalowanych lub zmodernizowanych źródeł
ciepła

szt.

7

Roczna liczba usług/produktów, których procedura
wyboru oparta została o kryteria środowiskowe (system
zielonych zamówień publicznych).

szt./rok

Tabela 28. Wskaźniki monitoringu dla oświetlenia ulicznego

Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

1

Ilość zużytej energii elektrycznej na cele oświetlenia
ulicznego

MWh/rok

2

Liczba zmodernizowanych punktów świetlnych

szt.

Tabela 29. Wskaźniki monitoringu dla sektora transportu

Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

1

Długość zmodernizowanych dróg

km

2

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w
publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej

szt.

3

Długość zmodernizowanych lub wybudowanych ścieżek
rowerowych

km

4

Liczba pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej

os./rok

5

Liczba osób objętych akcjami społecznymi związanymi z
efektywnym i ekologicznym transportem

os.
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Tabela 30. Wskaźniki monitoringu dla sektora mieszkalnictwa

Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

1

Ilość wykorzystywanej energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych w budynkach mieszkalnych

MWh/rok

2

Powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych i
paneli fotowoltaicznych

m2

3

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków

szt.

4

Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji

m2

5

Liczba budynków pasywnych/energooszczędnych
wybudowanych przez mieszkańców

szt.

6

Liczba osób objętych działaniami promocyjnymi i
edukacyjnymi

szt.

Tabela 31. Wskaźniki monitoringu dla sektora handlu, usług i przedsiębiorstw

Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

1

Ilość wykorzystywanej energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych w sektorze handlu, usług i przedsiębiorstw

MWh/rok

2

Powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych i
paneli fotowoltaicznych

m2

3

Liczba budynków pasywnych/energooszczędnych
wybudowanych w sektorze handlu, usług i
przedsiębiorstw

szt.

4

Liczba firm/osób objętych działaniami promocyjnymi i
edukacyjnymi

szt.

5

Roczne zużycie energii elektrycznej, gazu, ciepła w
sektorze handlu, usług

GJ/rok, m2/rok, MWh/rok

9.2 Interesariusze
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji, można stwierdzić, iż problem emisji nie jest powiązany z
jednym kluczowym emitentem, ale jest raczej sumą zróżnicowanych, rozproszonych źródeł emisji, na
którą składa się transport, zużycie energii na potrzeby bytowe, wykorzystanie ciepła na potrzeby
grzewcze, czy też na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. Stąd też tylko podjęcie szeroko
zakrojonych działań we wszystkich sektorach pozwoli na osiągnięcie zauważalnych postępów w
dziedzinie redukcji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych emitowanych do powietrza.
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Rolę integratora tych działań w PGNie odgrywa plan działań poświęcony zarówno inwestycjom, jak i
przedsięwzięciom nieinwestycyjnym w szczególności w sektorach o najwyższej emisyjności.
Identyfikujące te sektory możliwe stało się wskazanie grup interesariuszy, czyli podmiotów, do
których adresowany jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, którymi są:



Mieszkańcy – stopień emitowanych przez mieszkańców zanieczyszczeń nie jest mierzony jedynie
stosowanymi paliwami na cele

grzewcze,

chociaż tzw. niska emisja (pochodząca

z lokalnych kotłowni i domowych pieców grzewczych opalanych w szczególności, węglem oraz
miałem węglowym) jest szczególnie uciążliwa. Wykorzystując również inne, pozornie czyste
nośniki energii wywiera się negatywny wpływ na jakość powietrza – wytwarzanie energii
elektrycznej oparte jest w Polsce w przeważającej mierze na węglu, zatem nawet wybierając
ogrzewanie elektryczne, generujemy emisję związaną z wytwarzaniem tej energii.
W związku z powyższym, w tym obszarze do mieszkańców skierowano działania z jednej strony
nastawione na redukcję niskiej emisji (modernizacja i likwidacja kotłów węglowych, montaż
kolektorów

wspierających

ogrzewanie

ciepłej

wody

użytkowej)

z drugiej na wytwarzanie energii elektrycznej w sposób ekologiczny – z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii. Istotne jest również promowanie wśród mieszkańców zachowań
związanych

z

oszczędzaniem

energii

–

wykorzystując

sprzęty

elektryczne

o mniejszym zapotrzebowaniu na energię, obniża się zapotrzebowanie na energię elektryczną
pośrednio doprowadzając do spadku emisji związanej z wytwarzaniem tej energii.



Przedsiębiorcy – działalność komercyjna związana jest przede wszystkim z dużym
wykorzystaniem energii elektrycznej – do zasilenia maszyn i urządzeń, do oświetlenia
pomieszczeń, czy też na potrzeby klimatyzacji, stąd też w stosunku do przedsiębiorców
przewidziano działania związane z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych. Co ważne,
wykorzystanie OZE musi być przyjazne zarówno środowisku, jak i społeczności lokalnej, stąd też
rekomenduje się wykorzystywanie źródeł o najniższej uciążliwości. Zatem PGN nie przewiduje na
terenie Gminy budowy dużych instalacji wiatrowych, czy rozległych farm fotowoltaicznych.



Samorząd terytorialny (administracja gminna) i jednostki powiązane – chociaż obiekty publiczne
odpowiadają za stosunkowo niewielką część zużycia paliw i energii na terenie Gminy, to
jednakże pełnią istotną rolę w promowaniu zachowań pro środowiskowych. Realizując
inwestycje za zakresu odnawialnych źródeł energii na obiektach takich jak – szkoły, przedszkola,
samorząd może dawać dobry przykład wykorzystania tego rodzaju technologii, stanowiąc
również lokalną bazę referencyjną pozwalającą w praktyce ocenić opłacalność oraz racjonalność
konkretnych rozwiązań. W obszarze komunikacji rolą samorządu powinno być również
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promowanie

i

stwarzanie

możliwości

do

zachowań

sprzyjających

wykorzystywaniu

alternatywnych form transportu – zwłaszcza poprzez rozbudowę ścieżek rowerowych.



Osoby i podmioty korzystające z komunikacji samochodowej – gwałtownie w ostatnich latach
rosnąca ilość pojazdów poruszających się po drogach, generuje wiele negatywnych skutków zatłoczenie dróg, niedostatek miejsc parkingowych, wypadki drogowe, zanieczyszczenie
powietrza. Kluczowe jest zatem dotarcie do osób korzystających na co dzień z samochodów aby
zmieniały swoje nawyki komunikacyjne, wybierając alternatywne formy transportu, bądź
wdrażając zasady ekonomicznej jazdy samochodem (ecodrivingu), która pozwala obniżyć ilość
spalanego paliwa, a tym samym emisję.



Firmy budowlane, deweloperzy, osoby podejmujące się budowy domów – jednym
z priorytetów Planu jest poprawa efektywności energetycznej, w istniejących budynkach
umożliwia to termomodernizacja tych obiektów, w przypadku budynków nowopowstających
o niskie zapotrzebowanie na energię można zadbać już na etapie projektowania a następnie
wyboru materiałów budowlanych. Stąd też istotną rolą jest promowanie takich technologii
(domy pasywne, domy energooszczędne), które sprzyjać będą ograniczaniu zapotrzebowania na
energię cieplną.

Skuteczna realizacja PGN nie jest możliwa bez świadomości tego, kim są interesariusze, jakie kierują
nimi motywy i przekonania i bez pokazania, że działanie ma przynieść im konkretne korzyści.
Podstawą do odniesienia sukcesu we wdrażaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest czynne
słuchanie interesariuszy, ich opinii i wątpliwości oraz współdziałanie z nimi. W celu skutecznej
realizacji zaleca się, w ramach utworzonej komórki doradczej, Komisji ds. energii, organizację
cyklicznych spotkań Koordynatora PGN z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Spotkania
miałyby na celu wymianę uwag, opinii, ale także wiedzy, doświadczenia i „dobrych praktyk” we
wdrażaniu działań zawartych w planie, wprowadzania rozwiązań ograniczających zużycie energii i
emisje z obszaru miasta. Członkowie Komisji inicjowaliby również działania informacyjno-promocyjne
w zakresie np. energooszczędności, efektywnego korzystania z urządzeń i pojazdów (festiwale,
festyny, konkursy, itp.).

10. Źródła finansowania
10.1 Unijna perspektywa budżetowa 2014-2020
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to narodowy program
mający na celu wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska, powstrzymywanie lub
dostosowanie się do zmian klimatu, komunikację oraz bezpieczeństwo energetyczne. POIiŚ 2014-
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2020 jest przedłużeniem i kontynuacją najważniejszych kierunków inwestycji wyznaczone w edycji
wcześniejszej- POIiŚ 2007-2013. Odnoszą się one w szczególności do postępu technicznego państwa
w priorytetowych sektorach gospodarki. Program POIiŚ 2014-2020 skierowany jest do podmiotów
publicznych (włączając w to jednostki samorządu terytorialnego) oraz do podmiotów prywatnych
(szczególnie do dużych przedsiębiorstw). Podstawowym źródłem finansowania POIiŚ 2014-2020
będzie Fundusz Spójności, którego głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju europejskich sieci
komunikacyjnych oraz ochrony środowiska w krajach Unii Europejskiej. Ponadto planuje się
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
Program skierowany jest na inwestycje takie jak:
Priorytet I (FS)- promowanie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej:


Wytwarzanie, rozprowadzanie i wykorzystywanie OZE (poprzez budowę lub modernizację
farm wiatrowych, instalacji na biomasę lub biogaz;



Udoskonalenie efektywności energetycznej w obszarze publicznym i mieszkaniowym



Rozwinięcie inteligentnych systemów dystrybucji i wdrażanie ich (np. tworzenie sieci
dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia)

Planowany wkład unijny: 1 5218,4 mln euro.
Priorytet II (FS ) - ochrona środowiska (włączając w to dostosowanie się do zmian klimatu):


Wspieranie rozwoju infrastruktury środowiskowej (modernizacja oczyszczalni ścieków, sieci
kanalizacyjnych, instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych)



Protekcja i odbudowanie różnorodności biologicznej, polepszeniu stanu środowiska
miejskiego (np. zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza)



Adaptacja do zmian klimatu (np. ochrona terenów miejskich przed niekorzystną pogodą czy
prowadzenie projektów z zakresu małej retencji)

Planowany wkład unijny: 3 808,2 mln euro
Priorytet III (FS)- modernizacja infrastruktury komunikacyjnej nastawiona na ochronę środowiska:


Modernizacja drogowego i kolejowego zaplecza w sieci TEN-T, poza tą siecią i w
aglomeracjach



Niskoemisyjna komunikacja miejska, śródlądowa, morska i intermodalna



Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu lotniczym

Planowany wkład unijny: 16 841,3 mln euro.
Priorytet IV (EFRR) - nasilenie transportowej sieci europejskiej:
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Udoskonalenie przepustowości infrastruktury drogowej (włączając w to obwodnice i trasy
wylotowe)

Planowany wkład unijny: 3 000,4 mln euro
Priorytet V (EFRR) - udoskonalenie infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego:


Rozwinięcie inteligentnych systemów rozprowadzania, gromadzenia i przesyłu gazu
ziemnego i energii elektrycznej (np. poprzez rozbudowę sieci przesyłowych i dystrybucyjnych)

Planowany wkład unijny: 1 000,0 mln euro

10.2 Środki NFOŚiGW
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi jedno z głównych źródeł
polskiego systemu finansowania przedsięwzięć służących ochronie środowiska, wykorzystujący środki
krajowe jak i zagraniczne. Na najbliższe lata przewidziane jest finansowanie działań w ramach
programu ochrona atmosfery, który podzielony jest na cztery działania priorytetowe: poprawa
jakości powietrza, poprawa efektywności energetycznej, wspieranie rozproszonych, odnawialnych
źródeł energii oraz system zielonych inwestycji (GIS – Green Inwestment Scheme).
Poprawa jakości powietrza
Program poprawa jakości powietrza ma na celu zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie
zanieczyszczeń powietrza w tych strefach, gdzie dopuszczalne i docelowe stężenia zanieczyszczeń
uległy przekroczeniu. W tym celu należy opracowywać programy ochrony powietrza oraz zmniejszać
emisję zanieczyszczeń, szczególnie pyłów PM2,5 i PM10 oraz emisji CO2. Program dzieli się na dwie
części. Pierwsza dotyczy współfinansowania opracowania programów ochrony powietrza i planów
działań krótkoterminowych i jest skierowana do województw. Druga część programu finansuje
działania związane z likwidacją niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój
rozproszonych odnawialnych źródeł energii (program KAWKA). Beneficjentami są wojewódzkie
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Poprawa efektywności energetycznej
Program poprawa efektywności energetycznej realizowany jest w ramach zadania Inwestycje
energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach. Forma wsparcia to kredyt i dotacja do
100% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Dotacja wynosi: 10% kapitału kredytu bankowego
wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia; 15%kapitału kredytu
bankowego (w przypadku, gdy inwestycja została poprzedzona audytem energetycznym) oraz
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dodatkowo do 15% kapitału kredytu bankowego na pokrycie poniesionych kosztów wdrożenia
systemu zarządzania energią. Innym zadaniem w ramach programu poprawa efektywności
energetycznej jest REGION – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej
realizowanych przez WFOŚiGW. Beneficjentami są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i
gospodarki wodnej, a następnie podmioty realizujące przedsięwzięcia na rzecz intensyfikacji
regionalnych działań ochrony środowiska lub gospodarki wodnej. Forma finansowania to pożyczka do
100% kosztów wskazanych w koncepcji opisanej we wniosku o dofinansowanie.
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Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii
W ramach programu wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii finansowane są
następujące działania: BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii oraz Prosument – linia
dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.
Program BOCIAN ma na celu ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji
energii z instalacji, które wykorzystują odnawialne źródła energii. Z programu mogą skorzystać
przedsiębiorcy. Forma finansowania działań w ramach programu to pożyczka w wysokości 2 – 40 mln
zł. Program PROSUMENT ma na celu promowanie nowych technologii OZE oraz postaw
prosumenckich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także rozwój rynku
dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Program
skierowany jest do osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, a także
jednostek samorządu terytorialnego. Uzyskać można pożyczkę i dotację łącznie do 100% kosztów
kwalifikowanych instalacji, z czego dotacja stanowi 40%.
W ramach programu System zielonych inwestycji (GIS – Green Inwestment Scheme) realizowany
będzie program SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne, którego celem jest wspieranie realizacji
przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia publicznego. W
ramach programu możliwe będzie uzyskanie dotacji (do 45 %kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia) i pożyczki (do 55% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia). Wsparcie skierowane
jest do jednostek samorządu terytorialnego.
Programy międzydziedzinowe
Finansowanie działań na rzecz poprawy jakości środowiska i efektywności energetycznej realizowane
jest z programów międzydziedzinowych: Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i
zasobooszczędnej

gospodarki.

Program

został

podzielony

na

dwie

części:

Audyt

energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa i Zwiększenie efektywności energetycznej.
Wsparcie finansowe skierowane jest dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w zakresie
audytów energetycznych lub zwiększenia efektywności energetycznej. Inwestycje finansowane będą
w formie dotacji w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Program GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych ma służyć efektywnemu wykorzystaniu
potencjału innowacji technologicznych dla realizacji celów środowiskowych i gospodarczych, a także
podnoszeniu konkurencyjności na rynku. Skierowany jest do przedsiębiorców, konsorcjów
naukowych oraz grup przedsiębiorców wspólnie działających. Działania w ramach programu
obejmują fazę badawczo – rozwojową (36 mln zł) oraz fazę wdrożeniową (160 mln zł).
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10.3 Środki WFOŚiGW
Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie Dolnego
Śląska wsparcie finansowe można uzyskać w ramach programu priorytetowego Likwidacja niskiej
emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł
energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA. Celem programu jest zmniejszenie narażenia ludności
na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia
dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane
programy ochrony powietrza. Cel programu będzie osiągany, poprzez zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2. Program wspiera realizację
postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w
sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). Planowane zobowiązania dla
bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 400 mln zł.
10.4 Inne programy krajowe i międzynarodowe
Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy to bezzwrotna pomoc finansowa dla
Polski, bierze się z trzech krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, którzy są
jednocześnie członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
Polska przystępując do Unii Europejskiej, przystąpiła również do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Na mocy Umowy o powiększeniu EOG z 14 października 2003 r. ustanowiona została
pomoc finansowa dla krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, tworzących EOG.W
październiku 2004 roku polski rząd podpisując dwie umowy, upoważnił się do korzystania z innych,
oprócz funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, źródeł bezzwrotnej pomocy
zagranicznej: Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu
Finansowego. Darczyńcami są 3 kraje EFTA: Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Obydwa programy
obowiązują jednolite zasady i procedury oraz zależą od jednego systemu zarządzania i wdrażania w
Polsce. Koordynację nad tymi Mechanizmami sprawuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Wprowadzanie tych programów na terytorium Polski ma miejsce na podstawie Regulacji ws.
Wdrażania MF EOG i NMF, uwzględniając jednocześnie wytyczne, przygotowane przez państwadarczyńców.
Program operacyjny PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”
realizowany jest w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Celem tego planu
jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału
energii ze źródeł odnawialnych w bilansie zużycia energii. Programem tym objęte są projekty, w
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ramach Programu pn: „Zmniejszenie produkcji odpadów i emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i
ziemi” mające na celu modernizację lub odbudowę istniejących źródeł ciepła wraz z odnową procesu
spalania lub korzystania z innych nośników energii. Dofinansowaniu nie podlegają projekty
budowania nowych źródeł ciepła lub budowania/unowocześniania czy wymianie źródeł zastępczych
czy awaryjnych a także projekty dotyczące współspalania węgla z biomasą. Pierwszeństwo natomiast
mają projekty polegające na modernizacji źródeł ciepła o najwyższym wskaźniku obniżenia emisji
dwutlenku węgla. Minimalna wartość ograniczenia emisji CO2 wynosi 100 000 Mg/rok.
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