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I. STRESZCZENIE
I.1. Część ogólna opracowania
Zakres

Planu

gospodarki

niskoemisyjnej

dla

Gminy

Głogówek

jest

zgodny

z postanowieniami, przyjętego w 2008 r. przez UE pakietu klimatyczno-energetycznego,
którego podstawowe cele to:
1) redukcja emisji CO2 o 20% w roku 2020 w porównaniu do 1990 r.,
2) wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE z obecnych 8,5 do 20%
w 2020r.; dla Polski ustalono wzrost z 7 do 15%,
3) zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%.
Celem niniejszego opracowania jest m.in.:
1) wskazanie działań służących poprawie jakości powietrza w Gminie Głogówek,
2) ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych
i mieszkaniowych,
3) umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej,
4) zwiększenie efektywności energetycznej.
Rozdział zawiera również informacje na temat aspektów organizacyjnych i finansowych
wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek. W szczególności
definiuje podstawowe informacje na temat:
1) Struktury organizacyjnej gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy,
2) Wykorzystywanych zasobów ludzkich,
3) Budżetu i źródła finansowania inwestycji zawartych w dokumencie,
4) Planu wdrażania, monitorowania i weryfikacji.

I.2. Zgodność

planu

gospodarki

niskoemisyjnej

z

dokumentami

strategicznym
Plan gospodarki niskoemisyjnej zachowuje zgodność z dokumentami strategicznymi
na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. W rozdziale wskazana została
zgodność dokumentu z:
1) Unijnymi dokumentami strategicznymi, do których należą:
a) Strategia „Europa 2020”
b) Dyrektywami UE w zakresie gospodarki niskoemisyjnej,
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2) krajowymi dokumentami strategicznymi, do których należą:
a) Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016
b) Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności
c) Strategia Rozwoju Kraju 2020
d) Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej
3) dokumentami strategicznymi województwa opolskiego,
4) strategicznymi dokumentami powiatu prudnickiego,
5) dokumentami strategicznymi Gminy Głogówek.

I.3. Ogólna charakterystyka gminy
W rozdziale scharakteryzowana został ogólna bieżąca sytuacja społeczno-gospodarcza
gminy. W szczególności odniesiono się do takich zagadnień jak:
1) położenie gminy, podział administracyjny,
2) demografia,
3) klimat,
4) mieszkalnictwo,
5) przedsiębiorcy,
6) rolnictwo,
7) leśnictwo.

I.4. Opis infrastruktury technicznej
Na podstawie aktualnych danych uzyskanych od Gminy, a także przekazanych przez
dostawców ciepła i innych nośników energii oraz informacji od odbiorców pozyskanych w
wyniku badań ankietowych sporządzono analizę stanu istniejącego systemu ciepłowniczego,
systemu gazowniczego

i

elektroenergetycznego. Wskazane

elementy infrastruktury

technicznej Gminy są obsługiwane przez firmy do których należą:
1. Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA w zakresie lokalnych kotłowni gazowych
stanowiących element sieci ciepłowniczej,
2. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie przesyłowego
systemu gazowego,
3. Operator PGNiG SA i Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w zakresie
dystrybucyjnego systemu gazowego,
Tauron Sprzedaż SA w zakresie systemu elektroenergetycznego.
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I.5. Charakterystyka głównych sektorów odbiorców energii
W rozdziale scharakteryzowane zostały sektory wpływające na emisję dwutlenku węgla
na terenie gminy w odniesieniu do roku bazowego. Opisano wpływ na emisję sektorów do
których należą:
1) budynki i źródła ciepła na terenie gminy, w tym:
a) budownictwo mieszkalne,
b) budynki użyteczności publicznej;
2) transport na terenie gminy, w tym:
a) transport ogółem,
b) publiczny transport zbiorowy;
3) oświetlenie uliczne na terenie gminy;
4) działalność gospodarcza na terenie gminy;
5) gospodarka odpadami na terenie gminy.

I.6. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji CO2
W celu określenia stanu aktualnego tj. oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych,
przeprowadzono inwentaryzację obejmującą gminę w granicach administracyjnych.
Inwentaryzacja obejmowała wszystkie sektory związane z produkcją gazów cieplarnianych,
wynikających ze zużycia energii finalnej. Zużycie energii finalnej wynika z użytkowania:
1) paliw kopalnych (węgiel, gaz ziemny, olej opałowy benzyna itp.),
2) energii elektrycznej,
3) energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
W ramach określenia zużycia energii finalnej, w inwentaryzacji zostały uwzględnione sektory,
określające:
1) końcowe zużycie energii w budynkach, urządzeniach i przemyśle,
2) końcowe zużycie energii w transporcie,
3) inne źródła emisji (nie związane ze zużyciem energii np. gospodarka odpadami).

I.7. Identyfikacja obszarów problemowych
Cele i zobowiązania strategii długoterminowej opierają się na zebranych danych na temat
zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 w 2013 w sektorach:
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Budynków użyteczności publicznej, dla których emisja CO2 stanowi 2,07% udziału
całkowitej emisji na terenie gminy. Sektor ten stanowią głównie obiekty szkół,
przedszkoli,

przychodni,

budynki

administracyjnych,

kulturalnych

obiektów

i sportowych na terenie gminy. Władze gminy dysponują bezpośrednimi narzędziami,
których celem jest ograniczenie zużycia energii finalnej, a tym samym redukcja emisję
dwutlenku węgla;


Budynków należących do przedsiębiorców, dla których emisja CO2 stanowi 59,65%
udziału całkowitej emisji na terenie gminy. W skład sektora tych obiektów wchodzą
usługi, handel, przemysł itp. bez budynków użyteczności publicznej, stanowiących
osobny sektor;



Budynków mieszkalnych, dla których emisja CO2 stanowi 27,07% udziału całkowitej
emisji na terenie gminy. W skład sektora obiektów mieszkalnych wchodzi zabudowa
jednorodzinna, wielorodzinna. Jednocześnie jest to sektor, na który władze gminy
mogą mieć wpływ poprzez wprowadzenie systemu współfinansowania inwestycji,
obniżających zużycie emisji



Oświetlania, dla którego emisja CO2 stanowi 0,63% udziału całkowitej emisji na terenie
gminy;



Transportu ogółem, dla którego emisja CO2 stanowi 10,40% udziału całkowitej emisji
na terenie gminy;



Transportu publicznego, dla którego emisja CO2 stanowi 0,19% udziału całkowitej
emisji na terenie gminy.

I.8. Działania planowane do 2020 roku
Długoterminowa strategia Gminy Głogówek do 2020 r. będzie obejmować działania
polegające na:


termomodernizacji budynków użyteczności publicznej,



termomodernizacji budynków sektora mieszkaniowego,



zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy,



ograniczeniu zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej,



zwiększeniu efektywności energetycznej,



zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora transportu.

Efekty planowanych działań do 2020 r. przedstawiają się następująco:
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prognozowane oszczędności energii na poziomie 3823 MWh/rok w roku 2020, co
pozwoli na uzyskanie wskaźnika oszczędności na poziomie 1,39% w roku 2020 w
stosunku do roku bazowego 2013;



prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych o 10425 MWh/rok w
roku 2020, co pozwoli na uzyskanie wzrostu o 126,80 % w stosunku do roku bazowego
i uzyskanie wskaźnika 6,89% produkcji energii finalnej z odnawialnych źródeł energii;



prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 8516 Mg/rok w roku 2020, co pozwoli
na uzyskanie wskaźnika redukcji na poziomie 8,56% w roku 2020 w stosunku do roku
bazowego 2013;

I.9. Finansowanie inwestycji ujętych w planie
W rozdziale zawarto informacje niezbędne w zakresie finansowania zewnętrznego inwestycji
zawartych w planie. Opisano możliwości jakie dają dostępne obecnie na rynku:
1

Środki krajowe, w tym pochodzące z:
a) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
b) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
c) Banku Gospodarstwa Krajowego;
d) Banku Ochrony Środowiska.

2

Środki europejskie, w tym pochodzące z:
a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
b) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
c) Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Europejskiego Obszaru
Gospodarczego
d) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
e) Program Interreg Europa Środkowa (2014-2020)

I.10. Oddziaływanie na środowisko
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek nie wyznacza ram dla późniejszej
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a realizacja
postanowień tego dokumentu, przy przestrzeganiu odpowiednich procedur bezpiecznego
postępowania oraz przepisów bhp, nie powinna spowodować wystąpienia ryzyka dla zdrowia
ludzi oraz środowiska naturalnego. Ponadto wszelkie ustalenia zawarte w ww. dokumencie
dotyczą obszaru mieszczącego się wyłącznie w obszarze Gminy Głogówek. Program
w swoich założeniach i celach nie będzie oddziaływał transgranicznie.
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II. CZĘŚĆ OGÓLNA OPRACOWANIA
II.1.

Podstawa opracowania

Podstawą do opracowania tego dokumentu i określenia jego celów były:


Dyrektywa 3x20, wskazującą na najważniejsze podstawy tego dokumentu:
o

redukcję emisji gazów cieplarnianych,

o

zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,

o

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



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



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

obiektów

użyteczności

publicznej

-

Plany

gospodarki

niskoemisyjnej.


Dokumenty wskazujące na zjawisko emisji obowiązujące na terenie Gminy Głogówek.

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

II.2.
Zakres

Zakres opracowania
Planu

gospodarki

niskoemisyjnej

dla

Gminy

Głogówek

jest

zgodny

z postanowieniami, przyjętego w 2008 r. przez UE pakietu klimatyczno-energetycznego,
którego podstawowe cele to:
1. redukcja emisji CO2 o 20% w roku 2020 w porównaniu do 1990 r.,
2. wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE z obecnych 8,5 do 20% w 2020
r.; dla Polski ustalono wzrost z 7 do 15%,
3. zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%.
Zakres Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek obejmuje m.in.:
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1. ocenę aktualnego stanu środowiska wraz z identyfikacją obszarów problemowych,
2. stworzenie bazy emisji CO2 w oparciu o inwentaryzację źródeł ciepła na terenie Gminy,
3. wskazanie optymalnych działań i zadań na okres objęty planem,
4. monitoring emisji CO2 na terenie Gminy,
5. określenie poziomu redukcji CO2 w stosunku do roku bazowego,
6. określenie redukcji zużycia energii finalnej,
7. określenie tendencji zużycia energii ze źródeł odnawialnych,
8. plan wdrażania programu z uwzględnieniem jego monitorowania,
9. przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw
gazowych i ich źródła finansowania.

II.3.

Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest m.in.:
Wskazanie działań służących poprawie jakości powietrza w Gminie Głogówek
W niniejszym opracowaniu zawarto ocenę jakości powietrza w Gminie Głogówek, poprzez
zwrócenie uwagi na problem emisji CO2 oraz określenie działań w zakresie obniżenia jej
poziomu. Temat uwzględnia emisję zanieczyszczeń, pochodzącą ze źródeł w obiektach jednoi wielorodzinnych,

budynków

użyteczności

publicznej

oraz

udział

zanieczyszczeń

przemysłowych i komunikacyjnych. Inwentaryzacja źródeł emisji oraz jej analiza umożliwiają
wskazanie zadań proponowanych do osiągnięcia założonych celów.
Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych
i mieszkaniowych.
Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych
i mieszkaniowych rozumiane jest z jednej strony jako określenie obszarów, w których istnieją
nadwyżki w zakresie poszczególnych systemów przesyłowych na poziomie adekwatnym
do potrzeb, a z drugiej jako analiza możliwości rozumianych na poziomie rezerw terenowych,
wynikających z kierunków rozwoju Gminy Głogówek.
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Umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej.
Istotą maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej jest określenie stanu aktualnego,
a następnie ocena możliwości rozwojowych. Ważne jest więc podanie elementów
charakterystycznych poszczególnych gałęzi energetyki odnawialnej, w tym m.in.: potencjału
energetycznego, lokalizacji, możliwości rozwojowych oraz aspektów prawnych.
Zwiększenie efektywności energetycznej.
Założona racjonalizacja użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, a także
podjęte działania termomodernizacyjne sprowadzają się do poprawy efektywności
energetycznej wykorzystania nośników energii przy jednoczesnej minimalizacji szkodliwego
oddziaływania na środowisko.

II.4. Cele strategiczne i szczegółowe gospodarki niskoemisyjnej
Z celów stanowiących podstawę do przygotowania opracowania jakim jest Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej wynikają cele strategicznej stanowiące podstawę do określenia działań
związanych z efektywnością energetyczną na terenie gminy. Poniżej przedstawiono schemat
struktury celów gospodarki niskoemisyjnej Gminy Głogówek.
Rysunek 1 Schemat celów strategicznych i szczegółowych gospodarki niskoemisyjnej

CEL STRATEGICZNY
Poprawa jakości życia na terenie Gminy Głogówek
poprzez prowadzenie racjonalnego gospodarowania
zasobami i energią.

CEL
SZCZEGÓŁOWY 1:
Redukcja emisji
CO2 w Gminie
Głogówek

CEL
SZCZEGÓŁOWY 3:
CEL
Zwiększenie
SZCZEGÓŁOWY 2:
efektywności
Zwiększenie udziału
energetycznej
wykorzystania
w obiektach
energii odnawialnej
zlokalizowanych na
na terenie Gminy
terenie Gminy
Głogówek
Głogówek

CEL
SZCZEGÓŁOWY 4:
Redukcja
zanieczyszczeń do
powietrza

Źródło: Opracowanie własne
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II.4.1. Cel strategiczny
Cel strategiczny został określony jako:
Poprawa jakości życia na terenie Gminy Głogówek poprzez prowadzenie racjonalnego
gospodarowania zasobami i energią.
Cel strategiczny w wyżej zaproponowanej postaci stanowi podstawę do opracowania celów
szczegółowych, które będą odpowiadać na wymagania postawione przed jednostkami
samorządowymi przez pakiet klimatyczno-energetyczny, a także dyrektywy 3x20.
Podstawowymi założeniami dla celu głównego gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy
Głogówek są:


redukcja emisji gazów cieplarnianych,



zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,



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

Niniejsze opracowanie ma na celu określenie wartości i sposobów redukcji emisji gazów
cieplarnianych do roku 2020, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
oraz redukcji energii finalnej na terenie Gminy Głogówek.
Efekty planowanych działań do 2020 r. przedstawiają się następująco:


prognozowane oszczędności energii na poziomie 3823 MWh/rok w roku 2020, co
pozwoli na uzyskanie wskaźnika oszczędności na poziomie 1,39% w roku 2020 w
stosunku do roku bazowego 2013;



prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych o 10425 MWh/rok w
roku 2020, co pozwoli na uzyskanie wzrostu o 126,80 % w stosunku do roku bazowego
i uzyskanie wskaźnika 6,89% produkcji energii finalnej z odnawialnych źródeł energii;



prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 8516 Mg/rok w roku 2020, co pozwoli
na uzyskanie wskaźnika redukcji na poziomie 8,56% w roku 2020 w stosunku do roku
bazowego 2013;

II.4.2. Cele szczegółowe
Określone zostały 4 cele szczegółowe dla terenu Gminy Głogówek. Należą do nich:
1. Redukcja emisji CO2 w Gminie Głogówek,
2. Zwiększenie udziału wykorzystania energii odnawialnej na terenie Gminy Głogówek,
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3. Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach zlokalizowanych na terenie
Gminy Głogówek,
4. Redukcja zanieczyszczeń do powietrza.
Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Głogówek
Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Głogówek możliwa będzie dzięki zmniejszeniu
emisji CO2 pochodzącej ze źródeł w obiektach jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynkach
użyteczności publicznej oraz przemysłowych i komunikacyjnych. Z celu wynika ogół działań
związanych z obniżeniem emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Głogówek.
Zwiększenie udziału wykorzystania energii odnawialnej na terenie Gminy Głogówek
Cel stanowi wspieranie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii, a także
wykorzystanie możliwie jak największej ilości dostępnych nowoczesnych technologii
służących zwiększeniu niezależności energetycznej na terenie Gminy Głogówek zarówno
osób fizycznych, przedsiębiorstw, jak i obiektów użyteczności publicznej.
Realizacja tego celu szczegółowego będzie możliwa poprzez podejmowanie działań

w

postaci:
1. Udzielania

pomocy

przy

pozyskiwaniu

wsparcia

finansowego

przez

mieszkańców i pozostałe podmioty z terenu Gminy Głogówek na inwestycje
związane z wykorzystaniem ekologicznych i odnawialnych źródeł energii
w budynkach

mieszkalnych,

przemysłowych

i

usługowych

(np.

poprzez

funkcjonowanie tzw. punktu informacyjnego w Gminie).
2. Wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności
publicznej.
3. Podejmowanie współpracy z przedsiębiorcami, którzy budują i finansują inwestycje
z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Głogówek.
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach zlokalizowanych na terenie
Gminy Głogówek
Cel stanowi, iż niezbędne jest podejmowanie spójnych działań zwiększających efektywność
energetyczną na terenie Miasta zarówno inwestycyjnych, jak i nieinwestycyjnych. Konieczna
jest realizacja inwestycji wykorzystujących nowoczesne technologie i materiały zwiększające
efektywność energetyczną obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta. Ponadto niezbędne
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jest zwiększanie świadomości ekologicznej poprzez regularne kampanie promocyjne i akcje
informacyjne.
Redukcja zanieczyszczeń do powietrza
Działania ujęte w planie oraz ich kierunki zachowują zgodność z Programem Ochrony
Powietrza dla Województwa Opolskiego. Rozwinięciem tego celu są zaproponowane w ww.
dokumencie działania niezbędne do przywrócenia standardów jakości powietrza.

II.5.

Aspekty organizacyjne i finansowe

II.5.1. Struktura organizacyjna
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek jest dokumentem strategicznym
wyznaczającym kierunki działań i cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych,
podwyższenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Najistotniejszym

elementem

Planu

jest

etap

wdrożeniowy,

obejmujący

wpisane

w harmonogramie inwestycje i zadania, za realizację którego odpowiedzialny jest Burmistrz
Głogówka. To na nim spoczywa odpowiedzialność realizowanej polityki ekologicznej Gminy i
od realizacji założeń wpisanych do Planu zależy wpływ na życie mieszkańców i środowisko
naturalne omawianego obszaru.
Realizacja poszczególnych zadań wskazanych w Planie i Wieloletniej Prognozie Finansowej
zostanie każdorazowo poprzedzona stworzeniem szczegółowych planów z wyznaczeniem
odpowiedzialnych osób i harmonogramu realizacji. Ponadto, obejmować będzie, jeśli to
konieczne, przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko wraz z propozycją działań
ograniczających ewentualny, negatywny wpływ. W celu stworzenia niezbędnego nadzoru
organizacyjnego i monitoringu działań, możliwe jest powołanie, początkowo jednostki,
a docelowo, zespołu koordynującego.
Osoba odpowiedzialna, pełniąca rolę koordynatora, powinna cechować się znajomością
problematyki środowiskowej i energetycznej, a także zajmować się systemem zarządzania
energią w Gminie. Do jej bezpośrednich zadań, oprócz nadzoru nad realizacją założeń Planu
poprzez podmioty zależne, jak i działania Gminy, będzie również współpraca i wsparcie nad
inwestycjami przedsiębiorstw, podmiotów niezależnych i działaniami własnymi mieszkańców.
Niezbędne jest również aby koordynator systematycznie pozyskiwał i aktualizował informacje
dotyczące zużycia energii jak i emisji gazów cieplarnianych we wspólnej bazie dla obszaru
Gminy Głogówek. Dodatkowymi zadaniami koordynatora będzie raportowanie postępów prac
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związanych z wdrażaniem zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z monitoringiem
dostępności zewnętrznych źródeł finansowania i prowadzeniem akcji informacyjnej wśród
mieszkańców.
Niezależnie, wszystkie jednostki podległe Burmistrzowi Głogówka, powinny uwzględniać
zapisy Planu w działaniach przez nie realizowane, a także we wszystkich tworzonych, bądź
współtworzonych, dokumentach strategicznych, planistycznych, zapisach prawa lokalnego i
wewnętrznych regulaminach czy instrukcjach. Rolą koordynatora będzie prowadzenie
regularnych szkoleń i stworzenie, w razie potrzeby, w ramach struktury organizacyjnej,
dodatkowych jednostek odpowiedzialnych za wskazany obszar interwencyjny lub inwestycję.
Te osoby będą współtworzyć zespół doradczy odpowiedzialny za gospodarkę niskoemisyjną
na terenie Gminy.
Realizacja polityki gospodarki niskoemisyjnej zakłada wykorzystanie personelu pracującego w
Urzędzie Gminy i jednostkach podległych, a także współpracę z organizacjami pozarządowymi
i fundacjami zajmującymi się pokrewną tematyką na obszarze Gminy. Możliwe jest również
jednak wykorzystanie doradców zewnętrznych, wyspecjalizowanych firm konsultingowych i
jednostek komercyjnych w celu prowadzenia kompleksowych działań i uzyskania najlepszych
możliwych rezultatów wdrożeniowych.
Planowane stworzenie odpowiedniej struktury organizacyjnej nastąpi w terminie pół roku od
momentu uchwalenia Planu. Planowane jest w pierwszym etapie, aby zakres obowiązków
osoby koordynatora został przypisany dla osoby zatrudnionej w Urzędzie Miejskim w
Głogówku. Możliwe jest w późniejszym etapie zatrudnienie dodatkowej osoby bądź zlecenia
zadań doradcom zewnętrznym, co wymagać będzie przeprowadzenia procedury konkursowej
bądź ogłoszenia zapytania ofertowego na tego typu firmę z określeniem nakładów
finansowych przeznaczonych na ten cel. W przyszłości, w przypadku wystąpienia takiej
potrzeby możliwe jest utworzenie zespołu koordynującego, którym zarządzać będzie
koordynator, a w jego skład wejdą pracownicy Referatów bądź Jednostek, w których
realizowane będą poszczególne inwestycje.
Współpraca zespołu zajmującego się planem gospodarki niskoemisyjnej, a osoby
koordynującej będzie odbywała się na zasadzie comiesięcznych spotkań w celu aktualizacji i
monitorowania wdrażanych zadań. Na etapie bardziej zaawansowanych prac nad danym
działaniem konieczna będzie ścisła współpraca z zarządcą budynku lub osobą odpowiedzialną
ze strony zarządcy za sprawy techniczne i inwestycyjne. Odpowiednio zmieniona struktura
19 | S t r o n a
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek

Id: F2A0E60C-EF4D-4200-92D8-86BF35D4C7A6. Podpisany

Strona 19

organizacyjna pozwoli na lepszą współpracę pomiędzy komórkami w Urzędzie, a także
pomiędzy jednostkami będącymi w zasobach gminnych.

II.5.2. Budżet i źródła finansowania inwestycji
Finansowanie inwestycji i działań zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej pochodzić
będzie ze środków własnych Gminy, jak i ze środków zewnętrznych w ramach pozyskanych
dotacji lub współpracy ponadregionalnej. Niezbędne nakłady finansowe ujęte zostaną
w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w budżecie Gminy, a pozyskiwane środki
zewnętrzne zależeć będą od wdrażanych programów dotacyjnych.
W związku z brakiem możliwości zaplanowania w sposób sztywny wydatków, szczegółowe
kwoty ujęte w Planie są przewidziane na realizację zadań krótkoterminowych i powinny być,
wraz z zapisami Planu, aktualizowane w oparciu o przeprowadzone analizy i wyceny
poszczególnych

inwestycji.

Aktualizacja

nakładów

finansowych

i

harmonogramu

wdrożeniowego wynikać może również z pojawiających się możliwości dotacyjnych lub
pożyczkowych ze źródeł zewnętrznych.
W ramach corocznego planowania budżetu Gminy, osoba koordynująca we współpracy
z wszystkimi jednostkami odpowiedzialnymi zobowiązani są do zabezpieczenia środków
w danym roku na wskazany w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej cel, a w przypadku
wystąpienia nadwyżek lub braków budżetowych będą one odpowiednio modyfikowane.

II.5.3. Plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji
Plan

gospodarki

niskoemisyjnej

jest

dokumentem

podlegającym

bieżącej

ocenie

i regularnemu monitoringowi z uwagi na jego istotny wpływ na politykę środowiskową
i inwestycje. Zalecane jest sporządzenie, najlepiej corocznych, a przynajmniej raz na dwa lata,
sprawozdań, w których zostanie wskazana obecny stan realizacji, określony stan środowiska
łącznie z zużywaną energią elektryczną i emisją gazów cieplarnianych, a także prognozowany
dalszy etap wdrażania zapisów i działań koordynujących.
Kluczową rolę w monitoringu i weryfikacji będzie pełnił koordynator, który, dzięki prowadzonej
bazie i systemowi zarządzania energią, jest w stanie na bieżąco sporządzać raporty, a także
ocenić postęp wdrażania wpisanych w Planie zadań.
Wskazane jest, aby co najmniej, raz na cztery lata, sporządzana była inwentaryzacja
monitorująca, stanowiącą załącznik do raportu wdrażania Planu. Opracowanie inwentaryzacji
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monitoringowych pozwala na ocenę dotychczasowych efektów realizowanych działań
i stanowi podstawę do aktualizacji Planu.
Raport wraz w wynikami inwentaryzacji informować będzie o działaniach zrealizowanych oraz
ich wpływie na zużycie energii i wielkość emisji dwutlenku węgla wraz z uwzględnieniem
wielkości oszczędności energii, zwiększenia produkcji z odnawialnych źródeł energii i redukcji
emisji dwutlenku węgla. Odpowiednio sporządzony raport stanowi podstawę do analizy
wdrażania zapisów, a tym samym ocenę z realizacji założonych celów i może posłużyć do
podjęcia przez Gminę decyzji o konieczności przeprowadzenia aktualizacji Planu.
Raport będzie zawierał informacje w postaci:
1. Odniesienie się do ogólnych celów wskazanych w PGN
a. Przywołanie celów,
b. Aktualny stan realizacji celów (na podstawie wskaźników monitorowania).
2. Opis stanu realizacji PGN:
a. Przydzielone środki i zasoby do realizacji.
b. Realizowane działania.
c. Napotkane problemy w realizacji.
3. Wyniki inwentaryzacji emisji:
a. Jeżeli będzie prowadzona w okresie od przeprowadzenia ostatniego raportu
b. Podsumowanie

aktualnej

inwentaryzacji

emisji

i

porównanie

jej

z inwentaryzacją bazową.
4. Ocena realizacji oraz propozycja działań korygujących:
5. Stan realizacji działań:
a. Zestawienie aktualnie osiąganych rezultatów zrealizowanych działań.
Monitoring, sprawozdanie z wdrożenia Planu opiera się na:
1. otrzymanych oszczędnościach energii na podstawie audytów energetycznych,
2. monitorowaniu rzeczywistego zużycia energii elektrycznej, ciepła, paliw kopalnych oraz
wody w budynkach użyteczności publicznej,
3. monitorowaniu zużycia energii elektrycznej zużytej na oświetlenie uliczne.
Główne wskaźniki służące do monitorowania realizacji planu to:
1. Roczne oszczędności energii finalnej (w MWh),
2. Roczna produkcja energii z OZE (w MWh),
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3. Roczna redukcja emisji CO2 (w Mg).
Tabela 1 Proponowane wskaźniki monitoringu realizacji planowanych działań

Nazwa wskaźnika

Jednostka

Wartość wskaźnika

MWh/rok

3823

MWh/rok

10425

Mg/rok

8516

Roczna oszczędność
energii finalnej
Roczna produkcja energii
z OZE
Roczna reedukacji emisji
CO2

Źródło: Opracowanie własne.

Każda wskazana w Planie inwestycja może, ponadto, mieć ustalony dodatkowy wskaźnik
monitorowania, stanowiący element wspierający dla wskaźników wymienionych w tabeli
powyżej. Jednak ustalenie tych kryteriów powinno odbywać się indywidualnie w zależności od
specyfiki, zakresu i uwarunkowań danej inwestycji.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem, który powinien odpowiadać na realne
potrzeby mieszkańców, zarządców nieruchomości, a także gestorów i władz Gminy i być
dostosowywany do zmieniających się warunków środowiskowych i ekonomicznych
wspomnianych jednostek. Dlatego też niezbędna jest procedura monitorowania wdrażania
zapisów Planu jak i przeprowadzanie bieżącej oceny możliwych źródeł finansowania inwestycji
i ewentualnie, wprowadzania nowych działań. Ponadto, współpraca z organizacjami
pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, która leżeć będzie w kompetencjach osoby
koordynującej wdrażanie Planu, a także przeprowadzane działania edukacyjne mogą wymusić
konieczność dodania lub doprecyzowania założeń. Niezbędne jest więc nadzorowanie i
zbieranie informacji na temat wskaźników monitorowania, możliwe poprzez bazę emisji. W
trakcie realizacji założeń planu będzie istniała możliwość jego aktualizowania w związku ze
zmianami wynikającymi z bieżących potrzeb w zakresie działań inwestycyjnych, a także
technicznej i organizacyjnej możliwości wykonania założonych planów. Odpowiednio
prowadzona i aktualizowana baza emisji pozwoli, każdorazowo, na stworzenie raportu z
oceny, a także na analizę rejonów Gminy z potencjalnym ryzykiem braku spełnienia norm
środowiskowych w zakresie ochrony powietrza.
W związku z powyższym wskaźniki określone jako cele dla realizacji gospodarki
niskoemisyjnej mogą się zmieniać w czasie obowiązywania i realizacji planu. Zmiany te będą
wynikały z bieżących potrzeb oraz możliwości finansowych.
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Zapisy przedstawione w harmonogramie realizacji działań Planu obejmują zadania
przewidziane do realizacji w latach 2016-2020 stąd konieczne jest sporządzenie w roku 2018
raportu z oceną bieżącego etapu wdrożenia zapisów planu, a także określenie osiągniecia
celów w zakładanych inwestycjach. Ponadto, dzięki doświadczeniu w przeprowadzonej
ankietyzacji w celu sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2016-2020,
możliwe będzie wykorzystanie materiałów i ankiet w celu określania, rok rocznie, zużycia
energii końcowej, a także oceny wprowadzanych rozwiązań termomodernizacyjnych i
inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii.
W przypadku wystąpienia konieczności aktualizacji w zakresie zmiany Planu wynikającej z
corocznego raportowania postępów uzyskiwania wskaźników, a także corocznej aktualizacji
danych pozyskiwanych od interesariuszy, a także uwag mieszkańców, osoba koordynująca
określi i oceni zasadność wprowadzania aktualizacji wraz z przekazaniem informacji
Burmistrzowi i Radzie Miejskiej. Aktualizacja dokumentu, może zostać również powierzona
doradcy zewnętrznemu lub firmie wykonawczej w miarę wystąpienia potrzeb lub sygnałów od
osób będących w składzie zespołu, a także osób odpowiedzialnych za działania wskazane w
harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Podjęcie odpowiednich działań z ewentualnym zleceniem wykonania aktualizacji wynikać
będzie z decyzji Burmistrza i Rady Miejskiej z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych
procedur środowiskowych, przeprowadzenia ankietyzacji i zebrania zaktualizowanych danych.
W przypadku konieczności aktualizacji dokumentu niezbędne będzie podjęcie nowej uchwały
Rady Miejskiej dla pozytywnie zaopiniowanego dokumentu przez odpowiednie Jednostki i
Organy.
Pomimo możliwych aktualizacji terminy raportów określonych w celu realizowania właściwego
monitoringu realizacji PGN nie będą ulegały zamianie ze względu na uchwalanie kolejnych
wersji dokumentu. Niezależne od ilości wprowadzonych aktualizacji terminy będą liczone od
przyjęcia pierwotnej wersji PGN.

II.6.

Identyfikacja interesariuszy

W opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek włączyło się wiele
podmiotów instytucjonalnych, prywatnych oraz osób fizycznych. Interesariusze ci, przede
wszystkim, przekazywali niezbędne do stworzenia Planu i bazy inwentaryzacji emisji
informacje, w tym także informacje o planowanych inwestycjach, które opisane zostały
w dalszej części Planu. Dla zaktywizowania prowadzono akcję promocyjną, w ramach której
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rozprowadzono ulotki i plakaty dotyczące PGN. Ponadto utrzymywany był stały kontakt
z interesariuszami, w tym drogą elektroniczną. Udział interesariuszy nie ogranicza się jednak
tylko do przekazywania informacji. Są oni odpowiedzialni za realizację działań, które opisane
zostały w niniejszym Planie.
Poniżej przedstawiono listę głównych interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:
1. Władze gminy - Gmina jako Zleceniodawca Planu i główny podmiot odpowiedzialny
za jego wykonanie.
2. Zarządcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych - zarządcy przekazywali
informacje na temat stanu budynków oraz planowanych inwestycjach;
3. Gestorzy systemów energetycznych – przekazywali informacje na temat zużycia
energii cieplnej i paliw, stanu technicznego istniejącej infrastruktury oraz planowanych
inwestycji;
4. Mieszkańcy i przedsiębiorcy z terenu gminy - mieszkańcy przekazali informacje na
temat stanu technicznego zamieszkiwanych budynków, prywatnych środków
transportu, ich charakterystyki oraz zużywanych nośników energetycznych.
W ramach prowadzonych prac nad opracowaniem, zwrócono się do przedsiębiorców,
mieszkańców i jednostek zainteresowanych rozwojem gospodarki niskoemisyjnej, w tym
gestorów sieci energetycznych na obszarze Gminy. Pozyskane informacje na temat
planowanych inwestycji czy obecnego zużycia energii zostały wykorzystane do wykonania
Planu. Jednocześnie, Gmina, jako Wykonawca Planu, nie ma możliwości wpłynięcia na
podmiotu, które nie są zainteresowane wspieraniem i realizacją Planu. Wskazane jest jednak
aby okresowo prowadzić akcje informacyjną mającą na celu przybliżenie potencjalnym
interesariuszom korzyści płynące z Planu, a także stworzenie możliwości zaktualizowania jego
zapisów.
Jednocześnie, na etapie wdrażania zapisów Planu zaplanowane zostały konsultacje z
potencjalnymi interesariuszami dotyczące wprowadzania zmian bądź korekt do istniejącego
planu. Konsultacje prowadzone będą w formie listownej, jak również zorganizowane zostaną
spotkania dla mieszkańców, przedsiębiorców, zarządców wspólnot i spółdzielni, a także
gestorów sieci energetycznych, które zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego, a także w lokalnych mediach. Podczas spotkania przedstawione zostaną etapy
wdrażania Planu, wraz z ewentualną korektą bądź aktualizacją przewidzianych do realizacji
działań przez interesariuszy. Jednocześnie, przedstawiona zostanie możliwość przekazania
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planowanych do realizacji działań lub wskazania potrzeb inwestycyjnych, które zostaną
przekazane do odpowiednich jednostek lub zespołów zajmujących się daną tematyką w
Urzędzie Miejskim w Głogówku, a także do Władz Gminy. Po przeprowadzeniu spotkań z
interesariuszami przekazane wnioski będą podstawą do wykonania raportu z wdrażania Planu,
a w przypadku wystąpienia takiej konieczności, do aktualizacji całego opracowania.
W ramach przeprowadzanych spotkań realizowane będą również działania z zakresu edukacji
ekologicznej mieszkańców i podmiotów zaangażowanych w politykę niskoemisyjną na
obszarze Gminy. Spotkania prowadzone będą przez osobę koordynatora w ramach
materiałów edukacyjnych dostępnych na portalach o tematyce ekologicznej, w tym stronach
Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Po przeprowadzeniu spotkań z interesariuszami przekazane wnioski będą podstawą do
wykonania raportu z wdrażania Planu, a w przypadku wystąpienia takiej konieczności, do
aktualizacji całego opracowania. Ostateczna wersja dokumentu zostanie rozesłana w formie
elektronicznej dla zainteresowanych podmiotów, które przekażą taką chęć podczas spotkania
lub w innej formie zakomunikują ją osobie koordynującej. Po ostatecznej akceptacji
Aktualizacja Planu przekazana zostanie pod obrady Rady Miejskiej i wdrożona do
zatwierdzenia.
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III. ZGODNOŚĆ

PLANU

GOSPODARKI

NISKOEMISYJNEJ

Z

DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI
III.1. Zgodność

Planu

Gospodarki

Niskoemisyjnej

z

unijnymi

dokumentami strategicznymi
III.1.1. Strategia „Europa 2020”
Dokument ten jest dziesięcioletnią strategią Unii Europejskiej, zapoczątkowaną w 2010 r., na
rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Dla oceny postępów z realizacji założeń strategii
przyjęto w niej pięć głównych celów dla całej UE do osiągnięcia do 2020 r., obejmujących:
1. zatrudnienie,
2. badania i rozwój,
3. zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii,
4. edukację,
5. integrację społeczną i walkę z ubóstwem.
Strategia zawiera również siedem tzw. inicjatyw przewodnich, w oparciu o które UE i władze
państw członkowskich będą nawzajem uzupełniać swoje działania w kluczowych dla strategii
obszarach. W każdym z tych obszarów wszystkie państwa członkowskie wyznaczyły z kolei
własne cele krajowe.
Jednym z priorytetów strategii jest zrównoważony rozwój oznaczający m.in.:
1. budowanie

bardziej

konkurencyjnej

gospodarki

niskoemisyjnej

korzystającej

z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny,
2. ochronę środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i
zapobieganie utracie bioróżnorodności,
3. wprowadzenie efektywnych, inteligentnych sieci energetycznych,
4. pomoc społeczeństwu w dokonywaniu świadomych wyborów.
Unijne cele służące zapewnieniu zrównoważonego rozwoju obejmują:
1. ograniczenie do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu
z 1990 r.,
2. zwiększenie do 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych (dla Polski celem
obligatoryjnym jest wzrost udziału OZE do 15%),
3. dążenie do zwiększenia efektywności wykorzystania energii o 20%.
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Działania związane z realizacją celów oraz innych inicjatyw spadają w dużej mierze na
jednostki samorządu terytorialnego, które mogą odnieść największe sukcesy korzystając ze
zintegrowanego podejścia w zarządzaniu środowiskiem miejskim poprzez przyjmowanie
długo- i średnioterminowych planów działań i ich aktywną realizację.

III.1.2. Zgodność z dyrektywami UE
W poniższej tabeli zaprezentowano zgodność założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z
wybranymi Dyrektywami UE.
Tabela 2 Zgodność założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z wybranymi Dyrektywami UE

Dyrektywa

Cele główne i działania


Dyrektywa 2002/91/WE
o charakterystyce
energetycznej budynków
Dyrektywa 2003/87/WE
ustanawiająca program
handlu uprawnieniami
do emisji gazów
cieplarnianych na
obszarze Wspólnoty







Dyrektywa EC/2004/8
o promocji
wysokosprawnej
kogeneracji





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

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






Ustanowienie minimalnych wymagań
energetycznych dla nowych i remontowanych
budynków
Certyfikacja energetyczna budynków
Kontrola kotłów, systemów klimatyzacji i instalacji
grzewczych
Ustanowienie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych na obszarze Wspólnoty
Promowanie zmniejszenia emisji gazów
cieplarnianych w sposób opłacalny i ekonomicznie
efektywny
Zwiększenie udziału skojarzonego wytwarzania
energii elektrycznej i ciepła (kogeneracji)
Zwiększenie efektywności wykorzystania energii
pierwotnej i zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych
Promocja wysokosprawnej kogeneracji i korzystne
dla niej bodźce ekonomiczne (taryfy)
Projektowanie i produkcja sprzętu i urządzeń
powszechnego użytku o podwyższonej sprawności
energetycznej
Ustalanie wymagań sprawności energetycznej na
podstawie kryterium minimalizacji kosztów
w całym cyklu życia wyrobu (koszty cyklu życia
obejmują koszty nabycia, posiadania i wycofania
z eksploatacji)
Zmniejszenie od 2008r. zużycia energii końcowej o
1%, czyli osiągnięcie 9% w 2016r.
Obowiązek stworzenia i okresowego uaktualniania
Krajowego planu działań dla poprawy efektywności
energetycznej

Źródło: Opracowanie własne
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III.2. Zgodność

Planu

Gospodarki

Niskoemisyjnej

z

krajowymi

dokumentami strategicznymi
III.2.1. Polityka

ekologiczna

państwa

na

lata

2009-2012

z perspektywą

do roku 2016
Kierunkami wyznaczonymi przez „Politykę ekologiczną Polski” utworzoną w 2008 roku są:
1. uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych,
2. aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska,
3. zarządzanie środowiskowe,
4. udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska,
5. rozwój badań i postęp techniczny,
6. odpowiedzialność za szkody w środowisku,
7. aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym.
Jak wskazują autorzy dokumentu po 1988 r. uczyniony został ogromny postęp w redukcji emisji
zanieczyszczeń atmosfery. W latach 1988-2005 emisję SO2 zmniejszono o 65%, emisję pyłu
o 80%, emisję tlenków azotu o 45%, tlenku węgla i dwutlenku węgla o 30%, a emisję metali
ciężkich – ołowiu, kadmu, rtęci, arsenu i niklu o 38-60%. W dalszym ciągu jednak ciążą na
Polsce

zobowiązania

prawne

(krajowe

i

międzynarodowe)

związane

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

III.2.2. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala
nowoczesności
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności,
zwana dalej DSRK, przyjęta została Uchwałą nr 16 Rady Ministrów dnia 5 lutego 2013 roku.
Analizowany dokument - DSRK, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) (art.
9 ust. 1) – określa główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego
kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zasady
zrównoważonego rozwoju, obejmującym okres co najmniej 15 lat. Stanowi najszerszy
i najbardziej ogólny element nowego systemu zarządzania rozwojem kraju, którego założenia
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zostały określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
kraju oraz przyjętym przez Radę Ministrów dnia 27 kwietnia 2009 r. dokumencie Założenia
systemu zarządzania rozwojem Polski. W przypadku tej Strategii to okres prawie 20 lat, gdyż
przyjętym przy jej konstruowaniu horyzontem czasowym jest rok 2030.
Proponowane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej inwestycje, zmierzają bezpośrednio do
realizacji celu głównego, przedstawionego w DSRK, którym jest poprawa jakości życia
Polaków. Osiągnięcie tego celu powinno być mierzone, z jednej strony, wzrostem produktu
krajowego brutto (PKB) na mieszkańca, a z drugiej – zwiększeniem spójności społecznej oraz
zmniejszeniem nierównomierności o charakterze terytorialnym, jak również skalą skoku
cywilizacyjnego społeczeństwa oraz innowacyjności gospodarki w stosunku do innych krajów.
Istotą realizacji wskazanego wyżej celu głównego DSRK, jest między innymi wdrożenie
założeń inwestycyjnych sugerowanych w takich gminnych dokumentach, jak analizowany Plan
Gospodarki

Niskoemisyjnej,

zawierający

propozycje

projektów

zgodnych

z

celami

strategicznymi i kierunkami interwencji w obszarze konkurencyjności i innowacyjności,
w szczególności celu 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona
i poprawa stanu środowiska. Realizacji wskazanego wyżej celu, wyznaczono następujące
kierunki interwencji:
1. Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne;
2. Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych;
3. Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację kierunków
pozyskiwania gazu;
4. Realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce;
5. Integracja polskiego rynku elektroenergetycznego, gazowego i paliwowego z rynkami
regionalnymi;
6. Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii;
7. Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki;
8. Zwiększenie poziomu ochrony środowiska.

III.2.3. Strategia Rozwoju Kraju 2020.
Strategia Rozwoju Kraju 2020, zwana dalej SRK, dokument przyjęty Uchwałą nr 157 Rady
Ministrów w dniu 25 września 2012 roku, stanowi element nowego systemu zarządzania
rozwojem kraju, którego fundamenty zostały określone w znowelizowanej ustawie z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712,
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z późn. zm.) oraz w przyjętym przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2009 r. dokumencie Założenia
systemu zarządzania rozwojem Polski.
Program Gospodarki Niskoemisyjnej wykazuje zbieżność z zawartą w analizowanym
dokumencie Wizją Polski 2020, zgodnie z którą konkurencyjna gospodarka to gospodarka
dysponująca odpowiednimi, efektywnie wykorzystywanymi zasobami energii pozwalającymi
na dynamiczny wzrost. Do 2020 r. większość działań związanych z dywersyfikacją źródeł
i nośników energii wkroczy w decydującą fazę realizacji. Wzrost efektywności energetycznej
gospodarki oraz większe wykorzystanie źródeł odnawialnych sprzyjać będzie zmniejszaniu
emisji CO2 i realizacji zobowiązań wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego.
Warunkiem realizacji celów rozwojowych kraju, obok dostępu do energii, jest także przyjazne
człowiekowi środowisko, będące podstawą jego egzystencji i służące zaspokajaniu licznych
potrzeb. Wprowadzone zostaną nowoczesne rozwiązania służące racjonalnemu korzystaniu
z zasobów, przy równoczesnym zmniejszaniu oddziaływania działalności człowieka na
środowisko.
Realizacja założeń zawartych w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej w sposób ogólny
realizuje cel główny SRK, mianowicie, wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych,
społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój
kraju oraz poprawę jakości życia ludności. W sposób szczegółowy natomiast Program wpisuje
się w realizację celów Obszaru strategicznego II. Konkurencyjna gospodarka. W tym, w
szczególności Celu II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, zgodnie z zapisami
którego, osiągnięcie zrównoważonego rozwoju poprzez harmonijne połączenie wzrostu
gospodarczego z wymogami ochrony środowiska stanowić będzie dla Polski w najbliższym
dziesięcioleciu jedno z głównych wyzwań rozwojowych. Zachowanie zasobów przyrodniczych
w stanie niepogorszonym, a docelowo zwiększenie ich trwałości i jakości, nie może być
traktowane jako bariera w rozwoju kraju. Jest to warunek konieczny dla dalszej poprawy
jakości życia, realizacji prawa dostępu człowieka do środowiska w dobrym stanie.
Podstawowym zadaniem staje się z jednej strony sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na
surowce i energię, z drugiej zaś – znajdowanie takich rozwiązań, by maksymalnie ograniczyć
negatywny wpływ na środowisko, nie hamując przy tym wzrostu gospodarczego, ale kreując
nowe bodźce dla jego pobudzania, zwłaszcza na terenach niezurbanizowanych.
Realizacja Celu II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko SRK, następować będzie
poprzez wdrożenie następujących priorytetowych kierunków interwencji publicznej:
1. II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami;
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2. II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej;
3. II.6.3. Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii;
4. II.6.4. Poprawa stanu środowiska;
5. II.6.5. Adaptacja do zmian klimatu.
Program Gospodarki Niskoemisyjnej został przygotowany w zgodzie ze wszystkimi wyżej
wskazanymi kierunkami interwencji.

III.2.4. Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej
Opracowanie Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej,
zwanego dalej NPRGN, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku,
wynika z potrzeby przestawienia gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną. Takie podejście
ma głębokie uzasadnienie merytoryczne, z jednej strony odpowiada na wyzwania związane
ze zmianą klimatu, z drugiej zaś pozwala na stworzenie, w dłuższej perspektywie,
optymalnego modelu nowoczesnej materiałooszczędnej i energooszczędnej gospodarki
zorientowanej na innowacyjność i zdolną do konkurencji na europejskim i globalnym rynku.
Działaniem takim objęta będzie cała gospodarka przy zaangażowaniu wszystkich jej sektorów.
Jednym z wymiernych efektów tej transformacji będzie osiągnięcie efektu redukcyjnego emisji
gazów cieplarnianych i innych substancji, które powiązane będzie z racjonalnym
wydatkowaniem środków.
Realizacja założonych niniejszym Programem Gospodarki Niskoemisyjnej propozycji
inwestycyjnych w sposób klarowny prowadzi do realizacji celu głównego NPRGN, którym jest,
rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju.
Dla realizacji celu głównego, wyznaczone zostały następujące cele szczegółowe NPRGN:
1. Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii;
2. Poprawa efektywności energetycznej;
3. Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami;
4. Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych;
5. Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami;
6. Promocja nowych wzorców konsumpcji.
Realizacja projektów wskazanych Programem Gospodarki Niskoemisyjnej, wykazuje
bezpośrednią lub pośrednią komplementarność z wyżej wskazanymi celami szczegółowymi
NPRGN, co pozwoli w pełni realizować założenia niniejszego dokumentu.
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Należy również wspomnieć, iż wykonanie założeń inwestycyjnych Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej realizuje, nałożone na jednostki samorządu terytorialnego obowiązki
w zakresie efektywności energetycznej, które zostały określone ustawą przyjętą 15 kwietnia
2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 94, poz. 551 z późn.zm.). Ustawa ta reguluje
obowiązki i działania wynikające z Dyrektywy 2006/32/WE, w tym przede wszystkim:
1. zasady określenia końcowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią;
2. zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej;
3. zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej.

III.3. Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami
strategicznymi województwa opolskiego
III.3.1. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.
Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. jest najważniejszym regionalnym
dokumentem strategicznym. Do 2012 r. dokumentem wyznaczającym główne kierunki rozwoju
regionu była Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego z 2005 r.1 Efekty jej realizacji były
na bieżąco analizowane, a wyniki tych procesów wykorzystywane są dla potrzeb planowania
strategicznego w regionie.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zachowuje spójność ze Strategią Rozwoju Województwa
Opolskiego do 2020 r. w szczególności w odniesieniu do celu strategicznego nr 7 pn. Wysoka
jakość środowiska. Obejmuje on realizację celów operacyjnych do których należą:


7.1. Poprawa stanu środowiska poprzez rozwój infrastruktury technicznej,



7.2. Wspieranie niskoemisyjnej gospodarki,



7.3. Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i bioróżnorodności,



7.4. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych,



7.5. Przeciwdziałanie i usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych.

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


rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, w tym budowa, rozbudowa i modernizacja
głównych źródeł wytwarzania energii,
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wprowadzenie nowoczesnych, innowacyjnych technologii wytwarzania energii, w tym
propagowanie kogeneracji wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,



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



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



rozwój innowacyjnych technologii niskoemisyjnych (zgodnie z BAT87),



poprawa jakości powietrza – wdrażanie programów ochrony powietrza.

III.3.2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest podstawowym narzędziem
prowadzenia polityki przestrzennej na poziomie regionu, rozumianej jako celowe
oddziaływanie władz województwa na rozmieszczenie funkcji i przestrzenne różnicowanie
dynamiki rozwoju.
Głównym zadaniem Planu jest określenie przestrzennych uwarunkowań rozwoju oraz
kierunków

i

priorytetów

kształtowania

środowiska

przyrodniczego,

kulturowego

i

zurbanizowanego w ciągu najbliższych kilkunastu lat, w dostosowaniu do strategicznych
kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego województwa zawartych w Strategii Rozwoju
Województwa Opolskiego, z równoczesnym uwzględnieniem koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju.
Głównym celem polityki przestrzennej województwa opolskiego jest kształtowanie struktury
przestrzennej, która będzie pobudzała rozwój województwa, zapewniała konkurencyjność w
stosunku do otoczenia zewnętrznego i eliminowała niekorzystne różnice w warunkach życia
wewnątrz regionu.1
Wszystkie działania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są zgodne w swoich założeniach z
zasadami określonymi jako rozwinięcie głównej zasady polityki przestrzennej województwa
opolskiego, którą jest: racjonalizacja przestrzeni i równoważenie rozwoju uwzględniające

1

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, s.80
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niezbędną dynamizację rozwoju, tworzenie warunków wzrostu efektywności gospodarowania
i znacznej poprawy warunków życia mieszkańców2, a w szczególności:
1

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

2

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

3

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

4

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

5

zasadą racjonalnego gospodarowania i przekształcania obszarów rolnych i leśnych,

6

zasadą racjonalnego kształtowania stref aktywizacji gospodarczej uwzględniająca
prymat zrównoważonego rozwoju,

7

zasadą

humanizacji

procesu

restrukturyzacyjnego

przemysłu

uwzględniająca

efektywność gospodarki przy równoczesnym eliminowaniu występujących konfliktów w
środowisku,
8

zasadą kształtowania sieci osadniczej zapewniająca dominację kryteriów jakościowych
w zakresie warunków życia, ograniczania dysproporcji w tym zakresie między miastem
i wsią i między różnymi strefami obszarowymi, zapewnienia równego dostępu do pracy,
zamieszkania,

usług

i

wypoczynku,

zapewnienia

symbiozy

środowiska

zurbanizowanego, przyrodniczego i kulturowego,
9

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

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

2

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, s.80
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11 zasadą bezkolizyjnego rozwoju systemu komunikacyjnego w zakresie powiązań
zewnętrznych i wewnętrznych oparta na modernizacji i wyłączaniu uciążliwego ruchu
tranzytowego z obszarów intensywnie zabudowanych,
12 zasadą tworzenia korytarzy infrastruktury technicznej sprzyjająca ograniczaniu
uciążliwości dla otoczenia,
13 zasadą racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi w zlewniach,
14 zasadą racjonalnego gospodarowania zasobami geologicznymi i racjonalnej
eksploatacji surowców mineralnych i rekultywacji terenów zdegradowanych,
15 zasadą ekologizacji gospodarki odpadami,
16 zasadą rozwoju turystyki i rekreacji w dostosowaniu do pojemności środowiska
przyrodniczego i utrzymania predyspozycji dla rozwoju innych funkcji użytkowych,
17 zasadą bezpieczeństwa, w tym zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i
obronności w kształtowaniu struktur przestrzennych,
18 zasadą upowszechniania i wykorzystania zasobów energii odnawialnej.3

III.3.3. Program Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego na lata 20122015 z perspektywą do roku 2019
Dokument pn. "Program ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2012 – 2015 z
perspektywą do roku 2019" stanowi podstawę do przygotowania Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek. Zachowuje on spójność z celami i założeniami tego
dokumentu w zakresie ochrony środowiska i jego elementów. Jego podstawą prawną
opracowania jest art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. z 2008r. t.j. nr 25 poz. 150 z późn.zm.), które obligują Zarząd Województwa do
sporządzenia wojewódzkiego programu ochrony środowiska.
Podstawę opracowania celów strategicznych i strategii wdrożeniowych „Programu ochrony
środowiska województwa opolskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019”
stanowią dokumenty opracowane na szczeblu krajowym, w szczególności „Polityka
Ekologiczna Państwa na lata na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku
2016”oraz na szczeblu regionalnym dokumenty o znaczeniu strategicznym. Podstawą

3

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, s.80-81
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Programu jest jednak specyfika środowiska w województwie opolskim wyznaczająca kluczowe
obszary analizy objęte niniejszym opracowaniem.
Do celów systemowych określonych w dokumencie należą:
1. Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych,
2. Planowanie przestrzenne zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju,
3. Edukacja ekologiczna społeczeństwa,
4. Innowacyjność prośrodowiskowa.

III.3.4. Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na
przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz
poziomu

docelowego

benzo(a)pirenu

wraz

z

planem

działań

krótkoterminowych
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, przygotowanie i zrealizowanie Programu
ochrony powietrza wymagane jest dla stref, w których stwierdzono przekroczenia poziomów
dopuszczalnych lub docelowych, powiększonych w stosownych przypadkach o margines
tolerancji, choćby jednej substancji spośród określonych w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu.
Na obszarze województwa opolskiego, do przygotowania Programu ochrony powietrza,
zakwalifikowano strefę opolską ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu
zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Niniejsze opracowanie dotyczy strefy
opolskiej, która obejmuje obszar województwa poza miastem Opole. Gmina Głogówek stanowi
obszar będący elementem strefy opolskiej.
W Programie Ochrony Powietrza wykazane zostały działania niezbędne do przywrócenia
standardów jakości powietrza, które podzielone zostały na zadanie dotyczące stworzenia
mechanizmów umożliwiających wdrożenie i zarządzanie POP, a także działania zmierzające
do ograniczenia emisji z indywidualnych systemów grzewczych.
W zakresie mechanizmów wdrażających i zarządzania wskazano aby w dokumentach
strategicznych zamieszczane były kierunki działań poprawy jakości powietrza, a także wymogi
dotyczące zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników nie powodujących nadmiernej emisji
zanieczyszczeń do powietrza, a także zapewnienia „przewietrzania” terenów zabudowanych i
stosowania

pasów

zieleni

ochronnej.

Zgodnie

z

zapisami

miejscowego

planu
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zagospodarowania przestrzennego, zapisy te są od 2011 r. wdrażane na obszarze Gminy
Głogówek.
W ramach realizacji działań zmierzających do ograniczenia emisji z indywidualnych systemów
grzewczych, w ramach niniejszego Planu, przeprowadzona została inwentaryzacji systemów
grzewczych w budynkach mieszkalnych Gminy, a także przedstawiono możliwości podłączeń
do sieci zgodnie z uzyskanymi informacjami od Gestorów sieci energetycznych. Jednocześnie,
zaplanowana została Aktualizacja zapisów Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe, w którym doprecyzowane zostaną możliwości
technicznych podłączeń do sieci wraz z zakresem współpracy z Gestorami tych sieci.
Wykazane w harmonogramie POP zadania SOp19 i SOp20 dla wszystkich gmin strefy
opolskiej, znajdują odzwierciedlenie w harmonogramie rzeczowo-finansowym Planu
gospodarki niskoemisyjnej zadania z zakresu modernizacji źródeł ciepła w budynkach
użyteczności publicznej, a także w ramach zasobów mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej.
W ramach działań zaplanowane zostały również działania edukacyjne, uwzględniania
ograniczeń emisji pyłów na etapie wydawania i opiniowania pozwoleń w ramach zapisów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także uwzględnianie w
zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza i stosowanie procedury zielonych
zamówień publicznych.
Wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycje z zakresu budowy i
przebudowy sieci ciepłowniczych, za które odpowiedzialne są przedsiębiorstwa ciepłownicze,
nie zostały zaplanowane w ramach niniejszego Planu z uwagi na brak planowanych tego typu
inwestycji przez spółkę ciepłowniczą, a także brak możliwości ich realizacji przez Gminę
Głogówek. Ponadto, w ramach współpracy z interesariuszami na etapie opracowania
niniejszego Planu, nie uzyskano deklaracji żadnego przedsiębiorstwa czy zakładu
przemysłowego

do

wdrożenia

technik

ograniczających

emisję

substancji

zanieczyszczających. Gmina Głogówek nie ma więc możliwości spełnienia tego zakresu
wskazanego w harmonogramie POP. Jednakże, planowane działania edukacyjne wśród
mieszkańców i podmiotów gospodarczych, a także organizowanie spotkań związanych z
monitoringiem i aktualizacją działań mogą przyczynić się do zmiany zachowań i wprowadzenia
inwestycji niskoemisyjnych w sektorze przedsiębiorstw.
Jednym z dokumentów strategicznych, pozwalającym na monitoring działań, zmierzających
do poprawy jakości powietrza jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Proponuje konkretne
działania, które są dopasowane do specyfiki gminy. Działania te są możliwe do zrealizowania
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i są zaplanowane na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, określającej wielkość emisji
gazów cieplarnianych pochodzących ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych.
Zaplanowane działania w harmonogramie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Głogówek spowodują, poprzez zmniejszenie zużycia energii końcowej, również redukcję
emisji substancji zanieczyszczających do powietrza atmosferycznego. Przyczyni się do
poprawy jakości środowiska miejskiego i całego obszaru, spełniając tym samym założenia
wpisane w Program ochrony powietrza.

III.4. Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami powiatu
prudnickiego
III.4.1. Strategia rozwoju powiatu prudnickiego
„Strategia rozwoju powiatu prudnickiego” jest odzwierciedleniem woli społeczności gmin
całego powiatu do osiągania wspólnych celów oraz przejawem porozumienia samorządów
gminnych i samorządu powiatu w postaci koncepcji systemowego działania na rzecz
długofalowego rozwoju obszaru powiatu poprzez racjonalne wykorzystanie potencjałów i
zasobów tej Ziemi. Strategia rozwoju powiatu z założenia ma służyć wszystkim jej
mieszkańcom dlatego ważne jest, aby w procesie planowania uczestniczyli reprezentanci
wszystkich gmin powiatu oraz instytucji i organizacji ponadgminnych, będących partnerami w
procesie rozwoju społeczno-gospodarczego. Tylko porozumienie i konsensus dają gwarancję
powodzenia w realizacji zapisów strategii.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej realizował będzie założenia 2. Celu strategicznego
(głównego) – Uporządkowanie środowiska naturalnego – wyposażenie w infrastrukturę
techniczną i rozwiązania systemowe oraz celów szczegółowych:


Uporządkowanie systemów ciepłowniczych z punktu widzenia eliminacji niskiej emisji;



Gazyfikacja wsi;



Poprawa rozwiązań komunikacyjnych z punktu widzenia bezpieczeństwa człowieka
i uciążliwości oddziaływania na środowisko.

Ponadto Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wpisuje się również w 3. Cel strategiczny –
Turystyka – wykorzystanie walorów historycznych, kulturowych i środowiskowych, w zakresie
celu szczegółowego:
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Wykorzystanie terenu do budowy ścieżek rowerowych i pieszych szlaków
turystycznych.

III.5. Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami Gminy
Głogówek
III.5.1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009 – 2012 z
perspektywą 2013 – 2016 (aktualizacja)
Program ochrony środowiska przedstawia aktualny stan środowiska, określa hierarchię
niezbędnych działań zmierzających do poprawy tego stanu, umożliwia koordynację decyzji
administracyjnych oraz wybór decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez różne podmioty i
instytucje. Sam program nie jest dokumentem stanowiącym, ingerującym w uprawnienia
poszczególnych jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów
użytkujących środowisko. Należy jednak oczekiwać, że poszczególne jego wytyczne i
postanowienia będą respektowane i uwzględniane w planach szczegółowych i działaniach
inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska.
Zakłada się, że kształtowanie polityki ekologicznej w Gminie Głogówek będzie miało charakter
procesu ciągłego, z jednoczesnym zastosowaniem metody programowania „kroczącego”,
polegającej na cyklicznym weryfikowaniu perspektywicznych celów w przekrojach etapowych
i wydłużaniu horyzontu czasowego Programu w jego kolejnych edycjach.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej stanowił będzie narzędzie realizacji założeń Programu
Ochrony Środowiska w zakresie określonym w obszarze – Poprawa jakości środowiska i
bezpieczeństwa ekologicznego, 9.2. Jakość powietrza.

III.5.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Głogówek
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest zgodny z zapisami Studium, szczególnie w zakresie
trzeciego celu strategicznego, w ramach którego przewiduje się ograniczenie negatywnego
oddziaływania na środowisko naturalne już istniejących elementów zagospodarowania
przestrzennego, jak i realizacji projektowanych przedsięwzięć w oparciu o zasadę
eliminowania potencjalnych uciążliwości.

III.5.3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów gminy
Wszystkie

infrastrukturalne

inwestycje

wskazane

niniejszym

Planem

Gospodarki

Niskoemisyjnej zachowują pełną zgodność z miejscowymi planami zagospodarowania
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przestrzennego. Ponadto przeprowadzenie każdej, poszczególnej inwestycji poprzedzone
będzie, jeśli tak stanowi wymóg prawny wystąpieniem, zgodnie z procedurą, o odpowiednie
zezwolenia, w tym również stwierdzeniem zgodności prac z obowiązującym na danym
obszarze planem zagospodarowania.
Uchwałą Rady Miejskiej w Głogówku nr XXXI/226/2017 z dnia 28 lutego 2017w sprawie
uchwalenia w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzony został
zapis, który jest zgodny z zaleceniami Programu Ochrony Powietrza dla strefy opolskiej, aby
w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną stosować paliwa ekologiczne oraz urządzenia
techniczne o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń środowiska.
Ponadto, istnieją również zapisy wprowadzające pasy zieleni izolacyjnej, a zapisy dotyczące
wymaganych odległości i lokalizacji zabudowy mieszkaniowej pozwalają na uzyskanie efektu
przewietrzania terenów zabudowanych.

III.5.4. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe gminy Głogówek
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
sporządzony dla obszaru gminy Głogówek to strategiczny dokument, którego opracowanie
wynika z ustawy Prawo energetyczne. W dokumencie zawarta została ocena stanu aktualnego
i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
wykaz przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii eklektycznej i paliw
gazowych, a także możliwość wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw
i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz
zagospodarowania ciepłą odpadowego z instalacji przemysłowych.
Plan gospodarki niskoemisyjnej wykazuje zgodność z Założeniami do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w zakresie przedsięwzięć racjonalizujących
użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, a także wzrostu wykorzystania
odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Głogówek. W Planie zaopatrzenia wskazane
zostały również zapisy dotyczące zarządzania użytkowaniem energii w obiektach użyteczności
publicznej wraz z wspieraniem rozporoszonych źródeł ciepła, co jest zgodne z planowanymi
w Planie gospodarki niskoemisyjnej inwestycjami.
Jednocześnie oba dokumenty mają również charakter edukacyjny dla mieszkańców Gminy w
zakresie możliwości stosowania środków i urządzeń o wysokich klasach energetycznych, a
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tym samym uzyskiwanie oszczędności energii końcowej i zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych.
Obecnie obowiązująca wersja dokumentu przedstawiała plany do 2010 r. i jest nieaktualna
dlatego też zaplanowana została Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do roku 2018. Aktualizacja dokumentu
sfinansowana zostanie ze środków własnych Gminy i przeprowadzona zostanie zgodnie z
zapisami ustawy Prawo energetyczne. W ramach Aktualizacji opracowania przeprowadzony
zostanie bilans energetyczny, a następnie możliwe będzie ewentualna Aktualizacja Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej, który został opracowany również w oparciu o pozyskane dane od
gestorów sieci energetycznych z terenu Gminy Głogówek, które wykorzystano przy
obliczeniach bilansu energetycznego i zużycia w każdym z sektorów, wraz z uwzględnieniem
planowanego rozwoju.
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IV. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY
IV.1. Położenie gminy, podział administracyjny
Gmina Głogówek jest gminą miejsko-wiejską zlokalizowaną w powiecie prudnickim,
w województwie opolskim. Sąsiadują z nią gminy Biała, Głubczyce, Krapkowice, Lubrza,
Pawłowiczki, Reńska Wieś, Strzeleczki i Walce.
Gmina stanowi obszar o łącznej powierzchni 16 993 hektarów. Obszar gminy podzielony jest
na 25 sołectw i 22 miejscowości podstawowe.
Rysunek 2 Mapa Gminy Głogówek

Źródło: Google Maps, www.google.pl
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Tabela 3 Wskaźniki powierzchniowe i administracyjne Gminy Głogówek

Nazwa wskaźnika

Jednostka

2013

2014

Miejscowości podstawowe ogółem

sztuk

22

22

Sołectwa

sztuk

25

25

ha

16993

16993

Powierzchnia

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2013 i 2014 rok

IV.2. Ludność
Stan ludności Gminy Głogówek na koniec 2014 roku wynosił 13 620 osób według danych
publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Liczba kobiet na koniec 2014 roku wynosiła
6 992 osób (co stanowiło około 50,8 % ogółu ludności), a mężczyzn – 6 698 osób.
W okresie od 2009 do 2014 roku liczba ludności na terenie Gminy Głogówek spadła o około
2,8 %. Szczegółowe informacje na temat zmian liczby ludności w latach 2009 – 2014
prezentuje tabela poniżej.
Tabela 4 Stan ludności Gminy Głogówek w latach 2009 - 2014

Nazwa
wskaźnika
Ludność
ogółem
Kobiety
Mężczyźni

Jednostka

2010

2011

2012

2013

2014

2015

[osoba]

14011

13871

13809

13715

13682

13620

[osoba]

7158

7109

7092

7018

6974

6922

[%]
[osoba]
[%]

51,09% 51,25% 51,36% 51,17% 50,97% 50,82%
6853

6762

6717

6697

6708

6698

48,91% 48,75% 48,64% 48,83% 49,03% 49,18%

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

Najważniejsze wskaźniki w odniesieniu do demografii Gminy prezentuje tabela poniżej.
Tabela 5 Najważniejsze wskaźniki demograficzne dla Gminy Głogówek w 2013 i 2014 roku

Nazwa wskaźnika

Jednostka

2013

Wskaźnik obciążenia demograficznego
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100
[osoba]
55,4
osób w wieku produkcyjnym
Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100
[osoba]
108,3
osób w wieku przedprodukcyjnym
Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100
[osoba]
28,8
osób w wieku produkcyjnym
Wskaźnik feminizacji

2014
55,7
110,2
29,2
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Nazwa wskaźnika
Współczynnik feminizacji ogółem

Jednostka
[osoba]

Gęstość zaludnienia oraz wskaźniki
[osoba]
Ludność na 1 km2

2013
104

2014
103

81

80

Zmiana liczby ludności na 1000
[osoba]
-2,4
mieszkańców
Urodzenia żywe, zgony i przyrost naturalny
121
Urodzenia żywe

-4,5

113

Zgony

-

169

136

Przyrost naturalny

-

-48

-23

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2013 i 2014 rok

W latach 2013-2014 przyrost naturalny na obszarze Gminy był ujemny, wyraźna jest też
tendencja do starzenia się społeczeństwa ukazana we wzrastającej ilości osób w wieku
poprodukcyjnym na osoby w wieku produkcyjnym. Średnia gęstość zaludnienia wynosiła w
2014 roku 80 osób/km2.

IV.3. Klimat
Na obszarze Gminy Głogówek występuje klimat przejściowy pomiędzy klimatem oceanicznym,
a masami kontynentalnymi. Jest to klimat umiarkowany ciepły i wilgotny o wyraźnej przewadze
opadów nad parowaniem z gwałtownymi burzami w lecie. Obszar Gminy charakteryzuje się
jednym z najdłuższych okresów wegetacyjnych w Polsce. Średnioroczna temperatura wynosi
około 8oC, przy najcieplejszym miesiącu lipcu 17-18oC i najzimniejszym styczniu, w którym
średnia temperatura wynosi ok 4,0oC. Najczęściej występującym kierunkiem wiatru na
obszarze Gminy to wiatr zachodni, północno-zachodni i południowo-zachodni, a roczna suma
opadów wynosi około 600-700 mm.

IV.4. Mieszkalnictwo
Na terenie Gminy Głogówek znajdowało się w 2014 roku łącznie 464 511 metrów
kwadratowych powierzchni użytkowej, mieszkalnej. Obejmowało to 4 748 mieszkań
składających się z 22 299 izb. Średnia powierzchnia mieszkania na przestrzeni ostatnich lat
wzrastała, a w 2014 roku wynosiła 97,83 m2.
Większość mieszkań, na terenie Gminy, znajduje się na obszarze wiejskim – 2 534 mieszkań,
co stanowi ponad 53 % wszystkich mieszkań. Średnia powierzchnia użytkowania mieszkania
na obszarze wiejskim wynosząca 110,88 m2 jest o ponad 34 % większa w porównaniu do
średniej powierzchni mieszkania na obszarze miejskim, która wynosi 82,90 m2.
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W 2013 roku na obszarze Gminy znajdowało się łącznie 428 mieszkań komunalnych o
powierzchni użytkowej 22 740 m2, co stanowiło ok. 1 % ogólnej powierzchni mieszkań w
Gminie. Zmianę zasobów mieszkaniowych w latach 2009-2014 na terenie Gminy Głogówek
prezentują tabele poniżej.
Tabela 6 Zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Głogówek w latach 2009 - 2014

Nazwa wskaźnika Jednostka
mieszkania
izby
powierzchnia
użytkowa
mieszkań

[sztuk]
[sztuk]
[m kw.]

średnia
powierzchnia
użytkowa
mieszkania

[m kw.]

mieszkania
izby
powierzchnia
użytkowa
mieszkań

[sztuk]
[sztuk]
[m kw.]

średnia
powierzchnia
użytkowa
mieszkania

[m kw.]

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Obszar Gminy RAZEM
4744
4721
4739
4739
4747
4748
21741
22208
22263
22264
22295
22299
450487 462453 463683 463795 464293 464511

94,96

97,96

97,84

97,87

97,81

97,83

Obszar miejski
2213
2186
2204
2205
2213
2214
8785
8926
8982
8987
9018
9023
175716 181686 182765 182927 183425 183539

79,40

83,11

82,92

82,96

82,89

82,90

mieszkania
izby
powierzchnia
użytkowa
mieszkań

[sztuk]
[sztuk]
[m kw.]

Obszar wiejski
2531
2535
2535
2534
2534
2534
12956
13282
13281
13277
13277
13276
274771 280767 280918 280868 280868 280972

średnia
powierzchnia
użytkowa
mieszkania

[m kw.]

108,56

110,76

110,82

110,84

110,84

110,88

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2014 rok
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Tabela 7 Zasoby mieszkań komunalnych i socjalnych w latach 2009-2014

Nazwa wskaźnika
mieszkania komunalne
ogółem
Udział % w ogólnej
liczbie mieszkań
mieszkania komunalne powierzchnia użytkowa
Udział % w ogólnej
powierzchni mieszkań
mieszkania socjalne
ogółem
Udział % w ogólnej
liczbie mieszkań
mieszkania socjalne powierzchnia użytkowa
Udział % w ogólnej
powierzchni mieszkań

Jednostka
[sztuka]

2009
546

2011
-

2012
-

2013
428

2014
-

[%]

-

-

-

-

-

[m kw.]

29250

-

-

22740

-

[%]

1

1

1

1

1

[sztuka]

68

68

64

64

62

[%]

-

-

-

-

-

[m kw.]

2493

2500

2317

2317

2241

[%]

1

1

1

1

1

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

IV.5. Przedsiębiorcy
Na terenie Gminy Głogówek w 2014 roku zarejestrowanych było łącznie 1 102
przedsiębiorstw, z czego większość, niemal 96 %, stanowiły mikroprzedsiębiorstwa
zatrudniające do 9 osób. Największy udział sektorów przedsiębiorstw na terenie Gminy miał
sektor przemysłu i budownictwa, a następnie sektor handlu. Szczegółowe dane na temat liczby
i wielkości przedsiębiorstw na terenie gminy przedstawia tabela poniżej.
Tabela 8 Podmioty gospodarcze według klas wielkości na terenie Gminy Głogówek w latach 2009-2014

Przedsiębiorstwa
według klas wielkości
(liczba zatrudnionych)

Jednostka

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ogółem

[podmiot
gospodarczy]

1013

1039

1024

1060

1080

1102

[podmiot
mikroprzedsiębiorstwo
gospodarczy]
(do 9 osób)
[podmiot
małe przedsiębiorstwo
gospodarczy]
(od 10 do 49 osób)
[podmiot
średnie
gospodarczy]
przedsiębiorstwo
(od 50 do 249 osób)

964

989

974

1013

1031

1051

39

40

40

38

40

42

10

10

10

9

9

9

0

0

0

0

0

0

duże przedsiębiorstwo
(od 250 osób)

[podmiot
gospodarczy]

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2014 rok
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IV.6. Rolnictwo
Użytki rolne stanowią ponad 92 % ogólnej powierzchni Gminy, a łąki i pastwiska łącznie niemal
5 % powierzchni. Struktura gruntów została przedstawiona w tabeli poniżej.
Tabela 9 Użytki rolne na terenie Gminy Głogówek w 2010 roku

Typ gruntu

grunty ogółem
użytki rolne ogółem
użytki rolne w dobrej kulturze
pod zasiewami
grunty ugorowane łącznie z
nawozami zielonymi
uprawy trwałe
sady ogółem
ogrody przydomowe
łąki trwałe
pastwiska trwałe
pozostałe użytki rolne
lasy i grunty leśne
pozostałe grunty

Liczba
[sztuk]

Powierzchnia
[ha]

1117
1113
891
882
15

16169,36
15672,44
15587,25
14704,13
42,91

Udział w
ogólnej
powierzchni
gminy
[%]
95,15%
92,23%
91,73%
86,53%
0,25%

94
94
79
442
33
241
87
831

22,91
22,91
10,63
769,79
36,88
85,19
65,34
431,58

0,13%
0,13%
0,06%
4,53%
0,22%
0,50%
0,38%
2,54%

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2010 rok

IV.7. Leśnictwo
Grunty leśne stanowią 0,3 % ogólnej powierzchni Gminy i w większości, gdyż w około 66 %
są to grunty leśne prywatne, a jedynie 34 % gruntów należy do zarządu państwowego.
Szczegółowe dane dotyczące gruntów leśnych w Gminie Głogówek zaprezentowane w tabeli
poniżej.
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Tabela 10 Powierzchnia gruntów leśnych na terenie Gminy Głogówek w 2013 i 2014 roku

Typ gruntu

ogółem

2013
Powierzchnia
Udział w
ogółem
ogólnej
powierzchni
gminy
[%]
55,10
0,32%

2014
Powierzchnia
Udział w
ogółem
ogólnej
powierzchni
gminy
[%]
54,60
0,32%

lasy ogółem

55,10

0,32%

54,60

0,32%

lasy ochronne
grunty leśne prywatne
ogółem
grunty leśne prywatne
osób fizycznych
grunty leśne prywatne
wspólnot gruntowych
grunty leśne prywatne
lasy ochronne
grunty leśne gminne
ogółem
grunty leśne gminne
lasy ogółem
grunty leśne gminne
lasy ochronne

0,00

0,00%

0,00

0,00%

36,60

0,22%

36,60

0,22%

34,32

0,20%

34,32

0,20%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

18,50

0,11%

18,00

0,11%

18,50

0,11%

18,00

0,11%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2015 rok

IV.8. Zasoby przyrodnicze
Na obszarze Głogówek obszarami chronionymi przyrodniczo są 2 pomniki przyrody:


Skupisko drzew z gatunku dąb szypułkowy (9 sztuk) utworzone od 02.07.1955 r.
znajdujących się w parku miejskim



Skupisko drzew z gatunku dąb szypułkowy (102 sztuki) utworzone od 20.02.1953 r.
znajdujących się na łąkach między rzekami Osobłoga i Młynówka

W obrębie analizowanego obszaru nie występują parki narodowego, krajobrazowej ani obszar
Natura 2000 czy inne powierzchniowe obszary chronionego krajobrazu czy obszary ptasie.
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V. OPIS INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
V.1. Ogólna charakterystyka infrastruktury technicznej
Na podstawie aktualnych danych uzyskanych od Gminy, a także przekazanych przez
dostawców ciepła i innych nośników energii oraz informacji od odbiorców pozyskanych w
wyniku badań ankietowych sporządzono analizę stanu istniejącego systemu ciepłowniczego,
systemu gazowniczego

i

elektroenergetycznego. Wskazane

elementy infrastruktury

technicznej Gminy są obsługiwane przez firmy do których należą:
1. Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA w zakresie lokalnych kotłowni gazowych
stanowiących element sieci ciepłowniczej,
2. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie przesyłowego
systemu gazowego,
3. Operator PGNiG SA i Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w zakresie
dystrybucyjnego systemu gazowego,
4. Tauron Sprzedaż SA w zakresie systemu elektroenergetycznego.

V.2. System ciepłowniczy
Na terenie Gminy Głogówek nie występuje wysokoparametrowy system ciepłowniczy.
Jednocześnie na terenie Miasta Głogówek spółka Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA
prowadzi działalność eksploatacyjną trzynastu lokalnych kotłowni gazowych, których celem
jest dostarczanie ciepła do budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej oraz
budynków związanych z handlem i usługami (budynków należących do przedsiębiorstw).
Zostały one scharakteryzowane w tabeli poniżej.
Tabela 11 Charakterystyka
Opolszczyzny SA

źródeł

ciepła

eksploatowanych

przez

spółkę

Energetyka

Cieplna

Lp.

Nr kotłowni Adres

1

K-660 Kościuszki 3-7

Ferroli Prextherm 250

Moc zainstalowana
[kW]
250

2

K-661 Dworcowa 4

Vaillant VK 132/3 EU

132

3

K-662 Plac Wolności 4

Viessmann Atola

80

4

K-663 Rynek 7-11

Ferroli Prextherm 400

400

5

K-664 Kościuszki 10

Brotje SGB 300

300

K-666 3- go maja 26

Jubam Gaz EM UDT typ
II
Jubam Gaz EM UDT typ
V
Vaillant VK 120/3 EU

30

6
7
8

K-667 Batorego 8
K-668 P. Skargi 9

Typ kotła

70
120
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Lp.

Nr kotłowni Adres

Typ kotła

9

K-669 Batorego 10

Ferroli Prextherm 250

Moc zainstalowana
[kW]
250

10

K-670 Kościelna 1-3

Vaillant VK 120/3 EU

120

11

K-672 Chopina 13

Ferroli Prextherm 400

400

Ferroli Pegasus F2 102
BEF
Ferroli Prextherm 200

100

K-675 Sobieskiego 6,
Sz. Podst. nr 2
K-676 Jana Pawła II 1
Szk. Podst. nr 1

12
13

200

Źródło: Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA
Tabela 12 Zużycie gazu w kotłowniach
Opolszczyzny SA w latach 2013 - 2015

eksploatowanych

przez

spółkę

Energetyka

Cieplna

Zużycie paliwa (gazu)
[m3]
2013
2014
2015

Lp.

Nr kotłowni Adres

1

K-660 Kościuszki 3-7

35.799

29.472

30.796

2

K-661 Dworcowa 4

13.142

10.475

10.753

3

K-662 Plac Wolności 4

5.745

4.571

3.658

4

K-663 Rynek 7-11

67.915

56.056

58.060

5

K-664 Kościuszki 10

24.612

18.981

20.920

6

K-666 3- go maja 26

6.356

5.179

5.837

7

K-667 Batorego 8

12.922

10.595

11.363

8

K-668 P. Skargi 9

17.677

14.422

11.765

9

K-669 Batorego 10

24.411

16.358

22.531

10

K-670 Kościelna 1-3

13.322

9.685

10.598

11

K-672 Chopina 13

76.295

64.419

62.449

12

K-675 Sobieskiego 6, Sz. Podst. nr 2

15.837

12.863

14.783

13

K-676 Jana Pawła II 1, Szk. Podst. nr 1

25.866

22.058

23.602

Źródło: Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Łączna długość sieci ciepłowniczej w miasta Głogówek wynosi 238m, w tym długość sieci
preizolowanej to 111m, natomiast sieć wykonana w technologii tradycyjnej ma długość 127m.
Stan techniczny sieci cieplnych ocenia się jako dobry. Na terenie miasta Głogówek nie są
eksploatowane żadne węzły cieplne.
Urządzenia hydrauliczne, kotły, zawory, przewody grzewcze oraz stacje zasilania gazem są w
dobrym stanie technicznym. Stan techniczny wszystkich kotłowni ocenia się jako dobry. W
roku 2015 ECO SA zakończyła eksploatację kotłowni K-662 Plac Wolności 4. Charakterystykę
kotłowni pod kątem ich sprawności oraz stanu technicznego przedstawia tabela poniżej.
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Tabela 13 Charakterystyka źródeł ciepła eksploatowanych przez spółkę Energetyka Cieplna Opolszczyzny
SA pod kątem sprawności i stanu technicznego

Lp.

Nr kotłowni Adres

Sprawność kotłowni
[%]
2013
2014
2015

stan
techniczny

1

K-660 Kościuszki 3-7

92

92

91

dobry

2

K-661 Dworcowa 4

81

80

79

dobry

3

K-662 Plac Wolności 4

74

71

74

zlikwidowana

4

K-663 Rynek 7-11

83

82

82

dobry

5

K-664 Kościuszki 10

106

104

104

dobry

6

K-666 3- go maja 26

86

86

85

dobry

7

K-667 Batorego 8

83

83

86

dobry

8

K-668 P. Skargi 9

85

86

85

dobry

9

K-669 Batorego 10

93

92

91

dobry

10

K-670 Kościelna 1-3

90

89

88

dobry

11

K-672 Chopina 13

93

92

91

dobry

12

K-675 Sobieskiego 6, Sz. Podst. nr 2

90

90

86

dobry

13

K-676 Jana Pawła II 1, Szk. Podst. nr 1

93

93

92

dobry

Źródło: Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

W latach 2012-2015 nie były prowadzone żadne znaczące zadania inwestycyjne na terenie
miasta Głogówek związane z modernizacją lub budową infrastruktury technicznej.
Prowadzone były jedynie systematyczne prace mające na celu utrzymanie majątku w
należytym stanie technicznym.
Na chwilę obecną nie przewiduje się również realizacji większych zadań inwestycyjnych
związanych z modernizacją, rozbudową lub budową infrastruktury technicznej. Przewidywane
są jedynie systematyczne prace remontowe, przeglądowe, a także modernizacyjne niezbędne
do utrzymania majątku w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalszą bezawaryjną
eksploatację. Ponadto nie są obecnie prowadzone żadne rozmowy z potencjalnymi nowymi
odbiorcami w związku z powyższym nie ma możliwości określenia przyszłych potrzeb
cieplnych odbiorców oraz określenia listy planowanych do podłączenia nieruchomości.
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Sprzedaż ciepła i moc zamówiona w podziale na sektory prezentują tabele poniżej.
Tabela 14 Moc zamówiona ciepła za lata 2012-2015

Gospodarstwa domowe
Handel i usługi
Bud. użyteczności publicznej
RAZEM

Grupa taryfowa
AG.1
AG.2
AG.1
AG.2
AG.1
AG.2
-

2012
109
1139
22
13
200
634
2117

2013
90
1.084
22
13
200
634
959

2014
90
1.084
22
13
200
634
959

2015
104
967
130
13
70
634
1918

2012

2013

2014

2015

6499

6657

5448

5383

84

57

34

36

4268

4121

3221

3670

10851

10835

8703

9089

Źródło: Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA
Tabela 15 Sprzedaż ciepła za lata 2012-2015

Gospodarstwa domowe
Handel i usługi
Bud. użyteczności publicznej
RAZEM

Grupa taryfowa
AG.1
AG.2
AG.1
AG.2
AG.1
AG.2
-

Źródło: Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

V.3. System gazowy
V.3.1. Sieć przesyłowa
Na obszarze Gminy Głogówek zlokalizowane są elementy gazowej sieci wysokiego ciśnienia,
które eksploatuje Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w
Świerklanach. Należą do nich gazociągi wysokiego ciśnienia oraz pozostałe elementy
scharakteryzowane w tabelach poniżej.
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Tabela 16 Gazociągi wysokiego ciśnienia na terenie Gminy Głogówek

L.p.

1.

2.

3.

Relacja/dodatkowe
informacje

PN
[Mpa]

Gazociąg relacji: Obrowiec Racibórz Długość = 1-0.035.

4

rodzaj
przesyłanego
gazu:
E

Gazociąg relacji: Obrowiec Racibórz odgałęzienie do SG
Głogówek Długość =
1.562m
Gazociąg odgałęzienie w
kierunku granicy państwa:
odcinek Szonów - Lubrza
Długość = 3.603m

4

4

DN
[mm]

rok
bud./rem.:

250

1997

E

100

1997

E

150

2005

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach
Tabela 17 Stacje gazowe i inne obiekty systemu przesyłowego na terenie Gminy Głogówek

L.p.

Nazwa

Lokalizacja

SG Głogówek

m.Głogówek

SOK Głogówek

m.Głogówek
ul.Zbożowa
przy posesji
nr 9

Rok budowy
/modernizacji
2015

1.

2.

1973/2002

Przepustowość stacji [m3/h]
Przepustowość techniczna:
1 800 nm3/h;
MOP 3,6/0,5,;
stan techniczny bardzo dobry
stacja zabezpiecza
przeciwkorozyjnie gazociąg
Obrowiec-Racibórz DN 250
PN 4,0 Mpa;
stan techniczny dobry

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach
Tabela 18 Długość czynnej sieci gazowej przesyłowej w metrach w latach 2010-2014

Długość czynnej sieci ogółem
wm
Długość czynnej sieci
przesyłowej w m
Zmiana długości sieci
przesyłowej w porównaniu do
roku poprzedniego
Udział sieci rozdzielczej w
sieci ogółem

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

38531

38663

38663

38887

38944

15516

15516

15516

15200

15200

-

0

0

-316

0

40,27%

40,13%

40,13%

39,09%

39,03%

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, 2015

Spółka w kolejnych latach nie zakłada rozbudowy systemu przesyłowego na terenie Gminy
Głogówek. Działania związane z rozbudową sieci będą w przyszłości planowane wspólnie
przez spółkę oraz zainteresowane strony. Ich realizacja zależy od uwarunkowań.
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V.3.2. Sieć dystrybucyjna
Sieć dystrybucyjna na terenie Gminy Głogówek obsługiwana jest przez PGNiG SA. Spółka
pełni wyłącznie rolę operatora systemu dystrybucyjnego i zajmuje się między innymi :
1) dystrybucją paliwa gazowego powierzchniowego przez Sprzedawcę gazu,
2) kontrolą parametrów jakościowych dystrybuowanego paliwa gazowego,
3) wykonywaniem czynności eksploatacyjnych na sieci gazowej,
4) realizacją remontów, modernizacji i przebudowy sieci gazowej,
5) rozbudową sieci gazowej i budową przyłączy gazowych na potrzeby odbiorców gazu,
6) przyłączaniem do sieci gazowej,
7) kontrolą poboru gazu,
8) prowadzeniem Pogotowia Gazowego.
Długość sieci gazowej oraz liczbę odbiorców i charakterystykę zużycia gazu według GUS na
terenie Gminy Głogówek w latach 2010-2015 przedstawia tabela poniżej.
Tabela 19 Długość sieci gazowej rozdzielczej na terenie Gminy Głogówek w latach 2010-2015

Długość czynnej sieci ogółem
wm
Długość czynnej sieci
rozdzielczej w m
Zmiana długości sieci
przesyłowej w porównaniu do
roku poprzedniego
Udział sieci rozdzielczej w
sieci ogółem

2010
38531

2011
38663

2012
38663

2013
38887

2014
38944

23015

23147

23147

23687

23744

-

132

0

540

57

59,73%

59,87%

59,87%

60,91%

60,97%

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, 2015
Tabela 20 Odbiorcy gazu w latach 2010-2015

Odbiorcy gazu [sztuk]
Zmiana liczby odbiorców w
porównaniu do roku poprzedniego
Odbiorcy gazu ogrzewający
mieszkania gazem [sztuk]
Zmiana liczby odbiorców ogrzewający
mieszkania gazem w porównaniu do
roku poprzedniego
Udział % odbiorców ogrzewających
mieszkania gazem

2010
1782
-

2011
1790
8

2012
1777
-13

2013
1779
2

2014
1777
-2

645

666

678

708

721

-

21

12

30

13

36,20% 37,21% 38,15% 39,80% 40,57%

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, 2015
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Tabela 21 Zużycie gazu w latach 2010-2015

Zużycie gazu w tys. m3
Zmiana zużycie gazu w
porównaniu do roku
poprzedniego
Zużycie gazu na ogrzewanie
mieszkań w tys. m3
Zmiana zużycia gazu na
ogrzewanie mieszkań w tys.
m3 w porównaniu do roku
poprzedniego
Udział % zużycie gazu na
ogrzewanie mieszkań w
zużycie gazu ogółem

2010
1133,3
-

2011
1053,2
-80,1

2012
1035,5
-17,7

2013
1096,5
61

2014
987,2
-109,3

901,5

822,3

798

754,9

557,9

-

-79,2

-24,3

-43,1

-197

79,55%

78,08%

77,06%

68,85%

56,51%

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, 2015
Tabela 22 Ludność korzystająca z sieci gazowej w latach 2010-2015

Ludność korzystająca z sieci
gazowej
Zmiana liczby ludności
korzystającej z sieci gazowej
w porównaniu do roku
poprzedniego
Ludność ogółem
Udział ludności korzystającej
z sieci gazowej w ludności
ogółem

2010
4716

2011
4711

2012
4857

2013
4881

2014
4827

-

-5

146

24

-54

14011
33,66%

13871
33,96%

13809
35,17%

13715
35,59%

13682
35,28%

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, 2015

Spółka PGNiG SA zajmuje się dostawą gazu dla odbiorców końcowych. Dane dotyczące liczby
odbiorców oraz wielkości sprzedaży w podziale na sektory przedstawiają tabele poniżej.

2013
2014

2221,2
2033,1

1096,5
987,2

754,9
557,9

831,1 63,4 214,5 15,7
781,3 253,6
0
12

Odbiorcy
hurtowi

Pozostali

Usługi

Handel

Gospodarstwa
domowe
Ogółem
w tym:
ogrzewacze
mieszkań

Przemysł

Wyszczególnienie
w latach

Ogółem

Tabela 23 Zużycie paliwa gazowego w mieście Głogówek tys. m3

0
0

Źródło: PGNiG SA
Tabela 24 Ilość użytkowników paliwa gazowego w mieście Głogówek szt.

55 | S t r o n a
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek

Id: F2A0E60C-EF4D-4200-92D8-86BF35D4C7A6. Podpisany

Strona 55

52
0

Odbiorcy
hurtowi

35
96

Pozostali

Usługi

2014

31
32

Handel

1 901,0
1 908,0

2013

Przemysł

Ogółem

Wyszczególnienie
w latach

Gospodarstwa
domowe
Ogółem
w tym:
ogrzewacze
mieszkań
1 779,0
708
1 777,0
721

4
3

0
0

Źródło: PGNiG SA

V.4. System elektroenergetyczny
V.4.1. Sieć przesyłowa
Operatorem sieci przesyłowej na terenie Polski jest spółka PSE SA (Polskie Sieci
Elektroenergetyczne SA). Przedmiotem działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych
kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Jak
wynika z danych pozyskanych od tego podmiotu na terenie Gminy Głogówek nie znajdują się
elektroenergetyczne linie przesyłowe.

V.4.2. Sieć dystrybucyjna
Operatorem sieci dystrybucyjnej na terenie Gminy Głogówek jest spółka Tauron Dystrybucja
Podstawowe zadania spółki, nałożone przepisami Prawa Energetycznego to:


prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej,



prowadzenie eksploatacji, konserwacji i remontów sieci dystrybucyjnej,



planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej,



zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej,



współpraca

z

innymi

operatorami

systemów

elektroenergetycznych

lub

przedsiębiorstwami energetycznymi w zakresie określonym w Prawie energetycznym,


dysponowanie mocą określonych jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci
dystrybucyjnej,



bilansowanie systemu oraz zarządzanie ograniczeniami systemowymi;



dostarczanie

użytkownikom

sieci

i

operatorom

innych

systemów

elektroenergetycznych określonych Prawem energetycznym informacji,


umożliwienie realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej przez odbiorców
przyłączonych do sieci poprzez wypełnianie warunków określonych w Prawie
energetycznym,
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utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej.

Poniżej przedstawione zostały tabele charakteryzujące odbiorców oraz zużycie energii
elektrycznej na terenie powiatu w latach 2010-2014 wynika to z braku dostępnych danych
indywidualnych dla gminy.
Tabela 25 Odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu w sztukach w latach 2010-2014 na terenie
powiatu

Odbiorcy energii elektrycznej na
niskim napięciu na terenie powiatu
prudnickiego
Zmiana liczby odbiorców w
porównaniu do roku do roku
poprzedniego

2010
23395

2011
23385

2012
23337

2013
23157

2014
22864

-

-10

-48

-180

-293

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, 2015
Tabela 26 Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu w MWh w latach 2010-2014

Zużycie energii elektrycznej na
niskim napięciu w MWh w powiecie
prudnickim
Zmiana zużycia energii w MWh w
porównaniu do roku do roku
poprzedniego

2010
2011
2012
2013
2014
54983,8 50649,37 49438,68 49186,6 47710,86

-

-4334,43 -1210,69 -252,08 -1475,74

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, 2015
Tabela 27 Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu w latach 2010-2014

Zużycie energii elektrycznej na
niskim napięciu na 1 mieszkańca w
powiecie
Zmiana zużycie energii elektrycznej
na niskim napięciu na 1 mieszkańca
w porównaniu do roku
poprzedniego
Ludność ogółem w gminie

2010
947,49

2011
876,54

2012
861,15

2013
863,73

2014
841,86

-

-70,95

-15,39

2,57

-21,86

14011
13871
13809
13715
13682
1327528 1215854 1189163 1184600 1151835
Zużycie energii elektrycznej na
4
9
4
1
9
niskim napięciu w gminie w oparciu
o liczbę mieszkańców w kWh
Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, 2015
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VI. CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH SEKTORÓW ODBIORCÓW
ENERGII
VI.1. Budynki i źródła ciepła
VI.1.1. Ogólna charakterystyka
Na terenie Gminy Głogówek przeważają budynki jednorodzinne. Przeciętna powierzchnia
użytkowa mieszkania wynosiła 97,83 m2 w 2013 roku. W odniesieniu do ludności na jedną
osobę zamieszkującą gminę przypadało około 33,82 m2 powierzchni mieszkania. Średnio na
1000 mieszkańców gminy przypadało ponad 346 mieszkań. Szczegółowe podsumowanie
danych prezentuje tabela poniżej.
Tabela
28
w 2013 roku

Wskaźniki

opisujące

zasoby

mieszkaniowe

na

terenie

Gminy

Głogówek

Nazwa wskaźnika

Jednostka

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania

m2

Wartość
wskaźnika
97,83

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1
osobę

m2

33,82

Mieszkania na 1000 mieszkańców

-

346

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2015 rok

Jak wynika z danych zawartych poniżej na terenie Gminy Głogówek 3546 mieszkań było
wyposażonych w 2013 roku w centralne ogrzewanie. Ponadto według danych GUS 1861
mieszkań posiada przyłącze gazu sieciowego, wszystkie mieszkania zlokalizowane są na
terenie miejskim gminy.
Tabela

29

Urządzenia

techniczno-sanitarne

2009

w

mieszkaniach

na

terenie

Gminy

2010

Głogówek

centralne ogrzewanie

3400

2011
2012
2013
Obszar Gminy RAZEM
3525
3545
3546
3555

gaz sieciowy

1799

1842

1860

1861

1870

1871

centralne ogrzewanie

1641

1698

Obszar miejski
1717
1718

1727

1728

gaz sieciowy

1799

1842

1860

1861

1870

1871

Obszar wiejski
1828
1828

1828

1828

0

0

centralne ogrzewanie

1759

1827

gaz sieciowy

0

0

0

0

2014
3556

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2015 rok
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VI.1.2. Mieszkalnictwo wielorodzinne
Na terenie Gminy Głogówek zlokalizowane są budynki zamieszkania zbiorowego. Należą do
nich budynki wspólnot mieszkaniowych, budynki zarządzane przez spółdzielnie oraz innych
zarządców. Do zarządców działających na terenie Gminy należą:
1. Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o.
2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Głogówku Plac Wolności 3, 48-250
Głogówek,
3. Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Dąbrowskiego 2c, 48-250 Głogówek,
4. PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A.

we Wrocławiu

ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław,
5. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Prudnicka 43, 48-210 Biała,
6. Spółdzielnia eksploatacyjno-mieszkaniowa „KOMBINAT” Aleja Śląska 5A, 48-100
Głubczyce,
7. Indywidualni zarządcy nieruchomości:
a. Józef Wycisk Mochów 67A,
b. Alfred Morawiec ul. 3-go Maja 10, Głogówek,
c. Małgorzata Tymińska, ul. Podgórna 19 Głogówek,
d. Cibis Rita, ul. Piastowska 43, Głogówek,
e. Józef i Romana Gesler, ul. Powstańców 27 Głogówek,
f.

Bogusław i Renata Brzezina ul. Reja 2 Głogówek.

Do najważniejszych zarządców należą:


Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Prudnicka 43, 48-210 Biała,



Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Dąbrowskiego 2c, 48-250 Głogówek,



Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o.

Jedynie ww. podmioty udzieliły odpowiedzi na wysłane zapytanie związane
z posiadanymi zasobami na terenie Gminy.

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Wodociągi i Kanalizacja w Białej Spółka z o.o. to spółka, której jednym z zakresów jest
działania jest zarządzanie nieruchomościami. Na terenie Gminy Głogówek zarządza 4
nieruchomościami

mieszkalno-użytkowymi

o

łącznej

powierzchni

1454,03

metrów

kwadratowych. W skład tych nieruchomości wchodzi 26 lokali, w tym: 2 lokale komunalne
mieszkaniowe, 19 lokali mieszkalnych, 5 lokali użytkowych. Budynki zarządzania przez ten
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podmiot mają od 2 do 4 kondygnacji (średnie liczba kondygnacji wynosi 2). Średnia
powierzchnia budynku zarządzanego przez spółkę wynosi 363,51 metrów kwadratowych, a
lokalu 55,82. Pozostałe informacje na temat ogrzewania i poziomu termomodernizacji
prezentuje tabela poniżej.
Tabela 30 Podsumowanie zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja w
Białej

Wodociągi i Kanalizacja w Białej
Liczba budynków

Liczba lokali

lokalne mieszkalne komunalne
lokale użytkowe komunalne
lokale mieszkalne
lokale użytkowe
RAZEM

Powierzchnia RAZEM
Średnia liczba kondygnacji w budynkach
Max liczba kondygnacji w budynkach
Min liczba kondygnacji w budynkach
Średnia powierzchnia budynku
Średnia powierzchnia mieszkania
Średni rok budowy
Najstarszy rok budowy
Najnowszy rok budowy
Średni wiek
piece indywidualne (kaflowe, metalowe w
pokojach)
Ogrzewanie c.o. w
kocioł - ogrzewanie etażowe
budynku
kotłownia własna budynku
ciepło z m.s.c.
jak c.o.
piecyk gazowy
Ogrzewanie c.w.u. w
bojler elektryczny
lokalach
ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej
Brak danych
Węgiel kamienny
Gaz ziemny
Stosowane paliwo
Olej opałowy
c.o.
Miejska sieć ciepłownicza
Brak danych
Okna
Prace
Ściany
termomodernizacyjn
Dach
e
Inne

4
2
0
19
5
26
1454,03
2
4
2
363,5075
55,81825
bd
bd
bd
bd
0
0
3
1
11
0
0
15
0
11
0
0
15
0
0
1
0
0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pozyskanej ankiety
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Spółdzielnia Mieszkaniowa Głogówek
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Głogówka uzyskała wpis do rejestru spółdzielni w Sądzie
Rejonowym w Opolu dnia 20 sierpnia 1982 roku pod numerem RSA –1010, a w poczet
członków Centralnego Związku Spółdzielni w Warszawie została przyjęta dnia 2 listopada
1982 roku pod numerem 2 570. Na terenie Gminy Głogówek zarządza 16 nieruchomościami
mieszkalno-użytkowymi o łącznej powierzchni 17 539,00 metrów kwadratowych. W skład tych
nieruchomości wchodzi 321 lokali, w tym: 321 lokali mieszkalnych, 14 lokali użytkowych.
Budynki zarządzania przez ten podmiot mają od 1 do 5 kondygnacji (średnie liczba
kondygnacji wynosi 3). Średnia powierzchnia budynku zarządzanego przez spółkę wynosi
1069,19 metrów kwadratowych, a lokalu 78,13. Pozostałe informacje na temat ogrzewania i
poziomu termomodernizacji prezentuje tabela poniżej.
Tabela 31 Podsumowanie zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w
Głogówku

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Głogówku
Liczba budynków

Liczba lokali

lokalne mieszkalne komunalne
lokale użytkowe komunalne
lokale mieszkalne
lokale użytkowe
RAZEM

Powierzchnia RAZEM

16
0
0
307
14
321
17539,00

Średnia liczba kondygnacji w budynkach

3

Max liczba kondygnacji w budynkach

5

Min liczba kondygnacji w budynkach

1

Średnia powierzchnia budynku

1096,19

Średnia powierzchnia mieszkania

78,13

Średni rok budowy

1983

Najstarszy rok budowy

1969

Najnowszy rok budowy

1992

Średni wiek
piece indywidualne (kaflowe, metalowe w
pokojach)
Ogrzewanie c.o. w budynku kocioł - ogrzewanie etażowe
kotłownia własna budynku
ciepło z m.s.c.
jak c.o.
piecyk gazowy
Ogrzewanie c.w.u. w
lokalach
bojler elektryczny
ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej

32
0
0
16
0
319
0
0
0
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Spółdzielnia Mieszkaniowa w Głogówku
Brak danych
Węgiel kamienny
Gaz ziemny
Stosowane paliwo c.o.
Olej opałowy
Miejska sieć ciepłownicza
Brak danych
Okna
Ściany
Prace termomodernizacyjne
Dach
Inne

2
0
321
0
0
0
9
9
9
0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pozyskanej ankiety

Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o.
Zakład Komunalny Głogówek jest odpowiedzialna za mienie komunalne Gminy Głogówek. Na
terenie Gminy zarządza 117 nieruchomościami mieszkalno-użytkowymi o łącznej powierzchni
37 138,19 metrów kwadratowych. W skład tych nieruchomości wchodzą 734 lokale, w tym:
366 lokali mieszkalnych komunalnych, 332 lokale mieszkalne, a także 14 lokali użytkowych i
7 lokali użytkowych komunalnych. Budynki zarządzania przez ten podmiot mają od 1 do 5
kondygnacji (średnie liczba kondygnacji wynosi 3). Średnia powierzchnia budynku
zarządzanego przez spółkę wynosi 317,42 metrów kwadratowych, a lokalu 53,81. Pozostałe
informacje na temat ogrzewania i poziomu termomodernizacji prezentuje tabela poniżej.
Tabela 32 Podsumowanie zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez Zakład Komunalny Głogówek

Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o.
Liczba budynków

Liczba lokali

lokalne mieszkalne komunalne
lokale użytkowe komunalne
lokale mieszkalne
lokale użytkowe
RAZEM

Powierzchnia RAZEM

117
366
7
332
29
734
37138,19

Średnia liczba kondygnacji w budynkach

2

Max liczba kondygnacji w budynkach

5

Min liczba kondygnacji w budynkach

1

Średnia powierzchnia budynku

317,4204

Średnia powierzchnia mieszkania

53,8054

Średni rok budowy

1896

Najstarszy rok budowy

1800

Najnowszy rok budowy

1992
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Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o.
Średni wiek

119

piece indywidualne (kaflowe, metalowe w
pokojach)
Ogrzewanie c.o. w budynku kocioł - ogrzewanie etażowe
kotłownia własna budynku
ciepło z m.s.c.
jak c.o.
piecyk gazowy
Ogrzewanie c.w.u. w
bojler elektryczny
lokalach
ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej
Brak danych
Węgiel kamienny
Gaz ziemny
Stosowane paliwo c.o.
Olej opałowy
Miejska sieć ciepłownicza
Brak danych
Okna
Ściany
Prace termomodernizacyjne
Dach
Inne

86
73
9
16
63
454
273
0
4
433
56
0
213
32
20
20
20
0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pozyskanej ankiety

Podsumowanie wszystkich informacji zebranych na temat budynków wielorodzinnych
przedstawia tabela poniżej.
Tabela 33 Podsumowanie zasobów mieszkaniowych wielorodzinnych

RAZEM
Liczba budynków

Powierzchnia RAZEM

137
368
7
658
48
1081
56131,22

Średnia liczba kondygnacji w budynkach

2,333333

Liczba lokali

lokalne mieszkalne komunalne
lokale użytkowe komunalne
lokale mieszkalne
lokale użytkowe
RAZEM

Max liczba kondygnacji w budynkach

5

Min liczba kondygnacji w budynkach

1

Średnia powierzchnia budynku

0

Średnia powierzchnia mieszkania
Średni rok budowy

62,58527
1940
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Najstarszy rok budowy

1969

Najnowszy rok budowy

1992

Średni wiek

75,5

piece indywidualne (kaflowe, metalowe w
pokojach)
Ogrzewanie c.o. w budynku kocioł - ogrzewanie etażowe
kotłownia własna budynku
ciepło z m.s.c.
jak c.o.
piecyk gazowy
Ogrzewanie c.w.u. w
bojler elektryczny
lokalach
ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej
Brak danych
Węgiel kamienny
Gaz ziemny
Stosowane paliwo c.o.
Olej opałowy
Miejska sieć ciepłownicza
Brak danych
Okna
Ściany
Prace termomodernizacyjne
Dach
Inne

86
73
28
17
393
454
273
15
6
444
377
0
228
32
29
30
29
0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pozyskanych od zarządców przedstawionych wyżej

VI.1.3. Mieszkalnictwo jednorodzinne
Na terenie Gminy Głogówek w ciągu ostatnich lat (2009-2014) oddawanych było średnio 9
mieszkań indywidualnych (w zakresie mieszkalnictwa jednorodzinnego). Szczegółowe dane
na temat poszczególnych lat przedstawia tabela poniżej.
Tabela 34 Budownictwo indywidualne w Gminie Głogówek w latach 2009 - 2013 roku

Rodzaj

indywidualne
indywidualne realizowane z
przeznaczenie
m na użytek
własny
inwestora
indywidualne
realizowane na

Nazwa
wskaźnika
Mieszkania
Izby
Powierzchni
a użytkowa
Mieszkania
Izby
Powierzchni
a użytkowa

Jednostk
a
sztuk
sztuk
m kw.

Mieszkania
Izby

2009 2010 2011 2012 2013 2014
19
97
2818

2
13
314

24
94
2156

3
17
431

0
0
0

3
17
435

sztuk
sztuk
m kw.

-

-

-

-

0
0
0

3
17
435

sztuk
sztuk

-

-

-

-

0
0

0
0
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sprzedaż lub
wynajem

Powierzchni
a użytkowa

m kw.

-

-

-

-

0

0

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2015 rok

VI.1.4. Podsumowanie budownictwa mieszkaniowego
Na podstawie powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, a także wielkość zużycia paliw przez
gospodarstwa domowe w województwie opolskim oszacowano wielkość zużycia energii
finalnej i emisję CO2 na terenie Gminy Głogówek.
Podstawą do wyliczenia wielkości zużycia poszczególnych paliw na terenie Gminy była
wielkości zużycia paliw na terenie województwa. Jej charakterystykę przedstawia tabela
poniżej.
Tabela 35 Zużycie paliw w sektorze mieszkalnych (gospodarstw domowych) w podziale na województwa
w 2013 roku

Zużycie gazu Zużycie
Zużycie
Zużycie
ciekłego
lekkiego
Zużycie
Zużycie
węgla
gazu
(zużycie
oleju
energii
Województwo
ciepła
kamienneg ziemnego stacjonarne, opałoweg
elektryczne
[TJ]
o [tys. ton]
[TJ]
bez pojazdów) o [tys.
j [GWh]
[tys. ton]
ton]
dolnośląskie
852
12357
27
5
13485
2119
kujawsko629
4929
28
5
10043
4929
pomorskie
lubelskie
707
5743
34
4
8040
5743
lubuskie

204

4036

12

2

4561

4036

łódzkie

904

5140

44

8

13702

5140

małopolskie

967

14976

27

4

11252

14976

mazowieckie

1456

29968

65

14

30347

29968

opolskie

318

2439

15

2

3896

2439

podkarpackie

603

8584

9

2

5851

8584

podlaskie

272

1672

25

3

5720

1672

pomorskie

436

7992

27

5

5

7992

śląskie

1531

15786

48

9

9

15786

świętokrzyskie
warmińskomazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Kraj

395

2898

22

2

2898

2898

289

3078

26

4

3078

3078

934

15353

44

7

15353

15353

273

8238

17

4

8238

8238

10770

143189

470

80

143189

143189

Źródło: ZUŻYCIE PALIW I NOŚNIKÓW ENERGII W 2013 R., GUS, Departament Produkcji, Warszawa 2014
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Na terenie Gminy Głogówek łączna powierzchnia mieszkalna wynosiła w 2013 roku 464 293
metrów kwadratowych. Co stanowiło 1,66% całkowitej powierzchni mieszkalnej na terenie
województwa opolskiego (łączna powierzchnia mieszkalna wynosiła w 2013 roku 27 899 569
metrów kwadratowych).
Na podstawie ww. danych określono, że zużycie energii w ciągu roku przez sektor mieszkalny
zlokalizowane na terenie Gminy Głogówek wynosi 70 357 MWh, co daje emisję CO2 na
poziomie 26 917 Mg na rok. Charakterystykę wielkości i struktury zużycia paliw na terenie
gminy w sektorze mieszkalnym przedstawiają tabela i wykres poniżej.
Tabela 36 Charakterystykę wielkości i struktury zużycia paliw na terenie Gminy Głogówek w sektorze
mieszkalnym

Wartość zużycia w roku bazowym
[w MWh]
33 928

Wartość zużycia w
roku bazowym [%]
48,22%

Gaz ziemny

10 959

15,58%

Gaz ciekły

3 280

4,66%

401

0,57%

Ciepło

1 849

2,63%

Energia elektryczna

11 846

16,84%

Drewno

6 226

8,85%

OZE

1 868

2,65%

70 357

-

Paliwo
Węgiel kamienny

Olej opałowy

RAZEM

Źródło: Opracowanie własne
Tabela 37 Struktura zużycia paliw na terenie Gminy Głogówek w sektorze mieszkalnym
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Źródło: Opracowanie własne

VI.1.5. Budynki użyteczności publicznej
Na terenie Gminy Głogówek jest użytkowanych łącznie 75 budynków instytucji publicznych.
Instytucje należą do grup działających w sektora określonych poniżej:
1) urzędy i instytucje;
2) sport;
3) edukacja;
4) pozostałe.
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Tabela 38 Charakterystyka budynków użyteczności publicznej

Lp

1

2

3

4

5

Nazwa

Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Prudnickie
Centrum
Medyczne
Ośrodek
SzkolnoWychowawczy
Specjalny
Ośrodek
SzkolnoWychowawczy
Internat
Komisariat
Policji w
Głogówku

Kod
pocztow
y

Miejscowoś
ć

Ulica

Nr
Powierzchni
budynku a użytkowa

Rodzaj
źródła
ciepła c.o.

Rodzaj źródła
ciepła c.w.u.

Rodzaj
paliwa/energii

OZE

nie

48-250

Głogówek

Batorego

8

663,17

kocioł c.o.

takie samo jak
c.o.

gaz ziemny
(kotłownia lokalna
obsługiwana przez
Energetykę Cieplną
Opolszczyzny SA)

48-200

Prudnik

Szpitalna

14

1786,86

kocioł c.o.

takie samo jak
c.o.

gaz ziemny

nie

48-250

Głogówek

Batorego

2

1042

kocioł c.o.

bojler
elektryczny

gaz ziemny

nie

48-250

Głogówek

Kościuszki

12

520

kocioł c.o.

takie samo jak
c.o.

węgiel kamienny

nie

48-250

Głogówek

Dworcowa

22B

692,24

kocioł c.o.

takie samo jak
c.o.

gaz ziemny

nie

nie

nie

6

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury

48-250

Głogówek

Batorego

10

1806

kocioł c.o.

takie samo jak
c.o.

gaz ziemny
(kotłownia lokalna
obsługiwana przez
Energetykę Cieplną
Opolszczyzny SA)

7

Muzeum
Regionalne w
Głogówku Baszta

48-250

Głogówek

Słowackiego

1

300

kocioł c.o.

takie samo jak
c.o.

energia elektryczna
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Lp

8

9
10
11

Nazwa

Ratusz - Urząd
Miejski w
Głogówku
Pałac w
Kazimierzu
Zamek w
Głogówku
Brama
wjazdowa

12

Szkoła
Podstawowa nr
1 w Głogówku

13

Szkoła
Podstawowa nr
1 w Głogówku świetlica

14

Szkoła
Podstawowa nr
2 w Głogówku

Kod
pocztow
y

Miejscowoś
ć

Ulica

Nr
Powierzchni
budynku a użytkowa

Rodzaj
źródła
ciepła c.o.

Rodzaj źródła
ciepła c.w.u.

Rodzaj
paliwa/energii

OZE

nie

48-250

Głogówek

Rynek

1

1280,8

kocioł c.o.

bojler
elektryczny

gaz ziemny
(kotłownia lokalna
obsługiwana przez
Energetykę Cieplną
Opolszczyzny SA)

48-250

Głogówek

Kazimierz

93

bd

bd

bd

bd

nie

48-250

Głogówek

Zamkowa

23

bd

bd

bd

bd

nie

48-250

Głogówek

Zamkowa

bd

bd

bd

bd

nie

bojler
elektryczny

gaz ziemny
(kotłownia lokalna
obsługiwana przez
Energetykę Cieplną
Opolszczyzny SA)

nie

gaz ziemny
(kotłownia lokalna
obsługiwana przez
Energetykę Cieplną
Opolszczyzny SA)

nie

gaz ziemny
(kotłownia lokalna
obsługiwana przez
Energetykę Cieplną
Opolszczyzny SA)

nie

48-250

48-250

48-250

Głogówek

Głogówek

Głogówek

Jana Pawła II

3 Maja

Sobieskiego

1

24

6

2635

232

1150

kocioł c.o.

kocioł c.o.

kocioł c.o.

bojler
elektryczny/prze
pływowy
ogrzewacz wody
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Lp

15

16

17

18

19

Nazwa
Szkoła
Podstawowa nr
2 w Głogówku Sala
Gimnastyczna
Szkoła
Podstawowa w
Szonowie
Publiczna
Szkoła
Podstawowa
Oddział
Przedszkolny
Szkoła
Podstawowa z
Oddziałem
Przedszkolnym
Twardawa
Zespół Szkół w
Racławicach
Śląskich

Kod
pocztow
y

Miejscowoś
ć

Ulica

Rodzaj
źródła
ciepła c.o.

Rodzaj źródła
ciepła c.w.u.

Rodzaj
paliwa/energii

OZE

48-250

Głogówek

Głubczycka

135

kocioł c.o.

takie samo jak
c.o.

olej opałowy

nie

48-250

Głogówek

Szonów

46

928

kocioł c.o.

bojler
elektryczny

węgiel kamienny

nie

48-250

Głogówek

Szonów

33

329,4

kocioł c.o.

takie samo jak
c.o.

węgiel kamienny

nie

48-250

Głogówek

Kozielska

6

1678

kocioł c.o.

bojler
elektryczny

węgiel kamienny

nie

48-250

Głogówek

Zwycięstwa

21

2441,61

kocioł c.o.

takie samo jak
c.o.

węgiel kamienny

nie

gaz ziemny
(kotłownia lokalna
obsługiwana przez
Energetykę Cieplną
Opolszczyzny SA)

nie

gaz ziemny

nie

Nr
Powierzchni
budynku a użytkowa

20

Publiczne
Gimnazjum nr 1

48-250

Głogówek

Kościuszki

10

2500

kocioł c.o.

bojler
elektryczny/prze
pływowy
ogrzewacz wody

21

Przedszkole
Publiczne nr 4

48-250

Głogówek

Powstańców

16

486

kocioł c.o.

bojler
elektryczny
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Lp

22

23

24

25

26

27

28

29

Nazwa
Przedszkole
Publiczne nr 4
Oddział Kierpień
Przedszkole
Publiczne nr 4
Oddział Oracze
Przedszkole
Publiczne nr 3
Przedszkole
Publiczne nr 3 Oddział
Przedszkolny w
Wróblinie
Przedszkole
Publiczne nr 3 Oddział
Przedszkolny w
Biedrzychowica
ch
Żłobek w
Głogówku
Przedszkole
Publiczne w
Racławicach
Śląskich
Przedszkole
Publiczne w
Racławicach

Kod
pocztow
y

Miejscowoś
ć

Ulica

Rodzaj
źródła
ciepła c.o.

Rodzaj źródła
ciepła c.w.u.

Rodzaj
paliwa/energii

OZE

48-250

Głogówek

Kierpień

37

76,15

kocioł c.o.

bojler
elektryczny

węgiel kamienny

nie

48-250

Głogówek

Głubczycka

47

436

kocioł c.o.

bojler
elektryczny

węgiel kamienny

nie

48-250

Głogówek

Korfantego

3

300

kocioł c.o.
w budynku
żłobka

bojler
elektryczny

gaz ziemny

nie

48-250

Głogówek

Wróblin

62

145

kocioł c.o.

bojler
elektryczny

węgiel kamienny

nie

48-250

Głogówek

Biedrzychowic
e

165

300

kocioł c.o.

bojler
elektryczny

węgiel kamienny

nie

takie samo jak
c.o.

gaz ziemny

nie

Nr
Powierzchni
budynku a użytkowa

48-250

Głogówek

Korfantego

5

300

kocioł c.o.
także dla
przedszkol
a nr 3

48-250

Głogówek

Kościelna

3

480

kocioł c.o.

takie samo jak
c.o.

węgiel kamienny

nie

48-250

Głogówek

Wierzch

2

1137

kocioł c.o.

bojler
elektryczny

węgiel kamienny

nie
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Lp

30

31
32
33
34
35

36

37
38

Nazwa
Śląskich
Oddział w
Wierzchu
Przedszkole
Publiczne w
Racławicach
Śląskich
Oddział w
Zawadzie
Remiza w
Szonowie
Remiza w
Starych
Kotkowicach
Remiza w
Mochowie
Remiza w
Kazimierzu
Remiza w
Biedrzychowica
ch
Remizaświetlica w
Wierzchu
Remiza w
Dzierżysławicac
h
Remiza w
Głogówku

Kod
pocztow
y

Miejscowoś
ć

Ulica

Rodzaj
źródła
ciepła c.o.

Rodzaj źródła
ciepła c.w.u.

Rodzaj
paliwa/energii

OZE

48-250

Głogówek

Zawada

15

501

kocioł c.o.

kocioł c.o./bojler
elektryczny

węgiel kamienny

nie

48-250

Głogówek

Szonów

45A

460

grzejniki
elektr.

bojler
elektryczny

energia elektryczna

nie

48-250

Głogówek

Sudecka

38

110

grzejniki
elektr.

bojler
elektryczny

energia elektryczna

nie

48-250

Głogówek

Mochów

62B

72

nie

Głogówek

Kazimierz

12B

80

bojler
elektryczny
bojler
elektryczny

energia elektryczna

48-250

grzejniki
elektr.
grzejniki
elektr.

energia elektryczna

nie

48-250

Głogówek

Biedrzychowic
e

12A

105

grzejniki
elektr.

bojler
elektryczny

energia elektryczna

nie

48-250

Głogówek

Wierzch

107

251

grzejniki
elektr.

bojler
elektryczny

energia elektryczna

nie

48-250

Głogówek

Dzierżysławice

21

130

grzejniki
elektr.

bojler
elektryczny

energia elektryczna

nie

48-250

Głogówek

Dworcowa

9

345

kocioł c.o.

bojler
elektryczny

węgiel kamienny

nie

Nr
Powierzchni
budynku a użytkowa
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Lp

39
40
41
42

43

44

45

46

47

48
49

Nazwa
Remiza w
Racławicach
Śląskich
Remiza w
Twardawie
Remiza w
Wróblinie
Remiza w
Rzepczach garaż
Świetlica
wiejska w
Kierpniu
Świetlica
wiejska w
Mochowie
Świetlica
wiejska w
Leśniku
Świetlica
wiejska w
Biedrzychowica
ch
Remizaświetlica w
Zwiastowicach
Remizaświetlica w
Mionowie
Świetlica
wiejska w

Kod
pocztow
y

Miejscowoś
ć

Ulica

48-250

Głogówek

Zwycięstwa

36

240

48-250

Głogówek

Dworcowa

21

180

48-250

Głogówek

Wróblin

13

110

48-250

Głogówek

Rzepcze

19

50

grzejniki
elektr.

48-250

Głogówek

Kierpień

80

97

grzejniki
elektr.

bojler
elektryczny

energia elektryczna

nie

48-250

Głogówek

Mochów

84

420

grzejniki
elektr.

bojler
elektryczny

energia elektryczna

nie

48-250

Głogówek

Leśnik

330

grzejniki
elektr.

bojler
elektryczny

energia elektryczna

nie

48-250

Głogówek

Biedrzychowic
e

45,5

grzejniki
elektr.

bojler
elektryczny

energia elektryczna

nie

48-250

Głogówek

Zwiastowice

12B

380

grzejniki
elektr.

bojler
elektryczny

energia elektryczna

nie

48-250

Głogówek

Mionów

7/A

215

grzejniki
elektr.

bojler
elektryczny

energia elektryczna

nie

48-250

Głogówek

Głubczycka

45

191

grzejniki
elektr.

bojler
elektryczny

energia elektryczna

nie

Nr
Powierzchni
budynku a użytkowa

Rodzaj
źródła
ciepła c.o.

Rodzaj źródła
ciepła c.w.u.

Rodzaj
paliwa/energii

OZE

grzejniki
elektr.

bojler
elektryczny

energia elektryczna

nie

grzejniki
elektr.
grzejniki
elektr.

bojler
elektryczny
bojler
elektryczny

energia elektryczna

nie

energia elektryczna

nie
nie
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Lp

50

51

52

53

54

55

Nazwa
Wielkich
Oraczach
Remizaświetlica w
Kierpniu
Świetlica
wiejska w
Błażejowicach
Dolnych
Świetlica
wiejska we
Wróblinie
Świetlica
wiejska w
Kazimierzu
Świetlica
wiejska w
Nowych
Kotkowicach
Dom Ludowy w
Racławicach
Śląskich

Kod
pocztow
y

Miejscowoś
ć

Ulica

Rodzaj
źródła
ciepła c.o.

Rodzaj źródła
ciepła c.w.u.

Rodzaj
paliwa/energii

OZE

48-250

Głogówek

Kierpień

267

grzejniki
elektr.

bojler
elektryczny

energia elektryczna

nie

48-250

Głogówek

Błażejowice
Dolne

280

grzejniki
elektr.

bojler
elektryczny

energia elektryczna

nie

48-250

Głogówek

Wróblin

47A

300

grzejniki
elektr.

bojler
elektryczny

energia elektryczna

nie

48-250

Głogówek

Kazimierz

99

380

bojler
elektryczny

energia elektryczna

nie

48-250

Głogówek

Nowe
Kotkowice

4

120

grzejniki
elektr.

bojler
elektryczny

energia elektryczna

nie

48-250

Głogówek

Prudnicka

16

700

grzejniki
elektr.

bojler
elektryczny

energia elektryczna

nie

tak

nie

Nr
Powierzchni
budynku a użytkowa

80A

grzejniki
elektr.

56

Kąpielisko
Miejskie w
Głogówku

48-250

Głogówek

Kąpielowa

350

kocioł c.o.

takie samo jak
c.o.

gaz ziemny
(kotłownia lokalna
obsługiwana przez
Energetykę Cieplną
Opolszczyzny SA)

57

Szatnia
sportowa w

48-250

Głogówek

Biedrzychowic
e

100

grzejniki
elektr.

bojler
elektryczny

energia elektryczna
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Lp

Nazwa

Kod
pocztow
y

Miejscowoś
ć

Ulica

Rodzaj
źródła
ciepła c.o.

Rodzaj źródła
ciepła c.w.u.

Rodzaj
paliwa/energii

OZE

48-250

Głogówek

Stare
Kotkowice

65

grzejniki
elektr.

bojler
elektryczny

energia elektryczna

nie

48-250

Głogówek

Rzepcze

51

grzejniki
elektr.

bojler
elektryczny

energia elektryczna

nie

48-250

Głogówek

Targowa

37

grzejniki
elektr.

bojler
elektryczny

energia elektryczna

nie

48-250

Głogówek

Kazimierz

63

grzejniki
elektr.

bojler
elektryczny

energia elektryczna

nie

48-250

Głogówek

Ogrodowa

105

grzejniki
elektr.

bojler
elektryczny

energia elektryczna

nie

48-250

Głogówek

Szonów

120

grzejniki
elektr.

bojler
elektryczny

energia elektryczna

nie

48-250

Głogówek

Zawada

83,8

grzejniki
elektr.

bojler
elektryczny

energia elektryczna

nie

48-250

Głogówek

Kozielska

68

grzejniki
elektr.

bojler
elektryczny

energia elektryczna

nie

48-250

Głogówek

Damrota

570

kocioł c.o.

bojler
elektryczny

węgiel kamienny

nie

Nr
Powierzchni
budynku a użytkowa

Biedrzychowica
ch

58

59

60

61

62

63

64

65

66

Szatnia
sportowa w
Starych
Kotkowicach
Szatnia
sportowa w
Rzepczach
Szatnia
sportowa kortów
tenisowych
Szatnia
sportowa w
Kazimierzu
Szatnia
sportowa w
Racławicach
Śląskich
Szatnia
sportowa w
Szonowie
Szatnia
sportowa w
Zawadzie
Szatnia
sportowa w
Twardawie
Szatnia
sportowa oraz
budynek

12
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Lp

Nazwa

Kod
pocztow
y

Miejscowoś
ć

Ulica

48-250

Głogówek

Sudecka

48-250

Głogówek

Biedrzychowic
e

Rodzaj
źródła
ciepła c.o.

Rodzaj źródła
ciepła c.w.u.

Rodzaj
paliwa/energii

OZE

200

grzejniki
elektr.

bojler
elektryczny

energia elektryczna

nie

60

grzejniki
elektr.

bojler
elektryczny

energia elektryczna

nie

nie

Nr
Powierzchni
budynku a użytkowa

mieszkalny
Fortuna

67

68

69

70

71

72

Świetlica
wiejska w
Starych
Kotkowicach
Budynek Punkt
skupu żywca w
Biedrzychowica
ch
Hala
Środowiskowosportowa
Szkoła
Podstawowa w
Biedrzychowica
ch
Szkoła
Podstawowa w
Biedrzychowica
ch
Strzelnica w
Głogówku

27

48-250

Głogówek

Kościuszki

10

2793,1

kocioł c.o.

takie samo jak
c.o.

gaz ziemny
(kotłownia lokalna
obsługiwana przez
Energetykę Cieplną
Opolszczyzny SA)

48-250

Głogówek

Biedrzychowic
e

110

650

kocioł c.o.

bojler
elektryczny

węgiel kamienny

nie

48-250

Głogówek

Biedrzychowic
e

12

1000

kocioł c.o.

bojler
elektryczny

węgiel kamienny

nie

48-250

Głogówek

Winiary

1

105

grzejniki
elektr.

bojler
elektryczny

drewno

nie
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Lp

Nazwa

Kod
pocztow
y

Miejscowoś
ć

Ulica

Nr
Powierzchni
budynku a użytkowa

Rodzaj
źródła
ciepła c.o.

Rodzaj źródła
ciepła c.w.u.

Rodzaj
paliwa/energii

OZE

73

Zespół Szkół w
Głogówku

48-250

Głogówek

Powstańców

34

4500

kocioł c.o.

takie samo jak
c.o.

węgiel kamienny

nie

74

Ośrodek
Rehabilitacji i
Opieki
Psychiatrycznej
w Racławicach
Śląskich

48-250

Głogówek

Zwycięstwa

34

2120

kocioł c.o.

takie samo jak
c.o.

olej opałowy

tak

75

Dom Dziecka w
Głogówku

48-250

Głogówek

3 Maja

21

1850

kocioł c.o.

takie samo jak
c.o.

gaz ziemny

tak

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet pozyskanych z Urzędy Gminy Głogówek.

77 | S t r o n a
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek

Id: F2A0E60C-EF4D-4200-92D8-86BF35D4C7A6. Podpisany

Strona 77

W oparciu o dane pozyskane od wyżej wymienionych podmiotów oszacowano, iż łączna
emisja CO2, związana z sektorem instytucji publicznych na terenie Gminy Głogówek stanowi
2059 Mg na rok, a wartość energii finalnej 6457 MWh na rok.

VI.2. Transport
VI.2.1. Transport ogółem
Transport drogowy na terenie Gminy Głogówek ujęty w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej
obejmuje transport po drogach zlokalizowanych na terenie gminy znajdujących się w
kompetencji samorządu lokalnego. Należą do nich głównie drogi gminne o nawierzchni
utwardzonej i gruntowej, a także drogi powiatowe. Wynika to głównie z faktu, iż samorząd
lokalny może uwzględnić w swoich działaniach środki ukierunkowane na redukcję emisji na
tych odcinkach dróg, jednocześnie na pozostałe nie ma znaczącego wpływu.
Liczbę kilometrów przejechanych przez pojazdy po sieci dróg oszacowano wykorzystując
informacje na temat intensywności ruchu oraz długości sieci dróg, a także średniego spalania
samochodów

osobowych

w

gospodarstwach

domowych

i

udziału

samochodów

wykorzystujących poszczególne rodzaje paliw. Wskaźniki przyjęte do wyliczeń przedstawiają
tabele poniżej. W obliczeniach przyjęta została wartość opałowa benzyny na poziomie 44,80
MJ/kg, LPG na poziomie 47,31 MJ/kg i oleju napędowego 43,33 MJ/kg.
Tabela 39 Charakterystyka zużycia paliw przez samochody osobowe

Paliwo

Średnia
arytmetyczna

Paliwa
Benzyna
Gaz ciekły LPG
Olej napędowy

7,69
7,40
9,71
6,83

Pierwszy Pierwszy
Mediana
decyl
kwartyl
w l/100 km
6,00
6,00
7,00
6,00
6,00
7,00
7,00
8,00
10,00
5,00
6,00
7,00

Trzeci
kwartyl

Dziewiąty
decyl

9,00
8,00
11,00
7,00

10,00
10,00
12,00
9,00

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

Tabela 40Samochody osobowe według rodzajów używanych paliw
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Paliwo

Benzyna

Benzyna +
LPG4

50,83%

19,81%

Olej
napędowy

Gaz ziemny

29,36%

0,00%

w%
Udział samochodów

Źródło: Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 roku, GUS, Departament Produkcji,
Warszawa 2014 r., s. 122
Tabela 41 Sumaryczna ilość przejechanych kilometrów rocznie

Paliwo

Średnia
arytmetyczna

Pierwszy
decyl

12 312

3 000

Pierwszy
kwartyl
w km
5 000

11 097

2 000

12 769
14 070

Samochody
osobowe
ogółem,
w tym
na benzynę
bez instalacji
LPG
na benzynę z
instalacją LPG
na olej
napędowy

Mediana

Trzeci
kwartyl

Dziewiąt
y decyl

10 000

15 000

23 000

5 000

10 000

13 000

20 000

3 000

6 000

10 000

15 000

24 000

3 000

7 000

10 000

17 000

26 000

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

Łączna liczba samochodów osobowych zarejestrowanych na terenie gminy wynosi 7174
sztuk. Szczegółowe dane przedstawia tabela poniżej.
Tabela 42 Liczba pojazdów na terenie Gminy Głogówek w 2013 roku

Pojazd

Pojazdy
samochodowe na
1000 ludności

Liczba
ludności w
tys.

Liczba
pojazdów

samochody osobowe

524,4

13,682

7174

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS

Na podstawie długości dróg na terenie województwa opolskiego określony został szacowany
odsetek długości dróg o charakterze gminnym na terenie Gminy Głogówek. W oparciu o te
wskaźniki oszacowano jaką część średniego przebiegu samochody zarejestrowane na

Na potrzeby wyliczeń przyjęto, iż samochody z instalacją LPG zużywają wyłącznie paliwo w postaci
LPG
4
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obszarze gminy przebywają na tych drogach, w związku z czym ma on wpływ na zużycie paliw
i emisję CO2 w ramach tego sektora.
Tabela 43 Struktura dróg według kategorii na terenie województwa opolskiego w 2013 roku

Wskaźnik
Długość dróg w km
Udział dróg w
podziale na
kategorie w %

Ogółem
10613

Krajowe
778

100%

7%

Wojewódzkie Powiatowe
985
3921
9%

37%

Gminne
4929
46%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie "Transport drogowy w Polsce w latach 2012 i 2013", Departament
Handlu i Usług - GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2015, s.110

W oparciu o pozyskane dane przedstawione wyżej i pozyskane informacje od
zaangażowanych podmiotów oszacowano, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem
transportu ogółem (transportu lokalnego) na terenie Gminy Głogówek stanowi 10 341 Mg na
rok, a wartość energii finalnej 42 970 MWh na rok. Szczegóły wyliczeń przedstawia tabela i
wykres poniżej.
Tabela 44 Samochody osobowe - szacowane zużycie na terenie Gminy Głogówek

Paliwo
Liczba samochodów przyjęta
do wyliczeń - OGÓŁEM na
terenie całej Gminy Głogówek
Udział samochodów
Liczba samochodów przyjęta
do wyliczeń
Średnie spalanie samochodu
osobowego przyjęte dla danego
paliwa
Średni przebieg roczny
samochodu osobowego
przyjęty dla danego paliwa
Wskaźnik udziału dróg
gminnych na terenie
województwa
Średni roczny przebieg
samochodu na drogach
gminnych
Dystans łączny samochodów
osobowych dla danej kategorii
paliwa
Zużycie paliwa łączne dla
samochodów osobowych dla
danej kategorii paliwa

Benzyna
7174

LPG
7174

Olej napędowy
7174

50,83%
3646

19,81%
1421

29,36%
2106

7,40

9,71

6,83

11097

12769

14070

46,44%

46,44%

46,44%

5153

5930

6534

18789146

8426277

13760596

1390397

818192

939849

Źródło: Opracowanie własne
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Wykres 1 Energia finalna w sektorze transportu ogółem w podziale na paliwa

Źródło: Opracowanie własne
Wykres 2 Emisja CO2 w sektorze transportu ogółem w podziale na paliwa

Źródło: Opracowanie własne

VI.2.2. Publiczny transport zbiorowy
Publiczny transport zbiorowy realizowany jest w oparciu o zasoby prywatnych przewoźników
realizujących przejazdy autokarami i busami na terenie i przez teren Gminy Głogówek.
Do istotnych przewoźników realizujących usługi w tym zakresie na terenie Gminy należą:
81 | S t r o n a
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek

Id: F2A0E60C-EF4D-4200-92D8-86BF35D4C7A6. Podpisany

Strona 81



PKS w Głubczycach Sp. z o.o.,



Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o.,



Transport Osobowy Zbigniew Jednoróg.

PKS w Głubczycach Sp. z o.o. realizuje przewozy ogólnodostępne dla ludności wykorzystując
do tego autobusy napędzane olej napędowym. W oparciu o dane pozyskane od spółki na
temat ilości wozokilometrów wykonywanych na terenie Gminy oraz zużycia paliwa w 2013 roku
oszacowano, iż wartość energii finalnej z tytułu zużycia paliwa przez tą firmę wynosi 239 MWh
na rok, natomiast emisja CO2 wynosi 63 Mg.
PKS w Głubczycach Sp. z o.o. realizuje przewozy ogólnodostępne dla ludności wykorzystując
do tego autobusy napędzane olej napędowym. W oparciu o dane pozyskane od spółki na
temat ilości wozokilometrów wykonywanych na terenie Gminy oraz zużycia paliwa w 2013 roku
oszacowano, iż wartość energii finalnej z tytułu zużycia paliwa przez tą firmę wynosi 239 MWh
na rok, natomiast emisja CO2 wynosi 63 Mg. Spółka planuje w kolejnych latach sukcesywną
wymianę taboru na nowszy oraz bardziej przyjazny dla środowiska.
Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. realizuje przewozy ogólnodostępne dla ludności
wykorzystując do tego autobusy napędzane olej napędowym marki Autosan i Karosa. W
oparciu o dane pozyskane od spółki na temat ilości wozokilometrów wykonywanych na terenie
Gminy oraz zużycia paliwa w 2013 roku oszacowano, iż wartość energii finalnej z tytułu zużycia
paliwa przez tą firmę wynosi 360 MWh na rok, natomiast emisja CO2 wynosi 95 Mg.
Transport Osobowy Zbigniew Jednoróg realizuje przewozy ogólnodostępne dla ludności
wykorzystując do tego autobusy napędzane olej napędowym. W oparciu o dane pozyskane
od firmy na temat ilości wozokilometrów wykonywanych na terenie Gminy oraz zużycia paliwa
w 2013 roku oszacowano, iż wartość energii finalnej z tytułu zużycia paliwa przez tą firmę
wynosi 117 MWh na rok, natomiast emisja CO2 wynosi 30 Mg.
W oparciu o wyżej wymienione dane oszacowano, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem
transportu publicznego na terenie Gminy Głogówek stanowi 189 Mg na rok, a wartość energii
finalnej 716 MWh na rok.

VI.3. Oświetlenie uliczne
Na terenie Gminy Głogówek zlokalizowane było w 2013 roku 1583 lamp, 78 z nich stanowiło
własność Gminy, natomiast pozostałe stanowiły własność innych podmiotów. Wszystkie
elementy oświetlenia ulicznej są zgodne z normą PN-EN 13201. W kolejnych latach
82 | S t r o n a
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek

Id: F2A0E60C-EF4D-4200-92D8-86BF35D4C7A6. Podpisany

Strona 82

planowana jest modernizacja elementów tego sektora, w postaci wymiany 75 lamp na lampy
LED.
Z danych pozyskanych z Urzędu Gminy wynika, że zużycie energii w 2013 roku dla całego
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głogówek wyniosło 750 255 kWh.
W oparciu o pozyskane dane oszacowano, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem
oświetlenia komunalnego na terenie Gminy Głogówek stanowi 624 Mg na rok, a wartość
energii finalnej 750 MWh na rok.

VI.4. Działalność gospodarcza
Na terenie Gminy Głogówek działało w 2013 roku łącznie 1080 podmiotów gospodarczych,
z czego większość, tj. 70,37% działała w sferze usług i handlu, 22,04% działało w dziedzinie
przemysłu i budownictwa, a 7,59% rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa.
Na podstawie liczby przedsiębiorstw działających w sferze przemysłu i budownictwa, a także
wielkość zużycia paliw w województwie opolskim oszacowano wielkość zużycia energii finalnej
i emisję CO2 na terenie Gminy Głogówek.
Podstawą do wyliczenia wielkości zużycia poszczególnych paliw na terenie Gminy była
wielkości zużycia paliw na terenie województwa. Jej charakterystykę przedstawia tabela
poniżej.
Tabela 45 Zużycie paliw w sektorze przemysłu w podziale na województwa w 2013 roku

Województwo

Województwo

Zużycie
gazu
Zużycie
Zużycie
Zużycie
ciekłego
Zużycie
lekkiego Zużycie
węgla
gazu
(zużycie
energii
oleju
ciepła
kamiennego ziemnego stacjonarne,
elektrycznej
opałowego
[TJ]
[tys. ton]
[TJ]
bez
[GWh]
[tys. ton]
pojazdów)
[tys. ton]

dolnośląskie

622

9514

3

16

2037

3368

kujawskopomorskie

1064

18012

3

11

699

18012

lubelskie

651

39342

1

3

580

39342

lubuskie

13

5330

1

4

1537

5330

łódzkie

292

9407

4

12

1392

9407

małopolskie

1282

19352

2

8

2549

19352

mazowieckie

441

56709

185

209

5363

56709

opolskie

1734

18118

1

9

3550

18118
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podkarpackie

111

10642

3

3

1401

10642

podlaskie

113

1692

3

4

436

1692

pomorskie

306

20476

5

10

10

20476

śląskie

1794

20633

6

9

9

20633

świętokrzyskie

342

7146

1

5

7146

7146

warmińskomazurskie

113

1799

5

8

1799

1799

wielkopolskie

283

12338

6

8

12338

12338

zachodniopomorskie

489

22793

4

6

22793

22793

Kraj

17883

273302

235

324

273302

273302

Źródło: ZUŻYCIE PALIW I NOŚNIKÓW ENERGII W 2013 R., GUS, Departament Produkcji, Warszawa 2014

Na podstawie ww. danych określono, że zużycie energii w ciągu roku przez sektor
przedsiębiorstw zlokalizowane na terenie Gminy Głogówek wynosi 149 444 MWh, co daje
emisję CO2 na poziomie 59 315 Mg na rok. Charakterystykę wielkości i struktury zużycia paliw
na terenie gminy w sektorze przedsiębiorstw przedstawiają tabela i wykres poniżej.
Tabela 46 Charakterystykę wielkości i struktury zużycia paliw na terenie Gminy Głogówek w sektorze
przedsiębiorstw

Wartość zużycia w roku bazowym
[w MWh]

Wartość zużycia w roku
bazowym [%]

Węgiel kamienny

116 591

78,02%

Gaz ziemny

11 084

7,42%

138

0,09%

1 136

0,76%

16

0,01%

Energia elektryczna

20 479

13,70%

RAZEM

149 444

-

Paliwo

Gaz ciekły
Olej opałowy
Ciepło

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 47 Struktura zużycia paliw na terenie Gminy Głogówek w sektorze przedsiębiorstw

Źródło: Opracowanie własne

VI.5. Gospodarka odpadami
Na terenie Gminy zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków, którą zarządza Zakład
Komunalny Głogówek Sp. z o.o.. Instytucja nie posiada informacji na temat emisji gazu
składowiskowego na terenie oczyszczalni.
Ponadto na terenie Gminy nie znajduje się składowisko odpadów. W związku z informacjami
zawartymi powyżej oceniono, iż nie istnieje emisja CO2 związana z sektorem gospodarki
odpadami.
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VII.WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI CO2
Głównym celem działań Gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej jest zrealizowanie
unijnego celu, polegającego na ograniczeniu do 2020 r. emisji CO2 o co najmniej 20% oraz
poprawa jakości powietrza na terenie Gminy. Realizacja tego postanowienia opiera się na
wdrożeniu planu działań określonych w niniejszym dokumencie.
W celu określenie stanu aktualnego tj. oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych,
przeprowadzono inwentaryzację obejmującą Gminę w granicach administracyjnych.
Inwentaryzacja obejmowała wszystkie sektory związane z produkcją gazów cieplarnianych,
wynikających ze zużycia energii finalnej. Zużycie energii finalnej wynika z użytkowania:
1. paliw kopalnych (węgiel, gaz ziemny, olej opałowy benzyna itp.),
2. energii elektrycznej,
3. energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
W ramach określenia zużycia energii finalnej, w inwentaryzacji zostały uwzględnione sektory,
określające:
1. końcowe zużycie energii w budynkach, urządzeniach i przemyśle,
2. końcowe zużycie energii w transporcie,
3. inne źródła emisji (nie związane ze zużyciem energii np. gospodarka odpadami).

VII.1. Metodyka pozyskania danych
W celu określenia emisji z terenu miasta zapoznano się z m.in.:
1. zasobami zarządców nieruchomościami,
2. informacjami nt. budynków użyteczności publicznej,
3. działalnością i planami przedsiębiorstw ciepłowniczych,
4. działalnością i planami gestorów energetycznych działających na terenie Gminy,
5. materiałami z pozyskanymi z Gminy,
6. materiałami z Urzędu Marszałkowskiego,
7. informacjami dotyczącymi budynków jednorodzinnych.
Ankiety i informacje zebrane od wszystkich grup interesariuszy były podstawą do opracowania
niniejszego dokumentu, a także pozwoliły na zaplanowanie działań, które będą realizowane w
ramach Planu. Dotyczyły one wszystkich sektorów wspomnianych i scharakteryzowanych w
rozdziale VI.
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W oparciu o powyższe założenia na terenie Gminy została przeprowadzona inwentaryzacja,
w celu określenia zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 w 2013 r. Rok 2013 to rok bazowy –
wybrany ze względu na dostęp do danych od instytucji i mieszkańców. Pozyskanie danych dla
ww. roku bazowego wynika również, z faktu, iż wiarygodność danych pozyskanych od
poszczególnych sektorów jest stosunkowo największa w porównaniu do danych z lat
wcześniejszych (nie we wszystkich inwentaryzowanych sektorach).
Do rozpoznania charakteru, funkcji i cech szczególnych budynku (np. sklep, usługi,
mieszkalny, niski, wysoki, bliźniak, szeregowiec) wykorzystano serwis internetowy Google
Maps, umożliwiający wyszukiwanie obiektów, oglądanie map i zdjęć lotniczych powierzchni
Ziemi oraz udostępniający pokrewne im funkcje, ze szczególnym uwzględnieniem usługi
Street View, dzięki której można było dokładniej przyjrzeć się obiektom. Do ustalenia adresu
obiektu na mapie korzystano z serwisu internetowego Targeo. Pomocne przy ustalaniu
charakteru obiektu było również korzystanie z portalu internetowego Geoportal oraz serwisu
internetowego Panorama Firm. Dla nielicznych obiektów, pomimo zastosowania wyżej
opisanych narzędzi, nie udało określić się ich charakteru i funkcji.

VII.2. Wskaźniki emisji
Wskaźniki emisji informują nt. ilości ton CO2 przypadających na jednostkę zużycia
poszczególnych nośników energii. Wskaźniki emisji zostały przyjęte dla wszystkich nośników
energii, wykorzystywanych na terenie Gminy.
W niniejszym opracowaniu wykorzystano standardowe wskaźniki według wytycznych
IPPC5.Przyjęte wskaźniki emisji dla paliw zestawiono w tabeli.

DYREKTYWA RADY 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania
zanieczyszczeniom i ich kontroli, zwana popularnie Dyrektywą IPPC (ang. Integrated Pollution Prevention and
Control)
5
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Tabela 48 Wskaźniki emisji dla paliw stosowanych na terenie Gminy dane za rok 2013

Rodzaj paliwa
Gaz ziemny wysokometanowy
Gaz ziemny zaazotowany
Gaz z odmetanowania kopalń
Drewno opałowe i odpady
pochodzenia drzewnego
Biogaz
Koks i półkoks (w tym gazowy)
Gaz ciekły
Benzyny silnikowe
Paliwa odrzutowe
Olej napędowy (w tym olej
opałowy lekki)
Oleje opałowe
Węgiel kamienny
Węgiel brunatny
Ciepłownie

Wartości opałowa
(WO)
[Wartość] [Jednostka]
35,98
MJ/m3

Wskaźniki emisji CO2
(WE)
[Wartość] [Jednostka]
55,82
kg/GJ

24,85

MJ/m3

55,82

kg/GJ

17,47

MJ/m

3

55,82

kg/GJ

15,6

MJ/kg

109,76

kg/GJ

50,4
28,2
47,31
44,8
44,59
43,33

MJ/kg
MJ/kg
MJ/kg
MJ/kg
MJ/kg
MJ/kg

54,33
106
62,44
68,61
70,79
73,33

kg/GJ
kg/GJ
kg/GJ
kg/GJ
kg/GJ
kg/GJ

40,19
23,08
8,57
21,76

MJ/kg
MJ/kg
MJ/kg
MJ/kg

76,59
94,62
108,6
94,94

kg/GJ
kg/GJ
kg/GJ
kg/GJ

Źródło: Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2010 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2013, Krajowy Ośrodek Bilansowania i
Zarządzania Emisjami, Warszawa, Listopad 2012
Tabela 49 Wskaźniki ekwiwalentu CO2 dla innych gazów (wybranych)

Rodzaj gazu cieplarnianego

Wskaźnik GWP

Dwutlenek węgla (CO2)

1

Metan (CH4)

21

Podtlenek azotu (N2O)

310

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

VII.3. Obliczenia wielkości emisji CO2
Całkowitą emisję CO2 z obszaru Gminy otrzymujemy poprzez zsumowanie emisji CO2
wyliczonej dla wszystkich nośników energii, stosowanych na terenie Gminy w poszczególnych
sektorach. Otrzymana wielkość stanowi podstawę do określenia celu redukcyjnego
wyrażonego w tonach CO2.
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W obliczeniach wielkości emisji wykorzystano wzór:
𝐸𝐶𝑂2 = 𝐶 ∙ 𝐸𝐹
𝐸𝐶𝑂2 − wielkość emisji CO2 [Mg CO2],
𝐶 − wielkość zużycia energii [MWh]
𝐸𝐹 − wskaźnik emisji CO2 [MgCO2/MWh]]
W 2013 r. zużycie energii elektrycznej w Gminie wyniosło 33 937 MWh.
Wartości zużycia energii elektrycznej wraz z emisją CO2 związaną z ich zużyciem zestawiono
w poniższej tabeli.
Tabela 50 Emisja CO2 wynikająca z zużycia energii elektrycznej

2013
Grupa taryfowa
Budynki mieszkalne
Budynki użyteczności
publicznej
Przedsiębiorcy
Oświetlenie uliczne
Suma

Zużycie energii
elektrycznej
MWh/a
11 846

Wskaźnik emisji

Emisja CO2

Mg CO2/MWh
0,8315

Mg/a
9 850

862

0,8315

717

20 479
750
33 937

0,8315
0,8315
-

17 028
624
28 219

Źródło: Opracowanie własne
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Odnawialne źródła energii

Olej roślinny

Inna biomasa

Słoneczna
cieplna

Geotermiczna

0

0

0

6

122

0

6457

401

0

0

33928

0

0

0

6226

1868

0

70357

0

0

0

0

0

0

0

750

0

0

0

0

0

0

149444

0

0

0

6232

1990

0

227008

0

0

0

0

0

0

0

42970

0

0

0

0

0

0

0

716

0

0

0

0

0

0

43686

0

0

0

6232

1990

0

270694

Gaz ciekły

RAZEM

Biopaliwo

3174

Węgiel
kamienny

0

Olej
napędowy

0

Benzyna

375

Olej opałowy

Inne paliwa
kopalne

Paliwa kopalne

Gaz ziemny

Kategoria

Ciepło/ chłód

Lp

Energia
elektryczna

Tabela 51 Końcowe zużycie energii w Gminy Głogówek w 2013 roku

MWh/a
I
I.1

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ
Budynki, wyposażenie/
urządzenia komunalne

862

1145

774

0

I.2 Budynki mieszkalne
Komunalne oświetlenie
I.3
uliczne

11846
750

0

0

0

0

0

0

I.4 Przemysł

20479

16

11084

138

1136

0

0

3010 22817 3418

1911

0

0

RAZEM I:
II TRANSPORT
II.
Transport ogółem
1
II.
Transport publiczny
2
RAZEM II:
RAZEM:

33937

1849 10959 3280

0

0

0

19569

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19569

0

33937

3010 22817 22988 1911

13842 9559
0

716

13842 10275

11659
1
15369
3

0
15369
13842 10275
3

Źródło: Opracowanie własne
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Biopaliwo

Olej
roślinny

Inna
biomasa

Słoneczn
a cieplna

Geotermi
czna

1081

0

0

0

2

0

0

2059

0

0

11557

0

0

0

2460

0

0

26917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

624

0

0

39715

0

0

0

0

0

0

59315

0

0

52353

0

0

0

2462

0

0

88914

0

0

0

0

0

0

0

10341

189

0

0

0

0

0

0

0

189

3419 2712

0

0

0

0

0

0

0

10530

Inne
paliwa
kopalne

0

Olej
napędow
y
Węgiel
kamienny

0

Benzyna

Olej
opałowy

Gaz
ciekły

RAZEM

Odnawialne źródła energii

Paliwa kopalne

Gaz
ziemny

Kategoria

Ciepło/ chłód

Lp

Energia
elektryczna

Tabela 52 Emisje CO2 lub ekwiwalentu CO2 w Gminy Głogówek w 2013 roku

Mg/a
I
I.1
I.2
I.3
I.4

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ
Budynki,
wyposażenie/
717
0
156
0
103
urządzenia komunalne
Budynki mieszkalne
9850
0
2202 737
110
Komunalne
624
0
0
0
0
oświetlenie uliczne
Przedsiębiorcy
17028
0
2227
31
313
RAZEM I:

28219

0

4585

768

527

II TRANSPORT
II.1 Transport ogółem

0

0

0

4399

0

II.2 Transport publiczny

0

0

0

0

0

0

0

0

4399

0

III GOSPODARKA ODPADAMI
III.
Gospodarka odpadami
0
1
RAZEM III:
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2462

0

0

99445

RAZEM II:

RAZEM:

28219

0

4585 5167

527

3419 2523
0

3419 2712 52353

Źródło: Opracowanie własne
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Wykres 3 Końcowe zużycie energii na terenie Gminy Głogówek w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne
Wykres 4 Emisje CO2 lub ekwiwalentu CO2 na terenie Gminy Głogówek w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne

VII.4. Prognozowane zużycie energii i emisja CO2 w 2020 roku
W celu zaplanowania działań i inwestycji w perspektywie do roku 2020, a także przedstawienia
wpływu i celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, redukcji zużycia energii finalnej i wskaźnika
udziału energii pochodzącej z OZE, określona została prognoza na 2020 rok.
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W prognozie wzięto pod uwagę zarówno dokumenty szczebla krajowego dotyczące rozwoju
polskiej gospodarki i zużycia paliw, a także strategiczne dokumenty Gminy Głogówek
określające planowany rozwój. Ponadto, uwzględnione zostały pozyskane informacje od
Interesariuszy zaangażowanych w tworzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, ze
szczególnym uwzględnieniem planów rozwojowych Podmiotów odpowiedzialnych za sieci
energetyczne na analizowanym obszarze, a także Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe w
zakresie wzrostu liczby ludności i planowanego rozwoju mieszkalnictwa.
Przewidywany rozwój Gminy Głogówek został oparty na scenariuszu BaU (business as usual),
który zakłada brak przeprowadzanych inwestycji i działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji
w latach 2014-2020. Założono został rozwój sektora przemysłu na poziomie 0,5% co jest
zgodne z przewidywanym rozwojem gospodarczym, sektora budownictwa mieszkalnego na
poziomie 0,25% zgodnie z tendencją i trendami wskazanymi w opracowaniach statystycznych
i wzroście liczby ludności, zużycia energii w transporcie w wysokości 0,5% na podstawie
opracowań dotyczących zużycia paliw w tym sektorze i oświetlenia wraz z budynkami i
urządzeniami komunalnymi w wysokości 0,25 %. Łączne zapotrzebowanie na energię finalną
i emisję dwutlenku węgla na analizowanym terenie zostało przedstawione w tabelach poniżej
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Tabela 53 Prognozowane łączne zapotrzebowanie na energię finalną na terenie Gminy Głogówek w roku 2020

Lp

Kategoria

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

MWh/a
I.1

I.2
I.3
I.4

Budynki,
wyposażenie/
urządzenia
komunalne
Budynki
mieszkalne
Komunalne
oświetlenie uliczne
Przemysł
RAZEM I:

6457

6473

6489

6505

6522

6538

6554

6571

70357

70533

70709

70886

71063

71241

71419

71598

750

752

754

756

758

759

761

763

149444

150191

150942

151697

152455

153217

153983

154753

227008

227949

228894

229844

230798

231756

232718

233685

42970

43185

43401

43618

43836

44055

44276

44497

II.1

Transport ogółem

II.2

Transport publiczny

716

720

723

727

730

734

738

741

RAZEM II:

43686

43905

44124

44345

44567

44789

45013

45238

RAZEM:

270694

271854

273018

274189

275364

276545

277732

278923

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 54 Prognozowana łączna wielkość emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Głogówek w roku 2020

Lp

Kategoria

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

MWh/a
I.1

I.2
I.3
I.4

Budynki,
wyposażenie/
urządzenia
komunalne
Budynki
mieszkalne
Komunalne
oświetlenie uliczne
Przemysł
RAZEM I:

2059

2064

2069

2074

2080

2085

2090

2095

26917

26984

27052

27120

27187

27255

27323

27392

624

625

627

628

630

631

633

635

59315

59611

59909

60209

60510

60812

61116

61422

88914

89285

89657

90031

90407

90784

91163

91544

10341

10393

10445

10497

10550

10602

10655

10709

II.1

Transport ogółem

II.2

Transport publiczny

189

190

191

192

193

194

195

196

RAZEM II:

10530

10583

10636

10689

10742

10796

10850

10904

0

0

0

0

0

0

0

0

RAZEM III

0

0

0

0

0

0

0

0

RAZEM:

99445

99868

100293

100720

101149

101580

102013

102448

III.1

Gospodarka
odpadami

Źródło: Opracowanie własne
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VIII. IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH
Gmina Głogówek zlokalizowana jest, zgodnie z corocznymi raportami Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu, w strefie opolskiej z uwagi na ocenę jakości
powietrza atmosferycznego. W raporcie z 2013 roku w strefie opolskiej wystąpiło
przekroczenie poziomu docelowego ozonu, wraz z możliwością nieuzyskania poziomu celu
długoterminowego dla zawartości ozono, a także przekroczenie dopuszczalnej wartości pyłu
zawieszonego PM10, pyłu PM2,5 i benzo(a)pirenu.
Ocena wartości rocznych stężeń dla pyłów zawieszonych i benzo(a)pirenu, która jest wyraźnie
ponad wartościami dopuszczalnymi w okresie zimowym, czyli w sezonie grzewczym,
jednoznacznie określa główną przyczynę występowania przekroczeń tj. emisję komunalnobytową. Cały obszar Gminy Głogówek może zostać zaliczony jako obszar problemowy z uwagi
na występowanie zjawiska tzw. niskiej emisji w sezonie grzewczym i związane z tym
przekroczenia dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających w powietrzu
atmosferycznym.
Szczególnie zagrożonym obszarem, w którym można wykazać najistotniejszy problem, jest
miasto Głogówek będące centrum Gminy. Stosunkowo zwarta zabudowa miejska, wysoki
udział transportu samochodowego, a także niższa ilość terenów zielonych w porównaniu do
pozostałego obszaru Gminy, powodują obniżenie jakości środowiska i warunków bytowych
mieszkańców.
Przeprowadzona na obszarze Gminy inwentaryzacja, w celu określenia zużycia energii finalnej
oraz emisji CO2 w 2013 r. (rok bazowy) pozwoliła na określenie sektorów, w których występują
wysokie wartości emisji dwutlenku węgla:


Budynków użyteczności publicznej, dla których emisja CO2 stanowi 2,07% udziału
całkowitej emisji na terenie gminy. Sektor ten stanowią głównie obiekty szkół,
przedszkoli,

przychodni,

budynki

administracyjnych,

obiektów

kulturalnych

i sportowych na terenie gminy. Władze gminy dysponują bezpośrednimi narzędziami,
których celem jest ograniczenie zużycia energii finalnej, a tym samym redukcja emisję
dwutlenku węgla;


Budynków należących do przedsiębiorców, dla których emisja CO2 stanowi 59,65%
udziału całkowitej emisji na terenie gminy. W skład sektora tych obiektów wchodzą
usługi, handel, przemysł itp. bez budynków użyteczności publicznej, stanowiących
osobny sektor;
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Budynków mieszkalnych, dla których emisja CO2 stanowi 27,07% udziału całkowitej
emisji na terenie gminy. W skład sektora obiektów mieszkalnych wchodzi zabudowa
jednorodzinna, wielorodzinna. Jednocześnie jest to sektor, na który władze gminy
mogą mieć wpływ poprzez wprowadzenie systemu współfinansowania inwestycji,
obniżających zużycie emisji



Oświetlania, dla którego emisja CO2 stanowi 0,63% udziału całkowitej emisji na terenie
gminy;



Transportu ogółem, dla którego emisja CO2 stanowi 10,40% udziału całkowitej emisji
na terenie gminy;



Transportu publicznego, dla którego emisja CO2 stanowi 0,19% udziału całkowitej
emisji na terenie gminy.

Największy udział w emisji gazów cieplarnianych z całego obszaru Gminy ma sektor
przedsiębiorstw, a następnie sektor budynków mieszkalnych i transportu ogółem
(osobowego), które łącznie stanowią ponad 97 % całkowitej emisji z obszaru Gminy.
Jednocześnie na podstawie przeprowadzonej diagnozy stanu środowiska i warunków
społeczno-ekonomicznych wyznaczone zostały problemy na obszarze Gminy jak:


Niewystarczające wykorzystanie potencjału gminy i obniżenie jego atrakcyjności



Niska klasa efektywności energetycznej budynków i obiektów na obszarze Gminy
powodująca nadmierne zużycia paliw i energii do celów grzewczych,



Nadmierne wykorzystania samochodów osobowych



Duża emisja zanieczyszczeń powietrza i hałasu



Znaczne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego spowodowane zjawiskiem
zatłoczenia komunikacyjnego



Pogorszenie warunków bytowych i jakości życia mieszkańców przez zanieczyszczenie
powietrza atmosferycznego spowodowane nadmiernym zużyciem paliw w sektorze
transportu i emisją komunalno-bytową w okresie zimowym.

Identyfikacja obszarów problemowych pozwoliła na wykazanie niezbędnych do podjęcia
działań w odpowiednich sektorach. Brak zaplanowanych działań w sektorze przedsiębiorstw
wynika z braku zgłoszonych inwestycji przez podmioty gospodarcze. Gmina, jako Wykonawca
Planu gospodarki niskoemisyjnej, nie ma możliwości nakazania inwestycji firmom prywatnym,
jednakże zaplanowano prowadzenie szerokiej strategii komunikacyjnej w zakresie działań
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edukacyjnych na spotkaniach i poprzez stronę internetową urzędu. Działania te pozwolą na
zwiększenie świadomości ekologicznej przedsiębiorców i być może, na etapie monitorowania
zapisów Planu, spowodują dodanie inwestycji w tym sektorze.
Szczególnie istotne jest zaplanowane działania w sektorze transportu, które wpłynie na
obniżenie emisji gazów cieplarnianych poprzez propagowanie wykorzystania bez emisyjnego
środka transportu. Zaplanowana do realizacji inwestycja będą przyczyniać się będzie do
osiągnięcia niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności w miastach poprzez przechodzenie
na bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy transportowe.
W zakresie obszaru problemowego jakim jest sektor budynków mieszkalnych zaplanowane
zostały działania termomodernizacyjne realizowane przez Spółdzielnie Mieszkaniową, a także
modernizację kotłowni, montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii i
modernizację oświetlenia. Działania te pozwolą również, w sposób pośredni, na wzrost
produkcji energii i działania w sektorze ciepłownictwa.
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IX. DZIAŁANIA PLANOWANE DO 2020 ROKU
IX.1. Długoterminowa strategia - cele i zobowiązania
Długoterminowa strategia niskoemisyjna Gminy Głogówek do 2020 r. zawarta w Planie
gospodarki niskoemisyjnej będzie obejmować działania polegające na:


termomodernizacji budynków użyteczności publicznej;



termomodernizacji budynków sektora mieszkaniowego i sektora przedsiębiorstw;



zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy we
wszystkich sektorach;



ograniczeniu zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej;



zwiększeniu efektywności energetycznej działań;



zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora transportu.

Działania będą realizowane poprzez:


określenie obszarów, na których przewiduje się uzupełnienie infrastruktury technicznej;



wykorzystanie otwartego rynku energii elektrycznej;



zapisy prawa lokalnego;



uwzględnianie celów i zobowiązań w dokumentach strategicznych i planistycznych.

IX.2. Planowane działania krótko i długoterminowe
Planowane działania długoterminowe obejmują okres 2015-2020. W ramach zaplanowanych
działań określono:
1. zakres działania,
2. podmioty odpowiedzialne za realizację,
3. harmonogram uwzględniający terminy realizacji,
4. szacowane koszty realizacji inwestycji,
5. oszczędności energii finalnej,
6. wielkość redukcji emisji CO2,
7. wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
Efekty planowanych działań do 2020 r. przedstawiają się następująco:

99 | S t r o n a
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek

Id: F2A0E60C-EF4D-4200-92D8-86BF35D4C7A6. Podpisany

Strona 99



prognozowane oszczędności energii na poziomie 3823 MWh/rok w roku 2020, co
pozwoli na uzyskanie wskaźnika oszczędności na poziomie 1,39% w roku 2020 w
stosunku do roku bazowego 2013;



prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych o 10425 MWh/rok w
roku 2020, co pozwoli na uzyskanie wzrostu o 126,80 % w stosunku do roku bazowego
i uzyskanie wskaźnika 6,89% produkcji energii finalnej z odnawialnych źródeł energii;



prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 8516 Mg/rok w roku 2020, co pozwoli
na uzyskanie wskaźnika redukcji na poziomie 8,56% w roku 2020 w stosunku do roku
bazowego 2013;

Niniejszy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej poprzez fakt objęcia opracowaniem sektora
transportu, a także wykazanie działań zmierzających do ograniczenia zużycia energii i redukcji
emisji w tym sektorze, może również posłużyć jako opracowanie zawierające elementy planu
mobilności. Zaplanowane do realizacji inwestycje będą przyczyniać się do osiągnięcia
niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności w miastach oraz wynikają z niniejszego
opracowania. Jednocześnie w planie działań zaproponowano przedsięwzięcie pozwalające na
przechodzenie na bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy transportowe w Gminie
Głogówek przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań oraz kierunków planowanych
interwencji, a także od zidentyfikowanych potrzeb tj. zadanie o nazwie „Budowa ścieżki
rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 416 Głogówek-Głogowiec”, dla której złożony został
wniosek w ramach działania 3.1.1. Strategie niskoemisyjnej w miastach subregionalnych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Inwestycja ta została ujęte w projekcie budżetu na rok 2017.
Inwestycja mająca na celu poprawę jakości niskoemisyjnego transportu jest szczególnie
istotna, gdyż istniejący układ drogowy bywa przeciążony, szczególnie w godzinach szczytu.
Przedsięwzięcie, ponadto, przyczyni się do rozwiązania lub zmniejszenia skali następujących
problemów:
- Niewystarczające wykorzystanie potencjału gminy i obniżenie jego atrakcyjności
- Nadmierne wykorzystania samochodów osobowych
- Duża emisja zanieczyszczeń powietrza, hałasu
- Znaczne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego spowodowane zjawiskiem
zatłoczenia komunikacyjnego
- Pogorszenie warunków bytowych i jakości życia mieszkańców przez zanieczyszczenie
powietrza atmosferycznego spowodowane nadmiernym zużyciem paliw w sektorze transportu
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Cały sektor transportu, został w niniejszym opracowaniu ujęty jako obszar problemowy z uwagi
na istotne zużycie energii, a tym samym i emisji dwutlenku węgla. Ponadto, działania
modernizacyjne w celu osiągnięcia transportu niskoemisyjnego przyczynią się również do
poprawy warunków aerosanitarnych w regionie poprzez zmniejszenie emisji substancji
zanieczyszczających

ze

spalania

paliw

wykorzystywanych

w

silnikach

pojazdów.

Zaplanowane do realizacji inwestycje pozwolą na wspieranie transportu rowerowego jako bez
emisyjnego środka przemieszczenia się.
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Tabela 55 Planowane działania krótko i długoterminowe Gminy Głogówek

Nr
dział
ania

I

I.1

I.2

I.3

Obiekt/ zadanie

Podmiot
odpowiedzialny

Opis

Termin
rozpoczęcia
i
zakończeni
a

Budynki
użyteczności
publicznej
Wdrożenie
systemu zielonych
zamówień/zakupó
w publicznych

Termomodernizacj
a obiektu budynku
Szkoły
Podstawowej nr 2
Termomodernizacj
a Przedszkola
Publicznego w
Racławicach
Śląskich

Szacowan
e koszty

Źródło finansowania

Oszczędn
ości
energii do
2020 r.

Produkcj
a energii
z OZE do
2020 r.

MWh/ rok

MWh/ rok

Roczna
redukcja
emisji
CO2 do
2020 r.
Mg CO2/
rok

14 822
699,41 zł

2015-2020

1513

0

385

Włączenie kryteriów oraz wymagań
środowiskowych do procedur
udzielania zamówień publicznych,
możliwość stosowania oceny LCA
(ocenę cyklu życia), poszukiwanie
rozwiązań minimalizujących
negatywny wpływ wyrobów i usług na
środowisko w całym cyklu życia

Urząd Miejski
w Głogówku

2016-2020

b/n

b/n

0

0

0

Modernizacja budynku Sali
gimnastycznej.

Urząd Miejski
w Głogówku

2016

49 999,99
zł

własne

226

0

76

Przeprowadzenie prac
termoizolacyjnych - ocieplenie ścian
(ok. 470 m²), wymiana okien oraz c.o.

Urząd Miejski
w Głogówku

2016

165 621,14
zł

własne

96

0

32

117

0

23

502

0

137

I.4

Termomodernizacj
a Ratusza

Przeprowadzenie prac
termoizolacyjnych - remont/ocieplenie
dachu, wymiana stolarki okiennej w
celu zwiększenia efektywności
energetycznej budynku oraz
zmniejszenia emisji dwutlenku węgla

I.5

Termomodernizacj
a Szkoł

Kompleksowa termomodernizacja SP
w Biedrzychowiacch w ramach
konkursu Regionalnego Programu

Urząd Miejski
w Głogówku

2019-2021

Urząd Miejski
w Głogówku

2017

własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
600 000,00 Program Operacyjny,
zł
Program Infrastruktura
i Środowisko,
Fundusze Ochrony
Środowiska
800 000,00
zł

własne i Regionalny
Program Operacyjny
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Nr
dział
ania

I.6

I.7

Obiekt/ zadanie

Podmiot
odpowiedzialny

Opis

Termin
rozpoczęcia
i
zakończeni
a

Szacowan
e koszty

Źródło finansowania

Oszczędn
ości
energii do
2020 r.

Produkcj
a energii
z OZE do
2020 r.

MWh/ rok

MWh/ rok

Roczna
redukcja
emisji
CO2 do
2020 r.
Mg CO2/
rok

Podstawowej w
Biedrzychowicach

Operacyjnego Województwa
Opolskiego

Województwa
Opolskiego

Modernizacja
instalacji c.o. w PP
Racławice Śl. /
Oddział Zawada
Modernizacja
dachu budynku
punktu skupu w
Wierzchu

Modernizacja instalacji centralnego
ogrzewania w PP Racławice Śląskie/
Oddział Zawada wraz z zakupem i
montażem nowego pieca

Urząd Miejski
w Głogówku

2016

49 623,27
zł

własne

16

0

5

Modernizacja dachu budynku punktu
skupu w Wierzchu

Urząd Miejski
w Głogówku

2016

25 244,01
zł

własne

4

0

1

400

0

80

I.8

Renowacja zamku
w Głogówku

Renowacja i odbudowa elewacji
zamku w Głogówku w celu ochrony
dziedzictwa narodowego i poprawy
efektywności energetycznej

Urząd Miejski
w Głogówku

2016-2018

12 057
211,00 zł

własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
Program Operacyjny,
Program Infrastruktura
i Środowisko,
Fundusze Ochrony
Środowiska

I.9

Remont budynku
przedszkola we
Wróblinie

Remont budynku przedszkola we
Wróblinie

Urząd Miejski
w Głogówku

2016

25 000,00
zł

własne

16

0

5

I.10

Budynek Zakładu
OpiekuńczoLeczniczego w
Głogówku ul.
Konopnickiej 2

Budynek wymaga termomodernizacji,
w znacznej części wyminiona została
stolarka okiennna. Budynek
wyposażony jest we własną kotłownię
gazową o mocy 2x90 kW zasilającą
instalację co i cwu budynku ZOL i

1 000
000,00 zł

własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
Program Operacyjny,
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska

82

0

16

Prudnickie
Centrum
Medyczne
Spółka
Akcyjna w
Prudniku

2018 - 2020
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Nr
dział
ania

I.11

II

Obiekt/ zadanie

Budynek
Ratownictwa
Medycznego w
Głogówku ul.
Konopnickiej 2

Opis

sąsiedniego RTM. Roczne zużycie
gazu wynosi 27 510 m3.

Podmiot
odpowiedzialny

Prudnickie
Centrum
Medyczne
Spółka
Akcyjna w
Prudniku

Termin
rozpoczęcia
i
zakończeni
a

2018 - 2020

Budynki
mieszkalne

II.1

Docieplenie ścian zewnętrznych,
Kościuszki 2-4A /
stropów piwnic dachu, wymiana
termomodernizacja
stolarki okiennej w pom. Wspólneg
użytku

SM

2017

II.2

Pl. K. Miarki 2 –
Docieplenie ścian zewnętrznych,
2B /
stropów piwnic dachu, wymiana
termomodernizacja stolarki okiennej w pom. Wspólneg
użytku

SM

2016

II.3

Pl. K. Miarki 2C –
2D i Krótka 3
/termomodernizacj
a

SM

2018-2019

Docieplenie ścian zewnętrznych,
stropów piwnic dachu, wymiana
stolarki okiennej w pom. Wspólneg
użytku

Roczna
redukcja
emisji
CO2 do
2020 r.
Mg CO2/
rok

Oszczędn
ości
energii do
2020 r.

Produkcj
a energii
z OZE do
2020 r.

MWh/ rok

MWh/ rok

50 000,00
zł

własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
Program Operacyjny,
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska

54

0

10

2 620
000,00 zł

2015-2020

2054

25

587

306

0

61

300

0

60

261

0

52

Szacowan
e koszty

Źródło finansowania

własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
290 000,00 Program Operacyjny,
zł
Program Infrastruktura
i Środowisko,
Fundusze Ochrony
Środowiska
własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
240 000,00 Program Operacyjny,
zł
Program Infrastruktura
i Środowisko,
Fundusze Ochrony
Środowiska
własne oraz dotacje
lub instrumenty
350 000,00 finansowe: Regionalny
zł
Program Operacyjny,
Program Infrastruktura
i Środowisko,
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Nr
dział
ania

Obiekt/ zadanie

Opis

Podmiot
odpowiedzialny

Termin
rozpoczęcia
i
zakończeni
a

Szacowan
e koszty

Źródło finansowania

Roczna
redukcja
emisji
CO2 do
2020 r.
Mg CO2/
rok

Oszczędn
ości
energii do
2020 r.

Produkcj
a energii
z OZE do
2020 r.

MWh/ rok

MWh/ rok

495

0

99

0

5

4

0

5

4

Fundusze Ochrony
Środowiska

II.4

Dąbrowskie-go 2 –
Docieplenie ścian zewnętrznych,
2D
stropów piwnic dachu, wymiana
/termomodernizacj
stolarki okiennej w pom. Wspólneg
a
użytku

II.5

Powstańców 6 – 8
/budowa systemu
fotowoltaicznego

II.6

Szkolna 6 – 8,
Staszica 3 - 5/
budowa systemu
fotowoltaicz-nego

SM

2018-2019

Montaż paneli fotowoltaicznych ,które
wykorzystane będą jako
dodatkowe źródło energii dla kotłowni
lokalnej

SM

2018-2020

Montaż paneli fotowoltaicznych ,które
wykorzystane będą jako
dodatkowe źródło energii dla kotłowni
lokalnej

SM

2018-2020

własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
340 000,00 Program Operacyjny,
zł
Program Infrastruktura
i Środowisko,
Fundusze Ochrony
Środowiska
własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
40 000,00
Program Operacyjny,
zł
Program Infrastruktura
i Środowisko,
Fundusze Ochrony
Środowiska
własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
40 000,00
Program Operacyjny,
zł
Program Infrastruktura
i Środowisko,
Fundusze Ochrony
Środowiska
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Nr
dział
ania

Obiekt/ zadanie

Opis

Podmiot
odpowiedzialny

Termin
rozpoczęcia
i
zakończeni
a

Szacowan
e koszty

II.7

Kościuszki 2-4A /
budowa systemu
fotowoltaicznego

Montaż paneli fotowoltaicznych ,które
wykorzystane będą jako
dodatkowe źródło energii dla kotłowni
lokalnej

SM

2018-2020

40 000,00
zł

II.8

Dąbrowskie-go 2 –
2D /budowa
systemu
fotowoltaicznego

Montaż paneli fotowoltaicznych ,które
wykorzystane będą jako
dodatkowe źródło energii dla kotłowni
lokalnej

SM

2018-2020

40 000,00
zł

II.9

Pl. K. Miarki 2 –
2B, Pl. K. Miarki
2C – 2D i Krótka 3
/budowa systemu
fotowoltaicz-nego

Montaż paneli fotowoltaicznych ,które
wykorzystane będą jako
dodatkowe źródło energii dla kotłowni
lokalnej

SM

2018-2020

40 000,00
zł

II.10

Pl. K. Miarki 2 – 2B
Pl. K. Miarki 2C –
Budowa kotłowni gazowej
2D i Krótka 3 /
nowa kotłownia

SM

2016

bd

Źródło finansowania

własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
Program Operacyjny,
Program Infrastruktura
i Środowisko,
Fundusze Ochrony
Środowiska
własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
Program Operacyjny,
Program Infrastruktura
i Środowisko,
Fundusze Ochrony
Środowiska
własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
Program Operacyjny,
Program Infrastruktura
i Środowisko,
Fundusze Ochrony
Środowiska
własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
Program Operacyjny,
Program Infrastruktura
i Środowisko,
Fundusze Ochrony
Środowiska

Roczna
redukcja
emisji
CO2 do
2020 r.
Mg CO2/
rok

Oszczędn
ości
energii do
2020 r.

Produkcj
a energii
z OZE do
2020 r.

MWh/ rok

MWh/ rok

0

5

4

0

5

4

0

5

4

162

0

56
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Nr
dział
ania

Obiekt/ zadanie

Opis

Podmiot
odpowiedzialny

Termin
rozpoczęcia
i
zakończeni
a

Szacowan
e koszty

II.11

Kościuszki 2-4A

Modernizacja kotłowni – wymiana
starych kotłów na gazowe kotły
nowego typu

SM

2016-2020

bd

II.12

Powstańców 6-8

Modernizacja kotłowni – wymiana
starych kotłów na gazowe kotły
nowego typu

SM

2016-2020

bd

II.13

Staszica 3-5

Modernizacja kotłowni – wymiana
starych kotłów na gazowe kotły
nowego typu

SM

2016-2020

bd

II.14

Dąbrowskiego 22C

Modernizacja kotłowni – wymiana
starych kotłów na gazowe kotły
nowego typu

SM

2016-2020

bd

Źródło finansowania

własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
Program Operacyjny,
Program Infrastruktura
i Środowisko,
Fundusze Ochrony
Środowiska
własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
Program Operacyjny,
Program Infrastruktura
i Środowisko,
Fundusze Ochrony
Środowiska
własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
Program Operacyjny,
Program Infrastruktura
i Środowisko,
Fundusze Ochrony
Środowiska
własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
Program Operacyjny,
Program Infrastruktura
i Środowisko,
Fundusze Ochrony
Środowiska

Roczna
redukcja
emisji
CO2 do
2020 r.
Mg CO2/
rok

Oszczędn
ości
energii do
2020 r.

Produkcj
a energii
z OZE do
2020 r.

MWh/ rok

MWh/ rok

88

0

56

143

0

56

68

0

56

143

0

56
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Nr
dział
ania

Obiekt/ zadanie

II.15

Wymiana
węglowych źródeł
ogrzewania na
ekologiczne

III

Przedsiębiorcy i
inwestycje w OZE

Podmiot
odpowiedzialny

Opis

Działanie realizowane w ramach
udzielania dotacji celowych z budżetu
Gminy Głogówek na realizację
inwestycji polegających na wymianie
węglowych źródeł ogrzewania na
ekologiczne

Urząd Miejski
w Głogówku

Termin
rozpoczęcia
i
zakończeni
a

2017-2020

FH Róża,
Roland i
Róża
Micjłewycz
s.c.

2017-2020

III.1

Budowa małej
elektrowni wodnej

Budowa małej elektrowni wodnej ze
źródeł odnawialnych na rzece
Osobłoga w miejscowości Rzepcze o
mocy 75 kW.

III.2

Budowa instalacji
fotowoltaicznej w
miejscowości
Nowe Kotkowice,
Gmina Głogówek

Budowa instalacji fotowoltaicznej w
miejscowości Nowe Kotkowice,
Gmina Głogówek na działce numer
138 (powierzchnia działki 1,4744 ha)

Gospodarka
Solarna Sp. z
o.o.

2017-2020

III.3

Budowa instalacji
fotowoltaicznej w
miejscowości
Rzepcze, Gmina
Głogówek

Budowa instalacji fotowoltaicznej w
miejscowości Rzepcze, Gmina
Głogówek na działkach numer 174,
380 (powierzchnia działki 1,0292 ha)

Gospodarka
Solarna Sp. z
o.o.

2017-2020

Roczna
redukcja
emisji
CO2 do
2020 r.
Mg CO2/
rok

Oszczędn
ości
energii do
2020 r.

Produkcj
a energii
z OZE do
2020 r.

MWh/ rok

MWh/ rok

1 200
000,00 zł

własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
Program Operacyjny,
Program Infrastruktura
i Środowisko,
Fundusze Ochrony
Środowiska

88

0

16

61 853
000,00 zł

2015-2020

0

10400

7439

0

428

348

0

700

568

0

489

397

Szacowan
e koszty

Źródło finansowania

własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
500 000,00 Program Operacyjny,
zł
Program Infrastruktura
i Środowisko,
Fundusze Ochrony
Środowiska
własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
4 423
Program Operacyjny,
200,00 zł Program Infrastruktura
i Środowisko,
Fundusze Ochrony
Środowiska
własne oraz dotacje
lub instrumenty
3 087
finansowe: Regionalny
600,00 zł
Program Operacyjny,
Program Infrastruktura
i Środowisko,
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Nr
dział
ania

Obiekt/ zadanie

Podmiot
odpowiedzialny

Opis

Termin
rozpoczęcia
i
zakończeni
a

Szacowan
e koszty

Źródło finansowania

Roczna
redukcja
emisji
CO2 do
2020 r.
Mg CO2/
rok

Oszczędn
ości
energii do
2020 r.

Produkcj
a energii
z OZE do
2020 r.

MWh/ rok

MWh/ rok

0

4750

3857

0

950

771

0

978

334

Fundusze Ochrony
Środowiska

III.4

Budowa instalacji
fotowoltaicznej w
miejscowości
Głogówek, Gmina
Głogówek

Budowa instalacji fotowoltaicznej w
miejscowości Głogówek, Gmina
Głogówek na działkach numer 89/4 i
90 (powierzchnia działek około 10 ha)

Gospodarka
Solarna Sp. z
o.o.

2017-2020

30 000
000,00 zł

III.5

Budowa instalacji
fotowoltaicznej w
miejscowości
Kazimierz, Gmina
Głogówek

Budowa instalacji fotowoltaicznej w
miejscowości Kazimierz, Gmina
Głogówek (powierzchnia działek 1 ha)

Gospodarka
Solarna Sp. z
o.o.

2017-2020

6 000
000,00 zł

III.6

Nazwa
przedsięwziecia:
Głogówek 1 i
Głogówek 2

Budowa elektrowni fotowoltaicznych o
mocy 1000,00 kWp każdka
zlokalizowanych w Gminie Głogówek.

WWS Opole
Sp. z o.o.

2017-2020

5 868
000,00 zł

własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
Program Operacyjny,
Program Infrastruktura
i Środowisko,
Fundusze Ochrony
Środowiska
własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
Program Operacyjny,
Program Infrastruktura
i Środowisko,
Fundusze Ochrony
Środowiska
własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
Program Operacyjny,
Program Infrastruktura
i Środowisko,
Fundusze Ochrony
Środowiska
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Nr
dział
ania

Obiekt/ zadanie

Podmiot
odpowiedzialny

Opis

Termin
rozpoczęcia
i
zakończeni
a

III.7

Instalacja
fotowoltaiczna na
gruncie

Produkcja energii elektrycznej ze
źródeła odnawialnego jakim jest
promieniowanie słoneczne. Moc
elektrowni: 1 MWp.

Inwestor
Prywatny Głogówek

2017-2020

III.8

Instalacja
fotowoltaiczna na
gruncie

Produkcja energii elektrycznej ze
źródeła odnawialnego jakim jest
promieniowanie słoneczne. Moc
elektrowni: 200 kWp.

Inwestor
Prywatny Głogówek

2017-2020

III.9

Budowa instalacji
fotowoltaicznej w
miejscowości
Ciesznów, Gmina
Głogówek

Budowa instalacji fotowoltaicznej w
miejscowości Ciesznów Gmina
Głogówek (powierzchnia działek około
2 ha)

Inwestor
Prywatny Głogówek

2018-2020

IV

IV.1

Transport
Droga wojewódzka
nr 416 GłogówekGłogowiec/budowa
ścieżki rowerowej

Budow ścieżki rowerowej przy drodze
wojewódzkiej nr 416 Głogówek Głogowiec o dł. Ok. 1940 mb

GDDKiA /
ZDW / Urząd
Miejski w
Głogówku

2017

Szacowan
e koszty

Źródło finansowania

własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
5 868
Program Operacyjny,
000,00 zł Program Infrastruktura
i Środowisko,
Fundusze Ochrony
Środowiska
własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
106 200,00 Program Operacyjny,
zł
Program Infrastruktura
i Środowisko,
Fundusze Ochrony
Środowiska
własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
6 000
Program Operacyjny,
000,00 zł Program Infrastruktura
i Środowisko,
Fundusze Ochrony
Środowiska
46 314
2015-2020
750,00 zł
własne oraz środki
Regionalnego
1 014
Programu
750,00 zł
Operacyjnego
Województwa
Opolskiego

Roczna
redukcja
emisji
CO2 do
2020 r.
Mg CO2/
rok

Oszczędn
ości
energii do
2020 r.

Produkcj
a energii
z OZE do
2020 r.

MWh/ rok

MWh/ rok

0

978

334

0

177

60

0

950

771

179

0

46

15

0

4
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Nr
dział
ania

Produkcj
a energii
z OZE do
2020 r.

MWh/ rok

MWh/ rok

16 000
000,00 zł

własne oraz środki
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Opolskiego

83

0

21

11 000
000,00 zł

własne oraz środki
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Opolskiego

57

0

15

18 300
000,00 zł

własne oraz środki
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Opolskiego

24

0

6

Oświetlenie

464 000,00
zł

2015-2020

77

0

58

Modernizacja
oświetlenia
ulicznego

własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
130 000,00 Program Operacyjny,
zł
Program Infrastruktura
i Środowisko,
Fundusze Ochrony
Środowiska

33

0

26

Obiekt/ zadanie

IV.2

-Rozbudowa drogi na dł.2,6 km
Natężenie ruchu
-na odcinku Krapkowice-Głogówek3699 poj./dobę
-na odcinku Głogówek-Klisino-2330
poj./dobę

IV.3

Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr
416 na odcinku
Głogówek-Szonów
(długość odcinka
zostanie określona
w okresie
późniejszym)

-Rozbudowa drogi
Natężenie ruchu -na odcinku
Krapkowice-Głogówek-3699
poj./dobę, -na odcinku GłogówekKlisino-2330 poj./dobę

IV.4

Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr
417 od km 5+954
do km 6+950 w m.
Racławice Śląskie

-Rozbudowa drogi na dł.996 mb
-Budowa mostu
Natężenie ruchu:
- na odcinku Laskowice- Klisino 2194
poj./dobę.

V.1

Podmiot
odpowiedzialny

Opis

Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr
416 w m. Rzepcze
w km 9+90012+500

V

Roczna
redukcja
emisji
CO2 do
2020 r.
Mg CO2/
rok

Oszczędn
ości
energii do
2020 r.

Wymiana żarówek sodowych na
oświetlenie LED. Liczba lamp
objętech modernizacją: 75 sztuk.

Zarząd Dróg
Wojewódzkic
h w Opolu

Zarząd Dróg
Wojewódzkic
h w Opolu

Zarząd Dróg
Wojewódzkic
h w Opolu

Urząd Miejski
w Głogówku

Termin
rozpoczęcia
i
zakończeni
a

2018-2020

2018-2020

2017-2018

2017-2020

Szacowan
e koszty

Źródło finansowania
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Nr
dział
ania

V.2

V.3

V.4

V.5

Obiekt/ zadanie

Opis

Powstańców 6 – 8
/oświetlenie terenu
wewnętrzne-go
oraz
Lampy LED zewnętrzne szt. 4
wymiana
oświetlenia w
pom. wspólnego
użytku
Powstańców 6 – 8
/oświetlenie terenu
wewnętrzne-go
oraz
Lampy LED
wymiana
oświetlenia w
pom. wspólnego
użytku
Szkolna 6 – 8,
Staszica 3 - 5
/ oświetlenie terenu
wewnętrzne-go
Lampy LED zewnętrzne szt. 3
oraz wymiana
oświetlenia w
pom. wspólnego
użytku
Szkolna 6 – 8,
Staszica 3 - 5
/ oświetlenie terenu
wewnętrzne-go
Lampy LED
oraz wymiana
oświetlenia w
pom. wspólnego
użytku

Podmiot
odpowiedzialny

Termin
rozpoczęcia
i
zakończeni
a

Szacowan
e koszty

SM

2017-2018

12 000,00
zł

SM

2017

5 000,00 zł

SM

2017-2018

9 000,00 zł

SM

2017

6 000,00 zł

Źródło finansowania

własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
Program Operacyjny,
Program Infrastruktura
i Środowisko,
Fundusze Ochrony
Środowiska
własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
Program Operacyjny,
Program Infrastruktura
i Środowisko,
Fundusze Ochrony
Środowiska
własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
Program Operacyjny,
Program Infrastruktura
i Środowisko,
Fundusze Ochrony
Środowiska
własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
Program Operacyjny,
Program Infrastruktura
i Środowisko,
Fundusze Ochrony
Środowiska

Roczna
redukcja
emisji
CO2 do
2020 r.
Mg CO2/
rok

Oszczędn
ości
energii do
2020 r.

Produkcj
a energii
z OZE do
2020 r.

MWh/ rok

MWh/ rok

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1
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Nr
dział
ania

V.6

V.7

V.8

Obiekt/ zadanie

Szkolna 2A-2B i
4A,
Mickiewicza 12-1416,
Spółdzielcza6 , 4A
– 6A / oświetlenie
terenu
wewnętrzne-go i
modernizacja
instalacji
elektrycznej w
pom. wspólnego
użytku
Szkolna 2A-2B i
4A,
Mickiewicza 12-1416,
Spółdzielcza6 , 4A
– 6A / oświetlenie
terenu
wewnętrzne-go i
modernizacja
instalacji
elektrycznej w
pom. wspólnego
użytku
Kościuszki 2-4A
/oświetlenie terenu
wewnętrzne-go i
modernizacja
instalacji
elektrycznej w

Opis

Lampy LED zewnętrzne szt. 3

wymiana instalacji elektrycznej i
oświetlenia na lampy LED

Lampy LED zewnętrzne szt. 3

Podmiot
odpowiedzialny

SM

SM

SM

Roczna
redukcja
emisji
CO2 do
2020 r.
Mg CO2/
rok

Oszczędn
ości
energii do
2020 r.

Produkcj
a energii
z OZE do
2020 r.

MWh/ rok

MWh/ rok

2017-2018

9 000,00 zł

własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
Program Operacyjny,
Program Infrastruktura
i Środowisko,
Fundusze Ochrony
Środowiska

1

0

1

2018-2020

własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
100 000,00 Program Operacyjny,
zł
Program Infrastruktura
i Środowisko,
Fundusze Ochrony
Środowiska

14

0

11

2018-2020

własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
Program Operacyjny,
Program Infrastruktura
i Środowisko,

1

0

1

Termin
rozpoczęcia
i
zakończeni
a

Szacowan
e koszty

9 000,00 zł

Źródło finansowania
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Nr
dział
ania

Obiekt/ zadanie

Opis

Podmiot
odpowiedzialny

Termin
rozpoczęcia
i
zakończeni
a

Produkcj
a energii
z OZE do
2020 r.

MWh/ rok

MWh/ rok

40 000,00
zł

własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
Program Operacyjny,
Program Infrastruktura
i Środowisko,
Fundusze Ochrony
Środowiska

5

0

1

18 000,00
zł

własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
Program Operacyjny,
Program Infrastruktura
i Środowisko,
Fundusze Ochrony
Środowiska

2

0

1

60 000,00
zł

własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
Program Operacyjny,
Program Infrastruktura
i Środowisko,
Fundusze Ochrony
Środowiska

8

0

6

Szacowan
e koszty

pom.wspólnego
użytku

V.9

V.10

V.11

Kościuszki 2-4A
/oświetlenie terenu
wewnętrzne-go i
modernizacja
instalacji
elektrycznej w
pom.wspólnego
użytku
Pl. K. Miarki 2 – 2B
Pl. K. Miarki2C –
2D i Krótka 3
/oświetlenie terenu
wewnętrzne-go i
modernizacja
instalacji
elektrycznej w
pom. wspólnego
użytku
Pl. K. Miarki 2 – 2B
Pl. K. Miarki2C –
2D i Krótka 3
/oświetlenie terenu
wewnętrzne-go i
modernizacja
instalacji
elektrycznej w
pom. wspólnego
użytku

Roczna
redukcja
emisji
CO2 do
2020 r.
Mg CO2/
rok

Oszczędn
ości
energii do
2020 r.

Źródło finansowania

Fundusze Ochrony
Środowiska

wymiana instalacji elektrycznej i
oświetlenia na lampy LED

Lampy LED zewnętrzne szt. 6

wymiana instalacji elektrycznej i
oświetlenia na lampy LED

SM

SM

SM

2018-2020

2018-2020

2018-2020
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Nr
dział
ania

V.12

V.13

VI
VI.1

VI.2

VII

VII.1

Obiekt/ zadanie

Dąbrowskie-go 2 –
2D / oświetlenie
terenu
wewnętrzne-go i
modernizacja
instalacji
elektrycznej w
pom. wspólnego
użytku
Dąbrowskie-go 2 –
2D / oświetlenie
terenu
wewnętrzne-go i
modernizacja
instalacji
elektrycznej w
pom. wspólnego
użytku
Zarządzanie
energią
Spójna polityka
energetyczna
Spójne planowanie
przestrzenne
inwestycji
energetycznych
Świadomość
energetyczna
Rozbudowa strony
www gminy

Podmiot
odpowiedzialny

Opis

Lampy LED zewnętrzne szt. 2

SM

wymiana instalacji elektrycznej i
oświetlenia na lampy LED

Zarządzanie energią w obiektach
użyteczności publicznej
Zapewnienie spójności inwestycji
realizowanych na terenie gminy z
obowiązującymi dokumentami
planistycznymi i strategicznymi gminy
Rozbudowa istniejącej strony www o
nowe i bardziej dostępne dla
mieszkańców informacje dotyczące
ochrony środowiska

SM

Termin
rozpoczęcia
i
zakończeni
a

2018-2020

2018-2020

Roczna
redukcja
emisji
CO2 do
2020 r.
Mg CO2/
rok

Oszczędn
ości
energii do
2020 r.

Produkcj
a energii
z OZE do
2020 r.

MWh/ rok

MWh/ rok

6 000,00 zł

własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
Program Operacyjny,
Program Infrastruktura
i Środowisko,
Fundusze Ochrony
Środowiska

1

0

1

60 000,00
zł

własne oraz dotacje
lub instrumenty
finansowe: Regionalny
Program Operacyjny,
Program Infrastruktura
i Środowisko,
Fundusze Ochrony
Środowiska

8

0

6

0,00 zł

2015-2020

0

0

0

Szacowan
e koszty

Źródło finansowania

Urząd Miejski
w Głogówku

2016-2020

b/n

b/n

0

0

0

Urząd Miejski
w Głogówku

2016-2020

b/n

b/n

0

0

0

0,00 zł

2015-2020

0

0

0

b/n

b/n

0

0

0

Urząd Miejski
w Głogówku

2016-2020
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Nr
dział
ania

VII.2

VII.3

Współpraca z
mieszkańcami oraz
przedsiębiorcami
działającymi na
terenie Gminy
Aktualizacja Planu
Gospodarki
Niskoemisyjnej
wraz z aktualizacją
bazy PGN

Produkcj
a energii
z OZE do
2020 r.

MWh/ rok

MWh/ rok

b/n

0

0

0

b/n

b/n

0

0

0

126 074
449,41 zł

2015-2020

3823

10425

8516

Szacowan
e koszty

Współpraca polegająca na
prowadzeniu kampanii informacyjnych
Urząd Miejski
i promocyjnych w zakresie
w Głogówku
efektywności energetycznej oraz
zrównoważonego rozwoju.

2016-2020

b/n

Zadanie polega na bieżącej
aktualizacji dokumentu PGN wraz z
bazą emisji w związku ze zmianami
zachodzącymi na terenie gminy

2016-2020

Obiekt/ zadanie

Podmiot
odpowiedzialny

Opis

Urząd Miejski
w Głogówku

RAZ
EM:

Roczna
redukcja
emisji
CO2 do
2020 r.
Mg CO2/
rok

Oszczędn
ości
energii do
2020 r.

Termin
rozpoczęcia
i
zakończeni
a

Źródło finansowania

Źródło: Opracowanie własne
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IX.3. Opis planowanych działań w

sektorze zarządzania energią,

planowania przestrzennego i zamówień publicznych
Jednym z priorytetów zrównoważonego rozwoju w samorządzie powinna być spójna lokalna
polityka energetyczna, bazująca na obowiązujących aktach prawnych oraz funkcjonujących
dokumentach strategicznych.
Fundamentem uskutecznienia polityki energetycznej jest budowa świadomości władz
samorządowych w zakresie korzyści ekologicznych i ekonomicznych jakie można osiągnąć
realizując ją, oraz posiadanie wykwalifikowanych służb dzięki którym miasto wywiąże się

z

narzuconych zadań i sprawnie wykorzysta uprawnienia, jakie daje obowiązujący stan prawny.
Elementami prowadzenia spójnej lokalnej polityki energetycznej realizującej zasady
zrównoważonego rozwoju są:


zarządzanie

energią

w

obiektach

użyteczności

publicznej,

uwzględniające

optymalizację zużyć sieciowych mediów energetycznych oraz ochronę zasobów
wodnych,


kształtowanie świadomości lokalnej społeczności w zakresie poszanowania energii i
środowiska,



zachowanie zasad rozdziału usługi dystrybucji energii elektrycznej od zakupu energii
w trybie przetargu nieograniczonego,



zapewnienie

spójności

planowania

przestrzennego

z

inwestycjami

w

sieci

energetyczne i w zakresie dbałości o obszary zielone,


uwzględnianie kryteriów efektywności energetycznej w definiowaniu wymagań
dotyczących zakupu produktów i usług.

Wszystkie inwestycje będą planowane zgodnie z zasadami planowania przestrzennego.
Planowanie przestrzenne inwestycji energetycznych powinno opierać się na:


kierowaniu zdarzeniami,



zachowaniu ładu przestrzennego na terenie Miasta,



koordynacji i sterowaniu w sposób kompleksowy lokalizacją inwestycji,



osiąganiu określonych celów przestrzennych i energetycznych,



ochrona dóbr publicznych i przyrodniczych,



unikaniu i/lub łagodzeniu konfliktów przestrzennych.
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Zielone zamówienia publiczne „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”.
Za stosowaniem zielonych zamówień publicznych przemawiają artykuły prawne zawarte
w ustawie Prawo zamówień publicznych:


Art. 30 ust. 6: „Zamawiający może odstąpić od opisywania przedmiotu zamówienia
(…), jeżeli zapewni dokładny opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie
wymagań funkcjonalnych. Wymaganie te mogą obejmować opis oddziaływania na
środowisko.



Art. 91 ust. 2: „Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się
do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry
techniczne,

zastosowanie

najlepszych

dostępnych

technologii

w

zakresie

oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania
zamówienia.
W ramach wprowadzania systemu zielonych zamówień publicznych zaleca się włączać
kryteria oraz wymagania środowiskowe do procedur udzielania zamówień publicznych,
w miarę możliwości stosować ocenę LCA (ocenę cyklu życia), a także poszukiwać rozwiązań
minimalizujących negatywny wpływ wyrobów i usług na środowisko w całym cyklu życia.
Działanie edukacyjne realizowane będą poprzez stworzenie zakładki na stronie www Gminy
dotyczącej efektywności energetycznej i wszystkich działań związanych z tych zagadnieniem
na terenie Gminy, a także dzięki cyklicznym spotkaniom z mieszkańcami i interesariuszami
Planu. Spotkania zaplanowane zostały w ramach działań monitoringu i aktualizacji planu, a
realizowane będą przez Koordynatora, który przedstawiać będzie aktualne możliwości
współfinansowania inicjatyw proekologicznych, a także podnosić świadomość ekologiczną
mieszkańców. Ponadto, strategia komunikacyjna opierać się będzie również o edukację w
szkołach

i

przedszkolach.

Przedsięwzięcie

spowoduje

podniesienie

świadomości

społeczności lokalnej, a także lepszy zasób wiedzy o możliwościach dotacyjnych bądź
współfinansowania własnych inicjatyw. Tym samym działanie te będą wpływać na zwiększenie
wykorzystania środków zewnętrznych na potrzeby działań z zakresu termomodernizacji
budynków i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
118 | S t r o n a
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek

Id: F2A0E60C-EF4D-4200-92D8-86BF35D4C7A6. Podpisany

Strona 118

X. FINANSOWANIE INWESTYCJI UJĘTYCH W PLANIE
Realizacja założonego w harmonogramie planów wdrożenia zapisów PGN może okazać się
trudna do spełnienia bez zewnętrznego wsparcia finansowanego. Gmina, jako podmiot
odpowiedzialny za realizację polityki ekologicznej, nie może narzucić mieszkańcom obowiązku
działań termomodernizacyjnych bądź wymiany źródeł ciepła, może jednak prowadzić działania
edukacyjne, a także podjąć się roli Wnioskodawcy w określonych programach dotacyjnych.
Możliwości finansowania zostały przedstawione w podziale na podmioty zajmujące
się wdrażaniem programów dotacyjnych czy pożyczkowych dostępnych na etapie tworzenia
PGN. Należy jednak mieć na uwadze wprowadzanie nowych programów, wraz ze zmianami
w już istniejących, a także rozważyć możliwość dodatkowego wsparcia z budżetu Gminy
dofinansowania ze środków zewnętrznych. Ponadto, dla planowanych inwestycji wskazano
kilka źródeł finansowania, co wynika z braku ostatecznej decyzji, na etapie tworzenia
opracowania, o funduszu, do którego zgłoszony zostanie wniosek. Należy zaznaczyć, iż mało
prawdopodobne jest podwójne finansowanie inwestycji, jednakże w przypadku nieuzyskania
środków z jednego źródła możliwe jest złożenie wniosku do innego działania bądź Funduszu.
W poniższym opisie wskazana została kompleksowa oferta finansowania, gdyż niniejszy
dokument spełniać ma również rolę edukacyjną dla mieszkańców, przedsiębiorców i
podmiotów zlokalizowanych w Gminie Głogówek, przez co wykorzystany może zostać przez
mieszkańców Gminy zainteresowanych pozyskaniem prywatnie sfinansowania inwestycji.

X.1. Programy

realizowane

przez

Narodowy

Fundusz

Ochrony

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


Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych



Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie



Bocian – rozproszone, odnawialne źródła energii



System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) – zarządzenie energią
w budynkach użyteczności publicznej.
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Z uwagi na obecnie trwające konsultacje wielu programów, a także planowane ich wdrażania
poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska niezbędne jest monitorowanie i
aktualizowanie możliwości finansowania.

X.2. Kredyty realizowane przez Bank Ochrony Środowiska
Dla beneficjentów indywidualnych BOŚ oferuje kredyty z dopłatą z WFOŚiGW, NFOŚiGW,
kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska, kredyty termomodernizacyjne i
remontowe, kredyty na zaopatrzenie wsi w wodę.

X.2.1.

Kredyt na urządzenia ekologiczne

Kredyt na zakup i montaż wyrobów i urządzeń służących ochronie Środowiska. W tej grupie
mieszczą się takie produkty jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory,
przydomowe oczyszczalnie ścieków, systemy dociepleń budynków i wiele innych.
Beneficjentami mogą być zarówno klienci indywidualni, mikroprzedsiębiorstwa jak i wspólnoty
mieszkaniowe.
Okres kredytowania wynosi do 8 lat, a maksymalna kwota kredytu wynosi do 100% kosztów
zakupu i kosztów montażu, przy czym koszty montażu mogą być kredytowane w jednym
z poniższych przypadków:


Gdy Sprzedawca, z którym Bank podpisał porozumienie jest jednocześnie
Wykonawcą,



Gdy Wykonawca jest jednostką autoryzowaną przez Sprzedawcę, z którym Bank
podpisał porozumienie,



Gdy Bank podpisał z Wykonawcą porozumienie dotyczące montażu urządzeń
i wyrobów zakupionych wyłącznie na zasadach obowiązujących dla niniejszego
produktu.

Realizacja założonego w harmonogramie planów wdrożenia zapisów PONE może okazać się
trudna do spełnienia bez zewnętrznego wsparcia finansowanego. Gmina, jako podmiot
odpowiedzialny za realizację polityki ekologicznej, nie może narzucić mieszkańcom obowiązku
działań termomodernizacyjnych bądź wymiany źródeł ciepła, może jednak prowadzić działania
edukacyjne, a także podjąć się roli Wnioskodawcy w określonych programach dotacyjnych.
Możliwości finansowania zostały przedstawione w podziale na podmioty zajmujące
się wdrażaniem programów dotacyjnych czy pożyczkowych dostępnych na etapie tworzenia
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PGN. Należy jednak mieć na uwadze wprowadzanie nowych programów, wraz ze zmianami
w już istniejących, a także rozważyć możliwość dodatkowego wsparcia z budżetu Gminy
dofinansowania ze środków zewnętrznych.

X.2.2. Programy realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014–2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 został
zaakceptowany Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 18.12.2014 r. przyjmującą niektóre
elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i
zatrudnienia” dla regionu opolskiego w Polsce. Alokacja Programu wynosi 944 967 792 EUR,
w tym 679 152 913 EUR z EFRR.
Zadania realizowane w związku ze zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla wynikające z Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej mogą otrzymać dofinasowanie w ramach osi priorytetowej:
III.2.A.1 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA. Działania będą wspierane w ramach poniżej
przedstawionych priorytetów inwestycyjnych:


4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w
szczególności

dla

obszarów

miejskich,

w

tym

wspieranie

zrównoważonej

multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie
łagodzące na zmiany klimatu


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



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



4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Przedsięwzięcia, które będą wspierane w ramach priorytetów wskazanych przedstawia
poniższa tabela.
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Tabela 56 Charakterystyka przedsięwzięć wspieranych w ramach osi priorytetowej: III.2.A.1 GOSPODARKA
NISKOEMISYJNA RPO WO 2014-2020

Priorytet
inwestycyjny

Cel
szczegółowy

4e Promowanie
strategii
niskoemisyjnyc
h dla
wszystkich
rodzajów
terytoriów, w
szczególności
dla obszarów
miejskich, w
tym wspieranie
zrównoważonej
multimodalnej
mobilności
miejskiej i
działań
adaptacyjnych
mających
oddziaływanie
łagodzące na
zmiany klimatu

Cel
szczegółowy 1:
Lepsza jakość
powietrza
poprzez
wsparcie
transportu
publicznego

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

Cel
szczegółowy 2:
Zwiększona
efektywność
energetyczna w
sektorze
publicznym i
mieszkaniowym

Główne typy
beneficjentó
w

budowa, przebudowa

jednost
infrastruktury transportu
ki samorządu
publicznego w celu ograniczania
terytorialnego,
ruchu drogowego w centrach
ich związki,
miast;
porozumienia
i

zakup niskoemisyjnego
stowarzyszeni
taboru dla transportu publicznego
a
(autobusy, busy);

jednost

wyposażenie taboru
ki
autobusowego dla transportu
organizacyjne
publicznego w systemy redukcji
jednostek
emisji;
samorządu

rozwiązania z zakresu
terytorialnego
organizacji ruchu, ułatwiające
przedsi
sprawne poruszanie się pojazdów 
ębiorstwa
komunikacji zbiorowej, w tym
zapewnienie dróg dostępu do
bezpiecznych przystanków (m.in.
zatoki autobusowe, bus pasy);

infrastruktura służąca
obsłudze pasażerów
zapewniająca m.in. interaktywną
informację pasażerską;

infrastruktura dla ruchu
rowerowego i pieszego;
systemy pomiaru i informowania o
poziomach zanieczyszczeń
jakości powietrza.

głęboka modernizacja

jednost
energetyczna budynków
ki samorządu
użyteczności publicznej wraz z
terytorialnego,
wymianą wyposażenia tych
ich związki,
obiektów na energooszczędne;
porozumienia
i

audyty energetyczne dla
sektora publicznego jako element stowarzyszeni
a
kompleksowy projektu;

jednost

wsparcie modernizacji
ki
energetycznej wielorodzinnych
organizacyjne
budynków mieszkalnych wraz z
jednostek
wymianą wyposażenia na
samorządu
energooszczędne, poprzez
terytorialnego;
instrumenty finansowe.

jednost
ki sektora
finansów
publicznych;
Rodzaje przedsięwzięć
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Priorytet
inwestycyjny

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

Główne typy
beneficjentó
w

jednost
ki naukowe;

szkoły
wyższe;

przedsi
ębiorstwa;

kościoł
y i związki
wyznaniowe
oraz osoby
prawne
kościołów i
związków
wyznaniowyc
h;

organiz
acje
pozarządowe;

podmio
t wdrażający
instrument
finansowy.

zastosowanie

mikro,
energooszczędnych (energia
małe i średnie
elektryczna, ciepło, chłód, woda)
przedsiębiorst
technologii produkcji i
wa;
użytkowania energii,

podmio

zastosowanie technologii
t wdrażający
odzysku energii wraz z systemem instrument
wykorzystania energii ciepła
finansowy.
odpadowego w ramach
przedsiębiorstwa, wprowadzanie
Cel
systemów zarządzania energią,
szczegółowy 3: 
zastosowanie
Zwiększona
energooszczędnych technologii w
efektywność
przedsiębiorstwach;
energetyczna

głęboka modernizacja
MSP
energetyczna budynków w
przedsiębiorstwach;

instalacje służące do
wytwarzania, przetwarzania,
magazynowania oraz przesyłu
energii ze źródeł odnawialnych,
jako uzupełniający element
projektu;

audyt energetyczny dla
MSP jako element kompleksowy
projektu;
Cel
szczegółowy

Rodzaje przedsięwzięć
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Priorytet
inwestycyjny

4a Wspieranie
wytwarzania i
dystrybucji
energii
pochodzącej ze
źródeł
odnawialnych

Cel
szczegółowy

Rodzaje przedsięwzięć

Główne typy
beneficjentó
w


wsparcie zastosowania
energooszczędnych (energia
elektryczna, ciepło, chłód, woda)
technologii produkcji i
użytkowania energii, poprzez
instrumenty finansowe;

wsparcie zastosowania
technologii odzysku energii wraz z
systemem wykorzystania energii
ciepła odpadowego w ramach
przedsiębiorstwa, wprowadzania
systemów zarządzania energią,
poprzez instrumenty finansowe;

wsparcie zastosowania
energooszczędnych technologii w
przedsiębiorstwach, poprzez
instrumenty finansowe;

wsparcie głębokiej
modernizacji energetycznej
budynków w przedsiębiorstwach,
poprzez instrumenty finansowe;

wsparcie instalacji
służących do wytwarzania,
przetwarzania, magazynowania
oraz przesyłu energii ze źródeł
odnawialnych, jako uzupełniający
element projektu, poprzez
instrumenty finansowe;

wsparcie audytu
energetycznego dla MSP jako
element kompleksowy projektu,
poprzez instrumenty finansowe.
Cel

wsparcie rozwoju

Podmi
szczegółowy 4: energetyki w oparciu o źródła
ot wdrażający
Zwiększony
odnawialne, poprzez instrumenty
instrument
poziom
finansowe
finansowy
produkcji
energii ze
źródeł
odnawialnych

Źródło: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
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X.2.3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to krajowy program wspierający
gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian
klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczny, w ramach których będzie można ubiegać
się o środki pomocowe:
I. Oś priorytetowa – Zmniejszenie gospodarki emisyjnej, realizowana poprzez
następujące priorytety inwestycyjne:


Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;



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



Wspieranie
i

efektywności

wykorzystania

energetycznej,

odnawialnych

źródeł

inteligentnego
energii

w

zarządzania

infrastrukturze

energią

publicznej,

w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym;


Promowanie

strategii

niskoemisyjnych

dla

wszystkich

rodzajów

terytoriów,

w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie
łagodzące na zmiany klimatu;


Promowanie

wykorzystywania

wysokosprawnej

kogeneracji

ciepła

i

energii

elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

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



Obejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości
środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację
terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie

zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu
hałasu.
VII. Oś priorytetowa – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, realizowana przez
następujące priorytet inwestycyjny:



Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez
rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii
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oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych.
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X.2.4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 jest podstawowym elementem
II filara Wspólnej Polityki Rolnej. Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa
konkurencyjności

rolnictwa,

zrównoważone

zarządzanie

zasobami

naturalnymi

i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. W
zakresie możliwości inwestycji w gospodarkę niskoemisyjną zawarte są założenia
w Priorytecie 5: Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie
przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną
i odporną na zmianę klimatu, wraz z przypisanym celem C5: Ułatwianie dostaw
i

wykorzystywania

odnawialnych

źródeł

energii,

produktów

ubocznych,

odpadów

i pozostałości oraz innych surowców nieżywnościowych dla celów biogospodarki.
W ramach szeroko rozumianej gospodarki niskoemisyjnej, ze środków polityki spójności (PS)
w zakresie energetyki będą realizowane projekty obejmujące wytwarzanie energii ze źródeł
odnawialnych i rozwoju sieci dla OZE.W obszarze OZE przewidywana jest budowa jednostek
wytwarzania energii wykorzystujących energię wiatru, biomasę i biogaz, a także energię
słońca,

geotermii

oraz

wody

wraz

z

podłączeniem

tych

źródeł

do

sieci

dystrybucyjnej/przesyłowej.

X.2.5. Program Interreg Europa Środkowa (2014-2020)
Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA finansowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego (EFRR) w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (EWT), który
wspiera

współpracę

regionalną

między

państwami

Europy

Środkowej

w

okresie

programowania 2014–2020.
Główny cel programu to: „Współpraca ponad granicami w Europie Środkowej, aby nasze
miasta i regiony stały się lepszym miejscem do życia i pracy”. Do celów strategicznych
programu należą elementy określone w ramach osi priorytetowych:
1. Oś priorytetowa 1 – „Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia
konkurencyjności EUROPY ŚRODKOWEJ”, cele szczegółowe osi:
2. Oś priorytetowa 2 – „Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w EUROPIE
ŚRODKOWEJ”
3. Oś priorytetowa 3 – „Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na
rzecz trwałego wzrostu gospodarczego w EUROPIE ŚRODKOWEJ”
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4. Oś priorytetowa 4 – „Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych
EUROPY ŚRODKOWEJ”
Do celów wspierających gospodarkę niskoemisyjną należą cele szczegółowe określone w
ramach osi priorytetowej nr 2 „Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w EUROPIE
ŚRODKOWEJ”, w postaci:
5. CS 2.1 Opracowanie i wdrażanie rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności
energetycznej oraz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w infrastrukturze
publicznej
6. CS 2.2 Ulepszanie terytorialnych strategii i polityk planowania gospodarki
niskoemisyjnej na rzecz wspierania łagodzenia zmiany klimatu
7. CS 2.3 Poprawa zdolności planowania mobilności na funkcjonalnych obszarach
miejskich w celu obniżenia emisji CO2.
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XI. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
XI.1. Ochrona

ptaków

podczas

wykonywania

prac

termomodernizacyjnych
Poniżej została zacytowana opinia Ministerstwa Środowiska i GDOŚ dotyczące kratowania
otworów stropodachów: „Stropodach, w którym kiedykolwiek przebywały ptaki, w świetle
przepisów prawa jest siedliskiem ptaków. Zgodnie z opinią Ministerstwa Środowiska oraz
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) zakratowanie czy inny sposób zamknięcia
otworów takiego stropodachu, nawet poza sezonem lęgowym, jest niszczeniem siedlisk
ptaków. Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2014 (tekst jednolity Dz. U. 2013 nr poz.
627 z późn. zm.). oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 roku
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. 2014 poz. 1348).
Stropodachy stanowią siedliska wielu gatunków ptaków, w tym podstawowe siedlisko jerzyka,
gatunku ściśle chronionego. Niemal z każdego stropodachu korzystają, lub kiedykolwiek
korzystały ptaki. Jakiekolwiek zamykanie otworów wentylacyjnych takiego stropodachu jest
niszczeniem siedlisk ptaków. Dlatego zgodnie z prawem otwory wentylacyjne takiego
stropodachu nie mogą być zakratowane bez zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
nawet po sezonie lęgowym.
Jednakże z uwagi na fakt, iż nie każda szczelina, stropodach czy otwór wentylacyjny jest
zasiedlony przez ptaki przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych konieczna jest
ich kontrola pod kątem wykorzystania przez zwierzęta. W przypadku gdy stanowią one
siedliska gatunków chronionych konieczne jest wystąpienie do organu o wydanie stosownego
zezwolenia

wraz

z

wykazem

proponowanych

prac

minimalizujących

negatywne

oddziaływanie. Podobne przepisy tyczą się nietoperzy, które również wykorzystują ww.
szczeliny i otwory do celów bytowych.
Zamykanie otworów wentylacyjnych stropodachów nie jest wymagane przez prawo
budowlane. Prawo budowlane wymaga kratowania jedynie przewodów będących częścią
systemu wentylacji lub klimatyzacji budynku (typu wentylacji mieszkań i innych użytkowanych
pomieszczeń). Jest korzystne dla bezpieczeństwa ludzi i ptaków, ponieważ zakratowanie
przewodów kominowych uniemożliwia ptakom wpadnięcie do nich (co może się skończyć
śmiercią) lub zatkanie ich gniazdem. Otwory wentylacyjne stropodachu nie należą do kategorii
otworów, które prawo budowlane nakazuje kratować lub zabezpieczać w inny sposób przed
dostępem ptaków.”
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W celu minimalizacji oddziaływania na środowisko zaleca się podejmowanie rozwiązań
mających na celu zapobieganie łamaniu zakazów dotyczących chronionych gatunków
zwierząt, a w szczególności dostosowanie terminu termomodernizacji budynków do okresu
lęgowego ptaków. Najdogodniejszym terminem przeprowadzania prac jest okres od 16
października do 28 lutego, przypadający poza okresem rozrodu większości gatunków zwierząt.
Natomiast w terminie od 1 marca do 15 października, przed przystąpieniem do wykonania prac
termomodernizacyjnych należy bezwzględnie upewnić się o braku występowania miejsc
lęgowych ptaków lub rozrodu nietoperzy przeprowadzając stosowne ekspertyzy ornitologiczne
i chiropterologiczne. W przypadku stwierdzenie zasiedlenia, przed okresem lęgowym danych
gatunków należy zamknąć dostęp do miejsc wskazanych w ekspertyzie. Po przeprowadzeniu
prac, w miarę możliwości, należy wykonać siedliska zastępcze w zakresie określonym w
specjalistycznej ekspertyzie.

XI.2. Zakres

oddziaływania

Planu

Gospodarki

Niskoemisyjnej

na

środowisko
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek nie wyznacza ram dla późniejszej
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a realizacja
postanowień tego dokumentu, przy przestrzeganiu odpowiednich procedur bezpiecznego
postępowania oraz przepisów bhp, nie powinna spowodować wystąpienia ryzyka dla zdrowia
ludzi oraz środowiska naturalnego. Ponadto wszelkie ustalenia zawarte w ww. dokumencie
dotyczą obszaru mieszczącego się wyłącznie w granicach Gminy Głogówek. Program
w swoich założeniach i celach nie będzie oddziaływał transgranicznie.
Uwzględniając również zapisy Dyrektywy ptasiej planowane działania nie będą oddziaływać
negatywnie na populacje ptaków jak również na ochronę siedlisk poszczególnych gatunków.
Ocenia się, że Plan w zasadniczy sposób może przyczynić się do poprawy stanu środowiska
naturalnego

na

terenie

Gminy

Głogówek.

Działania

wynikające

z przedmiotowego dokumentu zostaną zrealizowane i zaprojektowane w sposób
minimalizujący negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne.
Charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy obszaru
objętego spodziewanym oddziaływaniem powodują, że realizacja zadań proponowanych
w Programie, nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko
naturalne.
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Realizacja działań przewidzianych w Planie nie spowoduje znaczącego oddziaływania
na środowisko w zakresie zdrowia i życia ludzi. Jednocześnie dokument nie wyznacza ram dla
późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, czy też
posiadających potencjalny wpływ na środowisko.
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XII.PODSUMOWANIE
Opracowany w dokumencie plan działań do 2020 r. pozwoli na osiągnięcie założonych celów
ograniczenia zużycia energii finalnej, redukcji emisji CO2 oraz wzrost produkcji energii ze
źródeł odnawialnych.
Tabela 57 Podsumowanie planowanych efektów działań na lata 2015-2020

Oszczędności
energii do 2020 r.

Produkcja energii
z OZE do 2020 r.

1513
2054

0
25

Roczna redukcja
emisji CO2 do
2020 r.
385
587

0

10400

7439

179
77
0
0
3823

0
0
0
0
10425

46
58
0
0
8516

Budynki użyteczności publicznej
Budynki mieszkalne
Przedsiębiorcy i inwestycje w
OZE
Transport
Oświetlenie
Zarządzanie energią
Świadomość energetyczna
RAZEM:

Źródło: Opracowanie własne

Efekty planowanych działań do 2020 r. przedstawiają się następująco:


prognozowane oszczędności energii na poziomie 3823 MWh/rok w roku 2020, co
pozwoli na uzyskanie wskaźnika oszczędności na poziomie 1,39% w roku 2020 w
stosunku do roku bazowego 2013;



prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych o 10425 MWh/rok w
roku 2020, co pozwoli na uzyskanie wzrostu o 126,80 % w stosunku do roku bazowego
i uzyskanie wskaźnika 6,89% produkcji energii finalnej z odnawialnych źródeł energii;



prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 8516 Mg/rok w roku 2020, co pozwoli
na uzyskanie wskaźnika redukcji na poziomie 8,56% w roku 2020 w stosunku do roku
bazowego 2013;

Możliwość realizacji założonych działań będzie zależeć od wsparcia finansowego ze źródeł
zewnętrznych, w szczególności nowej perspektywy finansowa UE na lata 2014-2020.
Procentowy udział poszczególnych zadań w możliwej do osiągnięcia sumarycznej ilości
zaoszczędzonej energii finalnej oraz redukcji emisji CO2, został przedstawiony na poniższych
wykresach
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Wykres 5 Oszczędność energii finalnej w 2020 r. w podziale na zadania

Źródło: Opracowanie własne
Wykres 6 Redukcja emisji CO2 w 2020 r. w podziale na zadania

Źródło: Opracowanie własne
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I. WSTĘP
I.1 Podstawa formalna opracowania
Przeprowadzenie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym opracowanie
Prognoza oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek
przygotowana została zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie,

udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 z późn. zm).
2. Dyrektywą 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 czerwca 2001 roku
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko
Przy wykonywaniu „Prognozy oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Głogówek” wykorzystano metody prognostyczne, które miały na celu zidentyfikować
potencjalne

i

rzeczywiste

zmiany,

jakie

mogą

wystąpić

w środowisku w związku z przewidywanymi w PGN działaniami oraz późniejszym
wykorzystaniem powstałych obiektów czy infrastruktury technicznej.
Prognozę sporządzono przy zastosowaniu metod opisowych, analiz jakościowych opartych na
dostępnych danych państwowego monitoringu środowiska oraz identyfikacji i wartościowaniu
skutków przewidywanych zmian w środowisku z zastosowaniem macierzy oddziaływań.
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II. INFORMACJE O PROJEKCIE DOKUMENTU
II.1

Podstawa opracowania

Podstawą do opracowania tego dokumentu i określenia jego celów były:


Pakiet energetyczno-klimatyczny, tzw. Dyrektywa 3x20, wskazujący na najważniejsze
podstawy tego dokumentu:
o

redukcję emisji gazów cieplarnianych,

o

zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

o

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



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



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

obiektów

użyteczności

publicznej

-

Plany

gospodarki

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

II.2
Rekomendacje dotyczące zakresu opracowania Planu
gospodarki niskoemisyjnej
Zakres

Planu

gospodarki

niskoemisyjnej

dla

Gminy

Głogówek

jest

zgodny

z postanowieniami, przyjętego w 2008 r. przez UE pakietu klimatyczno-energetycznego,
którego podstawowe cele to:
1. redukcja emisji CO2 o 20% w roku 2020 w porównaniu do 1990 r.,
2. wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE z obecnych 8,5 do 20% w 2020 r.;
dla Polski ustalono wzrost z 7 do 15%,
3. zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%.
Zakres Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek obejmuje m.in.:
1. ocenę aktualnego stanu środowiska wraz z identyfikacją obszarów problemowych,
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2. stworzenie bazy emisji CO2 w oparciu o inwentaryzację źródeł ciepła na terenie Gminy,
3. wskazanie optymalnych działań i zadań na okres objęty planem,
4. monitoring emisji CO2 na terenie Gminy,
5. określenie poziomu redukcji CO2 w stosunku do roku bazowego (2013),
6. określenie redukcji zużycia energii finalnej,
7. określenie tendencji zużycia energii ze źródeł odnawialnych,
8. plan wdrażania programu z uwzględnieniem jego monitorowania,
9. przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw
gazowych i ich źródła finansowania.

II.3

Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest m.in.:
Wskazanie działań służących poprawie jakości powietrza w Gminie Głogówek
W niniejszym opracowaniu zawarto ocenę jakości powietrza w Gminie Głogówek, poprzez
zwrócenie uwagi na problem emisji CO2 oraz określenie działań w zakresie obniżenia jej
poziomu. Temat uwzględnia emisję zanieczyszczeń, pochodzącą ze źródeł w obiektach jednoi wielorodzinnych,

budynków

użyteczności

publicznej

oraz

udział

zanieczyszczeń

przemysłowych i komunikacyjnych, w tym rolniczych. Inwentaryzacja źródeł emisji oraz jej
analiza umożliwiają wskazanie zadań proponowanych do osiągnięcia założonych celów.
Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych
i mieszkaniowych.
Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych
i mieszkaniowych rozumiane jest z jednej strony jako określenie obszarów, w których istnieją
nadwyżki w zakresie poszczególnych systemów przesyłowych na poziomie adekwatnym
do potrzeb, a z drugiej jako analiza możliwości rozumianych na poziomie rezerw terenowych,
wynikających z kierunków rozwoju Gminy Głogówek.
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Umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej.
Istotą maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej jest określenie stanu aktualnego,
a następnie ocena możliwości rozwojowych. Ważne jest więc podanie elementów
charakterystycznych poszczególnych gałęzi energetyki odnawialnej, w tym m.in.: potencjału
energetycznego, lokalizacji, możliwości rozwojowych oraz aspektów prawnych.
Zwiększenie efektywności energetycznej.
Założona racjonalizacja użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, a także
podjęte działania termomodernizacyjne sprowadzają się do poprawy efektywności
energetycznej wykorzystania nośników energii przy jednoczesnej minimalizacji szkodliwego
oddziaływania na środowisko.
Cel strategiczny został określony jako:
Poprawa jakości życia na terenie Gminy Głogówek poprzez prowadzenie racjonalnego
gospodarowania zasobami i energią.
Cel strategiczny w wyżej zaproponowanej postaci stanowi podstawę do opracowania celów
szczegółowych, które będą odpowiadać na wymagania postawione przed jednostkami
samorządowymi przez pakiet klimatyczno-energetyczny, a także dyrektywy 3x20.
Podstawowymi założeniami dla celu głównego gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy
Głogówek są:


redukcja emisji gazów cieplarnianych,



zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,



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

Niniejsze opracowanie ma na celu określenie wartości i sposobów redukcji emisji gazów
cieplarnianych do roku 2020, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
oraz redukcji energii finalnej na terenie Gminy Głogówek.
Zaplanowane do realizacji działania do roku 2020 pozwolą na:


prognozowane oszczędności energii na poziomie 3823 MWh/rok w roku 2020, co
pozwoli na uzyskanie wskaźnika oszczędności na poziomie 1,39% w roku 2020 w
stosunku do roku bazowego 2013;
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prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych o 10425 MWh/rok w
roku 2020, co pozwoli na uzyskanie wzrostu o 126,80 % w stosunku do roku bazowego
i uzyskanie wskaźnika 6,89% produkcji energii finalnej z odnawialnych źródeł energii;



prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 8516 Mg/rok w roku 2020, co pozwoli
na uzyskanie wskaźnika redukcji na poziomie 8,56% w roku 2020 w stosunku do roku
bazowego 2013;

Określone zostały 4 cele szczegółowe dla terenu Gminy Głogówek. Należą do nich:
1. Redukcja emisji CO2 w Gminie Głogówek,
2. Zwiększenie udziału wykorzystania energii odnawialnej na terenie Gminy Głogówek,
3. Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach zlokalizowanych na terenie
Gminy Głogówek,
4. Redukcja zanieczyszczeń do powietrza, w tym benzo(a)pirenu, PM10 i PM2,5.

III. ZGODNOŚĆ

PLANU

GOSPODARKI

NISKOEMISYJNEJ

Z

DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI
III.1 Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z unijnymi
dokumentami strategicznymi
III.1.1Strategia „Europa 2020”
Dokument ten jest dziesięcioletnią strategią Unii Europejskiej, zapoczątkowaną w 2010 r., na
rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Dla oceny postępów z realizacji założeń strategii
przyjęto w niej pięć głównych celów dla całej UE do osiągnięcia do 2020 r., obejmujących:
1. zatrudnienie,
2. badania i rozwój,
3. zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii,
4. edukację,
5. integrację społeczną i walkę z ubóstwem.
Strategia zawiera również siedem tzw. inicjatyw przewodnich, w oparciu o które UE i władze
państw członkowskich będą nawzajem uzupełniać swoje działania w kluczowych dla strategii
obszarach. W każdym z tych obszarów wszystkie państwa członkowskie wyznaczyły z kolei
własne cele krajowe.
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Jednym z priorytetów strategii jest zrównoważony rozwój oznaczający m.in.:
1. budowanie

bardziej

konkurencyjnej

gospodarki

niskoemisyjnej

korzystającej

z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny,
2. ochronę środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i
zapobieganie utracie bioróżnorodności,
3. wprowadzenie efektywnych, inteligentnych sieci energetycznych,
4. pomoc społeczeństwu w dokonywaniu świadomych wyborów.
Unijne cele służące zapewnieniu zrównoważonego rozwoju obejmują:
1. ograniczenie do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu
z 1990 r.,
2. zwiększenie do 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych (dla Polski celem
obligatoryjnym jest wzrost udziału OZE do 15%),
3. dążenie do zwiększenia efektywności wykorzystania energii o 20%.
Działania związane z realizacją celów oraz innych inicjatyw spadają w dużej mierze na
jednostki samorządu terytorialnego, które mogą odnieść największe sukcesy korzystając ze
zintegrowanego podejścia w zarządzaniu środowiskiem miejskim poprzez przyjmowanie
długo- i średnioterminowych planów działań i ich aktywną realizację.

III.1.2Zgodność z dyrektywami UE
W poniższej tabeli zaprezentowano zgodność założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z
wybranymi Dyrektywami UE.
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Tabela 1 Zgodność założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z wybranymi Dyrektywami UE

Dyrektywa

Cele główne i działania


Dyrektywa 2002/91/WE
o charakterystyce
energetycznej budynków
Dyrektywa 2003/87/WE
ustanawiająca program
handlu uprawnieniami
do emisji gazów
cieplarnianych na
obszarze Wspólnoty







Dyrektywa EC/2004/8
o promocji
wysokosprawnej
kogeneracji





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

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






Ustanowienie minimalnych wymagań
energetycznych dla nowych i remontowanych
budynków
Certyfikacja energetyczna budynków
Kontrola kotłów, systemów klimatyzacji i instalacji
grzewczych
Ustanowienie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych na obszarze Wspólnoty
Promowanie zmniejszenia emisji gazów
cieplarnianych w sposób opłacalny i ekonomicznie
efektywny
Zwiększenie udziału skojarzonego wytwarzania
energii elektrycznej i ciepła (kogeneracji)
Zwiększenie efektywności wykorzystania energii
pierwotnej i zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych
Promocja wysokosprawnej kogeneracji i korzystne
dla niej bodźce ekonomiczne (taryfy)
Projektowanie i produkcja sprzętu i urządzeń
powszechnego użytku o podwyższonej sprawności
energetycznej
Ustalanie wymagań sprawności energetycznej na
podstawie kryterium minimalizacji kosztów
w całym cyklu życia wyrobu (koszty cyklu życia
obejmują koszty nabycia, posiadania i wycofania
z eksploatacji)
Zmniejszenie od 2008r. zużycia energii końcowej o
1%, czyli osiągnięcie 9% w 2016r.
Obowiązek stworzenia i okresowego uaktualniania
Krajowego planu działań dla poprawy efektywności
energetycznej

Źródło: Opracowanie własne

III.2 Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z krajowymi
dokumentami strategicznymi
III.2.1Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą
do roku 2016
Kierunkami wyznaczonymi przez „Politykę ekologiczną Polski” utworzoną w 2008 roku są:
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1. uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych,
2. aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska,
3. zarządzanie środowiskowe,
4. udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska,
5. rozwój badań i postęp techniczny,
6. odpowiedzialność za szkody w środowisku,
7. aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym.
Jak wskazują autorzy dokumentu po 1988 r. uczyniony został ogromny postęp w redukcji emisji
zanieczyszczeń atmosfery. W latach 1988-2005 emisję SO2 zmniejszono o 65%, emisję pyłu
o 80%, emisję tlenków azotu o 45%, tlenku węgla i dwutlenku węgla o 30%, a emisję metali
ciężkich – ołowiu, kadmu, rtęci, arsenu i niklu o 38-60%. W dalszym ciągu jednak ciążą na
Polsce

zobowiązania

prawne

(krajowe

i

międzynarodowe)

związane

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

III.2.2Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia
fala nowoczesności
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności,
zwana dalej DSRK, przyjęta została Uchwałą nr 16 Rady Ministrów dnia 5 lutego 2013 roku.
Analizowany dokument - DSRK, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) (art.
9 ust. 1) – określa główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego
kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zasady
zrównoważonego rozwoju, obejmującym okres co najmniej 15 lat. Stanowi najszerszy
i najbardziej ogólny element nowego systemu zarządzania rozwojem kraju, którego założenia
zostały określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
kraju oraz przyjętym przez Radę Ministrów dnia 27 kwietnia 2009 r. dokumencie Założenia
systemu zarządzania rozwojem Polski. W przypadku tej Strategii to okres prawie 20 lat, gdyż
przyjętym przy jej konstruowaniu horyzontem czasowym jest rok 2030.
Proponowane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej inwestycje, zmierzają bezpośrednio do
realizacji celu głównego, przedstawionego w DSRK, którym jest poprawa jakości życia
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Polaków. Osiągnięcie tego celu powinno być mierzone, z jednej strony, wzrostem produktu
krajowego brutto (PKB) na mieszkańca, a z drugiej – zwiększeniem spójności społecznej oraz
zmniejszeniem nierównomierności o charakterze terytorialnym, jak również skalą skoku
cywilizacyjnego społeczeństwa oraz innowacyjności gospodarki w stosunku do innych krajów.
Istotą realizacji wskazanego wyżej celu głównego DSRK, jest między innymi wdrożenie
założeń inwestycyjnych sugerowanych w takich gminnych dokumentach, jak analizowany Plan
Gospodarki

Niskoemisyjnej,

zawierający

propozycje

projektów

zgodnych

z

celami

strategicznymi i kierunkami interwencji w obszarze konkurencyjności i innowacyjności,
w szczególności celu 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona
i poprawa stanu środowiska. Realizacji wskazanego wyżej celu, wyznaczono następujące
kierunki interwencji:
1. Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne;
2. Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych;
3. Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację kierunków
pozyskiwania gazu;
4. Realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce;
5. Integracja polskiego rynku elektroenergetycznego, gazowego i paliwowego z rynkami
regionalnymi;
6. Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii;
7. Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki;
8. Zwiększenie poziomu ochrony środowiska.

III.2.3Strategia Rozwoju Kraju 2020.
Strategia Rozwoju Kraju 2020, zwana dalej SRK, dokument przyjęty Uchwałą nr 157 Rady
Ministrów w dniu 25 września 2012 roku, stanowi element nowego systemu zarządzania
rozwojem kraju, którego fundamenty zostały określone w znowelizowanej ustawie z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712,
z późn. zm.) oraz w przyjętym przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2009 r. dokumencie Założenia
systemu zarządzania rozwojem Polski.
Program Gospodarki Niskoemisyjnej wykazuje zbieżność z zawartą w analizowanym
dokumencie Wizją Polski 2020, zgodnie z którą konkurencyjna gospodarka to gospodarka
dysponująca odpowiednimi, efektywnie wykorzystywanymi zasobami energii pozwalającymi
na dynamiczny wzrost. Do 2020 r. większość działań związanych z dywersyfikacją źródeł
i nośników energii wkroczy w decydującą fazę realizacji. Wzrost efektywności energetycznej
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gospodarki oraz większe wykorzystanie źródeł odnawialnych sprzyjać będzie zmniejszaniu
emisji CO2 i realizacji zobowiązań wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego.
Warunkiem realizacji celów rozwojowych kraju, obok dostępu do energii, jest także przyjazne
człowiekowi środowisko, będące podstawą jego egzystencji i służące zaspokajaniu licznych
potrzeb. Wprowadzone zostaną nowoczesne rozwiązania służące racjonalnemu korzystaniu z
zasobów, przy równoczesnym zmniejszaniu oddziaływania działalności człowieka na
środowisko.
Realizacja założeń zawartych w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej w sposób ogólny
realizuje cel główny SRK, mianowicie, wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych,
społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój
kraju oraz poprawę jakości życia ludności. W sposób szczegółowy natomiast Program wpisuje
się w realizację celów Obszaru strategicznego II. Konkurencyjna gospodarka. W tym, w
szczególności Celu II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, zgodnie z zapisami
którego, osiągnięcie zrównoważonego rozwoju poprzez harmonijne połączenie wzrostu
gospodarczego z wymogami ochrony środowiska stanowić będzie dla Polski w najbliższym
dziesięcioleciu jedno z głównych wyzwań rozwojowych. Zachowanie zasobów przyrodniczych
w stanie niepogorszonym, a docelowo zwiększenie ich trwałości i jakości, nie może być
traktowane jako bariera w rozwoju kraju. Jest to warunek konieczny dla dalszej poprawy
jakości życia, realizacji prawa dostępu człowieka do środowiska w dobrym stanie.
Podstawowym zadaniem staje się z jednej strony sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na
surowce i energię, z drugiej zaś – znajdowanie takich rozwiązań, by maksymalnie ograniczyć
negatywny wpływ na środowisko, nie hamując przy tym wzrostu gospodarczego, ale kreując
nowe bodźce dla jego pobudzania, zwłaszcza na terenach niezurbanizowanych.
Realizacja Celu II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko SRK, następować będzie
poprzez wdrożenie następujących priorytetowych kierunków interwencji publicznej:
1. II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami;
2. II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej;
3. II.6.3. Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii;
4. II.6.4. Poprawa stanu środowiska;
5. II.6.5. Adaptacja do zmian klimatu.
Program Gospodarki Niskoemisyjnej został przygotowany w zgodzie ze wszystkimi wyżej
wskazanymi kierunkami interwencji.
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III.2.4Założenia

Narodowego

Programu

Rozwoju

Gospodarki

Niskoemisyjnej
Opracowanie Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej,
zwanego dalej NPRGN, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku,
wynika z potrzeby przestawienia gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną. Takie podejście
ma głębokie uzasadnienie merytoryczne, z jednej strony odpowiada na wyzwania związane
ze zmianą klimatu, z drugiej zaś pozwala na stworzenie, w dłuższej perspektywie,
optymalnego modelu nowoczesnej materiałooszczędnej i energooszczędnej gospodarki
zorientowanej na innowacyjność i zdolną do konkurencji na europejskim i globalnym rynku.
Działaniem takim objęta będzie cała gospodarka przy zaangażowaniu wszystkich jej sektorów.
Jednym z wymiernych efektów tej transformacji będzie osiągnięcie efektu redukcyjnego emisji
gazów cieplarnianych i innych substancji, które powiązane będzie z racjonalnym
wydatkowaniem środków.
Realizacja założonych niniejszym Programem Gospodarki Niskoemisyjnej propozycji
inwestycyjnych w sposób klarowny prowadzi do realizacji celu głównego NPRGN, którym jest,
rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju.
Dla realizacji celu głównego, wyznaczone zostały następujące cele szczegółowe NPRGN:
1. Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii;
2. Poprawa efektywności energetycznej;
3. Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami;
4. Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych;
5. Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami;
6. Promocja nowych wzorców konsumpcji.
Realizacja projektów wskazanych Programem Gospodarki Niskoemisyjnej, wykazuje
bezpośrednią lub pośrednią komplementarność z wyżej wskazanymi celami szczegółowymi
NPRGN, co pozwoli w pełni realizować założenia niniejszego dokumentu.
Należy również wspomnieć, iż wykonanie założeń inwestycyjnych Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej realizuje, nałożone na jednostki samorządu terytorialnego obowiązki
w zakresie efektywności energetycznej, które zostały określone ustawą przyjętą 15 kwietnia
2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 94, poz. 551 z późn.zm.). Ustawa ta reguluje
obowiązki i działania wynikające z Dyrektywy 2006/32/WE, w tym przede wszystkim:
1. zasady określenia końcowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią;
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2. zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej;
3. zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej.

III.3 Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami
strategicznymi województwa opolskiego
III.3.1Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.
Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. jest najważniejszym regionalnym
dokumentem strategicznym. Do 2012 r. dokumentem wyznaczającym główne kierunki rozwoju
regionu była Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego z 2005 r.1 Efekty jej realizacji były
na bieżąco analizowane, a wyniki tych procesów wykorzystywane są dla potrzeb planowania
strategicznego w regionie.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zachowuje spójność ze Strategią Rozwoju Województwa
Opolskiego do 2020 r. w szczególności w odniesieniu do celu strategicznego nr 7 pn. Wysoka
jakość środowiska. Obejmuje on realizację celów operacyjnych do których należą:


7.1. Poprawa stanu środowiska poprzez rozwój infrastruktury technicznej,



7.2. Wspieranie niskoemisyjnej gospodarki,



7.3. Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i bioróżnorodności,



7.4. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych,



7.5. Przeciwdziałanie i usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych.

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


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



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



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



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



rozwój innowacyjnych technologii niskoemisyjnych (zgodnie z BAT87),



poprawa jakości powietrza – wdrażanie programów ochrony powietrza.
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III.3.2Plan

zagospodarowania

przestrzennego

województwa

opolskiego
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest podstawowym narzędziem
prowadzenia polityki przestrzennej na poziomie regionu, rozumianej jako celowe
oddziaływanie władz województwa na rozmieszczenie funkcji i przestrzenne różnicowanie
dynamiki rozwoju.
Głównym zadaniem Planu jest określenie przestrzennych uwarunkowań rozwoju oraz
kierunków

i

priorytetów

kształtowania

środowiska

przyrodniczego,

kulturowego

i

zurbanizowanego w ciągu najbliższych kilkunastu lat, w dostosowaniu do strategicznych
kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego województwa zawartych w Strategii Rozwoju
Województwa Opolskiego, z równoczesnym uwzględnieniem koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju.
Głównym celem polityki przestrzennej województwa opolskiego jest kształtowanie struktury
przestrzennej, która będzie pobudzała rozwój województwa, zapewniała konkurencyjność w
stosunku do otoczenia zewnętrznego i eliminowała niekorzystne różnice w warunkach życia
wewnątrz regionu.1
Wszystkie działania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są zgodne w swoich założeniach z
zasadami określonymi jako rozwinięcie głównej zasady polityki przestrzennej województwa
opolskiego, którą jest: racjonalizacja przestrzeni i równoważenie rozwoju uwzględniające
niezbędną dynamizację rozwoju, tworzenie warunków wzrostu efektywności gospodarowania
i znacznej poprawy warunków życia mieszkańców2, a w szczególności:
1

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

2

zasadą zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego poprzez minimalizowanie
zagrożeń wynikających z urbanizacji, rozwoju sfery gospodarczej i występujących

1
2
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powodzi, racjonalne wykorzystywanie zasobów środowiska naturalnego i ograniczanie
degradacji zasobów,
3

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

4

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

5

zasadą racjonalnego gospodarowania i przekształcania obszarów rolnych i leśnych,

6

zasadą racjonalnego kształtowania stref aktywizacji gospodarczej uwzględniająca
prymat zrównoważonego rozwoju,

7

zasadą

humanizacji

procesu

restrukturyzacyjnego

przemysłu

uwzględniająca

efektywność gospodarki przy równoczesnym eliminowaniu występujących konfliktów w
środowisku,
8

zasadą kształtowania sieci osadniczej zapewniająca dominację kryteriów jakościowych
w zakresie warunków życia, ograniczania dysproporcji w tym zakresie między miastem
i wsią i między różnymi strefami obszarowymi, zapewnienia równego dostępu do pracy,
zamieszkania,

usług

i

wypoczynku,

zapewnienia

symbiozy

środowiska

zurbanizowanego, przyrodniczego i kulturowego,
9

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

10 zasadą doskonalenia struktury hierarchicznej sieci osadniczej poprzez rozwój
ośrodków o znaczeniu biegunów wzrostu, w tym miasta wojewódzkiego, miast o
predyspozycjach subregionalnych, miast powiatowych i siedzib gmin,
11 zasadą bezkolizyjnego rozwoju systemu komunikacyjnego w zakresie powiązań
zewnętrznych i wewnętrznych oparta na modernizacji i wyłączaniu uciążliwego ruchu
tranzytowego z obszarów intensywnie zabudowanych,
12 zasadą tworzenia korytarzy infrastruktury technicznej sprzyjająca ograniczaniu
uciążliwości dla otoczenia,
13 zasadą racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi w zlewniach,
14 zasadą racjonalnego gospodarowania zasobami geologicznymi i racjonalnej
eksploatacji surowców mineralnych i rekultywacji terenów zdegradowanych,
15 zasadą ekologizacji gospodarki odpadami,
16 zasadą rozwoju turystyki i rekreacji w dostosowaniu do pojemności środowiska
przyrodniczego i utrzymania predyspozycji dla rozwoju innych funkcji użytkowych,
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17 zasadą bezpieczeństwa, w tym zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i
obronności w kształtowaniu struktur przestrzennych,
18 zasadą upowszechniania i wykorzystania zasobów energii odnawialnej.3

III.3.3Program Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego na
lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019
Dokument pn. "Program ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2012 – 2015 z
perspektywą do roku 2019" stanowi podstawę do przygotowania Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Kluczbork. Zachowauje on spójność z celami i założeniami tego
dokumentu w zakresie ochrony środowiska i jego elementów. Jego podstawą prawną
opracowania jest art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. z 2008r. t.j. nr 25 poz. 150 z późn.zm.), które obligują Zarząd Województwa do
sporządzenia wojewódzkiego programu ochrony środowiska.
Podstawę opracowania celów strategicznych i strategii wdrożeniowych „Programu ochrony
środowiska województwa opolskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019”
stanowią dokumenty opracowane na szczeblu krajowym, w szczególności „Polityka
Ekologiczna Państwa na lata na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku
2016”oraz na szczeblu regionalnym dokumenty o znaczeniu strategicznym. Podstawą
Programu jest jednak specyfika środowiska w województwie opolskim wyznaczająca kluczowe
obszary analizy objęte niniejszym opracowaniem.
Do celów systemowych określonych w dokumencie należą:
1. Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych,
2. Planowanie przestrzenne zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju,
3. Edukacja ekologiczna społeczeństwa,
4. Innowacyjność prośrodowiskowa.

3
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III.3.4Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na
przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5
oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań
krótkoterminowych
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, przygotowanie i zrealizowanie Programu
ochrony powietrza wymagane jest dla stref, w których stwierdzono przekroczenia poziomów
dopuszczalnych lub docelowych, powiększonych w stosownych przypadkach o margines
tolerancji, choćby jednej substancji spośród określonych w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu.
Na obszarze województwa opolskiego, do przygotowania Programu ochrony powietrza,
zakwalifikowano strefę opolską ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu
zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Niniejsze opracowanie dotyczy strefy
opolskiej, która obejmuje obszar województwa poza miastem Opole. Gmina Głogówek stanowi
obszar będący elementem strefy opolskiej.
W Programie Ochrony Powietrza wykazane zostały działania niezbędne do przywrócenia
standardów jakości powietrza, które podzielone zostały na zadanie dotyczące stworzenia
mechanizmów umożliwiających wdrożenie i zarządzanie POP, a także działania zmierzające
do ograniczenia emisji z indywidualnych systemów grzewczych.
W zakresie mechanizmów wdrażających i zarządzania wskazano aby w dokumentach
strategicznych zamieszczane były kierunki działań poprawy jakości powietrza, a także wymogi
dotyczące zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników nie powodujących nadmiernej emisji
zanieczyszczeń do powietrza, a także zapewnienia „przewietrzania” terenów zabudowanych i
stosowania

pasów

zieleni

ochronnej.

Zgodnie

z

zapisami

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego, zapisy te są od 2011 r. wdrażane na obszarze Gminy
Głogówek.
W ramach realizacji działań zmierzających do ograniczenia emisji z indywidualnych systemów
grzewczych, w ramach niniejszego Planu, przeprowadzona została inwentaryzacji systemów
grzewczych w budynkach mieszkalnych Gminy, a także przedstawiono możliwości podłączeń
do sieci zgodnie z uzyskanymi informacjami od Gestorów sieci energetycznych. Jednocześnie,
zaplanowana została Aktualizacja zapisów Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe, w którym doprecyzowane zostaną możliwości
technicznych podłączeń do sieci wraz z zakresem współpracy z Gestorami tych sieci.
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Wykazane w harmonogramie POP zadania SOp19 i SOp20 dla wszystkich gmin strefy
opolskiej, znajdują odzwierciedlenie w harmonogramie rzeczowo-finansowym Planu
gospodarki niskoemisyjnej zadania z zakresu modernizacji źródeł ciepła w budynkach
użyteczności publicznej, a także w ramach zasobów mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej.
W ramach działań zaplanowane zostały również działania edukacyjne, uwzględniania
ograniczeń emisji pyłów na etapie wydawania i opiniowania pozwoleń w ramach zapisów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także uwzględnianie w
zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza i stosowanie procedury zielonych
zamówień publicznych.
Wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycje z zakresu budowy i
przebudowy sieci ciepłowniczych, za które odpowiedzialne są przedsiębiorstwa ciepłownicze,
nie zostały zaplanowane w ramach niniejszego Planu z uwagi na brak planowanych tego typu
inwestycji przez spółkę ciepłowniczą, a także brak możliwości ich realizacji przez Gminę
Głogówek. Ponadto, w ramach współpracy z interesariuszami na etapie opracowania
niniejszego Planu, nie uzyskano deklaracji żadnego przedsiębiorstwa czy zakładu
przemysłowego

do

wdrożenia

technik

ograniczających

emisję

substancji

zanieczyszczających. Gmina Głogówek nie ma więc możliwości spełnienia tego zakresu
wskazanego w harmonogramie POP. Jednakże, planowane działania edukacyjne wśród
mieszkańców i podmiotów gospodarczych, a także organizowanie spotkań związanych z
monitoringiem i aktualizacją działań mogą przyczynić się do zmiany zachowań i wprowadzenia
inwestycji niskoemisyjnych w sektorze przedsiębiorstw.
Jednym z dokumentów strategicznych, pozwalającym na monitoring działań, zmierzających
do poprawy jakości powietrza jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Proponuje konkretne
działania, które są dopasowane do specyfiki gminy. Działania te są możliwe do zrealizowania
i są zaplanowane na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, określającej wielkość emisji
gazów cieplarnianych pochodzących ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych.
Zaplanowane działania w harmonogramie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Głogówek spowodują, poprzez zmniejszenie zużycia energii końcowej, również redukcję
emisji substancji zanieczyszczających do powietrza atmosferycznego. Przyczyni się do
poprawy jakości środowiska miejskiego i całego obszaru, spełniając tym samym założenia
wpisane w Program ochrony powietrza.

Prognoza oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek
Strona | 24

Id: F2A0E60C-EF4D-4200-92D8-86BF35D4C7A6. Podpisany

Strona 165

III.4 Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami
powiatu prudnickiego
III.4.1Strategia rozwoju powiatu prudnickiego
„Strategia rozwoju powiatu prudnickiego” jest odzwierciedleniem woli społeczności gmin
całego powiatu do osiągania wspólnych celów oraz przejawem porozumienia samorządów
gminnych i samorządu powiatu w postaci koncepcji systemowego działania na rzecz
długofalowego rozwoju obszaru powiatu poprzez racjonalne wykorzystanie potencjałów i
zasobów tej Ziemi. Strategia rozwoju powiatu z założenia ma służyć wszystkim jej
mieszkańcom dlatego ważne jest, aby w procesie planowania uczestniczyli reprezentanci
wszystkich gmin powiatu oraz instytucji i organizacji ponadgminnych, będących partnerami w
procesie rozwoju społeczno-gospodarczego. Tylko porozumienie i konsensus dają gwarancję
powodzenia w realizacji zapisów strategii.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej realizował będzie założenia 2. Celu strategicznego
(głównego) – Uporządkowanie środowiska naturalnego – wyposażenie w infrastrukturę
techniczną i rozwiązania systemowe oraz celów szczegółowych:


Uporządkowanie systemów ciepłowniczych z punktu widzenia eliminacji niskiej emisji;



Gazyfikacja wsi;



Poprawa rozwiązań komunikacyjnych z punktu widzenia bezpieczeństwa człowieka
i uciążliwości oddziaływania na środowisko.

Ponadto Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wpisuje się również w 3. Cel strategiczny –
Turystyka – wykorzystanie walorów historycznych, kulturowych i środowiskowych, w zakresie
celu szczegółowego:


Wykorzystanie terenu do budowy ścieżek rowerowych i pieszych szlaków
turystycznych.
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III.5 Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami
Gminy Głogówek
III.5.1Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata
2009 – 2012 z perspektywą 2013 – 2016 (aktualizacja)
Program ochrony środowiska przedstawia aktualny stan środowiska, określa hierarchię
niezbędnych działań zmierzających do poprawy tego stanu, umożliwia koordynację decyzji
administracyjnych oraz wybór decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez różne podmioty i
instytucje. Sam program nie jest dokumentem stanowiącym, ingerującym w uprawnienia
poszczególnych jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów
użytkujących środowisko. Należy jednak oczekiwać, że poszczególne jego wytyczne i
postanowienia będą respektowane i uwzględniane w planach szczegółowych i działaniach
inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska.
Zakłada się, że kształtowanie polityki ekologicznej w Gminie Głogówek będzie miało charakter
procesu ciągłego, z jednoczesnym zastosowaniem metody programowania „kroczącego”,
polegającej na cyklicznym weryfikowaniu perspektywicznych celów w przekrojach etapowych
i wydłużaniu horyzontu czasowego Programu w jego kolejnych edycjach.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej stanowił będzie narzędzie realizacji założeń Programu
Ochrony Środowiska w zakresie określonym w obszarze – Poprawa jakości środowiska i
bezpieczeństwa ekologicznego, 9.2. Jakość powietrza.

III.5.2Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego Gminy Głogówek
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest zgodny z zapisami Studium, szczególnie w zakresie
trzeciego celu strategicznego, w ramach którego przewiduje się ograniczenie negatywnego
oddziaływania na środowisko naturalne już istniejących elementów zagospodarowania
przestrzennego, jak i realizacji projektowanych przedsięwzięć w oparciu o zasadę
eliminowania potencjalnych uciążliwości.

III.5.3Miejscowe

plany

zagospodarowania

przestrzennego

dla

obszarów gminy
Wszystkie

infrastrukturalne

inwestycje

wskazane

niniejszym

Planem

Gospodarki

Niskoemisyjnej zachowują pełną zgodność z miejscowymi planami zagospodarowania
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przestrzennego. Ponadto przeprowadzenie każdej, poszczególnej inwestycji poprzedzone
będzie, jeśli tak stanowi wymóg prawny wystąpieniem, zgodnie z procedurą, o odpowiednie
zezwolenia, w tym również stwierdzeniem zgodności prac z obowiązującym na danym
obszarze planem zagospodarowania.
Uchwałą Rady Miejskiej w Głogówku nr XIII/99/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie
uchwalenia zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wprowadzony
został zapis, który jest zgodny z zaleceniami Programu Ochrony Powietrza dla strefy opolskiej,
aby w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną stosować paliwa ekologiczne oraz urządzenia
techniczne o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń środowiska.
Ponadto, istnieją również zapisy wprowadzające pasy zieleni izolacyjnej, a zapisy dotyczące
wymaganych odległości i lokalizacji zabudowy mieszkaniowej pozwalają na uzyskanie efektu
przewietrzania terenów zabudowanych.

III.5.4Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe gminy Głogówek
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
sporządzony dla obszaru gminy Głogówek to strategiczny dokument, którego opracowanie
wynika z ustawy Prawo energetyczne. W dokumencie zawarta została ocena stanu aktualnego
i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
wykaz przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii eklektycznej i paliw
gazowych, a także możliwość wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw
i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz
zagospodarowania ciepłą odpadowego z instalacji przemysłowych.
Plan gospodarki niskoemisyjnej wykazuje zgodność z Założeniami do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w zakresie przedsięwzięć racjonalizujących
użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, a także wzrostu wykorzystania
odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Głogówek. W Planie zaopatrzenia wskazane
zostały również zapisy dotyczące zarządzania użytkowaniem energii w obiektach użyteczności
publicznej wraz z wspieraniem rozporoszonych źródeł ciepła, co jest zgodne z planowanymi
w Planie gospodarki niskoemisyjnej inwestycjami.
Jednocześnie oba dokumenty mają również charakter edukacyjny dla mieszkańców Gminy w
zakresie możliwości stosowania środków i urządzeń o wysokich klasach energetycznych, a
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tym samym uzyskiwanie oszczędności energii końcowej i zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych.
Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe wykonywana jest równolegle do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W
ramach Aktualizacji opracowania przeprowadzony zostanie bilans energetyczny, a następnie
możliwe będzie ewentualna Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który został
opracowany również w oparciu o pozyskane dane od gestorów sieci energetycznych z terenu
Gminy Głogówek, które wykorzystano przy obliczeniach bilansu energetycznego i zużycia w
każdym z sektorów, wraz z uwzględnieniem planowanego rozwoju.
Dokumenty i ich cele są ze sobą w pełni spójne.

III.6
Zgodność Planu gospodarki niskoemisyjnej z zasadą
zrównoważonego rozwoju
Plan

gospodarki

niskoemisyjnej

dla

Gminy

Głogówek

zachowuje

spójność

z zasadą zrównoważonego rozwoju. Dzięki realizacji celów Planu gospodarki niskoemisyjnej
na terenie miasta możliwy będzie zintegrowany rozwój społeczno-gospodarczy, który
zachowywać będzie równowagę przyrodniczą oraz trwałość podstawowych procesów
przyrodniczych.
Realizacja celów określonych przez Plan gospodarki niskoemisyjnej będzie w sposób spójny
zagwarantować

możliwość

zaspokajania

podstawowych

potrzeb

poszczególnych

społeczności i obywateli współcześnie jak i w przyszłości.
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IV.

ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA
IV.1

Ogólna charakterystyka gminy

IV.1.1

Położenie gminy, podział administracyjny

Gmina Głogówek jest gminą miejsko-wiejską zlokalizowaną w powiecie prudnickim,
w województwie opolskim. Sąsiadują z nią gminy Biała, Głubczyce, Krapkowice, Lubrza,
Pawłowiczki, Reńska Wieś, Strzeleczki i Walce.
Gmina stanowi obszar o łącznej powierzchni 16 993 hektarów. Obszar gminy podzielony jest
na 25 sołectw i 22 miejscowości podstawowe.
Rysunek 1 Mapa Gminy Głogówek

Źródło: Google Maps, www.google.pl
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Tabela 2 Wskaźniki powierzchniowe i administracyjne Gminy Głogówek

Nazwa wskaźnika

Jednostka

2013

2014

Miejscowości podstawowe ogółem

sztuk

22

22

Sołectwa

sztuk

25

25

Powierzchnia

ha

16993

16993

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2013 i 2014 rok

IV.1.2

Ludność

Stan ludności Gminy Głogówek na koniec 2014 roku wynosił 13 620 osób według danych
publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Liczba kobiet na koniec 2014 roku wynosiła
6 992 osób (co stanowiło około 50,8 % ogółu ludności), a mężczyzn – 6 698 osób.
W okresie od 2009 do 2014 roku liczba ludności na terenie Gminy Głogówek spadła o około
2,8 %. Szczegółowe informacje na temat zmian liczby ludności w latach 2009 – 2014
prezentuje tabela poniżej.
Tabela 3 Stan ludności Gminy Głogówek w latach 2009 - 2014

Nazwa
wskaźnika

Jednostka

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ludność
ogółem

[osoba]

14011

13871

13809

13715

13682

13620

[osoba]

7158

7109

7092

7018

6974

6922

Kobiety

[%]

Mężczyźni

[osoba]
[%]

51,09% 51,25% 51,36% 51,17% 50,97% 50,82%
6853

6762

6717

6697

6708

6698

48,91% 48,75% 48,64% 48,83% 49,03% 49,18%

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

Najważniejsze wskaźniki w odniesieniu do demografii Gminy prezentuje tabela poniżej.
Tabela 4 Najważniejsze wskaźniki demograficzne dla Gminy Głogówek w 2013 i 2014 roku

Nazwa wskaźnika

Jednostka

2013

2014

Wskaźnik obciążenia demograficznego
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100
osób w wieku produkcyjnym

[osoba]

55,4

55,7

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100
osób w wieku przedprodukcyjnym

[osoba]

108,3

110,2

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100
osób w wieku produkcyjnym

[osoba]

28,8

29,2

104

103

Wskaźnik feminizacji
Współczynnik feminizacji ogółem

[osoba]
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Nazwa wskaźnika

Jednostka

2013

2014

Gęstość zaludnienia oraz wskaźniki
Ludność na 1 km2

[osoba]

81

80

Zmiana liczby ludności na 1000
mieszkańców

[osoba]

-2,4

-4,5

Urodzenia żywe, zgony i przyrost naturalny
Urodzenia żywe

-

121

113

Zgony

-

169

136

Przyrost naturalny

-

-48

-23

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2013 i 2014 rok

W latach 2013-2014 przyrost naturalny na obszarze Gminy był ujemny, wyraźna jest też
tendencja do starzenia się społeczeństwa ukazana we wzrastającej ilości osób w wieku
poprodukcyjnym na osoby w wieku produkcyjnym. Średnia gęstość zaludnienia wynosiła w
2014 roku 80 osób/km2.

IV.1.3

Klimat

Na obszarze Gminy Głogówek występuje klimat przejściowy pomiędzy klimatem oceanicznym,
a masami kontynentalnymi. Jest to klimat umiarkowany ciepły i wilgotny o wyraźnej przewadze
opadów nad parowaniem z gwałtownymi burzami w lecie. Obszar Gminy charakteryzuje się
jednym z najdłuższych okresów wegetacyjnych w Polsce. Średnioroczna temperatura wynosi
około 8oC, przy najcieplejszym miesiącu lipcu 17-18oC i najzimniejszym styczniu, w którym
średnia temperatura wynosi ok 4,0oC. Najczęściej występującym kierunkiem wiatru na
obszarze Gminy to wiatr zachodni, północno-zachodni i południowo-zachodni, a roczna suma
opadów wynosi około 600-700 mm.

IV.1.4

Mieszkalnictwo

Na terenie Gminy Głogówek znajdowało się w 2014 roku łącznie 464 511 metrów
kwadratowych powierzchni użytkowej, mieszkalnej. Obejmowało to 4 748 mieszkań
składających się z 22 299 izb. Średnia powierzchnia mieszkania na przestrzeni ostatnich lat
wzrastała, a w 2014 roku wynosiła 97,83 m2.
Większość mieszkań, na terenie Gminy, znajduje się na obszarze wiejskim – 2 534 mieszkań,
co stanowi ponad 53 % wszystkich mieszkań. Średnia powierzchnia użytkowania mieszkania
na obszarze wiejskim wynosząca 110,88 m2 jest o ponad 34 % większa w porównaniu do
średniej powierzchni mieszkania na obszarze miejskim, która wynosi 82,90 m2.
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W 2013 roku na obszarze Gminy znajdowało się łącznie 428 mieszkań komunalnych o
powierzchni użytkowej 22 740 m2, co stanowiło ok. 1 % ogólnej powierzchni mieszkań w
Gminie. Zmianę zasobów mieszkaniowych w latach 2009-2014 na terenie Gminy Głogówek
prezentują tabele poniżej.
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Tabela 5 Zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Głogówek w latach 2009 - 2014

Nazwa
wskaźnika

Jednostka

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Obszar Gminy RAZEM
mieszkania

[sztuk]

4744

4721

4739

4739

4747

4748

izby

[sztuk]

21741

22208

22263

22264

22295

22299

powierzchnia
użytkowa
mieszkań

[m kw.]

450487 462453 463683 463795 464293 464511

średnia
powierzchnia
użytkowa
mieszkania

[m kw.]

94,96

97,96

97,84

97,87

97,81

97,83

Obszar miejski
mieszkania

[sztuk]

2213

2186

2204

2205

2213

2214

izby

[sztuk]

8785

8926

8982

8987

9018

9023

powierzchnia
użytkowa
mieszkań

[m kw.]

średnia
powierzchnia
użytkowa
mieszkania

[m kw.]

175716 181686 182765 182927 183425 183539

79,40

83,11

82,92

82,96

82,89

82,90

Obszar wiejski
mieszkania

[sztuk]

2531

2535

2535

2534

2534

2534

izby

[sztuk]

12956

13282

13281

13277

13277

13276

powierzchnia
użytkowa
mieszkań

[m kw.]

274771 280767 280918 280868 280868 280972

średnia
powierzchnia
użytkowa
mieszkania

[m kw.]

108,56

110,76

110,82

110,84

110,84

110,88

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2014 rok
Tabela 6 Zasoby mieszkań komunalnych i socjalnych w latach 2009-2014

Nazwa wskaźnika

Jednostka

2009

2011

2012

2013

2014

mieszkania komunalne
ogółem

[sztuka]

546

-

-

428

-
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Udział % w ogólnej
liczbie mieszkań

[%]

-

-

-

-

-

mieszkania komunalne powierzchnia użytkowa

[m kw.]

29250

-

-

22740

-

Udział % w ogólnej
powierzchni mieszkań

[%]

1

1

1

1

1

mieszkania socjalne
ogółem

[sztuka]

68

68

64

64

62

Udział % w ogólnej
liczbie mieszkań

[%]

-

-

-

-

-

mieszkania socjalne powierzchnia użytkowa

[m kw.]

2493

2500

2317

2317

2241

Udział % w ogólnej
powierzchni mieszkań

[%]

1

1

1

1

1

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

IV.1.5

Przedsiębiorcy

Na terenie Gminy Głogówek w 2014 roku zarejestrowanych było łącznie 1 102
przedsiębiorstw, z czego większość, niemal 96 %, stanowiły mikroprzedsiębiorstwa
zatrudniające do 9 osób. Największy udział sektorów przedsiębiorstw na terenie Gminy miał
sektor przemysłu i budownictwa, a następnie sektor handlu. Szczegółowe dane na temat liczby
i wielkości przedsiębiorstw na terenie gminy przedstawia tabela poniżej.
Tabela 7 Podmioty gospodarcze według klas wielkości na terenie Gminy Głogówek w latach 2009-2014

Przedsiębiorstwa
według klas wielkości
(liczba zatrudnionych)

Jednostka

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ogółem

[podmiot
gospodarczy]

1013

1039

1024

1060

1080

1102

mikroprzedsiębiorstwo
[podmiot
(do 9 osób)
gospodarczy]

964

989

974

1013

1031

1051

małe przedsiębiorstwo
(od 10 do 49 osób)

[podmiot
gospodarczy]

39

40

40

38

40

42

średnie
przedsiębiorstwo
(od 50 do 249 osób)

[podmiot
gospodarczy]

10

10

10

9

9

9

duże przedsiębiorstwo
(od 250 osób)

[podmiot
gospodarczy]

0

0

0

0

0

0

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2014 rok
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IV.1.6

Rolnictwo

Użytki rolne stanowią ponad 92 % ogólnej powierzchni Gminy, a łąki i pastwiska łącznie niemal
5 % powierzchni. Struktura gruntów została przedstawiona w tabeli poniżej.
Tabela 8 Użytki rolne na terenie Gminy Głogówek w 2010 roku

Typ gruntu

Liczba
[sztuk]

Powierzchnia
[ha]

Udział w
ogólnej
powierzchni
gminy
[%]

grunty ogółem

1117

16169,36

95,15%

użytki rolne ogółem

1113

15672,44

92,23%

użytki rolne w dobrej kulturze

891

15587,25

91,73%

pod zasiewami

882

14704,13

86,53%

grunty ugorowane łącznie z
nawozami zielonymi

15

42,91

0,25%

uprawy trwałe

94

22,91

0,13%

sady ogółem

94

22,91

0,13%

ogrody przydomowe

79

10,63

0,06%

łąki trwałe

442

769,79

4,53%

pastwiska trwałe

33

36,88

0,22%

pozostałe użytki rolne

241

85,19

0,50%

lasy i grunty leśne

87

65,34

0,38%

pozostałe grunty

831

431,58

2,54%

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2010 rok

IV.1.7

Leśnictwo

Grunty leśne stanowią 0,3 % ogólnej powierzchni Gminy i w większości, gdyż w około 66 %
są to grunty leśne prywatne, a jedynie 34 % gruntów należy do zarządu państwowego.
Szczegółowe dane dotyczące gruntów leśnych w Gminie Głogówek zaprezentowane w tabeli
poniżej.
Tabela 9 Powierzchnia gruntów leśnych na terenie Gminy Głogówek w 2013 i 2014 roku

2013
Typ gruntu

Powierzchnia
ogółem

Udział w
ogólnej
powierzchni
gminy
[%]

2014

Powierzchnia
ogółem

Udział w
ogólnej
powierzchni
gminy
[%]
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ogółem

55,10

0,32%

54,60

0,32%

lasy ogółem

55,10

0,32%

54,60

0,32%

lasy ochronne

0,00

0,00%

0,00

0,00%

grunty leśne prywatne
ogółem

36,60

0,22%

36,60

0,22%

grunty leśne prywatne
osób fizycznych

34,32

0,20%

34,32

0,20%

grunty leśne prywatne
wspólnot gruntowych

0,00

0,00%

0,00

0,00%

grunty leśne prywatne
lasy ochronne

0,00

0,00%

0,00

0,00%

grunty leśne gminne
ogółem

18,50

0,11%

18,00

0,11%

grunty leśne gminne
lasy ogółem

18,50

0,11%

18,00

0,11%

grunty leśne gminne
lasy ochronne

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2015 rok

IV.1.8

Zasoby przyrodnicze

Na obszarze Głogówek obszarami chronionymi przyrodniczo są 2 pomniki przyrody:


Skupisko drzew z gatunku dąb szypułkowy (9 sztuk) utworzone od 02.07.1955 r.
znajdujących się w parku miejskim



Skupisko drzew z gatunku dąb szypułkowy (102 sztuki) utworzone od 20.02.1953 r.
znajdujących się na łąkach między rzekami Osobłoga i Młynówka

W obrębie analizowanego obszaru nie występują parki narodowego, krajobrazowej ani obszar
Natura 2000 czy inne powierzchniowe obszary chronionego krajobrazu czy obszary ptasie.
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IV.2
Analiza i ocena aktualnego stanu środowiska na
obszarach objętym oddziaływaniem dokumentu
IV.2.1

Ukształtowanie powierzchni i krajobraz

Gmina miejsko-wiejska Głogówek zlokalizowana jest w zachodniej części Górnego Śląska, w
województwie opolskim i zajmuje obszar 170,06 km2. Gmina, pod względem regionów
fizyczno-geograficznych wg J. Kondrackiego (1998), znajduje się w południowej części
podprowincji Nizin Środkowopolskich, w obrębie makroregionu Niziny Śląskiej. Środkowopołudniowa część gminy położona jest w mezoregionie Płaskowyżu Głubczyckiego, a część
północna w mezoregionie Kotliny Raciborskiej.
Rysunek 2 Położenie Gminy głogówek w obrębie regionów fizyczno-geograficznych

Źródło: Centralna Baza Danych Geologicznych, PIG

Część analizowanego obszaru gminy położonej w Kotlinie Raciborskiej (170 – 200 m n.p.m.)
cechuje krajobraz równinny, o mało niskopagórkowatej i niskofalistej rzeźbie terenu. Obniżenia
terenu nie przekraczają tu przeważnie 0,5%. Wyjątkiem są doliny rzeczne, gdzie obniżenie
sięga do 10%. W obrębie Płaskowyżu Głubczyckiego (200 – 220 m n.p.m.) rzeźba terenu
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zmienia się na falistą, pagórkowatą, wysokofalistą, rzadziej wzgórzową. Pagórki są zazwyczaj
rozległe, płaskie lub słabo zaokrąglone i opadają ku otaczającym je dolinom wyraźnymi
zboczami.

Największe

urzeźbienie

terenu,

wyrażające

się spadkami

powyżej

8°,

charakterystyczne jest dla sołectw Szonów, Kazimierz i Wróblin. Dzięki bardzo dobrym
warunkom glebowym, w produkcji rolnej, struktura przestrzenna krajobrazu gminy jest
zdominowana przez grunty rolne z niewielkim zalesieniem.

IV.2.2
Na

obszarze

Surowce naturalne
gminy

Głogówek

wg

STUDIUM

UWARUNKOWAŃ

I

KIERUNKÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK występuje 7
udokumentowanych złóż surowców naturalnych. Należą do nich:


złoża surowca ilastego ceramiki budowlanej i kruszywa naturalnego „Głogówek”

Złoże zlokalizowane jest w północno-wschodniej części miasta. Przeznaczone jest do
produkcji wyrobów grubo ściennych. Złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo.


złoża kruszywa naturalnego „Golczowice”

Złoże zlokalizowane jest po południowej stronie zabudowy wsi. Eksploatacja złoża obecnie nie
jest prowadzona, jest to złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane.


Złoże kruszywa naturalnego „Twardawa 2"

Złoże zlokalizowane jest po wschodniej stronie zabudowy wsi. Złoże zagospodarowane,
eksploatowane okresowo. Dla złoża ustanowiono teren i obszar górniczy.


złoża kruszywa naturalnego „Kierpień”

Nieeksploatowane złoże położone jest po zachodniej stronie zabudowy wsi. Jest to złoże żwiru
(o różnej granulacji) i piasku (pospółki) przydatnego do betonu zwykłego.


złoża kruszywa naturalnego „Nowe Kotkowice”

Złoże położone jest po wschodniej stronie zabudowy wsi. Jest to złoże kruszywa naturalnego.
Złoże nie posiada użytkownika i nie jest eksploatowane.
 złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie – Głogówek”
Złożę obecnie nie jest eksploatowane. Obejmuje teren doliny Osobłogi od zabudowy wsi
Racławice Śląskie do miasta. Złoże zawiera kruszywo naturalne przydatne do produkcji
pospółki oraz dla drogownictwa. W części złoża występuje kruszywo naturalne przydatne do
produkcji mieszanek grubych oraz żwirów jedno i wielofrakcyjnych.
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złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie”

Złoże obejmuje część terenu doliny Osobłogi w sąsiedztwie wsi Racławice Śląskie. Złoże
zostało wydzielone ze złoża Racławice Śląskie – Głogówek. Złoże jest obecnie
eksploatowane. Dla złoża ustanowiono koncesję na teren i obszar górniczy.

IV.2.3
Warunki klimatyczne i możliwość wystąpienia klęsk
żywiołowych
Na klimat gminy Głogówek duży wpływ mają ciepłe masy powietrza, które napływają z południa
przez Bramę Morawską, a także oceaniczne masy powietrza, które napływają z zachodu.
Średnia temperatura powietrza kształtuje się na poziom +8 °C, lato jest długie, a zimy łagodne.
Średnie opady atmosferyczne wahają się w przedziale 600–700 mm. W lecie przeważają
wiatry północno–wschodnie, a w ziemie południowo–wschodnie. Związane jest to z tym, że
przez około 40% roku następuje wymuszony przepływ mas powietrza przez Bramę Morawską.
Największe opady notuje się w miesiącach letnich. Często zdarzają się gwałtowne ulewy i
burze. Pokrywa śnieżna utrzymuje się przez 45 – 50 dni w roku.
Rysunek 3 Róża wiatrów dla Gminy Głogówek pokazuje liczbę godzin w ciągu roku, gdy wiatr wieje we
wskazanym kierunku.

Źródło: www.meteoblue.com/pl/pogoda
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Gmina Głogówek znajduje się w zlewni rzeki Osobłoga o całkowitej długości 65,5 km, która
uchodzi do Odry w Krapkowicach. Zgodnie z danymi Hydroportalu publikującego mapy
zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego część centralny i północna Gminy
znajduje się w obszarze zagrożenia powodziowego, a tym samym wyznaczony został
scenariusz zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych i sporządzona została
mapa zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Tym samym, można określić,
iż obszar Gminy leży w obrębie możliwych klęsk żywiołowych. Na rysunku poniżej zaznaczono
obszar zagrożenia powodziowego.
Rysunek 3 Obszar zagrożenia powodziowego w Gminie Głogówek

Źródło: Hydroportal KZGW

Pozostałe klęski żywiołowe i zdarzenia związane ze zmianami klimatu jak przedłużające się
okresy suszy czy występowanie silnych lub porywistych wiatrów, a także długotrwałych i
nawalnych opadów nie występuje w Gminie Głogówek w sposób częstszy od naturalnie
przyjętego.
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IV.2.4

Klimat akustyczny

Z uwagi na brak dużych zakładów przemysłowych na terenie gminy Głogówek charakter
hałasu przemysłowego

jest drugorzędny. Hałas przemysłowy stanowi zagrożenie o

charakterze lokalnym. Głównym źródłem hałasu w gminie Głogówek jest komunikacja
drogowa. Najwyższe jego natężenie notowane jest wzdłuż drogi krajowej nr 40 oraz dróg
wojewódzkich nr 416 i 417. Dla hałasu drogowego, dopuszczalne wartości poziomów hałasu
wynoszą w porze dziennej – w zależności od funkcji terenu – od 50 do 65 dB, w porze nocnej
45–55 dB. Badania monitoringowe hałasu drogowego przeprowadzone w 2010 roku w
województwie opolskim, wykazały przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomów hałasu
drogowego w wytypowanych punktach pomiarowych, zarówno w porze dnia, jak i w porze
nocy. Komunikacja kolejowa jako źródło hałasu odgrywa marginalną rolę.
Tabel 1. Charakterystyka lokalizacji i wyniki pomiarów poziomów krótkookresowych LAeqD i LAeqN hałasu
komunikacyjnego drogowego w Głogówku.

Numer
punktu

Miasto

Wartość

Wartość

średnia dla

średnia dla

poziomy
hałasu [dB]

Lokalizacja punktu

Długość

Szerokość

pory dnia

pory nocy

pomiarowego

geograficzna

geograficzna

LAeqD *

LAeqN **

[dB]

[dB]

Dopuszczalne

Pora

Pora

dnia

nocy

Droga krajowa
nr40, ul.
11

Głogówek

Piastowska tereny
zabudowy

17°51'17,4"

50°21'12,1"

66,9

58,7

55

50

17°52'07,4"

50°21'40,7"

66,1

60,6

55

50

mieszkaniowej jednorodzinnej

Droga wojewódzka
nr 416, ul.
12

Głogówek

Powstańców,
tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej

Źródło: „BADANIA HAŁASU DROGOWEGO W WYBRANYCH PUNKTACH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W
ROKU 2010” Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Objaśnienia:
LAeq D* – równoważny poziom hałasu dla pory dnia w decybelach [dB ]
LAeq N ** – równoważny poziom hałasu dla pory nocy w decybelach [dB ]
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IV.2.5

Promieniowanie elektromagnetyczne

Źródła pola elektormagnetycznego na terenie gminy Głogówek to:





linie energetyczne wysokiego napięcia,
stacje transformatorowe,
stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej,
stacje linii radiowych wraz z nadajnikiem

Wynik pomiarów monitoringowych przedstawionych w tabeli poniżej ukazuje, że średnia
wartości natężenia PEM w 2013 r. w Twardawie utrzymywał się na niskim poziomie 0,3 [V/m]
przy dopuszczalnym poziomie 7,0 V/m. (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia

30

października

2003

roku

w

sprawie

dopuszczalnych

poziomów

pól

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych
poziomów - Dz. U. Nr 192, poz. 1883).
Tabela.2 Zestawienie wyników pomiarów prowadzonych w ramach monitoringu pól elektromagnetycznych
w 2013 roku w województwie opolskim.

L.p

Obszar

45. Twardawa

Lokalizacja punktu

Współrzędne geograficzne

Wartość

punktów pomiarowych

średnia E

pomiarowego
Gmina Głogówek

szerokość

długość

[V/m]

50º20'29,5''

17º59'20,5''

<0,3

Poziom dopuszczalny

7,0

Źródło: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

IV.2.6

Powietrze atmosferyczne

Jakość powietrza atmosferycznego na obszarze gminy Głogówek może zostać określona na
podstawie pomiarów prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
Opolu, na podstawie monitoringu powietrza w stacji pomiarowej w Głogówku przy ul. Batorego.
Stacja dokonuje pomiaru stężeń dwutlenku azotu NO2 oraz stężeń dwutlenku siarki SO2.
Na podstawie oceny jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2015 wykazano
występowanie regionów, na których zarejestrowano przekroczenia dopuszczalnych poziomów
substancji w powietrzu. Ze względu na przekroczenie standardów jakości powietrza dla
kryterium ochrony zdrowia w przypadku: pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5,
benzo(a)pirenu i ozonu, zostały one zakwalifikowane do klasy C. Dla pozostałych
klasyfikowanych zanieczyszczeń strefy województwa opolskiego zakwalifikowano do klasy A.
Analizując poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 w latach 2011 –
2015, mimo tendencji spadkowej, stężenie średnioroczne nadal utrzymują się na
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podwyższonym poziomie. Podstawowym źródłem niskiej emisji jest spalanie paliw stałych w
zakładach przemysłowych, większości lokalnych kotłowni grzewczych oraz indywidualnej
zabudowie mieszkaniowej.

IV.2.7

Zasoby wodne

Obszar gminy Głogówek znajduje się w obrębie zlewni rzeki Odry z istotnymi ciekami wodnymi:
rzeka Osobłoga, Stradunia i Młynówka. Główne cieki charakteryzują się deszczowo-śnieżnym
reżimem zasilania i są to rzeki nizinne.
Zgodnie z przeprowadzoną oceną wód powierzchniowych za 2014 rok w województwie
opolskim rzeka Osobłoga oceniona została w większości jako rzeka o dobrym stanie
ekologicznym, w II klasie z uwagi na klasę elementów biologicznych i fizykochemicznych i
klasę I elementów hydromorfologicznych. Natomiast rzeki Stradunia i Młynówka o złym stanie
ekologicznym, w III klasie z uwagi na klasę biologiczną.
W zakresie wód podziemnych, na obszarze Gminy znajduje się Główny Zbiornik Wód
Podziemnych (GZWP 332) – Subniecka Kędzierzyńsko – Głubczycka tzw. Basen Sarmacki, a obszar
Gminy znajduje się w większości w obrębie Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd)
nr 127.

IV.2.8

Zasoby glebowe

W gminie Głogówek dominują gleby brunatne i czarnoziemy charakteryzujące się wysoką
bonitacją jakości i przydatności rolniczej, jedną z najwyższych w całym województwie
opolskim. Przeważają gleby bardzo dobre i dobre w najwyższych klasach powodując, że
największą powierzchnie zajmuje uprawa zbóż (przewagą pszenicy). Spotykane są również w
północnej granicy gminy pasy bielic oraz w dolinach rzek Osobłogi i Straduni gleby organiczne.
Są to gleby torfowe, mułowo – torfowe i murszowe.
Erozja wietrzna i wodna powierzchniowa gleb, jak i nadmierne przesuszenie gleb jest
degradującym czynnikiem przestrzeni produkcji rolniczej. Pola nawożone są w sposób
prawidłowy. Głównymi czynnikami powodującymi zanieczyszczenie chemiczne gleb jest
nadmierna zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz inne substancje
chemiczne, nadmierna alkalizacja, zakwaszenie przez związki siarki i azotu, które migrują z
terenów sąsiednich, bardziej uprzemysłowionych oraz z terenu Śląskiego Okręgu
Przemysłowego.
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IV.2.9

Gospodarka odpadami

Na terenie gminy Głogówek, po 2005 roku kiedy zakończono eksploatację gminnego
składowiska odpadów komunalnych Nowe Kotkowice – Rozkochów, nie ma czynnych
składowisk odpadów komunalnych. Na obszarze powiatu prudnickiego, w którym znajduje się
Gmina, w 2015 roku wytworzono 229 kg odpadów na mieszkańca, z czego 52 kg stanowiły
odpady segregowane. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych odbywa się w systemie
pojemnikowym. Ponadto selektywnie zbiera się odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane
pochodzące z sektora komunalnego, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie.
Komunalne

osady

ściekowe

pochodzące

z

oczyszczalni

ścieków

w

Głogówku

zagospodarowane są w rolnictwie.

IV.2.10

Gospodarka wodno-ściekowa

Na obszarze gminy Głogówek występuje uregulowana gospodarka wodno-ściekowa z kilkoma
ujęciami wód i stacjami uzdatniania wody. Mieszkańcy miasta i gminy są zaopatrywani w wodę
pochodzącą z ujęć podziemnych.
Gmina nie posiada w pełni zorganizowanego systemu odprowadzania i utylizacji ścieków
komunalnych. Część ścieków jest gromadzona w zbiornikach przydomowych tzw. szambach i
wywożona taborem asenizacyjnym, a następnie kierowane do oczyszczalni ścieków w
Głogówku. Miasto Głogówek jest skanalizowane. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia
ścieków, która obecnie obsługuje miasto oraz wsie: Dzierżysławice, Mochów i Racławice
Śląskie, docelowo będzie przyjmowała ścieki z terenu całej gminy. Oczyszczone ścieki
odprowadzane są do rzeki Osobłogi w okolicy 19 km biegu rzeki.
Na terenie gminy w zabudowie jednorodzinnej znajduje się 890 zbiorników bezodpływowych
do gromadzenia nieczystości, z czego 650 zlokalizowanych jest w mieście i 240 w sołectwach
gminy.
Usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę, wywóz nieczystości płynnych z terenu gminy oraz
eksploatację oczyszczalni ścieków prowadzi Zakład Mienia Komunalnego w Głogówku.

IV.2.11

Zasoby przyrodnicze

Na obszarze gminy Głogówek obszarami chronionymi przyrodniczo są 2 pomniki przyrody:
 Skupisko drzew z gatunku dąb szypułkowy (9 sztuk) utworzone od 02.07.1955 r.
znajdujących się w parku miejskim
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 Skupisko drzew z gatunku dąb szypułkowy (102 sztuki) utworzone od 20.02.1953 r.
znajdujących się na łąkach między rzekami Osobłoga i Młynówka
W obrębie analizowanego obszaru nie występują parki narodowe, krajobrazowe ani obszary
Natura 2000 czy inne powierzchniowe obszary chronionego krajobrazu czy obszary ptasie.
Rysunek 4 Formy chronionego krajobrazu na obszarze Gminy Głogówek

Źródło: Geoserwis GDOŚ
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V. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU
BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
Celem opracowania pn. Program gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek jest:


Poprawa jakości powietrza w Gminie Głogówek,



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



Umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej,



Zwiększenie efektywności energetycznej.

Realizacji powyższych celów w konsekwencji spowoduje poprawę stanu środowiska na terenie
gminy. W przypadku osiągnięcia rezultatów założonych w dokumencie zwiększy się
pozytywnie zdrowie mieszkańców. Jednocześnie brak realizacji ww. zapisów może
w konsekwencji doprowadzić do:


Pogorszenia jakości powietrza w Gminie,



Niekorzystnych zmian klimatycznych wynikających z pogorszenia się stanu
powietrza na terenie gminy,



Zwiększenia

liczby

mieszkańców

narażonych

na

oddziaływanie

zanieczyszczonego powietrza,


Degradacji gleb i krajobrazu Gminy,



Pogorszenia jakości życia mieszkańców,



Zmniejszenia bioróżnorodności na terenie Gminy.

Reasumując, brak realizacji założeń określonych w Planie gospodarki niskoemisyjnej
spowoduje

w

dłuższej

perspektywie

pogorszenie

się

stanu

środowiska

na terenie gminy, w szczególności w odniesieniu do stanu powietrza i stanu klimatu.
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VI.

ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z
PUNKTU
WIDZENIA
REALIZACJI
PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU

Rozdział obejmuje zagadnienia dotyczące problemów ochrony środowiska istotnych
z punktu widzenia realizacji dokumentu pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Głogówek. Szczegółowy opis problemów przedstawia tabela poniżej.
Tabela 10 Problemy ochrony środowiska

OBSZAR
PROBLEMOWY
POWIETRZE

GLEBA

WODA

PRZYRODA
I KRAJOBRAZ

ZABYTKI I DOBRA
MATERIALNE

ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY ŚRODOWISKOWE
 obniżenie bogactw leśnych,
 pogorszenie warunków zdrowotnych człowieka,
 zanieczyszczenie powietrza wynikające głównie z niskiej
emisji na terenie gminy,
 utrata terenów leśnych stanowiących główny potencjał
gminy,
 pogorszenie warunków zdrowotnych ludności lokalnej
 utrata źródeł wody dla potrzeb konsumpcyjnych,
 utrata walorów miejsc rekreacji
 pogorszenie warunków zdrowotnych człowieka
 obniżenie się zdrowotności lasów,
 spadek produkcyjności lasów,
 pogarszanie się warunków klimatycznych, wodnych
i funkcji rekreacyjnych lasów stanowiących główny
potencjał gminy.
 degradowanie istniejących zabytków na terenie gminy
poprzez zanieczyszczenia wynikające z braku
ograniczenia niskiej emisji.
Źródło: Opracowanie własne
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VII. ROZWIĄZANIA
MAJĄCE
NA
CELU
OGRANICZENIE
LUB
KOMPENSACJĘ
ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO

ZAPOBIEGANIE,
NEGATYWNYCH

Kompensację przyrodniczą należy przeprowadzić, jeśli w wyniku realizacji konkretnej
inwestycji może nastąpić szkoda w środowisku, w sposób szczególny dotyczy to ewentualnych
szkód wyrządzonych na obszarach chronionych Natura 2000. W przypadku działań
zaproponowanych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek, które będą
prowadzone na terenach zurbanizowanych, całkowicie przekształconych antropogenicznie,
gdzie nie występują obszary chronione, nie ma przesłanek do proponowania kompensacji
przyrodniczych.
Rezultatem realizacji działań zaproponowanych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Głogówek mogą być ograniczone czasowo i przestrzennie uciążliwości związane z
przeprowadzanymi remontami i termomodernizacja budynków lub inwestycjami polegającymi
na modernizacji dróg oraz działań związanych z racjonalizacją użytkowania energii i ciepła
oraz z wykorzystaniem OZE.
Podczas realizacji działań dla inwestycji liniowych oraz dla obiektów kubaturowych nastąpi
krótkotrwała uciążliwość dla środowiska spowodowana pracami budowlano-remontowymi.
Może nastąpić tymczasowa zwiększona emisja pyłów do powietrza oraz zwiększona emisja
NO2 ze wzmożonego ruchu pojazdów budowlanych oraz wzrost emisji hałasu. W celu
zapobiegania lub ograniczania oddziaływań na warunki życia i zdrowie ludzi powinno się
podjąć następujące działania:


Wcześniejsze informowanie ludności o zamierzonych pracach;



Zakładać siatki ochronne na elewacje remontowanych budynków;



Wykonywanie prac uciążliwych ze względu na hałas tylko w godzinach dziennych;



Odpowiednie oznaczanie reorganizacji ruchu;



Rewitalizacja zieleni miejskiej po zakończeniu prac (np. w przypadku nieznacznych
kolizji z zielenią miejską w wyniku przeprowadzenia inwestycji liniowych).

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek
są przedstawione tylko propozycje działań mających na celu poprawę jakości powietrza (w
tym ograniczenie emisji GHG), wzrost wykorzystania OZE i zmniejszenie zużycia energii,
jednak za realizację zadań odpowiadają bezpośrednio inwestorzy, którzy powinni zwrócić
uwagę, na wybór rozwiązań i technologii spełniających kryteria najlepszych dostępnych
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technik oraz spełniających standardy emisyjne, zarówno na etapie budowy, eksploatacji i w
fazie poeksploatacyjnej.
Ponadto Prognoza nie zawiera i nie zastępuje ocen oddziaływań na środowisko tych działań
będących przedsięwzięciami, które muszą być poddane osobnej procedurze przeprowadzenia
takiej oceny np. związanych z inwestycjami liniowymi czy Budową Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów (kwalifikację przedsięwzięć przeprowadza się na podstawie Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko – Dz. U. nr 213, poz. 1397).
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VIII. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

Z

PUNKTU

WIDZENIA

Podstawowym, kluczowym celem realizacji założeń Planu gospodarki niskoemisyjnej, jest
zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, poprzez ograniczenie emisji niskiej, w jak
najszerszym zakresie.
Cel taki przyjęty został zgodnie ze Strategią Europa 2020, która wyznacza drogę rozwoju
państw Unii Europejskiej do 2020 r. poprzez powiązanie ze sobą inteligentnego,
zrównoważonego i sprzyjającego włączaniu społeczeństwa rozwoju. Poszczególne priorytety
powinny opierać się na wzroście gospodarczym, opartym na wiedzy i innowacji oraz jej
efektywnego rozwoju przy wykorzystaniu zasobów przyjaznych środowisku, a także wysokim
poziomie zatrudnienia, przy zachowaniu spójności społecznej i terytorialnej.
Z proponowaną drogą rozwoju wiążą się wymierne cele obejmujące zatrudnienie, inwestycje
w badania i rozwój, edukację, ubóstwo społeczne oraz pakiet 3x20% w zakresie klimatu i
energii.
Podstawowe cele w zakresie klimatu i energii sprecyzowane jako pakiet 3x20% obejmują:
•

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

•

do 2020 r. zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii co najmniej 20%
w całkowitym zużyciu energii,

•

zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20%.

Powyższe działania mają na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez ograniczenie
emisji gazów cieplarnianych oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii. Będzie się to
wiązało bezpośrednio z uniezależnieniem wzrostu od wykorzystania energii oraz budową
gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów.
Powyższe działania zapewnią Europie przewagę konkurencyjną oraz pomniejszenie jej
zależności od zewnętrznych źródeł zaopatrzenia w surowce i towary podstawowe.
Jednym z podstawowych zadań władz Gminy jest konieczność zabezpieczenia zasobów
energetycznych

wspólnoty

samorządowej

oraz

tworzenie

warunków

prawidłowego

funkcjonowania systemów zaopatrzenia w media. Jest to związane z pełnieniem funkcji
lokalnej polityki energetycznej, prowadzeniem działalności związanej z zaopatrzeniem
w energię i odgrywaniem roli odbiorcy paliw i energii w całym obszarze usług komunalnych.
Należy pamiętać, iż wzrost konsumpcji energii niesie ze sobą większą emisję gazów
cieplarnianych, co stanowi wyzwanie dla władz Gminy w zarządzaniu środowiskiem miejskim.
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W związku z powyższym za realizację celów pakietu oraz Strategii Europa 2020 odpowiadają
również jednostki samorządu terytorialnego, a tym samym Gmina, której celem jest
zrealizowanie unijnego planu poprzez prowadzenie działań ograniczających emisję gazów
cieplarnianych (cele krótko i długoterminowe) na obszarze Gminy o minimum 20%
w stosunku do roku bazowego.
Przedstawione

powyżej

konsekwentnie

do

priorytety

poprawy

ekologiczne

środowiska

i

podporządkowane

naturalnego,

zapewnienia

im

cele

dążą

bezpieczeństwa

ekologicznego, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, racjonalnego użytkowania zasobów
przyrody oraz równoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii
analizowanej jednostki samorządu terytorialnego w następujących polach:


powietrze,



ochrona przyrody i krajobrazu,



gleby.
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IX.

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE PLANU NA
POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA
IX.1
Oddziaływanie na środowisko poszczególnych zadań
planowanych do realizacji w ramach Planu

W

ramach Planu

gospodarki niskoemisyjnej

zaproponowano następujące zadania

inwestycyjne, mające na celu, możliwie szerokie ograniczenie niskiej emisji:
Tabela 11 Wykaz inwestycji proponowanych Planem gospodarki niskoemisyjnej
Lp

I

I.1

I.2

I.3

Opis

Podmiot
odpowiedzialny

Termin
rozpoczęcia
i
zakończenia

Włączenie kryteriów oraz wymagań
środowiskowych do procedur udzielania
zamówień publicznych, możliwość stosowania
oceny LCA (ocenę cyklu życia), poszukiwanie
rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ
wyrobów i usług na środowisko w całym cyklu
życia

Urząd Miejski
w Głogówku

2016-2020

Modernizacja budynku Sali gimnastycznej.

Urząd Miejski
w Głogówku

2016

Przeprowadzenie prac termoizolacyjnych ocieplenie ścian (ok. 470 m²), wymiana okien
oraz c.o.
Przeprowadzenie prac termoizolacyjnych remont/ocieplenie dachu, wymiana stolarki
okiennej w celu zwiększenia efektywności
energetycznej budynku oraz zmniejszenia
emisji dwutlenku węgla
Kompleksowa termomodernizacja SP w
Biedrzychowiacch w ramach konkursu
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego
Modernizacja instalacji centralnego
ogrzewania w PP Racławice Śląskie/ Oddział
Zawada wraz z zakupem i montażem nowego
pieca

Urząd Miejski
w Głogówku

2016

Urząd Miejski
w Głogówku

2019-2021

Urząd Miejski
w Głogówku

2017

Urząd Miejski
w Głogówku

2016

Obiekt/ zadanie
Budynki użyteczności
publicznej
Wdrożenie systemu
zielonych
zamówień/zakupów
publicznych
Termomodernizacja
obiektu budynku Szkoły
Podstawowej nr 2
Termomodernizacja
Przedszkola Publicznego
w Racławicach Śląskich

I.4

Termomodernizacja
Ratusza

I.5

Termomodernizacja Szkoł
Podstawowej w
Biedrzychowicach

I.6

Modernizacja instalacji
c.o. w PP Racławice Śl. /
Oddział Zawada

I.7

Modernizacja dachu
budynku punktu skupu w
Wierzchu

Modernizacja dachu budynku punktu skupu w
Wierzchu

Urząd Miejski
w Głogówku

2016

I.8

Renowacja zamku w
Głogówku

Renowacja i odbudowa elewacji zamku w
Głogówku w celu ochrony dziedzictwa
narodowego i poprawy efektywności
energetycznej

Urząd Miejski
w Głogówku

2016-2018

I.9

Remont budynku
przedszkola we Wróblinie

Remont budynku przedszkola we Wróblinie

I.1
0

Budynek Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego
w Głogówku ul.
Konopnickiej 2

Budynek wymaga termomodernizacji, w
znacznej części wyminiona została stolarka
okiennna. Budynek wyposażony jest we
własną kotłownię gazową o mocy 2x90 kW
zasilającą instalację co i cwu budynku ZOL i

Urząd Miejski
w Głogówku
Prudnickie
Centrum
Medyczne
Spółka
Akcyjna w
Prudniku

2016

2018 - 2020
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Lp

I.1
1

II

Obiekt/ zadanie

Budynek Ratownictwa
Medycznego w Głogówku
ul. Konopnickiej 2

Opis
sąsiedniego RTM. Roczne zużycie gazu
wynosi 27 510 m3.

Podmiot
odpowiedzialny

Termin
rozpoczęcia
i
zakończenia

Prudnickie
Centrum
Medyczne
Spółka
Akcyjna w
Prudniku

2018 - 2020

Budynki mieszkalne

II.1

Kościuszki 2-4A /
termomodernizacja

Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów
piwnic dachu, wymiana stolarki okiennej w
pom. Wspólneg użytku

SM

2017

II.2

Pl. K. Miarki 2 – 2B /
termomodernizacja

Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów
piwnic dachu, wymiana stolarki okiennej w
pom. Wspólneg użytku

SM

2016

Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów
piwnic dachu, wymiana stolarki okiennej w
pom. Wspólneg użytku

SM

2018-2019

SM

2018-2019

SM

2018-2020

SM

2018-2020

SM

2018-2020

SM

2018-2020

SM

2018-2020

SM

2016

SM

2016-2020

SM

2016-2020

SM

2016-2020

SM

2016-2020

Urząd Miejski
w Głogówku

2017-2020

Pl. K. Miarki 2C – 2D i
II.3 Krótka 3
/termomodernizacja

II.4

II.5

II.6

II.7

II.8

II.9

II.1
0
II.1
1
II.1
2
II.1
3
II.1
4
II.1
5

Dąbrowskie-go 2 – 2D
/termomodernizacja

Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów
piwnic dachu, wymiana stolarki okiennej w
pom. Wspólneg użytku
Powstańców 6 – 8
Montaż paneli fotowoltaicznych ,które
/budowa systemu
wykorzystane będą jako
fotowoltaicznego
dodatkowe źródło energii dla kotłowni lokalnej
Szkolna 6 – 8, Staszica 3 Montaż paneli fotowoltaicznych ,które
- 5/ budowa systemu
wykorzystane będą jako
fotowoltaicz-nego
dodatkowe źródło energii dla kotłowni lokalnej
Montaż paneli fotowoltaicznych ,które
Kościuszki 2-4A / budowa
wykorzystane będą jako
systemu fotowoltaicznego
dodatkowe źródło energii dla kotłowni lokalnej
Dąbrowskie-go 2 – 2D
Montaż paneli fotowoltaicznych ,które
/budowa systemu
wykorzystane będą jako
fotowoltaicznego
dodatkowe źródło energii dla kotłowni lokalnej
Pl. K. Miarki 2 – 2B, Pl. K.
Miarki
Montaż paneli fotowoltaicznych ,które
2C – 2D i Krótka 3
wykorzystane będą jako
/budowa systemu
dodatkowe źródło energii dla kotłowni lokalnej
fotowoltaicz-nego
Pl. K. Miarki 2 – 2B
Pl. K. Miarki 2C – 2D i
Budowa kotłowni gazowej
Krótka 3 / nowa
kotłownia
Modernizacja kotłowni – wymiana starych
Kościuszki 2-4A
kotłów na gazowe kotły nowego typu
Modernizacja kotłowni – wymiana starych
Powstańców 6-8
kotłów na gazowe kotły nowego typu
Modernizacja kotłowni – wymiana starych
Staszica 3-5
kotłów na gazowe kotły nowego typu
Modernizacja kotłowni – wymiana starych
Dąbrowskiego 2-2C
kotłów na gazowe kotły nowego typu
Działanie realizowane w ramach udzielania
Wymiana węglowych
dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek
źródeł ogrzewania na
na realizację inwestycji polegających na
ekologiczne
wymianie węglowych źródeł ogrzewania na
ekologiczne
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Lp

III
III.
1

III.
2

III.
3

III.
4

III.
5

Budowa małej elektrowni
wodnej
Budowa instalacji
fotowoltaicznej w
miejscowości Nowe
Kotkowice, Gmina
Głogówek
Budowa instalacji
fotowoltaicznej w
miejscowości Rzepcze,
Gmina Głogówek
Budowa instalacji
fotowoltaicznej w
miejscowości Głogówek,
Gmina Głogówek
Budowa instalacji
fotowoltaicznej w
miejscowości Kazimierz,
Gmina Głogówek

III.
7

Instalacja fotowoltaiczna
na gruncie

III.
8

Instalacja fotowoltaiczna
na gruncie

IV.
1

Budowa małej elektrowni wodnej ze źródeł
odnawialnych na rzece Osobłoga w
miejscowości Rzepcze o mocy 75 kW.

FH Róża,
Roland i Róża
Micjłewycz
s.c.

2017-2020

Budowa instalacji fotowoltaicznej w
miejscowości Nowe Kotkowice, Gmina
Głogówek na działce numer 138 (powierzchnia
działki 1,4744 ha)

Gospodarka
Solarna Sp. z
o.o.

2017-2020

Gospodarka
Solarna Sp. z
o.o.

2017-2020

Gospodarka
Solarna Sp. z
o.o.

2017-2020

Gospodarka
Solarna Sp. z
o.o.

2017-2020

WWS Opole
Sp. z o.o.

2017-2020

Opis

Przedsiębiorcy i
inwestycje w OZE

Nazwa przedsięwziecia:
Głogówek 1 i Głogówek 2

IV

Termin
rozpoczęcia
i
zakończenia

Obiekt/ zadanie

III.
6

III.
9

Podmiot
odpowiedzialny

Budowa instalacji
fotowoltaicznej w
miejscowości Ciesznów,
Gmina Głogówek
Transport
Droga wojewódzka nr 416
GłogówekGłogowiec/budowa ścieżki
rowerowej

Budowa instalacji fotowoltaicznej w
miejscowości Rzepcze, Gmina Głogówek na
działkach numer 174, 380 (powierzchnia
działki 1,0292 ha)
Budowa instalacji fotowoltaicznej w
miejscowości Głogówek, Gmina Głogówek na
działkach numer 89/4 i 90 (powierzchnia
działek około 10 ha)
Budowa instalacji fotowoltaicznej w
miejscowości Kazimierz, Gmina Głogówek
(powierzchnia działek 1 ha)
Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocy
1000,00 kWp każdka zlokalizowanych w
Gminie Głogówek.
Produkcja energii elektrycznej ze źródeła
odnawialnego jakim jest promieniowanie
słoneczne. Moc elektrowni: 1 MWp.
Produkcja energii elektrycznej ze źródeła
odnawialnego jakim jest promieniowanie
słoneczne. Moc elektrowni: 200 kWp.
Budowa instalacji fotowoltaicznej w
miejscowości Ciesznów Gmina Głogówek
(powierzchnia działek około 2 ha)

Inwestor
Prywatny Głogówek
Inwestor
Prywatny Głogówek

2017-2020

2017-2020

Inwestor
Prywatny Głogówek

2018-2020

Budow ścieżki rowerowej przy drodze
wojewódzkiej nr 416 Głogówek - Głogowiec o
dł. Ok. 1940 mb

GDDKiA /
ZDW / Urząd
Miejski w
Głogówku

2017

IV.
2

Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 416 w m.
Rzepcze w km 9+90012+500

-Rozbudowa drogi na dł.2,6 km
Natężenie ruchu
-na odcinku Krapkowice-Głogówek-3699
poj./dobę
-na odcinku Głogówek-Klisino-2330 poj./dobę

Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Opolu

2018-2020

IV.
3

Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 416 na
odcinku GłogówekSzonów (długość odcinka
zostanie określona w
okresie późniejszym)

-Rozbudowa drogi
Natężenie ruchu -na odcinku KrapkowiceGłogówek-3699 poj./dobę, -na odcinku
Głogówek-Klisino-2330 poj./dobę

Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Opolu

2018-2020

IV.
4

Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 417 od
km 5+954 do km 6+950 w
m. Racławice Śląskie

-Rozbudowa drogi na dł.996 mb
-Budowa mostu
Natężenie ruchu:
- na odcinku Laskowice- Klisino 2194
poj./dobę.

Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Opolu

2017-2018

V

Oświetlenie
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Lp

V.1

V.2

V.3

V.4

V.5

V.6

V.7

V.8

V.9

V.1
0

Podmiot
odpowiedzialny

Termin
rozpoczęcia
i
zakończenia

Urząd Miejski
w Głogówku

2017-2020

Lampy LED zewnętrzne szt. 4

SM

2017-2018

Lampy LED

SM

2017

Lampy LED zewnętrzne szt. 3

SM

2017-2018

Lampy LED

SM

2017

Lampy LED zewnętrzne szt. 3

SM

2017-2018

wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia na
lampy LED

SM

2018-2020

Lampy LED zewnętrzne szt. 3

SM

2018-2020

wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia na
lampy LED

SM

2018-2020

Lampy LED zewnętrzne szt. 6

SM

2018-2020

Obiekt/ zadanie
Modernizacja oświetlenia
ulicznego
Powstańców 6 – 8
/oświetlenie terenu
wewnętrzne-go oraz
wymiana oświetlenia w
pom. wspólnego użytku
Powstańców 6 – 8
/oświetlenie terenu
wewnętrzne-go oraz
wymiana oświetlenia w
pom. wspólnego użytku
Szkolna 6 – 8, Staszica 3
-5
/ oświetlenie terenu
wewnętrzne-go oraz
wymiana oświetlenia w
pom. wspólnego użytku
Szkolna 6 – 8, Staszica 3
-5
/ oświetlenie terenu
wewnętrzne-go oraz
wymiana oświetlenia w
pom. wspólnego użytku
Szkolna 2A-2B i 4A,
Mickiewicza 12-14-16,
Spółdzielcza6 , 4A – 6A /
oświetlenie terenu
wewnętrzne-go i
modernizacja instalacji
elektrycznej w pom.
wspólnego użytku
Szkolna 2A-2B i 4A,
Mickiewicza 12-14-16,
Spółdzielcza6 , 4A – 6A /
oświetlenie terenu
wewnętrzne-go i
modernizacja instalacji
elektrycznej w pom.
wspólnego użytku
Kościuszki 2-4A
/oświetlenie terenu
wewnętrzne-go i
modernizacja instalacji
elektrycznej w
pom.wspólnego użytku
Kościuszki 2-4A
/oświetlenie terenu
wewnętrzne-go i
modernizacja instalacji
elektrycznej w
pom.wspólnego użytku
Pl. K. Miarki 2 – 2B
Pl. K. Miarki2C – 2D i
Krótka 3 /oświetlenie
terenu wewnętrzne-go i
modernizacja instalacji

Opis
Wymiana żarówek sodowych na oświetlenie
LED. Liczba lamp objętech modernizacją: 75
sztuk.
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Lp

Opis

Podmiot
odpowiedzialny

Termin
rozpoczęcia
i
zakończenia

wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia na
lampy LED

SM

2018-2020

Lampy LED zewnętrzne szt. 2

SM

2018-2020

wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia na
lampy LED

SM

2018-2020

Urząd Miejski
w Głogówku

2016-2020

Urząd Miejski
w Głogówku

2016-2020

Rozbudowa istniejącej strony www o nowe i
bardziej dostępne dla mieszkańców informacje
dotyczące ochrony środowiska

Urząd Miejski
w Głogówku

2016-2020

Współpraca polegająca na prowadzeniu
kampanii informacyjnych i promocyjnych w
zakresie efektywności energetycznej oraz
zrównoważonego rozwoju.

Urząd Miejski
w Głogówku

2016-2020

Zadanie polega na bieżącej aktualizacji
dokumentu PGN wraz z bazą emisji w związku
ze zmianami zachodzącymi na terenie gminy

Urząd Miejski
w Głogówku

2016-2020

Obiekt/ zadanie

elektrycznej w pom.
wspólnego użytku
Pl. K. Miarki 2 – 2B
Pl. K. Miarki2C – 2D i
Krótka 3 /oświetlenie
V.1
terenu wewnętrzne-go i
1
modernizacja instalacji
elektrycznej w pom.
wspólnego użytku
Dąbrowskie-go 2 – 2D /
oświetlenie terenu
V.1 wewnętrzne-go i
2
modernizacja instalacji
elektrycznej w pom.
wspólnego użytku
Dąbrowskie-go 2 – 2D /
oświetlenie terenu
V.1 wewnętrzne-go i
3
modernizacja instalacji
elektrycznej w pom.
wspólnego użytku
VI Zarządzanie energią
VI. Spójna polityka
1
energetyczna
VI.
2

Spójne planowanie
przestrzenne inwestycji
energetycznych

VII

Świadomość
energetyczna

VII. Rozbudowa strony www
1
gminy
Współpraca z
mieszkańcami oraz
VII.
przedsiębiorcami
2
działającymi na terenie
Gminy
Aktualizacja Planu
VII. Gospodarki
3
Niskoemisyjnej wraz z
aktualizacją bazy PGN
RA
ZE
M:

Zarządzanie energią w obiektach użyteczności
publicznej
Zapewnienie spójności inwestycji
realizowanych na terenie gminy z
obowiązującymi dokumentami planistycznymi i
strategicznymi gminy

Źródło: Opracowanie własne

Dodatkowo, w ramach działań określonych w Planie gospodarki niskoemisyjnej, wystąpią
również działania bez nakładowe, które spełniać mają rolę edukacyjną lub poprawiać
zarządzanie gospodarką energetyczną na obszarze Gminy. Działania ta nie mają na celu
wytworzenia nowej infrastruktury ani przekształcenia środowiska.
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Poniżej przedstawiono tabelę określającą wpływ powyższych inwestycji na poszczególne
komponenty środowiska:
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Tabela 124 Oddziaływanie na środowisko poszczególnych inwestycji

Lp. Grupa zadań

I

4

Możliwe negatywne oddziaływanie na
środowisko

Przewidywane
oddziaływanie

Oddziaływanie na środowisko

Bezpośrednie

Zmniejszenie zużycia ciepła wytwarzanego ze
źródeł konwencjonalnych;
Poprawa bilansu energetycznego;
Oszczędność kosztów eksploatacji budynku;

Pośrednie

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;

Wtórne

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;

Skumulowane

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;

Budynki
użyteczności
publicznej

W trakcie realizacji inwestycji istnieje
ryzyko wystąpienia negatywnego
oddziaływania na środowisko: wystąpią
krótkotrwałe prace budowlane, które
mogą być uciążliwe poprzez hałas, pył i
wytworzone odpady uciążliwe dla
środowiska. Negatywne oddziaływanie
będzie miało miejsce jedynie w trakcie
wykonywania niezbędnych robót. Po
zakończeniu których przywrócony
zostanie pierwotny stan środowiska.

Legenda dla zastosowanych oznaczeń:
+
Wpływ pozytywny
0
Wpływ neutralny
Wpływ negatywny
+/- Wpływ zarówno pozytywny, jak i negatywy
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Lp. Grupa zadań

Przewidywane
oddziaływanie

Możliwe negatywne oddziaływanie na
środowisko

Oddziaływanie na środowisko

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Krótkoterminowe
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;

II

Długoterminowe

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;
Poprawa jakości życia w Gminie;

Bezpośrednie

Zmniejszenie zużycia ciepła wytwarzanego ze
źródeł konwencjonalnych;
Poprawa bilansu energetycznego;
Oszczędność kosztów eksploatacji budynku;

Pośrednie

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;

Wtórne

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;

Skumulowane

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;

Budynki
mieszkalne

W trakcie realizacji inwestycji istnieje
ryzyko wystąpienia negatywnego
oddziaływania na środowisko: wystąpią
krótkotrwałe prace budowlane, które
mogą być uciążliwe poprzez hałas, pył i
wytworzone odpady uciążliwe dla
środowiska. Negatywne oddziaływanie
będzie miało miejsce jedynie w trakcie
wykonywania niezbędnych robót. Po
zakończeniu których przywrócony
zostanie pierwotny stan środowiska.
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Lp. Grupa zadań

Przewidywane
oddziaływanie

Możliwe negatywne oddziaływanie na
środowisko

Oddziaływanie na środowisko

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Krótkoterminowe
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;

III

Długoterminowe

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;
Poprawa jakości życia w Gminie;

Bezpośrednie

Zmniejszenie zużycia ciepła wytwarzanego ze
źródeł konwencjonalnych;
Poprawa bilansu energetycznego;
Oszczędność kosztów eksploatacji budynku;

Pośrednie

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;

Wtórne

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;

Skumulowane

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;

Ciepłownictwo,
przedsiębiorcy,
inwestycje OZE

W trakcie realizacji inwestycji istnieje
ryzyko wystąpienia negatywnego
oddziaływania na środowisko: wystąpią
krótkotrwałe prace budowlane, które
mogą być uciążliwe poprzez hałas, pył i
wytworzone odpady uciążliwe dla
środowiska. Negatywne oddziaływanie
będzie miało miejsce jedynie w trakcie
wykonywania niezbędnych robót. Po
zakończeniu których przywrócony
zostanie pierwotny stan środowiska.
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Lp. Grupa zadań

Przewidywane
oddziaływanie

Możliwe negatywne oddziaływanie na
środowisko

Oddziaływanie na środowisko

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Krótkoterminowe
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;

Długoterminowe

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;
Poprawa jakości życia w Gminie;
Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji związane z transportem;

Bezpośrednie

Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach
lokalnych;
Poprawa jakości życia w Gminie;
Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji związane z transportem;

IV

Transport

Pośrednie

Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach
lokalnych;
Poprawa jakości życia w Gminie;
Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji związane z transportem;

Wtórne

Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach
lokalnych;
Poprawa jakości życia w Gminie;

W trakcie realizacji inwestycji istnieje
ryzyko wystąpienia negatywnego
oddziaływania na środowisko: wystąpią
krótkotrwałe prace budowlane, które
mogą być uciążliwe poprzez hałas, pył i
wytworzone odpady uciążliwe dla
środowiska. Negatywne oddziaływanie
będzie miało miejsce w sposób nasiolony
w trakcie wykonywania niezbędnych
robót. Po zakończeniu których
przywrócony zostanie pierwotny stan
środowiska. Budowa nowych dróg i
ciągów komunikacyjnych będzie miała
stosunkowo ograniczone oddziaływanie
na środowisko. Zalecane zastosowanie
przejść dla zwierząt w przypadkach
udokumentowania tras ich wzmożonych
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Lp. Grupa zadań

Przewidywane
oddziaływanie

Możliwe negatywne oddziaływanie na
środowisko

Oddziaływanie na środowisko
Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji związane z transportem;

Skumulowane

Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach
lokalnych;
Poprawa jakości życia w Gminie;

przemieszczeń, a także niezbędna jest
minimalizacja działań w zasięgu obszarów
leśnych, zadrzewionych i
hydrogenicznych.

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji związane z transportem;
Krótkoterminowe Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach
lokalnych;
Poprawa jakości życia w Gminie;
Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji związane z transportem;
Długoterminowe

V

Oświetlenie

Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach
lokalnych;
Poprawa jakości życia w Gminie;

Bezpośrednie

Zmniejszenie zużycia energii na terenie Gminy;
Poprawa bilansu energetycznego;
Oszczędność kosztów eksploatacji budynku;

Pośrednie

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;

Wtórne

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;

Skumulowane

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;

Nie przewiduje się negatywnego
oddziaływania na środowisko
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Lp. Grupa zadań

VI

VII

Zarządzanie
energią

Świadomość
energetyczna

Możliwe negatywne oddziaływanie na
środowisko

Przewidywane
oddziaływanie

Oddziaływanie na środowisko

Krótkoterminowe

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;

Długoterminowe

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Poprawa jakości życia w Gminie;

Bezpośrednie

Poprawa efektywności kontroli i zarządzania
środowiskiem

Pośrednie

Poprawa efektywności kontroli i zarządzania
środowiskiem

Wtórne

Poprawa efektywności kontroli i zarządzania
środowiskiem

Skumulowane

Poprawa efektywności kontroli i zarządzania
środowiskiem

Krótkoterminowe

Poprawa efektywności kontroli i zarządzania
środowiskiem

Długoterminowe

Poprawa efektywności kontroli i zarządzania
środowiskiem

Bezpośrednie

Poprawa efektywności kontroli i zarządzania
środowiskiem

Pośrednie

Poprawa efektywności kontroli i zarządzania
środowiskiem

Wtórne

Poprawa efektywności kontroli i zarządzania
środowiskiem

Nie przewiduje się negatywnego
oddziaływania na środowisko

Nie przewiduje się negatywnego
oddziaływania na środowisko
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Lp. Grupa zadań

Możliwe negatywne oddziaływanie na
środowisko

Przewidywane
oddziaływanie

Oddziaływanie na środowisko

Skumulowane

Poprawa efektywności kontroli i zarządzania
środowiskiem

Krótkoterminowe

Poprawa efektywności kontroli i zarządzania
środowiskiem

Długoterminowe

Poprawa efektywności kontroli i zarządzania
środowiskiem
Źródło: Opracowanie własne
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IX.1.1
Oddziaływanie
zwierzęta i rośliny

na

różnorodność

biologiczną,

Zadania wskazane niniejszym Planem gospodarki niskoemisyjnej z założenia mają skutkować
poprawą środowiska naturalnego, poprzez działania związane z ograniczeniem niskiej emisji.
Wśród proponowanych inwestycji nie przewiduje się takich, które mogłyby mieć znaczące
oddziaływanie na środowisko.
Ewentualne, negatywne oddziaływanie na środowisko może wystąpić jedynie sporadycznie i
chwilowo, w trakcie prowadzenia robót budowlanych, montażowych w remontowych.
Jednakże po ich zakończeniu, środowisko zostanie przywrócone do stanu pierwotnego.
Wśród proponowanych do zastosowania źródeł energii odnawialnej wykorzystane zostaną:
panele słoneczne na potrzeby c.w.u., montaż ogniw fotowoltaicznych; pomp ciepła,
wysokosprawna kogeneracja. Działanie tych urządzeń nie wyrządza szkody środowisku,
a przeciwnie niesie za sobą pozytywne aspekty związane z ograniczeniem niskiej emisji do
środowiska, co skutkuje poprawą powietrza atmosferycznego. Tym samym wpływa korzystnie
na ekosystem.
Mogą

natomiast

wystąpić,

czasowe

negatywne

oddziaływania

w

trakcie

prac

termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych. Mogą ulec uszkodzeniu
gniazda ptaków i nietoperzy. Będzie to jednak szkoda krótkotrwała i całkowicie odwracalna.
Również w trakcie prac nad rozbudową sieci gazowej, mogą nastąpić pewne niedogodności
dla środowiska. Jednakże prawdopodobieństwo negatywnego wpływu będzie minimalizowane
poprzez wytyczenie przebiegu nitki gazowej, tak aby roboty budowalne były, jak najmniej
uciążliwe lub wcale dla przyrody.

IX.1.2

Odziaływanie na ludzi

Zadania wskazane niniejszym Planem gospodarki niskoemisyjnej z założenia mają skutkować
poprawą środowiska naturalnego, poprzez działania związane z ograniczeniem niskiej emisji.
Tym samym nastąpi znaczna poprawa jakości powietrza atmosferycznego, co będzie miało
swoje pozytywne oddziaływanie na mieszkańców Gminy.

IX.1.3

Oddziaływanie na wodę

W ramach inwestycji wskazanych Planem gospodarki niskoemisyjnej nie planuje się
inwestycji, które w jakikolwiek sposób wpływałyby – negatywnie czy pozytywnie – na jakość
wód.
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IX.1.4

Oddziaływanie na powietrze

Zadania wskazane niniejszym Planem gospodarki niskoemisyjnej z założenia mają skutkować
poprawą środowiska naturalnego, poprzez działania związane z ograniczeniem niskiej emisji.
Tym samym nastąpi znaczna poprawa jakości powietrza atmosferycznego.

IX.1.5

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i krajobraz

Oddziaływanie w tym aspekcie będzie z gruntu neutralne. Inwestycje planowane w ramach
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek, nie naruszą w jakikolwiek sposób
krajobrazu czy powierzchni ziemi w perspektywie długoterminowej. Możliwe oddziaływanie
będzie miało charakter krótkoterminowy i odwracalny związany z prowadzonymi pracami
budowlano-montażowymi.

IX.1.6
Oddziaływanie
żywiołowych

na

klimat

i

wystąpienia

klęsk

W aspekcie klimatu i możliwości wystąpienia klęsk żywiołowych oddziaływania Planu
gospodarki niskoemisyjnej może mieć jedynie oddziaływanie pozytywne. Zmniejszenie niskiej
emisji,

prowadzące

do

poprawy powietrza

atmosferycznego,

będzie

miało

swoje

odzwierciedlenie również w pozytywnym wpływie na klimat atmosferyczny i ograniczy
negatywny wpływ występowania klęsk żywiołowych.

IX.1.7

Oddziaływanie na zasoby naturalne

Zasadniczo nie przewiduje się w Planie gospodarki niskoemisyjnej inwestycji, które
w jakikolwiek sposób mogłyby oddziaływać na zasoby naturalne. Ewentualny wpływ na ten
aspekt środowiska, może mieć zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
i termomodernizowanie budynków mieszkalnych i użytkowych, co będzie przekładało się na
zmniejszenie udziału paliw kopalnych w bilansie energetycznym gminy.

IX.1.8

Oddziaływanie na zabytki, dobra materialne

W ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej nie przewiduje się działań, na obiektach
zabytkowych lub stanowiących dobra materialne. Wpływ zatem realizacji Planu, zasadniczo
będzie neutralny, jednakże fakt ograniczenia niskiej emisji, może pozytywnie wpłynąć na
zachowanie zabytków w gminie.

IX.1.9

Oddziaływanie na korytarze ekologiczne

W ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej nie przewiduje się działań, wpływających na
korytarze ekologiczne.
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IX.2
Oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, wtórne,
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe

skumulowane,

krótkoterminowe,

Tabela 13Oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe

Lp. Grupa zadań

I

Budynki
użyteczności
publicznej

Możliwe negatywne oddziaływanie na
środowisko

Przewidywane
oddziaływanie

Oddziaływanie na środowisko

Bezpośrednie

Zmniejszenie zużycia ciepła wytwarzanego ze
źródeł konwencjonalnych;
Poprawa bilansu energetycznego;
Oszczędność kosztów eksploatacji budynku;

Pośrednie

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;

Wtórne

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;

Skumulowane

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;

W trakcie realizacji inwestycji istnieje
ryzyko wystąpienia negatywnego
oddziaływania na środowisko: wystąpią
krótkotrwałe prace budowlane, które
mogą być uciążliwe poprzez hałas, pył i
wytworzone odpady uciążliwe dla
środowiska. Negatywne oddziaływanie
będzie miało miejsce jedynie w trakcie
wykonywania niezbędnych robót. Po
zakończeniu których przywrócony
zostanie pierwotny stan środowiska.

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Krótkoterminowe
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;
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Lp. Grupa zadań

II

Budynki
mieszkalne

Możliwe negatywne oddziaływanie na
środowisko

Przewidywane
oddziaływanie

Oddziaływanie na środowisko

Długoterminowe

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;
Poprawa jakości życia w Gminie;

Bezpośrednie

Zmniejszenie zużycia ciepła wytwarzanego ze
źródeł konwencjonalnych;
Poprawa bilansu energetycznego;
Oszczędność kosztów eksploatacji budynku;

Pośrednie

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;

Wtórne

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;

Skumulowane

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;

W trakcie realizacji inwestycji istnieje
ryzyko wystąpienia negatywnego
oddziaływania na środowisko: wystąpią
krótkotrwałe prace budowlane, które
mogą być uciążliwe poprzez hałas, pył i
wytworzone odpady uciążliwe dla
środowiska. Negatywne oddziaływanie
będzie miało miejsce jedynie w trakcie
wykonywania niezbędnych robót. Po
zakończeniu których przywrócony
zostanie pierwotny stan środowiska.

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Krótkoterminowe
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;
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Lp. Grupa zadań

III

Przedsiębiorcy

Możliwe negatywne oddziaływanie na
środowisko

Przewidywane
oddziaływanie

Oddziaływanie na środowisko

Długoterminowe

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;
Poprawa jakości życia w Gminie;

Bezpośrednie

Zmniejszenie zużycia ciepła wytwarzanego ze
źródeł konwencjonalnych;
Poprawa bilansu energetycznego;
Oszczędność kosztów eksploatacji budynku;

Pośrednie

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;

Wtórne

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;

Skumulowane

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;

W trakcie realizacji inwestycji istnieje
ryzyko wystąpienia negatywnego
oddziaływania na środowisko: wystąpią
krótkotrwałe prace budowlane, które
mogą być uciążliwe poprzez hałas, pył i
wytworzone odpady uciążliwe dla
środowiska. Negatywne oddziaływanie
będzie miało miejsce jedynie w trakcie
wykonywania niezbędnych robót. Po
zakończeniu których przywrócony
zostanie pierwotny stan środowiska.

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Krótkoterminowe
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;
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Lp. Grupa zadań

Możliwe negatywne oddziaływanie na
środowisko

Przewidywane
oddziaływanie

Oddziaływanie na środowisko

Długoterminowe

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł
konwencjonalnych;
Poprawa jakości życia w Gminie;
Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji związane z transportem;

Bezpośrednie

Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach
lokalnych;
Poprawa jakości życia w Gminie;
Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji związane z transportem;

Pośrednie
IV

Transport

Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach
lokalnych;
Poprawa jakości życia w Gminie;
Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji związane z transportem;

Wtórne

Skumulowane

Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach
lokalnych;
Poprawa jakości życia w Gminie;
Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji związane z transportem;

W trakcie realizacji inwestycji istnieje
ryzyko wystąpienia negatywnego
oddziaływania na środowisko: wystąpią
krótkotrwałe prace budowlane, które
mogą być uciążliwe poprzez hałas, pył i
wytworzone odpady uciążliwe dla
środowiska. Negatywne oddziaływanie
będzie miało miejsce w sposób nasilonym
w trakcie wykonywania niezbędnych
robót. Po zakończeniu których
przywrócony zostanie pierwotny stan
środowiska. Budowa nowych dróg i
ciągów komunikacyjnych będzie miała
stosunkowo ograniczone oddziaływanie
na środowisko. Zalecane zastosowanie
przejść dla zwierząt w przypadkach
udokumentowania tras ich wzmożonych
przemieszczeń, a także niezbędna jest
minimalizacja działań w zasięgu obszarów
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Lp. Grupa zadań

Przewidywane
oddziaływanie

Możliwe negatywne oddziaływanie na
środowisko

Oddziaływanie na środowisko
Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach
lokalnych;
Poprawa jakości życia w Gminie;

leśnych, zadrzewionych i
hydrogenicznych.

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji związane z transportem;
Krótkoterminowe Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach
lokalnych;
Poprawa jakości życia w Gminie;
Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji związane z transportem;
Długoterminowe

V

Oświetlenie

Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach
lokalnych;
Poprawa jakości życia w Gminie;

Bezpośrednie

Zmniejszenie zużycia energii na terenie Gminy;
Poprawa bilansu energetycznego;
Oszczędność kosztów eksploatacji budynku;

Pośrednie

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;

Wtórne

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;

Skumulowane

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;

Nie przewiduje się negatywnego
oddziaływania na środowisko
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Lp. Grupa zadań

Możliwe negatywne oddziaływanie na
środowisko

Przewidywane
oddziaływanie

Oddziaływanie na środowisko

Krótkoterminowe

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;

Długoterminowe

Poprawa jakości powietrza;
Obniżenie emisji niskiej;
Poprawa jakości życia w Gminie;

Pośrednie

Poprawa efektywności kontroli i zarządzania
środowiskiem

Wtórne

Poprawa efektywności kontroli i zarządzania
środowiskiem

Skumulowane

Poprawa efektywności kontroli i zarządzania
środowiskiem

Krótkoterminowe

Poprawa efektywności kontroli i zarządzania
środowiskiem

Długoterminowe

Poprawa efektywności kontroli i zarządzania
środowiskiem
Źródło: Opracowanie własne
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X. ANALIZA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ
ZAPROPONOWANYCH W PGN
Proponowane do realizacji przedsięwzięcia w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej,
między

innymi

termomodernizacja

budynków

użyteczności

publicznej

i mieszkaniowych, szerokie zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wymiana oświetlanie
ulicznego na energooszczędne, wymiana źródeł ciepła na ekologiczne i inne, mają pozytywny
wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia zarówno
z

formalnego,

jak

i

ekologicznego

punktu

widzenia.

Ponadto,

jak wyżej wspomniano, jest to dokument o wysokim stopniu ogólności, w związku z tym brak
jest możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla wskazanych działań
w tym napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy.
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XI.

WSKAŹNIKI MONITOROWANIA

W myśl przepisów art. 55 ustęp 5 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późń. zm.) na organie
opracowującym projektu dokumentu spoczywa obowiązek prowadzenia monitoringu
postanowień przyjętego dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko. Ocena ta jest
niezbędna w celu określenia, na wczesnym etapie, negatywnego wpływu wynikającego z
realizacji przyjętego dokumentu oraz zapewnia możliwość podjęcia działań naprawczych.
Monitoring skutków realizacji odbywać się będzie zgodnie z zapisami określonymi w
dokumencie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Proces ten jest zgodny z przepisami krajowymi
oraz międzynarodowymi.
Główne wskaźniki służące do monitorowania realizacji planu to:
1. Roczne oszczędności energii finalnej (w MWh),
2. Roczna produkcja energii z OZE (w MWh),
3. Roczna redukcja emisji CO2 (w Mg).
Tabela 14 Proponowane wskaźniki monitoringu realizacji planowanych działań

Nazwa wskaźnika

Jednostka

Roczna oszczędność
energii finalnej
Roczna produkcja energii
z OZE
Roczna reedukacji emisji
CO2

MWh/rok
MWh/rok
Mg/rok

Źródło

Audyt energetyczny
Świadectwo energetyczne
Dane szacunkowe
Dane historyczne

Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 15 Dodatkowe wskaźniki monitoringu

Rodzaj działania

Termomodernizacja

Odnawialne źródła
energii
Monitoring zużycia
energii, paliw i mediów

Oświetlenie uliczne

System zielonych
zamówień publicznych

Edukacja ekologiczna
Dofinansowanie do
ekologicznych urządzeń
grzewczych, kolektorów
słonecznych, ogniw
fotowoltaicznych dla
mieszkańców

Wskaźnik
Liczba budynków, dla których
wykonano termomodernizację
Ilość docieplonych przegród
zewnętrznych
Ilość zmodernizowanych instalacji
(c.o. i c.w.u.)
Powierzchnia budynków poddanych
termomodernizacji
Ilość zaoszczędzonej energii w
wyniku modernizacji
Liczba instalacji
Wielkość instalacji (powierzchnia)
Ilość wytworzonej energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych
w budynkach i obiektach
Liczba obiektów objętych systemem
monitoringu
Liczba zmodernizowanych lamp
Roczne zużycie energii elektrycznej
przez system oświetlenia gminnego
Roczna oszczędność zużycia energii
elektrycznej przez system
oświetlenia gminnego po
modernizacji
Roczna liczba usług/produktów
których procedura wyboru oparta
została także o kryteria
środowiskowe/efektywnościowe
Liczba akcji społecznych
Liczba materiałów, które ukazały się
na stronie Urzędu
Liczba zmodernizowanych źródeł
ciepła
Liczba zamontowanych instalacji
kolektorów słonecznych
Liczba zamontowanych pomp ciepła

Jednostka
szt.
m2
mb lub szt.
m2
GJ/rok, MWh/rok
szt.
m2
MWh/rok
szt.
szt.
MWh/rok

MWh/rok

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Źródło: Opracowanie własne.

Nadzorowanie i zbieranie informacji na temat wskaźników monitorowania powinno odbywać
się co najmniej raz na 2 lata.
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XII. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU
NIESPECJALISTYCZNYM
Przeprowadzenie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym opracowanie
Prognoza oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek
przygotowana została zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko(tj. Dz.U. 2016 poz. 353 z późń. zm.).
2. Dyrektywą 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 czerwca 2001 roku
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko
Podstawą do opracowania i określenia celów były:
1. Dyrektywa 3x20,
2. Metodologia zawarta w dokumencie pn. PORADNIK Jak opracować plan działań na
rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?
3. Wytyczne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
4. Dokumenty wskazujące na zjawisko emisji obowiązujące na terenie Gminy Głogówek.
Zakres „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek” obejmuje m.in.:
1. ocenę aktualnego stanu środowiska wraz z identyfikacją obszarów problemowych,
2. stworzenie bazy emisji CO2 w oparciu o inwentaryzację źródeł ciepła na terenie Gminy,
3. wskazanie optymalnych działań i zadań na okres objęty planem,
4. monitoring emisji CO2 na terenie Gminy,
5. określenie poziomu redukcji CO2 w stosunku do roku bazowego,
6. określenie redukcji zużycia energii finalnej,
7. określenie tendencji zużycia energii ze źródeł odnawialnych,
8. plan wdrażania programu z uwzględnieniem jego monitorowania,
9. przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw
gazowych i ich źródła finansowania.
Przedstawiona została charakterystyka Gminy Głogówek, w podziale na elementy w postaci
położenia gminy i podziału administracyjnego; demografii, klimatu, mieszkalnictwa,
przedsiębiorczości, rolnictwa i leśnictwa.
Ponadto analizie i ocenie aktualnego stanu środowiska na obszarach objętym oddziaływaniem
dokumentu poddano:


Ukształtowanie powierzchni i krajobraz
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Surowce naturalne



Warunki klimatyczne



Klimat akustyczny



Promieniowanie elektromagnetyczne



Powietrze atmosferyczne



Zasoby wodne



Zasoby glebowe



Gospodarka odpadami



Gospodarka wodno-ściekowa



Zasoby przyrodnicze.

Brak realizacji założeń określonych w Planie gospodarki niskoemisyjnej spowoduje w dłuższej
perspektywie pogorszenie się stanu środowiska na terenie gminy, w szczególności w
odniesieniu do stanu powietrza i stanu klimatu.
Na terenie Gminy zidentyfikowano problemy w postaci:


obniżenie bogactw leśnych,



pogorszenie warunków zdrowotnych człowieka,



zanieczyszczenie powietrza wynikające głównie z niskiej emisji na terenie gminy,



utrata terenów leśnych stanowiących główny potencjał gminy,



pogorszenie warunków zdrowotnych ludności lokalnej



utrata źródeł wody dla potrzeb konsumpcyjnych,



utrata walorów miejsc rekreacji



pogorszenie warunków zdrowotnych człowieka



obniżenie się zdrowotności lasów,



spadek produkcyjności lasów,



pogarszanie się warunków klimatycznych, wodnych i funkcji rekreacyjnych lasów
stanowiących główny potencjał gminy.



degradowanie istniejących zabytków na terenie gminy poprzez zanieczyszczenia
wynikające z braku ograniczenia niskiej emisji.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek
są przedstawione tylko propozycje działań mających na celu poprawę jakości powietrza (w
tym ograniczenie emisji GHG), wzrost wykorzystania OZE i zmniejszenie zużycia energii,
jednak za realizację zadań odpowiadają bezpośrednio inwestorzy, którzy powinni zwrócić
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uwagę, na wybór rozwiązań i technologii spełniających kryteria najlepszych dostępnych
technik oraz spełniających standardy emisyjne, zarówno na etapie budowy, eksploatacji i w
fazie poeksploatacyjnej.
Zadania wskazane niniejszym Planem gospodarki niskoemisyjnej z założenia mają skutkować
poprawą środowiska naturalnego, poprzez działania związane z ograniczeniem niskiej emisji.
Wśród proponowanych inwestycji nie przewiduje się takich, które mogłyby mieć znaczące
oddziaływanie na środowisko.
Proponowane do realizacji przedsięwzięcia w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej,
między

innymi

termomodernizacja

budynków

użyteczności

publicznej

i mieszkaniowych, szerokie zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wymiana oświetlanie
ulicznego na energooszczędne, wymiana źródeł ciepła na ekologiczne i inne, mają pozytywny
wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia zarówno
z formalnego, jak i ekologicznego punktu widzenia.
Główne wskaźniki służące do monitorowania realizacji planu to:
1. Roczne oszczędności energii finalnej (w MWh),
2. Roczna produkcja energii z OZE (w MWh),
3. Roczna redukcja emisji CO2 (w Mg).
Nadzorowanie i zbieranie informacji na temat wskaźników monitorowania powinno odbywać
się co najmniej raz na 2 lata.
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OŚWIADCZENIE AUTORA, A W PRZYPADKU GDY WYKONAWCĄ PROGNOZY
JEST ZESPÓŁ AUTORÓW – KIERUJĄCEGO TYM ZESPOŁEM, O SPEŁNIENIU
WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 74A UST. 2, STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK
DO PROGNOZY

Niniejszym oświadczam, iż jako kierownik zespołu autorskiego przygotowującego Prognozę
oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek,
spełniam wymagania, o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008
roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz.U. 2016
poz. 353 z późn. zm.).
Jednocześnie

jestem

świadomy

odpowiedzialności

karnej

za

złożenie

fałszywego

oświadczenia.

…………………………………………………
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WWW: www.glogowek.pl

Wykonawca:

ATsys.pl Sp. z.o.o. Spółka Komandytowa
ul. Ligocka 103
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NIP: 634-28-17-144
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KRS: 0000457756
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I. RAMOWY PRZEBIEG KONSULTACJI
Informacje o konsultacjach zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głogówek.
Wypełniony formularz należało złożyć:


osobiście w Urzędzie Miejskim w Głogówku, Rynek 1, 48-250 Głogówek,



za pośrednictwem poczty na adres: Urzędu Miejskiego w Głogówku, Rynek 1, 48-250
Głogówek,



elektronicznie poprzez przesłanie skanu na adres e-mail: glogowek@atsys.pl



w terminie do dnia 29 czerwca 2017 roku do godziny 09.00.

Konsultacje odbywały się w terminie od 8 czerwca do dnia 29 czerwca 2017 r.

II. ZGŁOSZONE UWAGI I WNIOSKI
W toku konsultacji społecznych nie wpłynęły uwagi.
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