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I. WST P 

1.  Streszczenie opracowania 

Plan gospodarki niskoemisyjnej stanowi dokument strategiczny, koncentrujący 

si  na podniesieniu efektywno ci energetycznej, zwi kszeniu wykorzystania 
odnawialnych ródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą Planu 
jest osiągniecie korzy ci ekonomicznych, społecznych i rodowiskowych wynikających  
z działań zmniejszających emisje gazów cieplarnianych.  

Konieczno ć sporządzenia Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz przede 

wszystkim realizacji przedsi wzi ć opisanych w Planie wynika z postanowień Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ratyfikowana przez 
Polsk  w 1994 r.), uzupełniającego ją Protokołu z Kioto z 1997 r. oraz pakietu 

klimatyczno-energetycznego przyj tego przez Komisj  źuropejską w grudniu 2008 
roku.  

Plan gospodarki niskoemisyjnej b dzie niezb dnym dokumentem, 
umo liwiającym ubieganie si  o przyznanie rodków pomocowych z bud etu Unii 
Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.  

 

Cel opracowania 

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Moskorzew ma na celu 

przeprowadzenie analizy mo liwych do realizacji przedsi wzi ć inwestycyjnych  
i nieinwestycyjnych, których wdro enie b dzie skutkować zmianą dotychczasowej 

struktury stosowanych no ników energetycznych, a przy tym zmniejszeniem finalnego 
zu ycia energii na terenie gminy. Wymiernym rezultatem planowanych działań b dzie 
stopniowe zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych (CO2) do atmosfery.  

żłównymi celami prowadzenia gospodarki niskoemisyjnej okre lonymi  
w dokumencie sąŚ  
- poprawa jako ci powietrza dzi ki redukcji emisji zanieczyszczeń oraz gazów  
     cieplarnianych związanej ze spalaniem paliw na terenie Gminy Moskorzew,  

- redukcja poziomu zu ycia energii finalnej na terenie żminy Moskorzew, 

 - zwi kszenie udziału energii pochodzącej ze ródeł odnawialnych. 
 

Stan obecny Gminy Moskorzew 

żmina Moskorzew poło ona jest w zachodniej cz ci województwa 
wi tokrzyskiego przy granicy z województwem ląskim. Przez terytorium Gminy 

przebiega wa na droga krajowa 78 z Chmielnika do przej cia granicznego  
w Chałupkach. żmina Moskorzew zajmuje obszar 71,29 km², w jej skład wchodzi  
13 sołectw.  

Pod wzgl dem geologicznym gmina zajmuje centralną cz ć podłu nego 

zagł bienia zwanego Niecką Miechowską, wypełnionego osadami kredy mią szo ci do 
ok. 2000m.  

W podło u Niecki Miechowskiej wyst pują utwory jury, triasu i paleozoiku. 
Najstarszymi utworami paleozoiku napotkanymi na południowy wschód od Chlewskiej 
Woli są piaskowce i wapienie ordowiku. Na nich zalegają łupki ilaste syluru, 
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piaskowce, kwarcyty, mułowce i wapienie dewonu oraz wapienie, mułowce, zlepieńce  
i dolomity permu. Na terenie gminy brak jest udokumentowanych i zbilansowanych 

surowców mineralnych.  
Skały w glanowe wyst pują płytko głównie w zachodniej, południowej i wschodniej 
cz ci gminy w rejonach M karzów – Tarnawa żóra, Moskorzew – Chebdzie  

i Chlewska Wola – Chlewice. 

W  wietle podziału fizjograficznego województwa gmina Moskorzew le y 
w  obr bie Niecki Włoszczowskiej w  rejonie secemińskim. Przewa a tu rze ba 
niskofalista (75%). Warunki wodne są rednio korzystne, przewa a opadowy typ 
gospodarki wodnej gleb. 

W  strukturze u ytkowania grunty orne zajmują 54,5%, a  u ytki zielone 11,6% 
u ytków rolnych. Lesisto ć jest wy sza od redniej województwa i  wynosi 27,8%. 

Na terenie gminy Moskorzew w  2014 roku mieszkało 2760 osób. Z  podanej liczby 

mieszkańców 1393 (50,5%) stanowią m czy ni, za  1367 (49,5%) - kobiety. 

Przeci tna liczba mieszkańców w  2014 roku na 1 km  wynosiła 38 osób. 
Na terenie gminy Moskorzew działalno ć gospodarczą prowadziło 68 podmiotów (wg 
ewidencji na dzień 31.12.2014 r.) 

Na koniec roku 2014 w żminie Moskorzew zarejestrowanych było 1057 mieszkań. 
rednio roczna temperatura powietrza wynosi 7,5 ºC, amplituda roczna waha si  

w  granicach 21 - 23ºC. Minimum temperatury przypada na styczeń -3ºC, maximum na 
lipiec 17,6ºC. Ostatnie przymrozki wiosenne wyst pują w  drugiej połowie kwietnia, 
a  pierwsze przymrozki jesienne przypadają na drugą dekad  pa dziernika. 
 Ze wzgl du na charakter omawianego obszaru suma rocznych opadów jest 
znaczna i  waha si  w  granicach 615 - 650 mm. 

W gminie przebiegają dwie wa ne granice obszarów wymagających szczególnej 
ochrony, wła ciwego zagospodarowania przestrzennego i antropogennego u ytkowania 
przestrzeni przyrodniczej. 

Obszar gminy le y w dorzeczu dwóch rzekŚ zachodnia niewielka cz ć gminy  
w dorzeczu rzeki Pilicy i pozostała przewa ająca cz ć gminy w dorzeczu rzeki Białej 
Nidy. Stan czysto ci ródłowego odcinka Nidy w klasyfikacji fizyko – chemicznej 

odpowiada klasie III. Według mapy hydrologicznej Polski obszar gminy nale y do 
regionu nidziańskiego. żłównie u ytkowe poziomy wodono ne wyst pują w skałach 
mezozoicznych. 

 

       Gmina Moskorzew jest zwodociągowana w około 57%. Administratorem sieci 

wodociągowej na terenie gminy jest Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o Gmina Moskorzew do chwili obecnej nie posiada kanalizacji ani oczyszczalni 

cieków. cieki są odprowadzane indywidualnie przez mieszkańców gminy do 
zbiorników przydomowych (szamb) oraz oczyszczane w przydomowych 

oczyszczalniach. 

żmina Moskorzew nie posiada własnego składowiska odpadów. Odpady komunalne są 
odbierane przez firmy z którymi podpisano stosowne umowy, w zale no ci od rodzaju 
odbieranego odpadu. 

 

Przez teren gminy Moskorzew, na kierunku północno - wschodnim i  południowo 
- zachodnim, przebiega jedna napowietrzna linia energetyczna o  napi ciu 220 KV 
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Ło nice – Kielce. Na terenie gminy Moskorzew nie ma ciepłowni i  kotłowni 
komunalnych. Żunkcjonują pojedyncze kotłownie przy budynkach mieszkalnych oraz 

szkołach podstawowych. Na terenie gminy Moskorzew nie istnieje sieć gazownicza. 

 

W powiecie włoszczowskim ródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest 
tzw. emisja antropogeniczna, obejmująca emisj  z zakładów przemysłowych  
i energetycznych, emisj  niską z obiektów gospodarki komunalnej (m.in. emisj   
z kotłowni indywidualnych) oraz emisj  komunikacyjną. Oprócz ródeł lokalnych, na 
jako ć powietrza znacząco wpływają równie  ponad regionalne zanieczyszczenia 

gazowe i pyłowe pochodzące z du ych, odległych o rodków przemysłowych. Istotną 

rol  w kształtowaniu lokalnego poziomu zanieczyszczeń w powietrzu odgrywa niska 

emisja, która pochodzi głównie ze spalania w gla w lokalnych kotłowniach  
i paleniskach indywidualnych. Na niską emisj  wpływa równie  transport, który 
stwarza szczególne zagro enie w pobli u dróg o du ym nat eniu ruchu kołowego. 

ródła zanieczyszczeń powietrza, jakie wyst pują na terenie żminy Moskorzew są 
głównie pochodzenia antropogenicznego.  

Na terenie żminy Moskorzew nie ma wi kszych przemysłowych ródeł emisji, 
które byłyby ucią liwe dla lokalnego społeczeństwa. Żunkcjonujące za  zakłady 
produkcyjne oraz usługowo - handlowe, wykorzystują ciepło z lokalnych, 

rozproszonych ródeł ciepła (w giel, energia elektryczna, olej opałowy), które nie 
wywierają znaczącego negatywnego wpływu na powietrze atmosferyczne. Gmina 

Moskorzew, nale ąc do powiatu włoszczowskiego, znajduje si  jednocze nie w strefie 
wi tokrzyskiej okre lonej do celów oceny jako ci powietrza. 

 

            Biorąc pod uwag  energi  wiatrową,  chwili obecnej nie rozwa a si  mo liwo ci 

tworzenia farm wiatrowych na terenie gminy.   

           Na terenie omawianego obszaru energia słoneczna jest wykorzystywana  

w bardzo niewielkim stopniu przez indywidualnych inwestorów. 
         Na terenie gminy Moskorzew nie rozwija si  energetyka geotermalna, poniewa  
do tej pory nie stwierdzono odpowiednich (eksploatacyjnych) zasobów wód 
geotermalnych. Je li chodzi o wykorzystanie wód powierzchniowych, energetyczne 

zasoby gminy  są znaczne z uwagi na sieć rzek. 
 

Identyfikacja obszarów problemowych 

Na podstawie analizy stanu istniejącego mo na wyodr bnić nast pujące obszary 
problemowe: 

 znikomy udział OZź w produkcji energii cieplnej i elektrycznej dla budynków 
publicznych i gospodarstw indywidualnych, 

 wysoka energochłonno ć budynków publicznych oraz infrastruktury 

technicznej, 

 niski poziom termomodernizacji jednorodzinnych gospodarstw domowych, 

 energochłonne, nieekonomiczne o wietlenie uliczne, 
 niski poziom wiedzy mieszkańców gminy na temat zasadno ci zmian  

w obszarze efektywno ci energetycznej oraz zastosowania odnawialnych ródeł 
energii, brak aktywno ci w zakresie działań z edukacji ekologicznej, 
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 brak planowej gospodarki zasobami gminnymi w celu produkcji energii 

z odnawialnych ródeł energii. 
 

Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji CO2 

Bazowa inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych, w tym przede wszystkim 

dwutlenku w gla do powietrza jest warunkiem podstawowym opracowania Planu 

gospodarki niskoemisyjnej. Obj ła ona poziom zu ycia energii oraz związaną z nim 
emisj  CO2 w sektorze budynków mieszkalnych, obiektów u yteczno ci publicznej, 
przedsi biorstw oraz sektorze transportu prywatnego oraz zewn trznym o wietleniu 

gminnym.  

Całkowite zu ycie energii w żminie Moskorzew, w roku bazowym (2014) 

wyniosło ponad 35 888 MWh. Najwy szym zu yciem energii końcowej charakteryzuje 
si  sektor mieszkalnictwa (61%). Zu ycie energii w tym sektorze wynika z charakteru 
gminy – budownictwo jednorodzinne, rozproszone, znaczne zu ycie w gla do celów 
grzewczych. Sektorem, który równie  zu ywa znaczące ilo ci energii jest sektor 
transportu (23%), wynik ten spowodowany jest przebiegiem przez teren gminy drogi 

krajowej i du y ruch tranzytowy. żłównym no nikiem energii wykorzystywanym na 
terenie gminy jest w giel, znaczna cz ć pochodzi równie  ze spalania paliw 
transportowych oleju nap dowego oraz benzyny. Na trzecim miejscu znajduje si  olej 
opałowy. 

Całkowita emisja dwutlenku w gla pochodząca z poszczególnych no ników 
energii we wskazanych wy ej sektorach osiągn ła w 2014 roku poziom ponad 15 126,9 

MgCO2. Najwi kszym emitentem dwutlenku w gla jest sektor mieszkalnictwa (64% 
całkowitej emisji). Znaczna emisja towarzyszy równie  sektorowi przedsi biorstw 
(16%), a nieco mniejsza zanotowana została w sektorze transportu (14,5%) oraz 

obiektach u yteczno ci publicznej (5,3%). No nikiem, b dącym najwi kszym 
emitentem pozostaje w giel kamienny. Znaczna emisja towarzyszy równie  
wykorzystywanej na terenie gminy energii elektrycznej na potrzeby mieszkalnictwa 

oraz działalno ci gospodarczej. 

Priorytetem Gminy Moskorzew jest redukcja emisji dwutlenku w gla oraz 

zmniejszenie zu ycia energii finalnej. Stopień redukcji emisji okre lany jest w oparciu  
o obliczenia z roku bazowego, który stanowi wariant podstawowy. Wariant docelowy 

okre la zatem mo liwą wielko ć redukcji emisji w stosunku do wariantu 
podstawowego. 

Celem strategicznym na rok 2020 jest ograniczenie poziomu emisji 

dwutlenku w gla o 9,98%. Cel ten został wyliczony w oparciu o mo liwy, przybli ony 
efekt redukcji poszczególnych zadań inwestycyjnych. Zakładana redukcja poziomu 
emisji w roku docelowym (2020) wyniesie ok. 1508,99 MgCO2, za  zu ycie energii 
zostanie zmniejszone szacunkowo o 3374,5 MWh, tj. ok. 9,4% warto ci bazowej. Do 

celów strategicznych żminy nale y równie  zapewnienie wzrostu udziału 
odnawialnych ródeł energii na potrzeby ogrzewania pomieszczeń i produkcji energii 

elektrycznej, szacuje si , i  do roku 2020 nastąpi zwi kszenie wykorzystania 

odnawialnych ródeł energii o 0,79% w stosunku do roku bazowego. 
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Z uwagi na to, i  żmina Moskorzew jest wskazana jako gmina, w której szczególno ci 
powinny być prowadzone działania naprawcze, celem realizacji Planu żospodarki 
Niskoemisyjnej jest równie  redukcja zanieczyszczeń powietrza o 9,97% w stosunku do 
roku bazowego, tj.: PM2,5 – redukcja o 17,7 Mg/rok, PM10 – redukcja o 17,3 Mg/rok 

oraz beznzo(a)piren) – redukcja o 0,0006 Mg/rok. 

      Cele szczegółoweŚ 
 Wzrost liczby budynków komunalnych, mieszkalnych, u yteczno ci publicznej 

obj tych termomodernizacją. 
 Rozwój i poprawa jako ci ciepłownictwa, przede wszystkim nowoczesnych 

ródeł ciepła, 

 Ograniczenie „niskiej emisji” z mieszkalnictwa.  

 Wzrost wykorzystania OZE w gospodarstwach indywidualnych, 

przedsi biorstwach oraz obiektach u yteczno ci publicznej.  
 Wzrost liczby zmodernizowanych systemów grzewczych i wprowadzonych 

w tym zakresie technologii wykorzystujących odnawialne ródła energii.  
 Modernizacja o wietlenia ulicznego.  

 Modernizacja o wietlenia w budynkach u yteczno ci publicznej.  
 Kształtowanie wiadomo ci ekologicznej mieszkańców gminy w zakresie 

zanieczyszczeń powietrza, efektywno ci energetycznej i OZź. 
 Ograniczenie zu ycia i kosztów energii u ywanej przez odbiorców.  

 Poprawa bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego. 

 

ródła finansowania  
W Polsce wyst puje wielopoziomowy i zró nicowany system finansowania 

innowacyjnych projektów inwestycyjnych w zakresie efektywno ci energetycznej  
i odnawialnych ródeł energii. System ten obejmuje finansowanie w formie bezzwrotnej 

(dotacje) oraz zwrotnej (po yczki i kredyty). Wiele potencjalnych ródeł finansowania 
wykorzystuje rodki z bud etu Unii źuropejskiej, dzi ki czemu mo liwe jest uzyskanie 
przez inwestora bardzo korzystnych warunków finansowania.  

 

Monitoring 

Jednostką odpowiedzialną za prowadzenie systemu monitoringu jest Gmina 

Moskorzew. W ramach realizacji działań PżN, Wójt, powinien powierzyć czynno ci 
z tym związane wytypowanemu koordynatorowi, odpowiedzialnemu za monitoring. 
Koordynator obok danych dotyczących końcowego zu ycia energii, b dzie równie  
zbierał i analizował informacje o kosztach i terminach realizacji działań oraz 
o produktach i rezultatach. Niezb dna przy tym b dzie współpraca z podmiotami 

funkcjonującymi lub planującymi rozpocz cie działalno ci na terenie gminy. Skuteczne 
monitorowanie musi mieć charakter cykliczny. Wymaga wi c ustalenia cz stotliwo ci 
zbierania i weryfikacji danych. Końcowe podsumowanie efektów wdro enia nastąpi 
wraz z końcem okresu planowania tj. po roku 2020. Dostarczy to kompletnych 

i rzetelnych danych ródłowych obrazujących post p rzeczowy we wdra aniu Planu 
i umo liwi ocen  jego skuteczno ci. Ocenie efektywno ci podj tych działań słu yć b dą 
wska niki monitorowania. 
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Dobrze realizowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnie ć szanse 
Gminy Moskorzew oraz podmiotów działających na jej terenie na uzyskanie 
dofinansowania ze rodków krajowych i Unii źuropejskiej, w tym w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa wi tokrzyskiego na lata 2014-

2020.  

          Brak opracowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla żminy spowoduje, e 
skorzystanie z oferowanych ródeł dofinansowania na wymienione powy ej działania, 
zarówno dla jednostek gminnych jak i społeczeństwa b dzie utrudnione.  

Przedstawiony w niniejszym dokumencie plan działań pozwoli na osiągni cie 
wyznaczonych celów, pod warunkiem konsekwentnej i skutecznej realizacji 
zaplanowanych działań. Nie byłoby to mo liwe bez uzyskania dofinansowania na te 
działania. Szczególnie dla mieszkańców żminy finansowanie lub dofinansowanie 
przedsi wzi ć stwarza mo liwo ci czynnego udziału w realizacji celów okre lonych  
w „Planie”. 

2. Podstawy formalne i prawne opracowania 

Konieczno ć sporządzenia Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz przede 
wszystkim realizacji przedsi wzi ć opisanych w Planie wynika z postanowień Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ratyfikowana przez 

Polsk  w 1994 r.), uzupełniającego ją Protokołu z Kioto z 1997 r. oraz pakietu 

klimatyczno-energetycznego przyj tego przez Komisj  źuropejską w grudniu 2008 

roku.  

Ponadto potrzeba opracowania i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej 

Gminy Moskorzew wpisuje si  w polityk  Polski i wynika z Zało eń Narodowego 
Programu Rozwoju żospodarki Niskoemisyjnej przyj tych przez Rad  Ministrów 16 
sierpnia 2011 r. Niniejszy dokument umo liwi równie  spełnienie obowiązków 
nało onych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywno ci energetycznej, 
wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej (Dz. U. 

nr 94, poz. 551 z pó n. zm.). 
„Plan żospodarki Niskoemisyjnej (PżN) dla Gminy Moskorzew” został 

opracowany na podstawie umowy nr GKZ.272.2.4.2016  z dnia 19 lipca 2016 roku 

pomi dzy żminą Moskorzew, a firmą Wechsler Polska Sp. z o.o. z siedzibą 

w Kielcach. 

3. Zało enia w zakresie ochrony rodowiska i polityki energetycznej na  

     szczeblu mi dzynarodowym i krajowym 

W ród wspólnotowych aktów prawnych w dziedzinie ochrony rodowiska 
istotne znaczenie dla ochrony powietrza mają dyrektywyŚ 
 w zakresie emisji (st enie zanieczyszczenia w powietrzu) zanieczyszczeńŚ 

 dyrektywa Rady 96/62/WE w sprawie oceny i zarządzania jako cią powietrza 
(dyrektywa ramowa), 

 dyrektywa 2002/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnosząca si  do ozonu 
w otaczającym powietrzu, 



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ  DLA GMINY MOSKORZEW 

 

10 

 

 dyrektywa Rady 1999/30/Wź odnosząca si  do warto ci dopuszczalnych dla 

dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu w otaczającym powietrzu, 
 decyzja Rady 97/101/Wź ustanawiająca system wzajemnej wymiany informacji 

i danych pochodzących z sieci i poszczególnych stacji dokonujących pomiarów 
zanieczyszczeń otaczającego powietrza w Państwach Członkowskich, 

 dyrektywa 2000/69/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca warto ci 
dopuszczalnych benzenu i tlenku w gla w otaczającym powietrzu, 

 dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie arsenu, 

kadmu, rt ci i wielopier cieniowych w glowodorów aromatycznych 

w otaczającym powietrzu. 
W dniu 11 czerwca 2008 r. weszła w ycie dyrektywa 2008/50/Wź Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jako ci powietrza i czystszego 

powietrza dla źuropy (CAŻź). Wprowadza ona nowe mechanizmy dotyczące 
zarządzania jako cią powietrza w strefach i aglomeracjach. Podstawową funkcją 
dyrektywy jest wprowadzenie nowych norm jako ci powietrza dotyczących drobnych 
cząstek pyłu zawieszonego (PM2,5) w powietrzu oraz zweryfikowanie i konsolidacja 

istniejących aktów unijnych w zakresie ochrony powietrza (96/62/WE, 99/30/WE, 

2000/69/WE, 2002/3/WE). 

 w zakresie emisji do powietrza: 

 dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania 

zanieczyszczenia rodowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu, 

 dyrektywa Rady 92/112/EWG z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie procedur 

harmonizacji Planów mających na celu ograniczanie i ostateczną eliminacj  

zanieczyszczeń powodowanych przez odpady pochodzące z przemysłu 
dwutlenku tytanu, 

 dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

ograniczania emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z du ych obiektów 
energetycznego spalania (LCP), 

 dyrektywa Rady 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków 
spowodowanej u yciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych 
czynno ci i w niektórych urządzeniach (VOC), 

 dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 wrze nia 1996 r. dotycząca 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, 

 dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spalania 

odpadów, 
 dyrektywa 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

ograniczenia emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania 

rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz 

produktach do odnawiania pojazdów, a tak e zmieniająca dyrektyw  
1999/13/WE. 

W dniu 7 stycznia 2011 r. weszła w ycie dyrektywa Parlamentu źuropejskiego 

i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych 
(zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (ogłoszona w Dzienniku 

Ustaw UE z dnia 17 grudnia 2010 r.). Kraje członkowskie mają obowiązek 
wprowadzenia jej rozwiązań do przepisów krajowych do dnia 7 stycznia 2013 r. 
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Wprowadza ona nowe mechanizmy dotyczące zarówno zintegrowanego systemu 
zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza i ich kontroli, jak równie  nowe, ostrzejsze 
wymagania ni  dotychczas wynikające z ww. dyrektyw „emisyjnych”. 

Podstawową funkcją dyrektywy jest wprowadzenie nowych mechanizmów 

i standardów emisji niektórych bran  przemysłu do powietrza oraz zweryfikowanie 

i konsolidacja istniejących aktów unijnych w zakresie ochrony powietrza 

(87/217/EWG, 92/112/EWG, 96/61/WE, 1999/13/WE, 2000/76/WE, 2001/80/WE,).  

W zakresie krajowych pułapów emisyjnychŚ 
 Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie krajowych 

poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (NźC). 
 

Dyrektywy i decyzje wprowadzające do prawa Uź ustalenia konwencji 
mi dzynarodowych (m.in.)Ś 

 dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 

pa dziernika 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektyw  Rady 96/61/Wź, 

 -dyrektywa 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 

pa dziernika 2004 r. zmieniająca dyrektyw  2003/87/Wź ustanawiającą system 
handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, 
z uwzgl dnieniem mechanizmów projektowych Protokołu z Kioto, 

 dyrektywa 2008/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 

2008 r. zmieniająca dyrektyw  2003/87/Wź w celu uwzgl dnienia działalno ci 
lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie, 

 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 r. zmieniająca dyrektyw  2003/87/Wź w celu usprawnienia i rozszerzenia 

wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, 
 decyzja Komisji nr 2007/589/WE z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiającą 

wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczo ci w zakresie emisji 

gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/Wź Parlamentu 
Europejskiego i Rady, 

 rozporządzenie Komisji (Wź) nr 916/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniające 
rozporządzenie Komisji (Wź) nr 2216/2004 w sprawie ujednoliconego 

i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/Wź 
Parlamentu Europejskiego i Rady, 

 rozporządzenie Komisji (Uź) nr 920/2010 z dnia 7 pa dziernika 2010 r. 

w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 

280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, 

 rozporządzenie Parlamentu źuropejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 

wrze nia 2009 r. w sprawie substancji zubo ających warstw  ozonową, 
 rozporządzenie Komisji (Uź) nr 744/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. zmieniające 

rozporządzenie 1005/2009 z dnia 16 wrze nia 2009 r. w sprawie substancji 

zubo ających warstw  ozonową, w zakresie zastosowań krytycznych halonów. 
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Ogólno wiatowe konwencje ekologiczne dotyczące ochrony powietrzaŚ 
 Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i Protokół 

z Kioto, 

 Konwencja o Transgranicznym Zanieczyszczaniu Powietrza na Źalekie Odległo ci 
i Protokoły do tej konwencji dotyczące ograniczania emisji dwutlenku siarki, 
tlenków azotu, lotnych związków organicznych, metali ci kich oraz trwałych 
związków organicznych, 

 Konwencja Wiedeńska w sprawie ochrony warstwy ozonowej i Protokół 
Montrealski w sprawie substancji zuba ających warstw  ozonową, z poprawkami, 

 Konwencja Sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych. 
 

żłówne polskie akty prawne związane z ochroną powietrza toŚ 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony rodowiska (tj. 2013 r., Źz.U. 

poz. 1232 z pó n. zm.) oraz odpowiednie akty wykonawcze, w tym głównieŚ  
 rozporządzenie Ministra rodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie 

przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 

z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881),  

 rozporządzenie Ministra rodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów 
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Źz. U. Nr 130, poz. 880), 

 rozporządzenie Ministra rodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 

warto ci odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 r. Nr 

16, poz. 87), 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 pa dziernika 2008 r. w sprawie opłat 
za korzystanie ze rodowiska (Źz. U. z 2008 r. Nr 196, poz. 1217), 

 rozporządzenie Ministra rodowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref,  

w których dokonuje si  oceny jako ci powietrza (Źz.U. 2012, poz. 914), 
 rozporządzenie Ministra rodowiska z dnia 11 wrze nia 2012 r. w sprawie 

Planów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Źz.U. 
2012, poz. 1028), 

 rozporządzenie Ministra rodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031), 

 rozporządzenie Ministra rodowiska z dnia 13 wrze nia 2012 r. w sprawie 

dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1032), 

 rozporządzenie Ministra rodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie 

standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, ródeł spalania paliw 
oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Źz.U. 2014, poz. 1546), 

 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów 
cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2009 r. Nr 130, poz. 1070 z pó n. zm.), 

 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji 

gazów cieplarnianych (Źz. U. z 2011 r. Nr 122, poz.695), 

 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubo ających warstw  ozonową 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1263 z pó n. zm.). 

 Ustawa z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na rodowisko (Źz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pó n. zm.) 
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Zało enia w zakresie polityki energetycznej 

Podstawą wszelkich działań zmierzających do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych są porozumienia zawierane na szczeblu mi dzynarodowym, w tym na 

poziomie europejskim. Pierwszy raport, powołanego w 1988 roku Mi dzyrządowego 
Panelu ds. Zmian Klimatu – IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), stał 
si  podstawą do zwołania w 1992 r. II konferencji w Rio de Janeiro pt. „ rodowisko 

i rozwój”. Podczas szczytu podpisana została Ramowa konwencja Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNŻCCC). Podj ty dokument został 
zatwierdzony decyzją Rady Unii źuropejskiej 94/69/Wź z 15 grudnia 1993 r. Celem 

Konwencji jest ustabilizowanie ilo ci gazów cieplarnianych na poziomie 
niezagra ającym rodowisku. Natomiast szczegółowe uzgodnienia zostały zawarte 
podczas III konferencji Stron Konwencji (COP3) w Kioto w 1997 r., której rezultatem 
był najwa niejszy dokument dotyczący walki ze zmianami klimatycznymi – Protokół 
z Kioto (Kyoto Protocol). Na mocy postanowień Protokołu z Kioto ustanowiono limity 

emisji gazów cieplarnianych. Kraje, które zdecydowały si  na ratyfikacj  Protokołu  
(w tym Polska), zobowiązały si  do redukcji emisji tych gazów.  

Na szczeblu europejskim walka ze zmianami klimatu stanowi jeden  

z najistotniejszych priorytetów globalnej polityki Unii źuropejskiej. Podstaw  unijnej 
polityki klimatycznej stanowi zainicjowany w 2000 roku Europejski Program 

Zapobiegania Zmianom Klimatu (European Climate Change Programme), który jest 
połączeniem działań dobrowolnych, dobrych praktyk, mechanizmów rynkowych oraz 
programów informacyjnych.  

W celu umo liwienia realizacji zało eń polityki Uź, wynikających ze 
zobowiązań mi dzynarodowych, dotyczącej ochrony klimatu przyj to pewne 
mechanizmy ułatwiające wypełnienie zobowiązań w zakresie redukcji emisji:  

 handel emisjami gazów cieplarnianych (EU ETS – European Emissions Trading 

System) – wspólnotowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku w gla (CO2) 

pozwalający na zakup i sprzeda  przez poszczególne państwa jednostek emisji 
gazów cieplarnianych, które powodują wzrost lub spadek limitu dla danego 

kraju,  

 instrument wspólnych wdro eń (JI – Joint Implementation) – ma na celu 

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przy uwzgl dnieniu ich 
zró nicowania pomi dzy poszczególnymi państwami,  

 mechanizm czystego rozwoju (CDM – Clean Development Mechanism) – 

umo liwia krajom rozwini tym, na które nało ono zobowiązania redukcji lub 
cele ograniczenia emisji zgodnie z postanowieniami Protokołu z Kioto, 

inwestowanie w projekty ograniczające emisje w innych krajach. Jest to sposób 
pozyskiwania dodatkowych jednostek redukcji emisji.  

W ramach zobowiązań ekologicznych, zawartych w Strategii „źuropa 2020”, 
Unia źuropejska wyznaczyła na 2020 rok cele ilo ciowe, tzw. „3x20%”, tj.Ś 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do 1990 r., zmniejszenie 

zu ycia energii o 20% w porównaniu z prognozami dla Uź na 2020 r., zwi kszenie 
udziału odnawialnych ródeł energii do 20% całkowitego zu ycia energii w UE, w tym 

zwi kszenie wykorzystania odnawialnych ródeł energii w transporcie do 10%. Cele te 
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są jednocze nie wska nikami umo liwiającymi monitorowanie post pów w realizacji 

priorytetów nakre lonych w Strategii.  

           W grudniu 2008 roku został przyj ty przez Uź pakiet klimatyczno-energetyczny, 

w którym zawarte są konkretne narz dzia prawne realizacji ww. celów. Natomiast 
osiągni cie powy szych celów b dzie mo liwe jedynie przy zaanga owaniu wszystkich 
szczebli politycznych zarówno na poziomie krajowym, wojewódzkim, 
a w szczególno ci na poziomie lokalnym. 

Poziom krajowy 

Zgodnie z dokumentem Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Polska, 

jako kraj członkowski Unii źuropejskiej, czynnie uczestniczy w tworzeniu 

wspólnotowej polityki energetycznej, a tak e dokonuje implementacji jej głównych 
celów w specyficznych warunkach krajowych, biorąc pod uwag  ochron  interesów 
odbiorców, posiadane zasoby energetyczne oraz uwarunkowania technologiczne 
wytwarzania i przesyłu energii.  
Na poziomie krajowym podejmowany jest szereg działań ukierunkowanych na 
osiągni cie priorytetów polityki klimatyczno-energetycznej, wysokiego trwałego 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz rosnącego poziomu ycia w kraju 

z wykorzystaniem optymalnie zaprojektowanych i wdra anych systemów wsparcia, 
przy jednoczesnej poprawie jako ci rodowiska, racjonalnym gospodarowaniu 
zasobami naturalnymi, minimalizacji kosztów finansowych i społecznych przy 
optymalnej alokacji rodków bud etowych1. Podstawą wszelkich inicjatyw są 
dokumenty strategiczne konkretyzujące cele i priorytety.  

Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”  
Jest podstawowym instrumentem wdra ania przyj tej w 2010 roku Strategii 

„źuropa 2020” (realizowanym na poziomie państw członkowskich). Pierwszy Krajowy 
Program Reform (KPR) przyj ty został przez Rad  Ministrów 26 kwietnia 2011 roku. 
KPR są aktualizowane w kwietniu ka dego roku. Obecnie obowiązuje jego czwarta 
edycja – KPR 2014/2015. Uwzgl dniając kierunki działań wytyczone w polskich 

dokumentach strategicznych oraz specyficzne krajowe uwarunkowania Rząd uznał, e 
nale y skupić si  na odrabianiu zaległo ci rozwojowych oraz budowie nowych przewag 
konkurencyjnych w nast pujących obszarach priorytetowychŚ  

 infrastruktura dla wzrostu zrównowa onego,  
 innowacyjno ć dla wzrostu inteligentnego,  
 aktywno ć dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.  

W zakresie dotyczącym energetyki cele Programu dotyczą głównie sektora 
elektro-energetycznego, gdzie potrzebne są pilnie rozstrzygni cia ustawowe w zakresie 

OZź oraz handlu emisjami. W zakresie zrównowa onego rozwoju głównym 
instrumentem jest Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko (POIi ), a tak e 
uzupełniająco Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW) oraz Regionalne 
Programy Operacyjne (RPO).  

W zakresie redukcji emisji CO2 postuluje si  realizacj  nast pujących 
priorytetów inwestycyjnychŚ  

 promowanie strategii niskoemisyjnych,  

 promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii 

elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło u ytkowe,  
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 wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze ródeł 
odnawialnych,  

 promowanie efektywno ci energetycznej i korzystania z odnawialnych ródeł 
energii w przedsi biorstwach i w infrastrukturze publicznej.  

Najwa niejsze akty prawne wspierające idee poprawy efektywno ci i/lub 
ograniczenia emisji do powietrza  
1. Ustawa o odnawialnych ródłach energii – uchwalona przez Sejm RP dnia 16 

stycznia 2015 r. i Senat RP 20 lutego 2015 r., przekazana Prezydentowi RP do 

podpisu w dniu 23 lutego 2015 r.  

Obecnie w polskim prawie nie ma aktu rangi ustawowej, który stricte 

dotyczyłby problematyki energetyki odnawialnej. Rozwój odnawialnych ródeł energii 
nabiera szczególnego znaczenia, gdy we miemy pod uwag  fakt i  polska 
elektroenergetyka w blisko 90% opiera si  na w glu. W związku z powy szym 
zdywersyfikowanie ródeł wytwarzania energii elektrycznej, a tym samym rozwój OZź 
stają si  niezwykle istotne. Rozwój OZź stanowi szans  na odcią enie rodowiska 
naturalnego, redukcj  emisji gazów cieplarnianych oraz zwi kszenie bezpieczeństwa 
energetycznego kraju. Celem ustawy jest m.in.: 

 zwi kszenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony rodowiska, m.in. w wyniku 

efektywnego wykorzystania odnawialnych ródeł energii,  
 racjonalne wykorzystywanie odnawialnych ródeł energii, uwzgl dniające 

realizacj  długofalowej polityki rozwoju gospodarczego kraju,  
 wypełnienie zobowiązań wynikających z zawartych umów mi dzynarodowych oraz 

podnoszenie innowacyjno ci i konkurencyjno ci gospodarki,  
 wypracowanie optymalnego i zrównowa onego zaopatrzenia odbiorców 

końcowych z instalacji odnawialnego ródła energii,  
 zapewnienie wykorzystania na cele energetyczne produktów ubocznych lub 

pozostało ci z rolnictwa oraz przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze.  
żłównym efektem obowiązywania ustawy b dzie realizacja celów w zakresie 

rozwoju odnawialnych ródeł energii wynikających z dokumentów rządowych 
przyj tych przez Rad  Ministrów, tj. Polityki energetycznej Polski do 2030 roku oraz 

Krajowego Planu Działania w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych. Wa nym 
efektem przyj cia ustawy o odnawialnych ródłach energii b dzie wyodr bnienie 

i usystematyzowanie mechanizmów wsparcia dla energii z OZE zawartych dotychczas 

w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [Dz.U. z 2012 r., 

poz. 1059, z pó n. zm.].  
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska [Dz.U. z 2013 r., 

poz. 1232, z pó n. zm.]  
W Prawie ochrony rodowiska mo na wskazać kilka instrumentów, które mogą 

mieć zastosowanie w przypadku niskiej emisji. Źział II (art. 86-96a) po wi cony jest 
ochronie powietrza. Artykuły w tym dziale dotyczą kluczowych zmian związanych 

z wdra aniem Dyrektywy 2008/50WE (CAFE). Ponadto wprowadzono przepisy 

sankcyjne za uchybienia w zakresie przygotowania i realizacji programów ochrony 
powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Rozdział 4 art. 315a-c).  

3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej [Źz.U. nr 94, poz. 
551, z pó n. zm.]  
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Ustawa okre la krajowe cele w zakresie oszcz dnego gospodarowania energią, 
zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywno ci energetycznej oraz 
zasady sporządzania audytów energetycznych i uzyskiwania wiadectw efektywno ci 
energetycznej.  

4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 
[Dz.U. z 2014 r., poz. 712]  

Ustawa okre la zasady finansowania ze rodków Żunduszu Termomodernizacji 

i Remontów cz ci kosztów przedsi wzi ć termomodernizacyjnych i remontowych. Na 

mocy ww. ustawy z tytułu realizacji przedsi wzi cia termomodernizacyjnego 
zmniejszającego zapotrzebowanie na energi  o okre loną warto ć, inwestorowi 
przysługuje premia na spłat  cz ci kredytu zaciągni tego na przedsi wzi cie 
termomodernizacyjne, zwana „premią termomodernizacyjną”. 
 

4. Spójno ć PżN z dokumentami strategicznymi i planistycznymi na 

poziomie krajowym 

Poni ej zamieszczono przegląd najwa niejszych dokumentów strategicznych 

i planistycznych na poziomie krajowym, z którymi koresponduje Plan gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Moskorzew wraz ze wskazaniem zbie no ci zało eń tych 
dokumentów w kontek cie gospodarki niskoemisyjnej.  

1. Strategia Rozwoju Kraju 2020 (SRK)  

Jest to główna strategia rozwojowa obejmująca redni horyzont czasowy. 
Źokument wskazuje na strategiczne zadania państwa, których podj cie w perspektywie 

najbli szych lat jest niezb dne, aby wzmocnić procesy rozwojowe kraju. Strategia jest 
wa nym dokumentem w odniesieniu do nowej generacji dokumentów strategicznych, 
które pojawiać si  b dą w Polsce na potrzeby pozyskiwania rodków pomocowych 

z Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Cele rozwojowe i priorytety wyznaczone w SRK 

2020 są spójne i silnie wpisują si  w cele unijnej strategii „źuropa 2020”.  
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Moskorzew jest zgodny z zapisami 

SRK okre lonymi w ramach celu II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i rodowisko. 

Zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju towarzyszyć b dzie – obok 

dywersyfikacji ródeł – dywersyfikacja kierunków dostaw no ników energii. W ramach 
tego celu przewidziano działania, które b dą to same z zadaniami planowanymi 

w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej:  

― II.6.2. Poprawa efektywno ci energetycznej, która obejmuje m.in. rozwój sektora 
OZź, modernizacj  sektora elektroenergetycznego, w tym infrastruktury przesyłu 
energii elektrycznej umo liwiające wykorzystanie energii z OZE, wsparcie 

termomodernizacji budynków i modernizacji istniejących systemów ciepłowniczych,  
― II.6.3. Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii, obejmujące m.in. 
zwi kszenie wykorzystania odnawialnych ródeł energii, wspieranie i rozwój 
energetycznych projektów infrastrukturalnych,  
― II.6.4. Poprawa stanu rodowiska – m.in. promocja innowacyjnych technologii  

w przemy le, paliw alternatywnych oraz rozwiązań zwi kszających efektywno ć 
zu ycia paliw i energii w transporcie, a tak e wykorzystanie paliw niskoemisyjnych  
w mieszkalnictwieś poprawie jako ci powietrza słu yć b dą długoterminowe działania 
na rzecz ograniczenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza 
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z sektorów najbardziej emisyjnych (energetyka, transport), ze ródeł emisji 
rozproszonych (niedu e zakłady przemysłowe, małe kotłownie) i ze ródeł 
indywidualnych w zabudowie mieszkaniowej (tzw. niska emisja).  

 

2. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowani Kraju 2030 (KPZK 2030)  

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 jest najwa niejszym 
krajowym dokumentem strategicznym dotyczącym zagospodarowania przestrzennego, 

zawierającym wizj  zagospodarowania przestrzennego kraju w perspektywie 

najbli szych 15 lat. Źokument wią e planowanie strategiczne z programowaniem 

działań w ramach programów rozwoju i programów operacyjnych współfinansowanych 
ze rodków Uź, okre la działania państwa w sferze legislacyjnej i instytucjonalnej dla 

wzmocnienia efektywno ci systemu planowania przestrzennego i działań rozwojowych 
(w tym inwestycyjnych) ukierunkowanych terytorialnie. W dokumencie zostało 
wyznaczonych 6 celów głównych.  

Zało enia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Moskorzew wpisują si  

w cel 5: Zwiększenie odporno ci struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne 

i utraty bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych 

wspierających zdolno ci obronne państwa. W ród zało eń tego celu wymienia si  
zwi kszenie produkcji energii ze ródeł odnawialnych.  

3. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku  

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku została opracowana zgodnie z art. 

13-15 ustawy Prawo energetyczne. Przedstawia strategi  Państwa, mającą na celu 
odpowiedzenie na najwa niejsze wyzwania stojące przed polską energetyką, zarówno 

w perspektywie krótkoterminowej, jak i w perspektywie do 2030 roku. Jednym 

z priorytetów strategii jest zapewnienie osiągni cia przez Polsk  co najmniej 15% 
udziału energii ze ródeł odnawialnych w zu yciu energii finalnej brutto do roku 2020, 
w tym co najmniej 10% udziału energii odnawialnej zu ywanej w transporcie. 

Podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej sąŚ  
 poprawa efektywno ci energetycznej,  
 wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,  

 dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej np. poprzez 

wprowadzenie energetyki jądrowej,  
 rozwój wykorzystania odnawialnych ródeł energii, w tym biopaliw,  

 rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,  

 ograniczenie oddziaływania energetyki na rodowisko.  
Aby efektywnie wprowadzić realizacj  celów polityki energetycznej, niezb dny 

jest aktywny udział władz regionalnych poprzez przygotowywane na szczeblu 

wojewódzkim, powiatowym lub gminnym strategii rozwoju energetyki, a tak e 
niepomijanie tego aspektu w procesach okre lania priorytetów inwestycyjnych przez 
samorządy.  

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Moskorzew jest zbie ny z zapisami 

Polityki energetycznej Polski w kontek cie poprawy efektywno ci energetycznej. 
Kwestia ta jest traktowana w obu dokumentach w sposób priorytetowy, a post p w tej 

dziedzinie b dzie kluczowy dla realizacji wszystkich wyznaczonych celów.  
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4. Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i rodowisko. Perspektywa 2020 (BEi )  
Strategia Bźi  2020 obejmuje dwa istotne obszaryŚ energetyk  i rodowisko. 

Dokument wskazuje m.in. kluczowe reformy i niezb dne działania, które powinny 
zostać podj te w perspektywie do 2020 roku. Niniejsza strategia tworzy pomost mi dzy 
rodowiskiem a energetyką i stanowi impuls do bardziej efektywnego i racjonalnego 

prowadzenia polityki w obu wspomnianych obszarach. Celem Strategii jest ułatwienie 
wzrostu gospodarczego w Polsce, sprzyjającego rodowisku poprzez zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego i dost pu do nowoczesnych, innowacyjnych 
technologii, a tak e wyeliminowanie barier administracyjnych, które mogą takowy 
„zielony” wzrost zaburzyć. Strategia Bźi  2020 odnosi si  m.in. do konieczno ci 
unowocze nienia sektora energetyczno-ciepłowniczego, poprawy efektywno ci 
energetycznej oraz ograniczenia niskiej emisji dzi ki zast powaniu tradycyjnych 
pieców i ciepłowni nowoczesnymi ródłami, przy zwi kszeniu dost pnych 
mechanizmów finansowych b dących wsparciem dla inwestycji w tym zakresie. 

Strategia Bźi  słu y równie  okre leniu celów i kierunków działań nowej perspektywy 
finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.  

Ponadto strategia Bźi  koresponduje ze redniookresową Strategią Rozwoju 
Kraju 2020 w dziedzinie energetyki i rodowiska i stanowi ogólną wytyczną dla 
Polityki energetycznej Polski. Koresponduje równie  z celami rozwojowymi 

okre lanymi na poziomie wspólnotowym, uj tymi w dokumencie Europa 2020 oraz 

celami pakietu klimatyczno-energetycznego. 

5. Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016  
Polityka źkologiczna Państwa na lata 2009-2012 jest aktualizacją polityki 

ekologicznej na lata 2007- 2010. Jej priorytetowym celem jest zapewnienie 

bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenie podstaw do zrównowa onego rozwoju 
społeczno-gospodarczego. Polityka zwraca uwag  na trudne zadania związane 

z ochroną atmosfery – przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Wynika to z przyj tej 
przez Rad  źuropejską w 2007 roku decyzji o redukcji emisji CO2 z terenu Unii o 20% 

do roku 2020. Poza tym przyj to, e udział OZź w produkcji energii wyniesie co 

najmniej 20% i o tyle samo wzro nie efektywno ć energetyczna. Polityka odnosi si  do 
jako ci powietrza w punkcie 4.2. W tre ci przedstawiono m.in. dane ukazujące stopień 
redukcji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w latach 1998-2005. W okresie tym 

zmniejszono emisj  tlenku w gla i dwutlenku w gla do atmosfery o 30%, emisj  
dwutlenku siarki o 65%, pyłu o 80%, a tlenków azotu o 45%.  

Jednocze nie dokument uwypukla kwesti , i  mimo znacznego ograniczenia 
emisji wspomnianych zanieczyszczeń Polska ma obecnie problem z dotrzymaniem 

tera niejszych standardów dotyczących jako ci powietrza w wietle dyrektyw Unii 
Europejskiej. Polityka energetyczna Polski oparta jest w znacznej mierze na w glu, co 
stwarza ogromne problemy by dotrzymać limity dla ródeł o du ej mocy (pow. 50 MW) 
i kotłów spalających w giel kamienny i brunatny. Podobnie trudne do spełnienia są 
normy narzucone przez Źyrektyw  CAŻź, dotyczące pyłu zawieszonego PM10 oraz 
pyłu zawieszonego PM2,5.  

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Moskorzew wykazuje spójno ć 

z dokumentem Polityki źkologicznej Państwa 2009-2012 przede wszystkim ze wzgl du 
na nacisk dotyczący dalszej redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz 
konieczno ci modernizacji systemu energetycznego kraju.  
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Jednocze nie nale y dodać, e w toku tworzenia PżN dla żminy Moskorzew,  
w wyniku nowelizacji Prawa Ochrony rodowiska, II Polityka źkologiczna Państwa 
przestała obowiązywać. 
6. Krajowy Plan Działania w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych (KPD) 

Ministrów w dniu 6 grudnia 2010 r. Realizuje on zobowiązania wynikające 

z art. 4 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 

kwietnia 2009 r. Dokument okre la krajowe cele w zakresie udziału energii ze ródeł 
odnawialnych zu ytej w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, 

sektorze ogrzewania i chłodzenia w 2020 r. W KPŹ przyj to, i  osiągni cie głównych 
celów opierać si  b dzie o dwa filary zasobów OZź dost pnych i mo liwych do 
wykorzystania w Polsce, tj. poprzez wzrost wytwarzania energii elektrycznej 

generowanej przez wiatr oraz wi ksze wykorzystanie energetyczne biomasy. 
Osiągni cie tego celu b dzie mo liwe jedynie przy zapewnieniu zrównowa onego 
rozwoju wykorzystania odnawialnych ródeł energii. Tworzone obecnie nowe prawo 
legislacyjne dot. OZź ma doprowadzić do wsparcia dla energii z odnawialnych ródeł, 
a tym samym umo liwi zwi kszenie inwestycji w nowe moce wytwórcze. Nale y 
równie  poło yć szczególny nacisk na konieczno ć rozwoju technologii w dziedzinie 

OZź oraz promocji badań naukowych i działalno ci dydaktycznej w tym kierunku.  

7. Polityka Klimatyczna Polski  

Dokument ten jest integralnym i istotnym elementem polityki ekologicznej 

państwa. żłówne zało enie strategiczne „Polityki…” sformułowano na podstawie 
zapisów zawartych w Polityce źkologicznej Państwa na lata 2003-2006 

z uwzgl dnieniem perspektywy na lata 2007-2010.  

Cel strategiczny to: włączenie się Polski do wysiłków społeczno ci 

międzynarodowej na rzecz ochrony klimatu globalnego poprzez wdrażanie zasad 
zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w zakresie poprawy wykorzystania energii, 

zwiększania zasobów le nych i glebowych kraju, racjonalizacji wykorzystania 

surowców i produktów przemysłu oraz racjonalizacji zagospodarowania odpadów, 
w sposób zapewniający osiągnięcie maksymalnych, długoterminowych korzy ci 
gospodarczych, społecznych i politycznych.  

Cel strategiczny polityki klimatycznej Polski mo e być osiągni ty poprzez 
realizacj  celów i działań krótko-, rednio- i długookresowychŚ 

 cele i działania krótkookresowe (na lata 2003-2006) – obejmowały działania 
dotyczące wdro enia systemów umo liwiających realizacj  postanowień 
Konwencji i Protokołu z Kioto oraz zapewnienie korzystnego dla Polski 

mo liwo ci udziału w mechanizmach wspomagających,  
 cele i działania rednio- i długookresowe (na lata 2007-2012 oraz 2013-2020) – 

obejmują dalszą integracj  polityki klimatycznej z polityką gospodarczą 

i społecznąś szczególnie zwrócić nale y uwag  na działania kreujące bardziej 
przyjazne dla klimatu wzorce zachowań konsumpcyjnych i produkcyjnych, 

ograniczające negatywny wpływ aktywno ci antropogenicznej na zmiany 

klimatu oraz wdro enie i stosowanie tzw. „dobrych praktyk”, które 
charakteryzują si  du ą skuteczno cią i efektywno cią wraz z innowacyjną 
techniką i pozwalają na osiągni cie wyznaczonych celów.  
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5. Spójno ć z innymi dokumentami 

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Moskorzew na lata 2016 – 2020” 
wykazuje w swych zapisach zgodno ć z m.in. poni szymi dokumentami na poziomie 
regionalnym: 

 Program Ochrony rodowiska dla Województwa wi tokrzyskiego na lata 
2015-2020 z uwzgl dnieniem perspektywy do roku 2025 

Aktualizacja Programu ochrony rodowiska dla województwa 
wi tokrzyskiego na lata 2015-2020 wraz z uwzgl dnieniem perspektywy do roku 2025 

– Uchwała Sejmiku Województwa z dnia  5 lutego 2016 roku, zawiera diagnoz  stanu 
rodowiska oraz cele, kierunki działań i zadania, których realizacja zapewni popraw  

i ochron  jego stanu. 

 Program ochrony powietrza dla województwa wi tokrzyskiego 
 Nadrz dnym celem POP jest poprawa jako ci powietrza w strefach województwa 
wi tokrzyskiego w celu osiągni cia wła ciwych standardów, a tak e krajowego celu 

redukcji nara enia poprzez realizacj  zintegrowanej polityki ochrony powietrza.  

Aktualizacja POP została opracowana ze wzgl du na wyst pujące przekroczenia 
standardów jako ci powietrza w strefach województwa wi tokrzyskiego oraz 
konieczno ć osiągni cia okre lonego krajowego celu redukcji nara enia. Celem 
dokumentu jest wskazanie przyczyn powstawania przekroczeń substancji w powietrzu 
w strefach oraz okre lenie kierunków i działań naprawczych, których realizacja ma 
doprowadzić do poprawy jako ci powietrza. 
Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa wi tokrzyskiego wraz  
z planem działań krótkoterminowych dotyczy obszaru stref województwa 
wi tokrzyskiego okre lonych w rozporządzeniu Ministra rodowiska z dnia 2 sierpnia 

2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje si  oceny jako ci powietrzaŚ strefy miasto 

Kielce oraz strefy wi tokrzyskiej. Zakres dokumentu obejmuje analizy jako ci 
powietrza dla nast pujących 

substancji: 

 pył zawieszony PM10 

 pył zawieszony PM2,5 

 B(a)P. 

POP zawiera opis i analiza stanu jako ci powietrza w latach 2012-2014, a tak e 
prognozowanym w 2020 roku. Program ten wskazuje nast pujące kierunki działań na 
lata 2015-2020 w kontek cie ochrony powietrza. Źokument przedstawia proponowane 
działania naprawcze. W roku 2016 opracowano kolejny dokument przyj ty uchwałą 
uchwała nr xvii/248/15 sejmiku województwa wi tokrzyskiego z dnia 27 listopada 

2015 r. 

 

Strategia Rozwoju Województwa wi tokrzyskiego do roku 2020 

     Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa wi tokrzyskiego do roku 2020 to 

jeden z najwa niejszych dokumentów przygotowanych przez samorząd województwa, 
który poprzez swoje organy podejmuje działania na rzecz zaspokajania potrzeb 
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mieszkańców regionu, stałego podnoszenia jako ci ycia i utrzymania regionu na 

cie ce trwałego i zrównowa onego rozwoju. Strategia obrazuje m.in.:  

 promocj  i wspieranie znacznie szerszego ni  dotychczas wykorzystania 
odnawialnych ródeł energii (oze), jako istotnego elementu dywersyfikacji ródeł 
energii oraz budownictwa energooszcz dnegoś  

 stymulowanie wprowadzenia do sieci energii pochodzącej ze ródeł odnawialnychś  
 rozwój rolnictwa energetycznego z uwzgl dnieniem polityki ochrony 

bioró norodno ciś  
 rozwój produkcji elementów infrastruktury dla sektora opartego na odnawialnych 

ródłach energiiś  
 implementacj  niskoemisyjnych technologii w glowych;  

 wspieranie działalno ci badawczo - rozwojowej (m.in. mikrotechnologii) 

zorientowanej na wykorzystanie odnawialnych ródeł energii oraz budownictwa 
energooszcz dnegoś  

 modernizacj  energetycznej, ciepłowniczej i gazowniczej sieci przesyłowejś  
 integracj  regionalnej sieci przesyłowej z sieciami zewn trznymiś  
 rozwój inteligentnych sieci energetycznychś  
 rozwój komunikacji publicznej i jej promocja;  

 promocja wykorzystywania proekologicznych rodków transportu.  
 

 Regionalny Program Operacyjny dla woj. wi tokrzyskiego na lata 2014-2020 

      W latach 2014 – 2020 Regionalne Programy Operacyjne b dą istotnym elementem 
realizacji polityki spójno ci w Polsce. W porównaniu do perspektywy finansowej 2007 
– 2013, na ich realizacj  została przeznaczona znacznie wi ksza cz ć rodków 

z całkowitej alokacji funduszy Unii źuropejskiej dla Polski. Regiony otrzymały 
mo liwo ć kierowania rodków na konkretnie zdiagnozowane i zidentyfikowane 

obszary wymagające wsparcia, co oznacza wzmocnienie ich potencjału do kreowania 
własnego rozwoju.  

Regionalny Program Operacyjny Województwa wi tokrzyskiego na lata 2014 
– 2020 stanowi odpowied  na zdiagnozowane potrzeby regionalne, uwzgl dniając przy 
tym po ądane kierunki interwencji, okre lone w unijnych, krajowych i regionalnych 

dokumentach strategicznych. RPOW  2014 – 2020 jest programem ukierunkowanym 

na rozwój gospodarki. Polityka rozwoju regionu realizowana w oparciu o Program 

skoncentrowana została w znacznym stopniu na umacnianiu konkurencyjno ci 
i innowacyjno ci gospodarki regionalnej oraz budowaniu potencjału regionalnych 
przedsi biorstw, obejmując obszary takie jak badania i rozwój, zasobooszcz dną 

i niskoemisyjną gospodark  oraz nowoczesną komunikacj . Interwencja Programu 
została równie  zaplanowana w obszarach rynku pracy, włączenia społecznego.  

Szczególnie istotne znaczenie w kontek cie „Planu” ma O  priorytetowa 3. 
Efektywna i zielona energia. W jej ramach okre lono celŚ Wspieranie przej cia na 
gospodark  niskoemisyjną we wszystkich sektorach, do realizacji którego przewiduje 

si  m.in. Ś  
 Priorytet inwestycyjny 4.1. promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych 

ródeł energii,  
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 Priorytet inwestycyjny 4.2. promowanie efektywno ci energetycznej i korzystania 

z odnawialnych ródeł energii przez M P/przez przedsi biorstwa,  
 Priorytet inwestycyjny 4.3. wspieranie efektywno ci energetycznej 

i wykorzystywania odnawialnych ródeł energii w budynkach publicznych 

i sektorze mieszkaniowym,  

 Priorytet inwestycyjny 4.5. promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich 

typów obszarów, w szczególno ci na obszarach miejskich, w tym wspieranie 

zrównowa onego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań 
adaptacyjnych i mitygacyjnych,  

 Priorytet inwestycyjny 4.7. promowanie wysoko wydajnej kogeneracji energii 

cieplnej i elektrycznej w oparciu o popyt na u ytkową energi  cieplną.  

6.  Dokumenty Lokalne 

Cele „Planu” muszą być równie  zgodne z wyznaczonymi priorytetami na 

szczeblu gminnym, obecnie żmina Moskorzew posiada Strategi  Rozwoju żminy i jest 
na etapie opracowywania aktualizacji dokumentów strategicznych.  

Strategia Rozwoju Gminy Moskorzew  

Strategia Rozwoju Gminy Moskorzew roku jest podstawowym dokumentem 

planistycznym wskazującym główne cele rozwoju Gminy Moskorzew i okre lającym 
sposób osiągni cia tych celów. To dokument kierunkowy, mapa drogowa, która jest 
podstawą do podejmowania skoordynowanych działań przez wszystkich partnerów 
społecznych żminy. Źo celów strategicznych nale y równie  dbanie o wysoką jako ć 
rodowiska naturalnego oraz zwieszony dost p do sieci gazowej, co czyni dokument 

spójny z zało eniami „Planu”. 
 

Poza powy szym dokumentem Gmina Moskorzew nie posiada innych 

strategicznych dokumentów bąd  straciły one wa no ć. Do roku 2020 planowane jest 

opracowanie lub aktualizacja niektórych z nich, jednak e na dzień sporządzania 
niniejszego Planu, adne wią ące decyzje w tej sprawie nie zostały podj te.  

Pomimo to, zało enia Planu żospodarki Niskoemisyjnej stanowią podstaw  do 
rozpocz cia procesu przechodzenia na gospodark  niskoemisyjna, To w tym 
dokumencie zapisano najwa niejsze z tego punktu widzenia inwestycje i inne działania, 
mające na celu zmniejszenie zu ycia energii finalnej oraz co za tym idzie zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń do powietrza. Brak innych dokumentów nie zagra a tym 
działaniom i nie spowoduje ich spowolnienia. Co wi cej, w przypadku sporządzenia 
nowych dokumentów strategicznych dla żminy, PżN stanowić b dzie wyznacznik 
innych działań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Źodatkowe zapisy b dą 
czynnikiem uzupełniającymi ich realizacja b dzie mogła przebiegać równolegle  
z działaniami wyznaczonymi w PżN. Ponowne przeanalizowanie istniejących 
dokumentów strategicznych mo liwe b dzie na etapie aktualizacji Planu i wówczas 
mo na b dzie na tej podstawie dokonać ponownej analizy ustalania obszarów 
problemowych.
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II. Ogólna strategia 

1. Cel strategiczny oraz cele szczegółowe 

1.1. Cel strategiczny 

Jednym z najbardziej odpowiedzialnych zadań rodowisk decyzyjnych jest 
takie realizowanie zadań publicznych, aby przyczyniały si  one do poprawy jako ci 
ycia mieszkańców w ró nych jego aspektach: gospodarczych, ekonomicznych, 

rodowiskowych, kulturowych, itd. 
Na jako ć ycia przekłada si  jednoznacznie jako  rodowiska w miejscu 

zamieszkania, dlatego nale y tak kształtować i realizować polityk  na ró nych 

szczeblach, a głównie na poziomie lokalnym, aby polepszać jego stan, biorąc pod 
uwag  wszystkie lokalne uwarunkowania i mo liwo ci. Najbardziej problemy te są 
odczuwalne na poziomie lokalnym, dlatego władze lokalne mają najwi kszą 
odpowiedzialno ć w tym zakresie. 

Celem niniejszego opracowania jest analiza zakresu mo liwych do realizacji 
przedsi wzi ć, których wcielenie w ycie skutkować b dzie zmianą struktury 
u ywanych no ników energetycznych oraz zmniejszeniem zu ycia energii, czego 
konsekwencją ma być stopniowe obni anie emisji gazów cieplarnianych (CO2) na 

terenie Gminy Moskorzew. Cel ten wpisuje si  w bie ącą polityką energetyczną 

i ekologiczną Gminy Moskorzew i jest wynikiem dotychczasowych działań 

i zobowiązań władz samorządowych. 
Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Moskorzew ma za cel 

przyczynić si  do osiągni cia celów Unii źuropejskiej okre lonych w pakiecie 

klimatyczno-energetycznym do roku 2020.  

Pakiet energetyczno-klimatyczny wprowadza kompleksowe podej cie do 
zarządzania emisjami gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz ma doprowadzić do 
osiągni cia przez Uź celów związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, 
przyj tych przez Rade źuropejską w marcu 2007 r. tj.: 

 redukcja do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o 20% poni ej poziomu z roku 

1990, 

 zwi kszenie do 20% udziału energii pochodzącej ze ródeł odnawialnych 

w całkowitym zu yciu w roku 2020, 

 zwi kszenie efektywno ci energetycznej o 20% w odniesieniu do prognoz na rok 

2020, 

 zwi kszenie do 10% udziału energii ze ródeł odnawialnych (biopaliw) 

w transporcie. 

Na tej podstawie jako cele strategiczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Moskorzew jest wytyczenie kierunków działań, przyczyniających si  doŚ 
 redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
 zwi kszenia udziału energii pochodzącej ze ródeł odnawialnych, 
 redukcji zu ycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywno ci energetycznej, 

 poprawy jako ci powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia 
jako ci poziomów dopuszczalnych st eń w powietrzu i realizowane są Plany 
(naprawcze) ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych. 
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Zatem celem strategicznym na rok 2020 jest ograniczenie poziomu emisji 

dwutlenku w gla o ok. 9,98%. Zakładana redukcja poziomu emisji w roku docelowym 

(2020) wyniesie 1508,99 Mg, za  zu ycie energii zostanie zmniejszone szacunkowo  
o 3374,5 MWh, tj. ok. 9,4% warto ci bazowej. Źo celów strategicznych żminy nale y 
równie  zapewnienie wzrostu udziału odnawialnych ródeł energii na potrzeby 
ogrzewania pomieszczeń i produkcji energii elektrycznej, szacuje si , i  do roku 2020 
nastąpi zwi kszenie wykorzystania odnawialnych ródeł energii o 0,79%  

w stosunku do roku bazowego. 

Z uwagi na to, i  żmina Moskorzew jest wskazana jako gmina, w której szczególno ci 
powinny być prowadzone działania naprawcze, celem realizacji Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej jest równie  redukcja zanieczyszczeń powietrza o 9,97% w stosunku do 
roku bazowego, tj.: PM2,5 – redukcja o 17,7 Mg/rok, PM10 – redukcja o 17,3 Mg/rok 

oraz beznzo(a)piren) – redukcja o 0,0006 Mg/rok. 

Zakładany cel mo na zrealizować jedynie poprzez systemowe działania władz 
samorządowych w zakresie zwi kszenia efektywno ci wykorzystania energii, 
wykorzystania odnawialnych ródeł energii oraz edukacji społecznej. 
 

1.2. Cele szczegółowe 

 Wzrost liczby budynków komunalnych, mieszkalnych, u yteczno ci publicznej 
obj tych termomodernizacją. 

 Rozwój i poprawa jako ci ciepłownictwa, przede wszystkim nowoczesnych 

ródeł ciepła, 

 Ograniczenie „niskiej emisji” z mieszkalnictwa.  

 Wzrost wykorzystania OZE w gospodarstwach indywidualnych, 

przedsi biorstwach oraz obiektach u yteczno ci publicznej.  
 Wzrost liczby zmodernizowanych systemów grzewczych i wprowadzonych 

w tym zakresie technologii wykorzystujących odnawialne ródła energii.  
 Modernizacja o wietlenia ulicznego.  

 Modernizacja o wietlenia w budynkach u yteczno ci publicznej.  
 Kształtowanie wiadomo ci ekologicznej mieszkańców gminy w zakresie 

zanieczyszczeń powietrza, efektywno ci energetycznej i OZź. 
 Ograniczenie zu ycia i kosztów energii u ywanej przez odbiorców.  
 Poprawa bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego. 

2. Stan obecny Gminy Moskorzew 

2.1. Poło enie geograficzne 

żmina Moskorzew poło ona jest w zachodniej cz ci województwa 
wi tokrzyskiego przy granicy z województwem ląskim, na południowym krańcu 

powiatu włoszczowskiego, na obszarze Niecki Włoszczowskiej. Na obszarze gminy 
swoje ródła ma Biała Nidy i jej dopływ Kwilinka. Przez terytorium żminy przebiega 
wa na droga krajowa 78 z Chmielnika do przej cia granicznego w Chałupkach, 
odchodzi od niej sieć dróg powiatowych. Przez żmin  przebiegają dwa wa ne szlaki 
turystyczneŚ szlak ko ciuszkowski oraz rowerowy szlak „Miejsca Mocy”. 
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żmina Moskorzew zajmuje obszar 71,29 km², w jej skład wchodzi 13 sołectw.  rednia 
wielko ć gospodarstwa indywidualnego wynosi 6,4 ha. Gmina stanowi 7.87% 

powierzchni powiatu. 

 

Rysunek 1. Usytuowanie gminy Moskorzew w obr bie województwa wi tokrzyskiego. 
 

 
 

Rysunek 2a. Poło enie gminy Moskorzew 



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ  DLA GMINY MOSKORZEW 

 

26 

 

 

 

Rysunek 2b. Poło enie gminy Moskorzew 

 

 

 

W skład gminy wchodzą nast pujące wsie:  

• Chebdzie  

• Chlewice  
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chebdzie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chlewice_%28wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie%29
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• Chlewska Wola  

• Dalekie  

• Damiany  

• Źąbrówka  

• Jadwigów   

• Lubachowy  

• M karzów  

• Moskorzew  

• Perzyny  

• Przybyszów  

• Tarnawa-żóra. 
 

  

Rysunek 3. Przebieg dróg przez Województwo wi tokrzyskie 

 
 

Źródło: Mapa sieci drogowej, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. 

http://www.szdw.kielce.com.pl/images/siec.gif 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chlewska_Wola
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dalekie_%28wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Damiany_%28wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85br%C3%B3wka_%28gmina_Moskorzew%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jadwig%C3%B3w_%28powiat_w%C5%82oszczowski%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubachowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C4%99karz%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Moskorzew
https://pl.wikipedia.org/wiki/Perzyny_%28wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przybysz%C3%B3w_%28wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tarnawa-G%C3%B3ra
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2.2. Budowa geologiczna 

Pod wzgl dem geologicznym gmina zajmuje centralną cz ć podłu nego 
zagł bienia zwanego Niecką Miechowską, wypełnionego osadami kredy mią szo ci do 
ok. 2000m. W podło u Niecki Miechowskiej wyst pują utwory jury, triasu i paleozoiku. 

Najstarszymi utworami paleozoiku napotkanymi na południowy wschód od Chlewskiej 
Woli są piaskowce i wapienie ordowiku. Na nich zalegają łupki ilaste syluru, 
piaskowce, kwarcyty, mułowce i wapienie dewonu oraz wapienie, mułowce, zlepieńce  
i dolomity permu.  

Powy ej wymienionych utworów zalega kilkusetmetrowej mią szo ci seria osadów 
triasu (dolomity, mułowce, iłowce), a jeszcze wy ej utwory jury (piaskowce, iłowce, 
mułowce i wapienie).  
Na utworach jury zalegają piaskowce kredy dolnej i odsłaniające si  miejscami na 
powierzchni osady kredy górnej reprezentowane przez piaskowce, wapienie margliste  
i margle oraz piaskowce wapniste z wkładkami margli piaszczystych, wapienie 
piaszczyste i opoki.  

Wychodnie osadów kredy górnej znajdują si  głównie w zachodniej, 

południowej i wschodniej cz ci gminy. 
Bezpo rednio na kredzie zalegają utwory czwartorz du reprezentowanego przez piaski 
ró noziarniste miejscami przewiane w wydmy oraz gliny zwałowe w przypadku 
czwartorz du starszego oraz piaski, mady i torfy charakterystyczne dla czwartorz du 
młodszego. żliny zwałowe zajmują niewielkie płaty rozlokowane w ró nych cz ciach 
gminy. 

Na terenie gminy brak jest udokumentowanych i zbilansowanych surowców 
mineralnych.  

Surowcami mineralnymi, które mogą stanowić potencjalnie przedmiot zainteresowania 

gospodarczego mogą być wyst pujące na terenie gminy skały krzemionkowe lu ne, 
skały w glanowe, skały ilaste i torfy. 
Skały krzemionkowe lu ne w postaci piasków eolicznych oraz piasków akumulacji 
wodnolodowcowej i rzecznej zajmują znaczną cz ć powierzchni gminy. 
Wyst pujące w postaci wydm piaski w Źąbrówce – Zagórze, w okolicach Tarnawej 
żóry i Chlewskiej Woli mogą mieć znaczenie lokalne przy wykorzystaniu  
w budownictwie miejscowej ludno ci. 
Do chwili obecnej brak jest udokumentowanych złó  piasku. 
Istniejące odkrywki piasków grupują si  w rejonie Chlewic, Chlewskiej Woli  
i Tarnawej żóry. 
Ogółem zinwentaryzowano 20 punktów eksploatacji, z których wi kszo ć jest 
eksploatowana okresowo i w małych ilo ciach przez wła cicieli działek.  
Skały w glanowe wyst pują płytko głównie w zachodniej, południowej i wschodniej 
cz ci gminy w rejonach M karzów – Tarnawa żóra, Moskorzew – Chebdzie  

i Chlewska Wola – Chlewice. Skały te nie były dotychczas przedmiotem 
zainteresowania przemysłu, a to głównie z uwagi na wyniki badań fizyko – 

chemicznych utworów kredy m.in. z okolic Moskorzewa wykazujące słabą przydatno ć 
tego surowca do produkcji cementu i elementów płytowych. Dawniej sporadycznie 

eksploatowano kamień do budowy domów i dróg. 
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Surowiec do produkcji ceramiki budowlanej stanowią gliny piaszczyste zawierające 
widoczne ziarna i okruchy kwarcu, granitów, piaskowców i margli. Mo liwo ć 
wykorzystania zlokalizowanych w okolicach Chlewic glin zwałowych potwierdza 
opinia Zakładu Usług żeologicznych i Technologicznych w Kielcach z 1969 r. 

 

2.3. Ukształtowanie terenu 

W  wietle podziału fizjograficznego województwa gmina Moskorzew le y 
w  obr bie Niecki Włoszczowskiej w  rejonie secemińskim. Przewa a tu rze ba 
niskofalista (75%). Warunki wodne są rednio korzystne, przewa a opadowy typ 
gospodarki wodnej gleb. 

 W  strukturze u ytkowania grunty orne zajmują 54,5%, a  u ytki zielone 11,6% 
u ytków rolnych. Lesisto ć jest wy sza od redniej województwa i  wynosi 27,8%. 

Zró nicowanie gleb w  tym regionie jest znaczne. Przewa ają tu gleby kompleksów 
ytnich z  udziałem kompleksu pszennego dobrego. W  kompleksach ytnich wyst pują 

gleby pseudobielicowe i  brunatne wyługowane wytworzone z  piasków całkowite lub 
na wapieniach wzgl dnie glinach. W  kompleksie 2 prawie wyłącznie wyst pują 
r dziny kredowe rednie i  ci kie, zlokalizowane głównie w  gminie Moskorzew 

i  sąsiedniej gminie Secemin. R dziny wykazują dobry stopień kultury, pozostałe gleby 
- redni i  niski. W  strukturze zasiewów zbo a zajmują 62%, ziemniaki 14,7% 

powierzchni gruntów ornych. Uzyskane plony zbó  wahają si  od 3,1 do 3,4 t/ha. 

Żalisty charakter powierzchni gminy wpływa na pogorszenie warunków 
agroklimatycznych. redni indeks pogodowy dla pszenicy wynosi 29,6 i  jest ni szy od 
redniej dla województwa 30,1 (cz stochowskie). Lepsze warunki klimatyczne znajduje 

tu yto. Indeks dla yta dochodzi tu do 30,5 q/ha. Warunki agroklimatyzcne dla 
j czmienia jarego i  owsa są na poziomie redniej wojewódzkiej (30,4 q/ha). 
Agroklimat dla ziemniaków kształtuje si  na poziomie rednich warto ci krajowych. 
Spo ród wszystkich upraw najlepsze warunki znajduje tu koniczyna czerwona. redni 
wska nik dla województwa wynosi 42,9 q/ha, a  dla gminy Moskorzew wynosi 41,0 

q/ha. Wska niki pogodowe dla poplonów cierniskowych są ni sze od redniej dla 
Polski o  0,5q. Źla gminy Moskorzew wynosi 12,4 q/ha. Wska nik ogólny, ujmujący 
cało ciowo wszystkie uprawy, nie jest zbyt wysoki - wynosi 32,7 q/ha - rednia dla 
województwa 33,5 q/ha. 

2.4. Demografia 

Na terenie gminy Moskorzew w  2014 roku mieszkało 2760 osób. Z  podanej liczby 

mieszkańców 13293 (50,5%) stanowią m czy ni, za  1367 (49,5%) - kobiety. 

Przeci tna liczba mieszkańców w  2014 roku na 1 km  wynosiła 38 osób. 
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Tabela 1. Struktura ludno ci w  gminie Moskorzew.   

 OżÓŁźM 

Ogółem 2811 

wiek przedprodukcyjny  447 

wiek produkcyjny  1658 

wiek poprodukcyjny  655 

 

2.5.  Gospodarka 

Na terenie gminy Moskorzew działalno ć gospodarczą prowadziło 68 podmiotów (wg 
ewidencji na dzień 31.12.2014 r.) 

 Najwi ksza koncentracja działalno ci gospodarczej wyst puje 
w  miejscowo ciachŚ 
Moskorzew  -  11,6 %   

Chlewice  -  27,2 %   

Tarnawa żóra  -  9 %. 

 

Wa niejsze przedsi biorstwa działające na terenie gminy MoskorzewŚ 
1.  Firma transportowa, A. Podgórski Chlewice - przewóz w gla, materiałów 

budowlanych, 

2.  Mechanika pojazdowa, K. żruca, Chlewice ul. Partyzantów 31 - usługi  
w  zakresie blacharstwa, lakiernictwa samochodowego 

3.  Bogumiła Wiekiera, Moskorzew 77 - usługi w  zakresie protetyki 

4.  żrzegorz Ko lik, Moskorzew 32  -  usługi weterynaryjne 

5.  Andrzej Wroński, Lubachowy 67  -  usługi weterynaryjne 

6.  Zdzisław Ź bski, zam. Szczekociny ul. Polna 55  -  prowadzi produkcj  okien 
i  drzwi z  PCV. Wpis do działalno ci gospodarczej jest zarejestrowany w  UMiG 

Szczekociny, a  działalno ć jest poszerzona na teren gminy Moskorzew (Lubachowy 

3). 

2.6.  Mieszkalnictwo 

Na koniec roku 2014 w żminie Moskorzew zarejestrowanych było 1057 mieszkań. Do 

u ytku w analizowanym orku oddano 5 nowych mieszkań (gospodarstw 
indywidualnych).Przeci tna powierzchnia mieszkaniowa na jednego mieszkańca 
wynosi 81 m

2
. 

2.7.  Klimat i rodowisko przyrodnicze        

 rednio roczna temperatura powietrza wynosi 7,5 ºC, amplituda roczna waha si  
w  granicach 21 - 23ºC. Minimum temperatury przypada na styczeń -3ºC, maximum na 
lipiec 17,6ºC. Ostatnie przymrozki wiosenne wyst pują w  drugiej połowie kwietnia, 
a  pierwsze przymrozki jesienne przypadają na drugą dekad  pa dziernika. 
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 Ze wzgl du na charakter omawianego obszaru suma rocznych opadów jest 
znaczna i  waha si  w  granicach 615 - 650 mm. Roczny rozkład opadów jest 
charakterystyczny dla klimatu kontynentalnego - maximum opadów przypada na 
miesiące letnie, a  szczególnie na lipiec. rednia długo ć zalegania pokrywy nie nej 
utrzymuje si  w  granicach 60 - 80 dni, a  w  poszczególnych miesiącach jest 
nast pującaŚ listopad 2,6 cm,  grudzień 13,8 cm, styczeń 23,2 cm, luty 19,0 cm 
i  marzec 12,8 cm. W  okresie zimy pokrywa nie na cz sto zanika co niekorzystnie 
wpływa na przezimowanie ozimin. 
 Wilgotno ć wzgl dna powietrza najwy sze warto ci osiąga w  chłodnej porze 
roku (listopad - luty 85 - 88%) najni sze za  latem (maj, czerwiec, lipiec 71 - 78%). 

Z  wilgotno cią wzgl dną związane jest powstawanie mgieł, które cz ciej wyst pują 
w  zimie. rednia roczna suma dni z  mgłą wynosi 28,5 z  czego na okres od listopada 

do lutego przypada 18,6 dni. 

 Najwi ksze zachmurzenie przypada na miesiące listopad, grudzień i  luty, 

najmniejsze za  na - styczeń i  wrzesień. Przewa ają wiatry zachodnie (18,8%) 
z  udziałem wiatrów południowo-zachodnich (17,8%). Wiatry północno-wschodnie 

wyst pują w  okresie zimy (12,5%). Wyst powanie cisz jest do ć wysokie, wynosi 
22,4% obserwacji. 

Początek okresu gospodarczego       -       12 - 17 III 

Koniec roku gospodarczego             -       22 XII 

Początek okresu wegetacyjnego       -       2 IV 

Koniec okresu wegetacyjnego          -       1 XI 

rednia długo ć okresu wegetacyjnego                 212 dni 
 

W gminie przebiegają dwie wa ne granice obszarów wymagających szczególnej 
ochrony, wła ciwego zagospodarowania przestrzennego i antropogennego u ytkowania 
przestrzeni przyrodniczej. 

W skali gminy, a tak e rejonu są toŚ 
- strefa wododziałowa i ochrony zlewni Białej Nidy, które chroniąŚ prawo wodne, 

prawo ochrony rodowiska, ustawa o ochronie gruntów rolnych i le nychś  
z cytowanych unormowań wynika, e najodpowiedniejszym byłoby 
u ytkowanie le ne i cz ciowo rolnicze („nakładają” si  tu tak e obszary 
chronionych wysokiej jako ci gleb), 

- obszary ochrony zasobów wód podziemnych, wyznaczają ograniczenia 
u ytkowania terenu w zakresie gospodarki wodno – ciekowej (zrzutu cieków 
do wód i ziemi), chemizacji rolnictwa, komunikacji i związanych z nią 
zanieczyszczeń, sposobu nawo enia gleb (ograniczenia gnojowicowania), 
bez ciołowych form hodowlanych, gospodarki odpadami komunalnymi  

i przemysłowymi, eksploatacji surowców naturalnych. 
   Doliny Nidy i Pilicy  to obszary niezwykle cenne przyrodniczo. Nową formą 

ochrony przyrody, wprowadzaną od czasu wstąpienia Polski do Unii źuropejskiej jest 
Obszar Natura 2000, chroniący zagro one gatunki i siedliska mające znaczenie dla 
ochrony warto ci przyrodniczych całej źuropy. Obok takich rzek jakŚ Bóg, Biebrza, 
Łupawa, Słupia czy Rospuda, równie  Źolina Nidy i Źolina Pilicy stanowią fragmenty 
sieci Natura 2000. 
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Źolina Białej Nidy tworzy granice mi dzy Niecką Włoszczowską na północy,  
a znajdującym si  na południu Płaskowy em J drzejowskim, Wzdłu  doliny w biegu 
rzeki i jej dopływów zlokalizowane są liczne stawy hodowlane. 
Obszar Biała Nida stanowi interesujący z przyrodniczego punktu widzenia zespół 
podmokłych siedlisk łąkowych i le nych oraz licznych stawów rybnych. W regionie 
wi tokrzyskim Źolina Białej Nidy to jeden z obszarów najbogatszych w siedliska 

przyrodnicze z załącznika I Źyrektywy Siedliskowej (14 typów). Niemal wszystkie są 
dobrze i bardzo dobrze zachowane, stanowią miejsce bytowania dla wielu rzadkich 
gatunków ro lin i zwierząt. Biała Nida jest łącznikiem pomi dzy rzeką Nidą a rzeką 
Pilicą, a zatem jest to ciąg łączący znaczące korytarze ekologiczne. Ostoja Źolina Białej 
Nidy to obszar wyst powania bardzo dobrze zachowanych zbiorowisk lasów 
bagiennych, głównie ł gów olszowo-jesionowych. Są to jedne z najlepiej zachowanych 
lasów ł gowych w województwie wi tokrzyskim z obecno cią gatunków chronionych 
i górskich. 

Źolina żórnej Pilicy poło ona jest w Krainie wi tokrzyskiej, w okr guŚ 
Włoszczowsko-J drzejowskim. Żlora ma tu charakter przej ciowy. Wyst pują w niej 
du e, w wi kszo ci naturalne kompleksy le ne (grądy, lasy mieszane wie e i wilgotne 
oraz w dolinach rzecznych lasy ł gowe i olsy). Meandrująca rzeka Pilica, której 
towarzyszą liczne starorzecza, tworzy malowniczą dolin . Wzdłu  koryta ciągną si  
g ste zaro la wierzbowe, oraz lasy nadrzeczne, o silnie zró nicowanych drzewostanach, 
którym towarzyszą podmokłe łąki, charakteryzujące si  du ą ró norodno cią 
biologiczną, bogactwem fauny i flory, zwłaszcza gatunków związanych z siedliskami 
wilgotnymi. Cz sto wyst pują tu bagna i torfowiska. Ich powierzchnia systematycznie 
si  kurczy w wyniku naturalnych zmian sukcesyjnych oraz zabiegów melioracyjnych. 

 

 2.8. Wody powierzchniowe i podziemne 

 

Obszar gminy le y w dorzeczu dwóch rzekŚ zachodnia niewielka cz ć gminy 
w dorzeczu rzeki Pilicy i pozostała przewa ająca cz ć gminy w dorzeczu rzeki Białej 
Nidy. Obie rzeki są lewymi dopływami Wisły. Teren gminy odwadniany jest za 

po rednictwem cieków stanowiących dopływy do wymienionych rzek z których 
najwi ksze to Kwilinka i bezimienny wypływający spod Tarnawej żóry dopływ Pilicy.  

Stan czysto ci ródłowego odcinka Nidy w klasyfikacji fizyko – chemicznej odpowiada 

klasie III. Korzystniejsze wyniki odnotowano w ocenie bakteriologicznej (II klasa). 

Zanieczyszczenie wód wyra one wzrostem st enia zawiesiny, azotynów i miana Coli 
pochodzi głównie ze spływów powierzchniowych. 
Uzupełnieniem układu strug i strumieni jest szereg drobnych oczek wodnych oraz 

stawów rybnych w dolinie rzeki Białej Nidy i rzeki Kwilinki. 

Według mapy hydrologicznej Polski obszar gminy nale y do regionu nidziańskiego. 
żłównie u ytkowe poziomy wodono ne wyst pują w skałach mezozoicznych. 

 ródłem zaopatrzenie w wod  jest przede wszystkim poziom związany z utworami 
kredy górnej. Poziom uzupełniający stanowią piaszczyste i wirowe czwartorz dowe 
warstwy wodono ne.  
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Podstawowy poziom szczelinowy wyst pujący przewa nie na gł boko ci do 20m, 
związany z utworami kredy górnej umo liwia uzyskanie wydajno ci do kilkudziesi ciu 
m

3/h i spełnia kryteria żłównych Zbiorników Wód Podziemnych (żZWP).  

Przewa ający obszar gminy le y ponad zbiornikiem żZWP – Niecka Miechowska SE, 

a niewielki fragment w rejonie Tarnawej żóry w granicach zbiornika żZWP – Niecka 

Miechowska NW. 

 

2.9.  Rolnictwo i le nictwo 

U ytki rolne w  gminie Moskorzew zajmują 4932 ha, co stanowi 63% powierzchni 
ogólnej, w  tym: 

 grunty orne - 4237 ha - 85% powierzchni u ytków rolnych 

 sady - 105 ha - 2% powierzchni u ytków rolnych 

 łąki - 393 ha - 7,9 % powierzchni u ytków rolnych 

 pastwiska - 197 ha - 3,9 % powierzchni u ytków rolnych 

 rowy melioracyjne - 13 ha - 0,2 % powierzchni ogólnej 
 stawy - 7 ha - 0,1 % powierzchni ogólnej 
 tereny zabudowane - 152 ha - 2,1 % powierzchni ogólnej 
Grunty chronione przepisami ustawy z  23.02.1995 o  ochronie gruntów rolnych 
i  le nych zajmująŚ 
 klasy bonitacyjne I  - III b stanowią 20,2 u ytków rolnych  
 klasy bonitacyjne IV - IV b stanowią 37,0 u ytków rolnych. 

 

Struktura agrarna i  własno ciowa ziemi 
 żłównym dysponentem ziemi jest sektor indywidualnych gospodarstw rolnych, 
który włada 4493 ha u ytków rolnych, co stanowi 63% ogólnej powierzchni gminy. 
Sektor prywatny tworzy 697 gospodarstw rolnych o  przeci tnym areale 6,4 ha. 
 

 Źrugą w  kolejno ci grupą u ytkowników ziemi są osoby fizyczne, których 
grunty nie wchodzą w  skład gospodarstw rolnych. żrupa ta dysponuje powierzchnią 
234ha, w  tym 186 ha u ytków rolnych i  realizuje produkcj  rolniczą głównie na cele 
samozaopatrzeniowe. 

Tabela 2. Procentowy udział poszczególnych klas ziemi w  ogólnym areale u ytków 
rolnych 

U ytki rolne                                  Klasy bonitacyjne    

 I   II III a   III b IV a   IV b V  VI a   

Grunty orne 100 % brak 0,4 8,5 14,2 20,5 17,9 18,6 19,9 

U ytki zielone 100 
% 

brak brak brak brak 29  41 30 

żrunty zmeliorowane zajmują 352,1 ha w  tym 34,8 ha gruntów ornych i  297,8 

ha u ytków zielonych, lasów 19,5 ha. Nadzór nad urządzeniami melioracyjnymi 
sprawuje Wójt żminy Moskorzew. 
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Tabela 3. Powierzchnia indywidualnych gospodarstw rolnych wg rodzajów 
u ytków w  gospodarstwie (udział %) 

 Grunty 

ogółem 

U ytki 
rolne 

Grunty 

orne 

Sady Łąki Pastwiska Grunty 

le ne 

Pozostałe 
grunty 

Gmina 7129 4493 

(63,0) 

3872 

(54,3) 

98 

(1,4) 

350 

(4,9) 

173 

(2,4) 

1982 

(27,8) 

654 

(9,1) 

Wojewódz
two 

1167234  

(62,7) 

 

(48,3) 

 

(1,8) 

 

(9,3) 

 

(3,3) 

 

(27,7) 

 

(9,6) 

 

Tabela 4. Struktura produkcji zwierz cej w  gospodarstwach indywidualnych – 

w  szt. i  w  przeliczeniu na 100 ha u ytków rolnych 

 krowy Trzoda 

chlewna 

owce konie drób 

Gmina 1090 

(24,3) 

4236 

(94,3) 

153 297 12800 

Województwo (43) (59,7)    

 

2.10. System wodociągowy i kanalizacyjny 

       żmina Moskorzew jest zwodociągowana w  około 57%. Pierwszy odcinek 

o  długo ci 1084 m powstał w  1987 roku w  miejscowo ci Źąbrówka – jest to główne 
uj cie wody, drugie zlokalizowane jest w Moskorzewie w 2010 oddano 9060 m sieci 

Moskorzew, a w 2011 20982m w miejscowo ci Damiany oraz Chlewice.

 Administratorem sieci wodociągowej na terenie gminy jest Włoszczowski 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

 

 Gmina Moskorzew do chwili obecnej nie posiada kanalizacji ani oczyszczalni 

cieków. cieki są odprowadzane indywidualnie przez mieszkańców gminy do 
zbiorników przydomowych (szamb), a ponadto oczyszczane są w przydomowych 
oczyszczalniach cieków, których jest 56 na terenie gminy. 

2.11. Gospodarka odpadami 

Zasady utrzymywania czysto ci i  porządku na terenie gminy Moskorzew reguluje 
Uchwała Nr XXIV/118/12 Rady żminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012 r.  
w sprawieŚ szczegółowego sposobu i zakresu wiadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od wła cicieli nieruchomo ci i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczenie przez wła ciciela nieruchomo ci opłat  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 żmina Moskorzew nie posiada własnego składowiska odpadów. Odpady 

komunalne są odbierane przez firmy z którymi podpisano stosowne umowy,  
w zale no ci od rodzaju odbieranego odpadu. 

http://www.bip.moskorzew.pl/upload/img812.pdf
http://www.bip.moskorzew.pl/upload/img812.pdf
http://www.bip.moskorzew.pl/upload/img812.pdf
http://www.bip.moskorzew.pl/upload/img812.pdf
http://www.bip.moskorzew.pl/upload/img812.pdf
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2.12. Zaopatrzenie w energi  elektryczną 

Przez teren gminy Moskorzew, na kierunku północno - wschodnim i  południowo - 

zachodnim, przebiega jedna napowietrzna linia energetyczna o  napi ciu 220 KV 
Ło nice - Kielce, która nie jest jednak związana w  sposób bezpo redni z  systemem 

elektroenergetycznym funkcjonującym na terenie gminy. 
 Zasilanie w  energi  elektryczną odbiorców z  terenu gminy odbywa si  poprzez 
system napowietrznych linii 15 KV doprowadzonych z  pobliskich stacji systemowych - 

GPZ 110/15 KV Szczekociny - Secemin. Rozwini ty z  linii magistralnych 15 KV 

system lokalnych napowietrznych linii 15 KV zasila 27 stacji transformatorowych 

15/0,4 KV, z  reguły napowietrzno - słupowych. Zasilanie odbiorców w  energi  
elektryczną odbywa si  napowietrznymi liniami napi cia niskiego, wyprowadzonymi 
z  istniejących stacji transformatorowych. Trasy tych linii prowadzone są z  reguły 
wzdłu  istniejących dróg i  zespołów zabudowy. Stan techniczny zasilania elektro - 

energetycznego gminy Moskorzew jest dobry.  

2.13. Zaopatrzenie w ciepło i gaz 

Na terenie gminy Moskorzew nie ma ciepłowni i  kotłowni komunalnych. 
Żunkcjonują pojedyncze kotłownie przy budynkach mieszkalnych oraz szkołach 
podstawowych.  

Na terenie gminy Moskorzew nie istnieje sieć gazownicza i  w najbli szym 
czasie nie planuje si  jej wybudować. Mieszkańcy gminy, w  coraz wi kszym stopniu, 
korzystają z  gazu bezprzewodowego rozprowadzanego przez dystrybutorów lokalnych. 

2.14. Mo liwo ci wykorzystania OZź 

Energia wiatru 

W przypadku obszaru Polski rze ba terenu tylko w stosunkowo niewielkim 

stopniu modyfikuje kierunek wiatru, który uzale niony jest przede wszystkim od 
kierunku przemieszczania si  mas powietrza. Nad Polską, tak jak w całej źuropie 

rodkowej przewa ają wiatry zachodnie (SW, w i NW). Szczególnie wyra na jest ta 
przewaga w zachodniej i rodkowej cz ci kraju. Wiatry zachodnie stanowią 40-55% 

wszystkich obserwacji, wiatry wschodnie 15-30%, a wiatry południowe 10-15%. 

Proporcje poszczególnych wiatrów są zmienne w ciągu roku. Latem obserwuje si  
wyra ną przewag  wiatrów z kierunku zachodniego i północno-zachodniego. Zimą 
dominują wiatry południowo-zachodnie, cz ciej te  wyst pują wiatry ze sektora 
wschodniego. 

Wiatry ze sektora północnego zimą, najcz ciej są notowane w górach 
(Kasprowy Wierch ponad 30%). w Polsce ich frekwencja waha si  od 10 do 15%. 
w półroczu letnim cz sto ć wiatrów północnych tylko lokalnie przekracza 25%  
(w rejonie źlbląga, Torunia, Ostroł ki, Puław, Raciborza). redni roczny udział 
omawianych wiatrów na terenie Polski nie osiąga 30%. 

Wiatry wschodnie wyst pują cz ciej zimą (do 25%) ni  latem (do 15%). 
Najcz ciej notowane są na Nizinie Szczecińskiej oraz w rejonie Gorzowa Wlkp., 
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Torunia i Łodzi. rednio dla obszaru całego kraju wiatry wschodnie wyst pują 

z cz stotliwo cią 5-25%.  

Wiatry południowe cz stsze są w zimie ni  w lecie. Źla obszaru całego kraju ich 
rednia cz stotliwo ć wynosi od 10-15% na Wy ynie Krakowsko-Cz stochowskiej do 

ok. 30% na Pobrze u Słowińskim, w północnej cz ci Pojezierza Mazurskiego, żórach 
wi tokrzyskich, Bieszczadach oraz południowo-wschodniej cz ci Niziny ląskiej.  

Wiatry zachodnie dominują we wszystkich porach roku na obszarze całego 
kraju. Cz ciej notuje si  je jednak latem (od 25% w obszarach górskich do 40% na 
Źolnym ląsku, we wschodniej cz ci Niziny Wielkopolskiej i zachodniej cz ci 
Niziny Mazowieckiej, w Kotlinie Sandomierskiej, na Wy ynie Kieleckiej, w rejonie 

Białegostoku) ni  zimą (15% w Bieszczadach do 35% w okolicy Legnicy, Przemy la 

i Chojnic).  

Pr dko ci wiatru w Polsce związane są lokalnymi warunkami. Najistotniejszym 
czynnikiem jest orografia, np. w kotlinach ródgórskich rednie pr dko ci wiatru cz sto 
wyra nie ró nią si  od pr dko ci wyst pujących na terenach z nimi sąsiadujących. 
Podobnie, w obszarach dolinnych, w zale no ci od orientacji tych form, mogą być 
notowane pr dko ci wiatru znacząco odbiegające od rednich pr dko ci obszarów 
przyległych. Charakterystyczna orografia obszarów górskich warunkuje te  
powstawanie wiatrów lokalnychŚ fen, halny, wiatr ryterski, wiatr rymanowski a tak e 
cyrkulacji górsko – dolinnej o cyklu dobowym. Wa nym czynnikiem jest te  
sąsiedztwo du ych zbiorników wodnych (na styku lądu z morzem oraz w 35 

kilometrowym pasie wybrze a wielkich jezior) oraz pokrycie terenu.  
rednia pr dko ć wiatrów w Polsce jest stosunkowo niska. Najwi cej jest 

wiatrów o pr dko ciach oscylujących w granicy 5 m/s. Najwi ksze pr dko ci wiatru 
wyst pują w zimie (styczeń – powy ej 4 m/s) a najmniejsze w lecie (sierpień - 2.8 m/s). 

Najwy sze pr dko ci wiatru są charakterystyczne dla wybrze a Morza Bałtyckiego 

i wy szych partii obszarów górskich. W pozostałych obszarach rednie pr dko ci wiatru 
wynoszą mi dzy 2 a 4 m/s. Cisze i pr dko ci wiatru do 2 m/s najcz ciej wyst pują 

w kotlinach ródgórskich oraz rzadziej na nizinach i w cz ci pojezierzy. Wiatry silne, 
czyli o pr dko ciach rz du 10 m/s i wy szych notowane są rzadko, najcz ciej na 
Pojezierzu Kaszubskim, w rejonie Suwałk, Poznania oraz na obszarach górskich. 
Sporadycznie silne wiatry pojawiają si  te  w rodkowej cz ci Pojezierza 
Pomorskiego, na zachodnim skraju Niziny Wielkopolskiej oraz Niziny ląskiej, na 
Wy ynie Małopolskiej oraz w rejonie najwy szych szczytów górskich. Wiatry bardzo 
silne (powy ej 15 m/s) wyst pują na obszarach górskich oraz na Pobrze u Słowińskim 

i w rejonie uław. Na nie ce na przykład dni z takimi wiatrami jest w ciągu roku 
ponad 200, a na Kasprowym Wierchu około 190 (T. Nied wied , J. Paszyński, 1994). 
żeneralnie pr dko ć wiatru zwi ksza si  w miar  wzrostu wysoko ci, szczególnie 
wyra ny wzrost pr dko ci notuje si  powy ej granicy lasu.  

Oprócz ogólnej cyrkulacji atmosfery na pr dko ć i kierunki wiatrów mają 
wpływ czynniki lokalne, niezale ne od szeroko ci geograficznej. Ró nice w zdolno ci 
przejmowania i oddawania ciepła przez lądy i morza wpływają na tworzenie si  oraz 
przemieszczanie mas powietrza. 

             Szorstko ć terenu, to parametr, który okre la mo liwo ć tłumienia wzrostu 
pr dko ci wiatru przez przeszkody terenowe (naturalne bąd  sztuczne). Z punktu 
widzenia energetyki wiatrowej, otwarte, niczym nie przysłoni te tereny są najbardziej 
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atrakcyjne. Teren o niskiej klasie szorstko ci (otwarty, ubogi w wysoką ro linno ć 

i zabudowania) gwarantuje w miar  jednostajne ruchy mas powietrza, brak turbulencji 
a co za tym idzie, wi ksze i pewniejsze zasoby energetyczne wiatru. Szorstko ć terenu 
odgrywa w wyborze lokalizacji pod elektrowni  wiatrową du ą rol , ma bowiem wpływ 
na rozkład pr dko ci wiatru wraz z wysoko cią (im wi ksza szorstko ć terenu tym 
wi kszy wzrost pr dko ci wraz z wysoko cią). 

Analizując dany obszar pod kątem mo liwo ci lokalizowania du ych 
przemysłowych elektrowni wiatrowych o mocach rz du setek kilowatów bąd  kilku 
megawatów, nale y wziąć pod uwag  pr dko ci wiatru wyst pujące na wysoko ciach 
od kilkudziesi ciu do ponad 120 metrów nad poziomem terenu. Wówczas trzeba mieć 
pewno ć, e wraz ze wzrostem wysoko ci wie y, na której zainstalowana mo e być 
potencjalna turbina, w sposób znaczący wzrasta równie  pr dko ć wiatru.  
           Źu a szorstko ć terenu znacznie ogranicza pr dko ć wiatru, a co za tym idzie 

ilo ć energii mo liwej do uzyskania z przepływu mas powietrza. Z punktu widzenia 
efektywno ci energetycznej zasadnym jest wi c lokalizowanie zespołów elektrowni 
wiatrowych na terenach o niskiej klasie szorstko ci – terenach pól uprawnych, czy łąk, 
z dala od wysokich zabudowań i lasów. 

Na terenie województwa wi tokrzyskiego (wg analizy mapy zasobów energii 

wiatrowej Instytutu Meteorologii i żospodarki Wodnej) istnieją korzystne warunki 
rozwoju energetyki wiatrowej, szczególnie na terenach wy ej poło onych. W ostatnich 
latach nastąpił zdecydowany wzrost zainteresowania energią wiatrową. Powstają kilku 
wiatrakowe „farmy” ale i pojedyncze wiatraki gromadzące energi .  
         źlektrownie wiatrowe jako urządzenia wysokie (do 150m), o kolorze 

kontrastowym w stosunku do tła nieba oraz powierzchni ziemi z ro nymi formami jej 
u ytkowania, w dodatku poruszające si , wpływają na krajobraz. Ponadto w wskutek 
uderzeń wirnika giną ptaki osiadłe w okolicach elektrowni i migrujące w jej 
sąsiedztwie. Ptaki w drują jednak zwykle na wysoko ci powy ej 150 m, czyli wi kszej 
ni  wysoko ć powszechnie budowanych elektrowni wiatrowych. 
         

Energia słoneczna 

Polska nie jest krajem uprzywilejowanym pod wzgl dem mo liwo ci 
wykorzystania energii słonecznej ze wzgl du na poło enie na stosunkowo du ej 
szeroko ci geograficznej, w której promieniowanie słoneczne jest mniej intensywne, 
szczególnie w okresie jesienno – zimowym, kiedy to przypada sezon grzewczy. Z tego 

wzgl du w polskich warunkach uzasadnione jest wspomaganie energią słoneczną 
jedynie produkcji ciepłej wody u ytkowej, bowiem energi  słoneczną warto 
pozyskiwać tylko w sezonie ciepłym. Najwi ksza efektywno ć kolektorów słonecznych 
przypada na okres od kwietnia do wrze nia i to wła nie w tym okresie ich 

wykorzystanie jest najbardziej opłacalne, choć mo na ich u ywać przez cały rok. 
Nawet, je li ogrzeją one wod  tylko o kilka stopni, to generowane są oszcz dno ci. 

Zaletą wykorzystania energii słonecznej jest brak jej negatywnego 
oddziaływania na rodowisko. Trudno ć wykorzystania tego ródła energii wynika za  

z dobowej i sezonowej zmienno ci promieniowania słonecznego. Źo wad nale y tak e 
mała g sto ć dobowa strumienia energii promieniowania słonecznego. 
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źnergi  słoneczną wykorzystuje si  przetwarzając ją w inne u yteczne formy, 
a wi c w energi Ś cieplną – za pomocą kolektorówś elektryczną – za pomocą ogniw 
fotowoltaicznych. 

W Polsce wykorzystanie paneli fotowoltaicznych w układach zasilających jest 
ograniczone jedynie do specyficznych zastosowań, na ogół tam, gdzie ze wzgl du na 
małą moc odbiornika doprowadzenie sieci elektroenergetycznej jest mało opłacalne. 
Najcz ciej są wi c stosowane do zasilania znaków ostrzegawczych i reklam. 

          W województwie wi tokrzyskim generalnie istnieją dobre warunki do 

wykorzystania energii promieniowania słonecznego przy dostosowaniu typu systemów  
i wła ciwo ci urządzeń wykorzystujących t  energi  do charakteru, struktury i rozkładu  
w czasie promieniowania słonecznego. Na terenie całego województwa istnieją 
podobne mo liwo ci wykorzystania tego ródła energii jednak e dotychczas energia 
słoneczna jest wykorzystywana jedynie przez indywidualnych inwestorów. 
Na terenie omawianego obszaru energia słoneczna jest wykorzystywana w bardzo 
niewielkim stopniu przez indywidualnych inwestorów. 

Z analizy danych wynika, e najni szy koszt wytworzenia 1 kWh energii 
gwarantują kolektory słoneczne, dzi ki którym mo na zaoszcz dzić nawet do 70% 
kosztów energii przygotowania ciepłej wody u ytkowej oraz do 20% na potrzeby c.o. 

Ogniwa fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne pozostają równie  neutralne 
dla ludzi – nie emitują szkodliwego promieniowania, zanieczyszczeń powietrza, ani 
hałasu. Ponadto ocenia si , e ich monta  pozostanie bez wpływu na stan 

i funkcjonowanie chronionych siedlisk, ze wzgl du naŚ stosunkowo niewielką skal  
prac na etapie budowy (etap monta u nie b dzie wiązał si  z wycinką lasów oraz 
zmianą stosunków gruntowo – wodnych, które wpłyn łyby na chronione siedliska)ś 
brak wprowadzania do gruntu i do wód cieków o parametrach zagra ających 
obszarowi Natura 2000. 

 

Energia geotermalna 

Ze wzgl du na stosunkowo niskie temperatury wód geotermalnych 
wyst pujących na terenie województwa wi tokrzyskiego wykorzystanie ich do celów 
grzewczych wymaga zastosowania pomp ciepła (wysoko nakładowych urządzeń), 
a tak e współpracy z kotłowniami konwencjonalnymi dla dogrzewania wody sieciowej 
przy niskich temperaturach zewn trznych. Ciepło produkowane przez pompy mo e być 
w du ej cz ci pobierane z ogólnie dost pnego rodowiska cechującego si  
niewyczerpalnymi zasobami energii (np. grunt, cieki wodne, powietrze atmosferyczne), 

nie powodując przy tym jego degradacji. Ponadto pompy zapewniają wysoki komfort 
u ytkowania, nie wymagają codziennej obsługi, cechują si  cichą pracą i nie 

zanieczyszczają rodowiska w miejscu u ytkowania. Wad  pomp stanowią, 
wspomniane powy ej du e koszty inwestycyjne, zwykle znacząco wy sze od innych 
równowa nych systemów pozyskania energii. Ich wadą jest tak e niebezpieczeństwo 
ska enia rodowiska naturalnego freonami - w przypadku pomp spr arkowych – lub 

czynnikami stosowanymi w pompach absorpcyjnych (NH3, H2SO4, CH3OH itp.). Z 

tego wzgl du przed podj ciem decyzji o zainstalowaniu pompy ciepła nale y 
przeprowadzić staranną analiz  ekonomiczną uwzgl dniającą konkretne warunki 
u ytkowania układu, w którym znajduje ona zastosowanie. 
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W trakcie swojej prawidłowej pracy pompy ciepła nie b dą oddziaływały 
w adnym stopniu na wody powierzchniowe i podziemne, powietrze atmosferyczne 

oraz na powierzchni  ziemi i bioró norodno ć biologiczną, które spowodować mogłoby 
negatywne skutki w rodowisku. 

Spadek temperatury przypowierzchniowych partii gruntu w wyniku instalacji 

pomp ciepła mo e powodować jednak szkody w ekosystemach związanych ze 
rodowiskiem glebowym (skrócenie okresu wegetacyjnego, zubo anie szaty ro linnej). 

W związku z czym wpływ na rodowisko jest potencjalnie mo liwy, lecz ograniczony 
powierzchniowo i dlatego tez nie wymaga specjalnych unormowań w rozumieniu 

formalno-prawnym (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony rodowiska 
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó n. zm.)). W przypadku systemów otwartych zagro enie 
dla rodowiska ocenia si  jako minimalne, mo liwe do zaakceptowania 
i niewymagające rozbudowanych procedur prawnych ponad zakres obecnie 
obowiązujący. 
 

Energia wodna 

Polska jest krajem ubogim w wod , dlatego te  rozwój du ych elektrowni 
wodnych na jej terenie jest ograniczony. Mo liwy jest jednak wzrost ilo ci małych 
elektrowni wodnych (mikroelektrownie o mocy do 50 kW, minielektrownie o mocy 50 

kW – 1 MW, małe elektrownie o mocy 1 – 5 MW). 

Budowa elektrowni wodnych uzale niona jest od spełnienia szeregu wymogów 
wprowadzonych przepisami prawa, do których nale ą m.in. umo liwienie migracji ryb, 
je eli jest to uzasadnione warunkami lokalnymi, zapobieganie stratom ryb przy 

przej ciu przez turbiny elektrowni, ograniczenia w zakresie przekształcenia istniejącej 
rze by terenu i naturalnego układu koryta rzeki. Z tego wzgl du nie jest to ródło 
energii masowo wykorzystywane na terenie Polski i nale y stwierdzić, e tak e na 
terenie Gminy Moskorzew nie nale y si  spodziewać w najbli szym czasie masowego 
powstania elektrowni wodnych. 

           Energetyczne zasoby Gminy Moskorzew są znaczne z uwagi na wyst pującą tu 
sieć rzek,. Źo głównych zalet małych elektrowni wodnych nale y nie zanieczyszczanie 
rodowiska i mo liwo ć instalowania w licznych miejscach na małych ciekach 

wodnych, ponadto dają mo liwo ć znacznego obni enia kosztu produkcji energii 
elektrycznej. Wady małych elektrowniach wodnych toŚ 
- mo liwo ć niekorzystnego wpływu na yzno ć gleb w obszarze nadrzecznym, 
- mo liwo ć ujemnego wpływu na lokalne warunki klimatyczne, powodując 
powstawanie mgieł, 
- przegrodzenie koryta rzeki cz sto prowadzi do zamulenia zbiornika i erozji brzegów, 
mo liwo ć pogorszenia warunków samooczyszczania si  płynących wód i zmniejszenia 
zawarto ci w nich tlenu, utrudnienia swobodnego ruchu ryb. 
 

Energia z biomasy 

Pochodzenie biomasy mo e być ró norodne, poczynając od polowej produkcji 
ro linnej, poprzez odpady wyst pujące w rolnictwie, w przemy le rolno – spo ywczym, 
w gospodarstwach domowych, jak i w gospodarce komunalnej. Biomasa mo e równie  
pochodzić z odpadów drzewnych w le nictwie, przemy le drzewnym i celulozowo – 

papierniczym. Zwi ksza si  równie  zainteresowanie produkcją biomasy do celów 
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energetycznych na specjalnych plantacjachŚ drzew szybko rosnących (np. wierzba), 
rzepaku, słonecznika, wybranych gatunków traw. Wa nym ródłem biomasy są te  
odpady z produkcji zwierz cej oraz odpady z gospodarki komunalnej. 

Biomasa charakteryzuje si  niską g sto cią energii na jednostk  (transportowanej) 
obj to ci i z natury rzeczy powinna być wykorzystywana mo liwie blisko miejsca jej 
pozyskiwania. Jest zasobem ograniczonym. Nie mo na te  zapomnieć, e produkcja 
biomasy dla celów energetycznych jest konkurencją dla produkcji dla celów 
ywno ciowych – powoduje zmniejszenie jej zasobów bezpo rednio poprzez 

przeznaczanie plonów lub po rednio – przez zmniejszenie powierzchni upraw. Poza 

tym przeznaczenie powierzchni pod plantacje energetyczne niesie zagro enie dla 
bioró norodno ci i cz sto dla naturalnych walorów rekreacyjnych 

Biomasa z lasów  
Biomas  t  mo emy podzielić na drzewną, tzw. czystą (bez igliwia), w postaci zr bków 
tartacznych, papierniczych, trocin czy kory, oraz na „typowo” le ną, tzw. zieloną 
biomas  le ną, czyli pozostało ci pozr bowe w formie gał ziówki, balotów oraz 
zr bków le nych.  
Z jednego drzewa w wieku r bnym mo na uzyskać 54 kg drobnicy gał ziowej, 59 kg 
chrustu oraz 166 kg drewna pniakowego z korzeniami. Przyjmując rednio liczb  400 
drzew na 1 hektarze mo na uzyskać 111 t/ha drewna. 
Biomasa ze słomy i siana 

          Według „Małej źncyklopedii Rolniczej” słoma to dojrzałe lub wysuszone d bła 
ro lin zbo owychś okre lenia tego u ywa si  równie  w stosunku do wysuszonych 

łodyg ro lin strączkowych, lnu i rzepaku. Słoma jest najcz ciej u ywanym materiałem 
ciołowym. Stosuje si  ją w chowie wszystkich rodzajów zwierząt gospodarskich. 

Słoma stanowi materiał niejednorodny, o stosunkowo niskiej warto ci energetycznej 
odniesionej do jednostki obj to ci, szczególnie w porównaniu z konwencjonalnymi 

no nikami energii. Poza tym jest to paliwo zdecydowanie lokalne – ze wzgl du na niski 
ci ar (po sprasowaniu ok. 100 – 140 kg/m3) ekonomicznie uzasadniona odległo ć 
transportu nie przekracza 50-60 km. Pomimo tych niedogodno ci jest to surowiec, który 
przy zachowaniu pewnej staranno ci pozwala uzyskać znaczne ilo ci czystej, 
odnawialnej energii co roku. Potencjał słomy do wykorzystania energetycznego 
obliczono poprzez obni enie zbiorów słomy o jej zu ycie w rolnictwie.  

           Sianem nazywa si  zielone ro liny skoszone przed ukończeniem wzrostu 
i rozwoju oraz wysuszone w naturalnych warunkach do takiego stanu (15-17% wody), 

aby mo na je było bezpiecznie przechowywać. W bilansie zasobów siana na cele 
energetyczne uwzgl dniono areał z trwałych u ytków zielonych nieu ytkowanych. 
Zało ono ponadto, e redni plon suchej masy wynosi 4,5 t/ha. Nie brano tu pod uwag  
powierzchni nieu ytkowanych pastwisk, gdy  plon suchej masy jest trudny do 

pozyskania z tych terenów. 
          Na terenie Polski, ze wzgl du na uwarunkowania klimatyczne i glebowe, pod 

uprawy energetyczne mogą być wykorzystywane nast pujące ro linyŚ wierzba wiciowa 
(warto ć energetyczna 1 tony suchej masy drzewnej wynosi 4,5 MWh).ś lazowiec 
pensylwańskiś słonecznik bulwiastyś trawy wieloletnie. 
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Energia z biogazu 

Biogazownie stanowią instalacje, które wytwarzają energi  cieplną 
i elektryczną z biogazu powstającego w procesie fermentacji beztlenowej. Mogą być jej 
poddane wszystkie substraty ulegające biodegradacji. Budowane w Polsce biogazownie 

rolnicze zazwyczaj dysponują mocą elektryczną i cieplną w przedziale od 0,5 MW do 

2,0 MW. Niniejszy rodzaj elektrociepłowni cechuje si  szerokim spektrum 
pozytywnych oddziaływań na otoczenie zarówno przyrodnicze, jak i społeczno-

gospodarcze. Jednak w pierwszej kolejno ci nale y zaznaczyć, e biogazownia jest 
ródłem ekologicznej energii. Na podstawie dost pnych publikacji, szacuje si , e 

ciepło wyprodukowane przez biogazowni  o mocy 1 MW jest w stanie zaspokoić 
w 100% zapotrzebowanie na c.o. i c.w.u. około 200 domów jednorodzinnych. Ponadto 
odbiorcami ciepła z biogazowni mogą być zakłady przemysłowe, hodowle zwierząt, 
suszarnie oraz wszelkie obiekty, które cechują si  zapotrzebowaniem na ciepło. 
Najbardziej efektywne wykorzystanie energii cieplnej ma miejsce w sytuacji, gdy jej 

odbiorcy znajdują si  w niedalekim sąsiedztwie biogazowni (max 1,5 km). 
Biogazownia mo e wi c pełnić rol  lokalnego, ekologicznego ródła prądu i ciepła, 
które w znacznym stopniu mo e uniezale nić odbiorców od stale rosnących cen 
no ników energii. 

2.15. Jako ć powietrza 

            Źecydujący wpływ na jako ć powietrza na obszarach zurbanizowanych mają 
emisje z pojazdów samochodowych oraz z komunalnych i przemysłowych ródeł 
stacjonarnych, w tym głównie zakładów energetycznych oraz sieciowych i lokalnych 
ródeł ciepła. Najwi kszą presj  na stan powietrza na obszarze wi kszych aglomeracji 

wywiera energetyczne spalanie paliw. 

Mo na tu wyodr bnić emitory wysokie, oddziałujące w wi kszych 
odległo ciach (emitory punktowe - du e obiekty przemysłowe) oraz emitory niskie, 
mające wpływ na bezpo rednie ich sąsiedztwo (emitory punktowe lub powierzchniowe 

- małe zakłady i lokalne kotłownie oraz indywidualne systemy grzewcze mieszkańców). 
źnergetyczne spalanie paliw jest ródłem emisji podstawowejŚ dwutlenku siarki, 

dwutlenku azotu i pyłu. St enia tych substancji w powietrzu wykazują zmienno ć  
w ciągu roku – rosną w sezonie grzewczym i maleją latem. Wyst puje te  wyra na 
ró nica pomi dzy wielko cią emisji tych substancji na obszarach miast i poza nimi. 

 Substancje wprowadzane do powietrza przez ruch samochodowy (emisja ze 

ródeł liniowych) toŚ tlenek w gla, tlenki azotu, w glowodory, sadza, pyły zawierające 
metale ci kie, m.in. ołów (emisja ze spalania w silnikach) oraz pyły gumowe (emisja 
na skutek tarcia opon o nawierzchni  drogi). 

Źu y udział w zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego zwłaszcza  
w obr bie zwartej, istniejącej zabudowy mają związki siarki pochodzące ze spalania 
w gla, emitowane z obiektów przemysłowych, energetyki komunalnej i palenisk 
domowych. Ponadto du ym ródłem ucią liwo ci dla otoczenia jest komunikacja 

samochodowa z uwagi na hałas i zanieczyszczenie atmosfery spalinami 
        żłównymi przemysłowymi, lokalnymi ródłami zanieczyszczeń powietrza są 
zakłady związane z wytwarzaniem i przesyłem ciepła, przetwórstwem owoców  
i warzyw oraz procesem wytwórczym – przemysł szklany, drogowy, chemiczny. 
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      W powiecie włoszczowskim ródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest tzw. 

emisja antropogeniczna, obejmująca emisj  z zakładów przemysłowych  
i energetycznych, emisj  niską z obiektów gospodarki komunalnej (m.in. emisj   
z kotłowni indywidualnych) oraz emisj  komunikacyjną. Najwi kszym emiterem 
zanieczyszczeń przemysłowych do powietrza atmosferycznego zlokalizowanym na 

obszarze powiatu jest „Lhoist Bukowa” Sp. z o.o. w Bukowie. Oprócz ródeł lokalnych, 
na jako ć powietrza znacząco wpływają równie  ponad regionalne zanieczyszczenia 

gazowe i pyłowe pochodzące z du ych, odległych o rodków przemysłowych (głównie  
z  rejonu Bełchatowa i aglomeracji ląskiej). Istotną rol  w kształtowaniu lokalnego 
poziomu zanieczyszczeń w powietrzu odgrywa niska emisja, która pochodzi głównie ze 
spalania w gla w lokalnych kotłowniach i paleniskach indywidualnych (nie posiadają 
one w praktyce adnych urządzeń ochrony powietrza). Wielko ć emisji z tych ródeł 
jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienno ć sezonową, związaną z okresem 
grzewczym. Na niską emisj  wpływa równie  transport, który stwarza szczególne 
zagro enie w pobli u dróg o du ym nat eniu ruchu kołowego. Istotne znaczenie ma 
równie  zapylenie powstające na skutek cierania si  opon i nawierzchni dróg. 
Zanieczyszczenie powietrza pochodzące z ogrzewania w sektorze komunalnym stanowi 

w mie cie około 50% ogólnej emisji zanieczyszczeń, za  na terenach wiejskich około 
80%. ródłem powstawania zanieczyszczeń jest przede wszystkim wykorzystywanie  
w przestarzałych urządzeniach grzewczych paliwa w postaci niskiej jako ci w gla,  
a tak e  spalanie ró nego rodzaju materiałów odpadowych, w tym tworzyw sztucznych. 

ródła zanieczyszczeń powietrza, jakie wyst pują na terenie żminy Moskorzew są głównie 
pochodzenia antropogenicznego. 

żłównymi ródłami antropogenicznych zanieczyszczeń powietrza na terenie 

Gminy Moskorzew sąŚ  
1. ródła komunalno – bytoweŚ kotłownie lokalne, indywidualne paleniska 

domowe, emitory z obiektów u yteczno ci publicznej. Mają one znaczący 
wpływ na lokalny stan zanieczyszczenia powietrza, gdy  są głównym powodem 
tzw. niskiej emisji. źmitują najcz ciej zanieczyszczenia pyłowe i gazowe;  

2. ródła transportowe, w których emisja zanieczyszczeń nast puje na niskiej 
wysoko ci, tworząc niską emisj . żłówne zanieczyszczenia toŚ w glowodory, 
tlenki azotu, tlenek w gla, pyły, związki ołowiu, tlenki siarkiś  

3. zanieczyszczenia napływające spoza terenu gminy, w tym równie  
zanieczyszczenia allochtoniczne.  

Jednym z najwi kszych ródeł zanieczyszczenia powietrza na terenie 
analizowanej żminy jest tzw. „niska emisja”, czyli emisja pochodząca ze ródeł 
o wysoko ci nieprzekraczającej kilkunastu metrów wysoko ci. Zjawisko to jest 
obserwowalne na terenach zwartej zabudowy, charakteryzującej si  brakiem 
mo liwo ci przewietrzania. źlementem składowym „niskiej emisji” są zanieczyszczenia 
emitowane podczas ogrzewania budynków mieszkalnych. Niestety w budownictwie 

jednorodzinnym na terenie Gminy w dalszym ciągu w ród paliw u ywanych do 
ogrzewania pomieszczeń dominuje w giel. Źodatkowym problemem jest spalanie 
w domowych piecach paliw niskiej jako ci, a tak e odpadów, w tym tworzyw 

sztucznych, gumy i tekstyliów.  
W związku z tym do atmosfery przedostają si  du e ilo ci sadzy, pyłu PM10 

i PM2,5, benzo(a)pirenu i innych metali ci kich zawartych w pyle. To niekorzystne 
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zjawisko nasila si  szczególnie w okresie grzewczym, co mo e powodować wyra ne 
okresowe pogorszenie stanu sanitarnego powietrza na terenach zasiedlonych i w ich 

bezpo rednim sąsiedztwie. Ta sytuacja jest szczególnie ucią liwa tak e dla 
mieszkańców terenów o słabych warunkach przewietrzania. 

Kolejnym ródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie żminy są substancje 
pochodzące ze spalania paliw w silnikach pojazdów. żłówną przyczyną nadmiernej 
emisji zanieczyszczeń ze rodków transportu jest przede wszystkim ich zły stan 
techniczny, nieodpowiednia eksploatacja, przestoje w ruchu spowodowane złą 
organizacją ruchu, a tak e zbyt mała przepustowo ć dróg lokalnych oraz 
zanieczyszczenia pochodzące z procesów zu ycia opon, hamulców, a przede wszystkim 

cierania nawierzchni dróg, zaliczanych do emisji wtórnych. Nale y nadmienić, e 
wtórna emisja liniowa mo e stanowić nawet 70% emisji całkowitej z komunikacji. Na 

tych obszarach żminy, gdzie wyst puje ruch samochodowy na poziomie lokalnym, 

problem związany z zanieczyszczeniami komunikacyjnymi ma znaczenie marginalne.  

Na terenie Gminy Moskorzew nie ma wi kszych przemysłowych ródeł emisji, 
które byłyby ucią liwe dla lokalnego społeczeństwa. Żunkcjonujące za  zakłady 
produkcyjne oraz usługowo - handlowe, wykorzystują ciepło z lokalnych, 
rozproszonych ródeł ciepła (w giel, energia elektryczna, olej opałowy), które nie 
wywierają znaczącego negatywnego wpływu na powietrze atmosferyczne.  

Jednak mimo to istnieje realne zagro enie zanieczyszczenia powietrza przez 
obiekty przemysłowe poło one poza obszarem żminy Moskorzew oraz powiatu 

włoszczowskiego, na terenie całego województwa wi tokrzyskiego.  
Gmina Moskorzew, nale ąc do powiatu włoszczowskiego, znajduje si  

jednocze nie w strefie wi tokrzyskiej okre lonej do celów oceny jako ci powietrza.  
Według oceny stanu jako ci powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

rodowiska z 2014 roku, w strefie wi tokrzyskiej nastąpiły przekroczenia pod kątem 
ochrony zdrowia nast pujących parametrów”Ś 
- pył zawieszony PM10 – klasa C, 

- pył zawieszony PM2,5 – klas C2, 

- benzo(a)piren – klasa C, 

- ozon – klasa D2. 

Jednak e, w powiecie włoszczowskim nie zlokalizowano adnych punktów 
pomiarowych, a o klasyfikacji strefy wi tokrzyskiej do klas z przekroczeniem 
dopuszczalnych st eń, zadecydowały wyniki pomiarów w mie cie Starachowice, 

Połaniec oraz w gminie Sitkówka-Nowiny. Rejony te charakteryzują si  silnie 
rozwini tą strefą przemysłową i tylko dla nich, wyznaczono konieczno ć opracowania 
programów ochrony powietrza.  

3.  Identyfikacja obszarów problemowych 

Na podstawie analizy stanu istniejącego mo na wyodr bnić nast pujące obszary 
problemowe: 

 znikomy udział OZź w produkcji energii cieplnej i elektrycznej dla budynków 
publicznych i gospodarstw indywidualnych, 

 wysoka energochłonno ć budynków publicznych oraz infrastruktury 
technicznej, 
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 niski poziom termomodernizacji jednorodzinnych gospodarstw domowych, 

 energochłonne, nieekonomiczne o wietlenie uliczne, 
 niski poziom wiedzy mieszkańców gminy na temat zasadno ci zmian  

w obszarze efektywno ci energetycznej oraz zastosowania odnawialnych ródeł 
energii, brak aktywno ci w zakresie działań z edukacji ekologicznej, 

 brak planowej gospodarki zasobami gminnymi w celu produkcji energii 

z odnawialnych ródeł energii, 
 brak współpracy ró nych sektorów na rzecz wypracowania sposobów 

rozwiązywania problemów energetycznych w gminie. 

4.  Aspekty organizacyjne i finansowe 

4.1.  Koordynacja i struktury organizacyjne przeznaczone do realizacji planu  

Realizacja Planu żospodarki Niskoemisyjnej podlega władzom żminy 
Moskorzew oraz interesariuszom zewn trznym. Zadania wynikające z Planu są 
przypisane poszczególnym jednostkom podległym władzom żminy. Jednostką 
koordynującą i monitorującą realizacj  zadań wskazanych w PGN oraz odpowiedzialną 
za jego aktualizacj  b dzie zespół powołany przez Wójta żminy Moskorzew. Zespół do 
realizacji i monitoringu zostanie powołany zarządzeniem w momencie zatwierdzenia 
planu gospodarki niskoemisyjnej. 

Źla zapewnienia skutecznego wdra ania i monitorowania Planu gospodarki 
niskoemisyjnej koniecznym jest powołanie Koordynatora Planu gospodarki 

niskoemisyjnej. 

Rolą koordynatora jest dopilnowanie, aby cele i kierunki działań wyznaczone 
w Planie były przyjmowane w odpowiednich zapisach prawa lokalnego oraz 

uwzgl dniane w dokumentach strategicznych i planistycznych Gminy. Koordynatorem 

b dzie pracownik zatrudniony na stanowisku Kierownika ds. planowania 

przestrzennego i ochrony rodowiska. Koordynator b dzie odpowiedzialny za 
prawidłowe wdra anie Planu gospodarki niskoemisyjnej i jego monitoring. W zakresie 
kompetencji Koordynatora b dą znajdować si  nast pujące zadaniaŚ 

 nadzór nad Planem gospodarki niskoemisyjnej z uwzgl dnieniem terminowo ci 
i skuteczno ci realizacji zadań uj tych w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

i wprowadzaniem ew. mechanizmów korygującychś 
 uwzgl dnienia w dokumentach lokalnych strategicznych, planistycznych 

zapisów wdro onych w ramach PżN, 
 cykliczne kontrolowanie stopnia realizacji celów Planu, 
 rozwijanie zagadnień zarządzania energią w  Gminie oraz planowania 

energetycznego na szczeblu lokalnym,  

 koordynacja działań informacyjno-promocyjno-edukacyjnych w zakresie 

racjonalnego gospodarowania energią oraz ochrony rodowiska naturalnego  
(w szczególno ci zagadnień dotyczących niskiej emisji), 

 nadzór nad prowadzonymi inwestycjami samorządu, które zostały uj te w PżN, 
 nadzór nad opracowywanymi raportami z przeprowadzonych działań.  
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Koordynator kieruje zespołem, który zostanie powołany i mo e być wspomagany 
merytorycznie przez ekspertów. Jednocze nie koordynator odpowiada za komunikacj  
pomi dzy poszczególnymi interesariuszami. 

 

W trakcie realizacji Planu gmina mo e korzystać z bezpłatnych usług ekspertów 
zewn trznych – doradców zatrudnionych w Wojewódzkim Żunduszu Ochrony 

rodowiska i żospodarki Wodnej w Kielcach w ramach ogólnopolskiego systemu 
wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkalnictwa oraz przedsi biorców  
w zakresie efektywno ci energetycznej oraz OZź. 

Źla powodzenia realizacji Planu niezb dne jest współdziałanie i współpraca ze 
strony interesariuszy. Zasadnym jest powołanie w drodze formalnej przedstawicieli 

interesariuszy, którzy utworzą zespół opiniodawczy i współpracujący na rzecz realizacji 
Planu. 

Interesariuszy mo na podzielić na interesariuszy wewn trznych i zewn trznych. 
Źo grupy interesariuszy zewn trznych mo na zaliczyćŚ 

 mieszkańców miasta i gminy, 

 przedsi biorstwa funkcjonujące na terenie gminy (przede wszystkim 
przedsi biorstwa komunalne, wodno-kanalizacyjne), 

 spółdzielnie mieszkaniowe, 
 organizacje i instytucje z siedzibą na terenie żminy, 
 gminy sąsiadujące. 

Źo grupy interesariuszy wewn trznych nale ąŚ 
 członkowie Rady żminy, 
 pracownicy Urz du żminy, 
 pracownicy jednostek podległych. 

żłównym celem działania zespołu interesariuszy jest opiniowanie i doradzanie 

władzom żminy w zakresie realizacji Planu przez planowanie poszczególnych działań 
wykonawczych. 

Spotkania zespołu interesariuszy powinny odbywać si  zarówno w obr bie danej 
grupy jak i wspólnie w celu wypracowywania spójnego wspólnego stanowiska 
w danym aspekcie, które godziłoby ró ne interesy i stanowiło forum łagodzenia 
potencjalnych konfliktów. 

W ramach wdra ania Planu rolą poszczególnych grup interesariuszy jestŚ 
1. Rady Gminy 

 zapewnienie długoterminowego politycznego wsparcia procesu realizacji 
i aktualizacji Planu, 

 upewnienie si , e polityka energetyczna i klimatyczna jest elementem 

codziennej pracy lokalnej administracji, 

 okazanie zainteresowania wdra aniem Planu, zach canie interesariuszy do 
działania, dawanie przykładu. 

2. Administracji lokalnej/ZespołuŚ 
 koordynacja realizacji Planu - upewnienie si , e ka dy z interesariuszy jest 

wiadom swojej roli w tym procesie. 

 wdra anie rodków redukcji emisji, za które odpowiedzialno ć ponosi 
samorząd - dawanie przykładu, 
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 informowanie o swoich działaniach, 
 zach canie interesariuszy do działania – kampanie informacyjne, 

 informowanie o dost pnych ródłach finansowania działań z zakresu 

efektywno ci energetycznej, ograniczenia emisji czy odnawialnych ródeł 
energii. 

3. Interesariusze zewn trzni (społeczeństwo, przedsi biorcy, zarządcy budynków 
i inni): 

 wdra anie mo liwych rodków redukcji emisji, 
 zmiana zachowań, działania na rzecz efektywno ci energetycznej, ograniczenia 

emisji czy wykorzystania odnawialnych ródeł energii, 
 ogólne wspieranie realizacji Planu, 
 zach canie innych interesariuszy do działania. 

Poni ej przedstawiono opis poszczególnych interesariuszy: 

- Mieszkańcy – stopień emitowanych przez mieszkańców zanieczyszczeń nie jest 
mierzony jedynie stosowanymi paliwami na cele grzewcze, chocia  tzw. niska emisja  
jest najbardziej ucią liwa. Wykorzystując równie  inne no niki energii wywiera si  
negatywny wpływ na jako ć powietrza – wytwarzanie energii elektrycznej oparte jest  

w Polsce w przewa ającym stopniu na w glu, zatem nawet wybierając ogrzewanie 
elektryczne, generujemy emisj  związaną z wytwarzaniem tej energii.  

W związku z powy szym w tym obszarze do mieszkańców skierowano działania 
z jednej strony nastawione na redukcj  niskiej emisji (termomodernizacja swoich 
obiektów poprzez wykonanie ocieplenia i wymiany okien, a tak e modernizacja  
i likwidacja kotłów w glowych). Istotne jest równie  promowanie w ród mieszkańców 
zachowań związanych z oszcz dzaniem energii – wykorzystując sprz ty elektryczne  
o mniejszym zapotrzebowaniu na energi , obni a si  zapotrzebowanie na energi  
elektryczną po rednio doprowadzając do spadku emisji związanej z wytwarzaniem tej 

energii. 

- Przedsi biorcy – w stosunku do tej grupy interesariuszy przewidziano działania 
związane z zwi kszeniem efektywno ci energetycznej podmiotów poprzez 
termomodernizacj  swoich obiektów i modernizacj  procesów technologicznych.  
- Samorząd terytorialny (administracja gminna) i jednostki powiązane – chocia  obiekty 
publiczne odpowiadają za stosunkowo niewielką cz ć zu ycia paliw  
i energii na terenie gminy, to bardzo wa ną rol  w promowaniu zachowań 
pro rodowiskowych. Realizując inwestycje z zakresu odnawialnych ródeł energii czy 
termomodernizacji na obiektach takich jak – szkoły, obiekty gminne, samorząd mo e 
dawać dobry przykład wykorzystania tego rodzaju technologii, stanowiąc równie  
lokalną baz  referencyjną pozwalającą w praktyce ocenić opłacalno ć oraz racjonalno ć 
konkretnych rozwiązań. W obszarze komunikacji, rolą samorządu powinno być równie  
promowanie i stwarzanie mo liwo ci do zachowań sprzyjających obni eniu emisji  
z transportu wybierając alternatywne formy transportu (promocja wspólnego 
podró owania samochodem do pracy, do szkoły czy dojazd do pracy, szkoły rowerem), 
bąd  wdra ając zasady ekonomicznej jazdy samochodem, która pozwala obni yć ilo ć 
spalanego paliwa, a tym samym emisj , co jest wa ne z uwagi na brak w żminie 
transportu zbiorowego. 
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- Organizacje i instytucje (stowarzyszenia, koła) z siedzibą na terenie żminy – 

prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych związanych z problematyką niskiej 
emisji, efektywno cią energetyczną.  
- żminy sąsiadujące – pełnia wa ną rol  w promowaniu zachowań pro rodowiskowych 
realizując inwestycje z zakresu odnawialnych ródeł energii czy innych działań 
przyczyniających si  do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych czy zu ycia energii. 
żminy mają mo liwo ć realizacji wspólnych działań, inwestycji z zakresu OZE czy 

ograniczenia niskiej emisji. 

4.2. Zasoby ludzkie  

Źo realizacji Planu żospodarki Niskoemisyjnej przewiduje si  zaanga owanie 
personelu obecnie zatrudnionego w Urz dzie żminy oraz w jednostkach podległych. 
Koordynacją realizacji polityki energetyczno-klimatycznej żminy b dzie kierować 
Przewodniczący Zespołu – Kierownik ds. planowania przestrzennego i ochrony 

rodowiska. Jednostką koordynującą powinien być dział odpowiedzialny za sprawy 

energetyczne, w przypadku braku takiego stanowiska, zaleca si  jego utworzenie. 
Skład ZespołuŚ 

 Sekretarz Gminy, 

 Kierownik ds. planowania przestrzennego i ochrony rodowiska, 

 Inspektor ds. dróg lokalnych i gospodarki komunalnej, 
 Młodszy Referent ds. rolnictwa, le nictwa i gospodarowania mieniem gminnym. 

Opracowanie i wdra anie Planu żospodarki Niskoemisyjnej wymaga 
zapewnienia odpowiednich zasobów kadrowych i finansowych. 

Przygotowywanie i wdra anie PżN jest procesem, który musi być 
systematycznie planowany i zarządzany. Wymaga on współpracy i koordynacji ró nych 
działów oraz osób w lokalnej administracji, takich jak:  

 Inspektor ds. rozliczeń finansowych, 

 Kierownik ds. planowania przestrzennego i ochrony rodowiska, 

Jednym z warunków decydujących o sukcesie całego procesu wdra ania 

i monitorowania Planu jest, aby był on zintegrowany z ich codzienną pracąŚ 
mobilno cią i planowaniem przestrzeni miejskich, zarządzaniem własno cią komunalną 
(m.in. budynkami, o wietleniem publicznym), wewn trzną i zewn trzną komunikacją, 
zamówieniami publicznymi itp. 

Jasna struktura administracyjna oraz przydział obowiązków stanowią warunek 
niezb dny udanego i zrównowa onego wdra ania Planu. Zakres i podział obowiązków 
zespołu przedstawiono poni ejŚ 
1. Koordynator: 

- nadzór nad wdra aniem planu, 
- uwzgl dnienia w dokumentach lokalnych strategicznych, planistycznych zapisów 
wdro onych w ramach PżN, 
- koordynacja działań informacyjno- promocyjno-edukacyjnych organizowanych 

przez żmin , 
- nadzór nad prowadzonymi inwestycjami gminnymi, które zostały uj te w PżN, 

Termin wprowadzenia zmianŚ 12 miesi cy od zatwierdzenia planu. 
Źokumenty powstałe po wykonaniu zadańŚ roczny raport z wdra ania PżN. 
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- Kontrola stopnia realizacji celów zapisanych w PżN – raz w roku, raport z kontroli, 

- Nadzór nad aktualizacją PżN – ka dorazowo w ramach potrzeb, co najmniej raz do 

roku 2020, dokument: aktualizacja PGN 

2. Inspektor ds. dróg lokalnych i gospodarki komunalnej, rodowiska, 

- Zbieranie danych na temat ilo ci wymienionych ródeł ciepła,  
- Zbieranie informacji na temat zu ycia energii w obiektach u yteczno ci publiczne, 
- Sporządzanie dokumentacji aktualizacyjnego PżN, 
- Organizacja działań informacyjno- promocyjno-edukacyjnych, 

- Analiza zu ycia energii na podstawie danych żUS 

Termin realizacji zadańŚ min. Raz w roku,  

Źokumenty powstałe w wyniku realizacji zadańŚ  roczne i okresowe raporty 

3. Młodszy Referent ds. rolnictwa, le nictwa i gospodarowania mieniem gminnym 

- Liczba podj tych termomodernizacji budynków u yteczno ci, 
- Liczba instalacji OZź zainstalowanych w budynkach u yteczno ci publicznej, 
- Przygotowywanie realizacji inwestycji 

Termin realizacji zadańŚ min. Raz w roku,  
Źokumenty powstałe w wyniku realizacji zadańŚ  roczne i okresowe raporty 

4.3. Komunikacja  

Ka de przedsi wzi cie, które wymaga udziału ró nych grupo interesariuszy 
wymaga prawidłowej komunikacji. Niezb dna jest komunikacja wewn trzna 

i zewn trzna. 
Komunikacja wewn trzna stanowi podstaw  współpracy wewnątrz grupy 

interesariuszy wewn trznych. Odbywać si  powinna poprzez cykliczne spotkania 
zespołu i koordynatora w celu opracowania zadań i monitorowania post pów. 

Źu ym wyzwaniem jest komunikacja zewn trzna. Odgrywa kluczową rol  

w zapewnieniu sukcesu w polityce energetycznej czy polityce ochrony rodowiska. 
Przyczynia si  ona do podniesienia wiadomo ci problemów i ich wagi, podniesienia 

poziomu wiedzy oraz do wprowadzenia zmian w ludzkich zachowaniach. 

Niezb dne jest zapewnienie komunikacji interesariuszy zewn trznych 
(wspomniane spotkania cykliczne), ale tak e zapewnienie dialogu ze społeczeństwem 
poprzez organizacj  kampanii informacyjnych, debat publicznych i konsultacji 

z przedstawicielami grup docelowych. 

Źo celów komunikacji mo na wykorzystać ró ne dost pne narz dziaŚ strona 
internetowa Urz du, media lokalne, dy ury pracowników Urz du, spotkania, seminaria, 
konferencje, informacje na posiedzeniach Rady, spotkania z sołtysami i mieszkańcami, 
ankiety, punkty informacyjne organizowane przy okazji ró nych imprez 
okoliczno ciowych i tematycznych, festynów, itp. Koordynator powinien w swoich 

obowiązkach uwzgl dnić potrzeb  komunikacji ze społeczeństwem i zaplanować 
działania z uwzgl dnieniem kalendarza lokalnych wydarzeń.  

4.4. Bud et i przewidziane finansowanie działań 

Istnieje mo liwo ć finansowania inwestycji związanych bezpo rednio lub 
po rednio z ograniczeniem niskiej emisji z rodków publicznych dystrybuowanych na 
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ró nym poziomieŚ krajowym, regionalnym, lokalnym ( rodki własne Gminy 

Moskorzew) oraz ze ródeł alternatywnych. 
Spo ród zewn trznych mo liwo ci finansowania mo na wyró nić nast pująceŚ 

 

UNIJNA PźRSPźKTYWA BUŹ źTOWA 2014-2020 

 

Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 2014-2020 (POIi  2014-2020) to 

narodowy program mający na celu wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochron  
rodowiska, powstrzymywanie lub  dostosowanie si  do zmian klimatu, komunikacj  

oraz bezpieczeństwo energetyczne. POIi  2014-2020 jest przedłu eniem i kontynuacją  
najwa niejszych kierunków inwestycji wyznaczonych w edycji wcze niejszej– POIi  
2007-2013. Odnoszą si  one w szczególno ci do post pu technicznego państwa  
w priorytetowych sektorach gospodarki. 

Program POIi  2014-2020 kierowany jest do podmiotów publicznych (włączając w to 
jednostki samorządu terytorialnego) oraz do podmiotów prywatnych (szczególnie do 
du ych przedsi biorstw).  
Podstawowym ródłem finansowania POIi  2014-2020 b dzie Żundusz Spójno ci, 
którego głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju europejskich sieci 

komunikacyjnych oraz ochrony rodowiska w krajach Unii Europejskiej. Ponadto 

planuje si  dofinansowania z źuropejskiego Żunduszu Rozwoju Regionalnego (źŻRR).  
Program kierowany jest na inwestycje takie jak: 

a) Priorytet I (FS)-promowanie odnawialnych ródeł energii i efektywno ci 
energetycznej:  

Wytwarzanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie OZE (poprzez budow  lub 
modernizacj  farm wiatrowych, instalacji na biomas  lub biogaz, 

 Udoskonalenie efektywno ci energetycznej w obszarze publicznym  
i  mieszkaniowym, 

Rozwini cie inteligentnych systemów dystrybucji i wdra anie ich (np. tworzenie sieci 

dystrybucyjnych redniego i niskiego napi cia). 
Planowany wkład unijnyŚ 1 5218,4 mln euro 

b) Priorytet II (FS) - ochrona rodowiska (włączając w to dostosowanie si  do zmian 
klimatu): 

Wspieranie rozwoju infrastruktury rodowiskowej (modernizacja oczyszczalni 

cieków, sieci kanalizacyjnych, instalacji do zagospodarowania odpadów 
komunalnych), 

 Ochrona i odbudowanie ró norodno ci biologicznej, poprawa stanu 

rodowiska miejskiego (np. zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza), 
Planowany wkład unijnyŚ 3 808,2 mln euro 

c) Priorytet III (FS) - modernizacja infrastruktury komunikacyjnej ukierunkowanej na 

ochron  rodowiskaŚ 
 Modernizacja drogowego i kolejowego zaplecza w sieci TEN- T, 

 Niskoemisyjna komunikacja miejska, ródlądowa, morska i intermodalna, 

 Zwi kszenie bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. 
Planowany wkład unijnyŚ 16 841,3 mln euro. 

d) Priorytet IV (EFRR) -nasilenie transportowej sieci europejskiej: 
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Udoskonalenie przepustowo ci infrastruktury drogowej (włączając w to obwodnice  
i trasy wylotowe). 

Planowany wkład unijnyŚ 3 000,4 mln euro 

e) Priorytet V (EFRR) - udoskonalenie infrastruktury bezpieczeństwa energetycznegoŚ 
Rozwini cie inteligentnych systemów rozprowadzania, gromadzenia i przesyłu gazu 
ziemnego i energii elektrycznej (np. poprzez rozbudow  sieci przesyłowych  
i dystrybucyjnych). 

Planowany wkład unijnyŚ 1 000,0 mln euro 

f) Priorytet VI (EFRR) - ochrona dziedzictwa kulturowego  

Planowany wkład unijnyŚ 497,3 mln euro 

g) Priorytet VII (EFRR) - pogł bienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia 

  Planowany wkład unijnyŚ 508,3 mln euro 

h) Priorytet VIII (EFRR)- pomoc techniczna 

Planowany wkład unijny - 330,0 mln zł 
 

ROŹKI NAROŹOWźżO ŻUNŹUSZU OCHRONY ROŹOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ 

 

Narodowy Żundusz Ochrony rodowiska i żospodarki Wodnej stanowi jedno  
z głównych ródeł polskiego systemu finansowania przedsi wzi ć słu ących ochronie 
rodowiska, wykorzystujący rodki krajowe jak i zagraniczne. Na najbli sze lata 

przewidziane jest finansowanie działań w ramach programu ochrona atmosfery, który 
podzielony jest na cztery działania priorytetoweŚ poprawa jako ci powietrza, poprawa 

efektywno ci energetycznej, wspieranie rozproszonych, odnawialnych ródeł energii 
oraz system zielonych inwestycji (GIS – Green Inwestment Scheme).  

 

POPRAWA JAKO CI POWIźTRZA 

Program poprawa jako ci powietrza ma na celu zmniejszenie nara enia ludno ci na 
oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w tych strefach, gdzie dopuszczalne  
i docelowe st enia zanieczyszczeń uległy przekroczeniu. W tym celu nale y 
opracowywać programy ochrony powietrza oraz zmniejszać emisj  zanieczyszczeń, 
szczególnie pyłów PM2,5 i PM10 oraz emisji CO2. Program dzieli si  na dwie cz ci.  
Pierwsza dotyczy współfinansowania opracowania programów ochrony powietrza  
i planów działań krótkoterminowych i jest skierowana do województw. Źruga cz ć 
programu finansuje działania związane z likwidacją niskiej emisji wspierającą wzrost 
efektywno ci energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych ródeł energii 
(program KAWKA). Beneficjentami są wojewódzkie fundusze ochrony rodowiska  
i gospodarki wodnej.  

 

POPRAWA źŻźKTYWNO CI źNźRżźTYCZNEJ 

Program poprawa efektywno ci energetycznej realizowany jest w ramach zadania 
Inwestycje energooszcz dne w małych i rednich przedsi biorstwach. Żorma wsparcia 
to kredyt i dotacja do 100%  kosztów kwalifikowanych inwestycji. Źotacja wynosiŚ 
10% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów 
kwalifikowanych przedsi wzi ciaś 15% kapitału kredytu bankowego (w przypadku, gdy 

inwestycja została poprzedzona audytem energetycznym) oraz dodatkowo do 15%  
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kapitału kredytu bankowego na pokrycie poniesionych kosztów wdro enia systemu 
zarządzania energią. Innym zadaniem w ramach programu poprawa efektywno ci 
energetycznej jest REGION  – Wsparcie działań ochrony rodowiska i gospodarki 
wodnej realizowanych przez WFOSiGW.  

Beneficjentami są wojewódzkie fundusze ochrony rodowiska i gospodarki wodnej,  
a nast pnie podmioty realizujące przedsi wzi cia na rzecz intensyfikacji regionalnych 
działań ochrony rodowiska lub gospodarki wodnej. Żorma finansowania to po yczka 
do 100% kosztów wskazanych w koncepcji opisanej we wniosku o dofinansowanie.  

 

WSPIźRANIź ROZPROSZONYCH, OŹNAWIALNYCH RÓŹźŁ źNźRżII 
W ramach programu wspieranie rozproszonych, odnawialnych ródeł energii 
finansowane są nast pujące działaniaŚ  
BOCIAN -Rozproszone, odnawialne ródła energii oraz Prosument –linia 

dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i monta  mikroinstalacji odnawialnych 
ródeł energii.  

Program BOCIAN ma na celu ograniczenie lub unikni cie emisji CO2 poprzez 

zwi kszenie produkcji energii z instalacji, które wykorzystują odnawialne ródła 
energii. Z programu mogą skorzystać przedsi biorcy. Żorma finansowania działań  
w ramach programu to po yczka w wysoko ci 2 – 40 mln zł.  
Program PROSUMENT ma na celu promowanie nowych technologii OZE oraz postaw 

prosumenckich (podniesienie wiadomo ci inwestorskiej i ekologicznej), a tak e rozwój 
rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwi kszenie liczby miejsc pracy w tym 
sektorze. Program skierowany jest do osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych, 
wspólnot mieszkaniowych, a tak e jednostek samorządu terytorialnego. Uzyskać mo na 
po yczk  i dotacj  łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,  z czego 

dotacja stanowi 40%.  

W ramach programu System zielonych inwestycji (GIS – Green Inwestment Scheme) 

realizowany b dzie program SOWA źnergooszcz dne o wietlenie uliczne, którego 
celem jest wspieranie realizacji przedsi wzi ć poprawiających efektywno ć 
energetyczną systemów o wietlenia publicznego. W ramach programu mo liwe b dzie 
uzyskanie dotacja(do 45 % kosztów kwalifikowanych przedsi wzi cia) i po yczki (do 
55% kosztów kwalifikowanych przedsi wzi cia). Wsparcie skierowane jest do 
jednostek samorządu  terytorialnego.  

 

MI ŹZYŹZIźŹZINOWź 

Żinansowanie działań na rzecz poprawy jako ci rodowiska i efektywno ci 
energetycznej realizowane jest z programów mi dzy dziedzinowychŚ Wsparcie 
przedsi biorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszcz dnej gospodarki. Program 
został podzielony na dwie cz ciŚ Audyt energetyczny/elektroenergetyczny 
przedsi biorstwa i Zwi kszenie efektywno ci energetycznej. Wsparcie finansowe 

skierowane jest dla przedsi biorców realizujących inwestycje w zakresie audytów 
energetycznych lub zwi kszenia efektywno ci energetycznej. Inwestycje finansowane 
b dą w formie dotacji w wysoko ci do 70% kosztów kwalifikowanych przedsi wzi cia.  
Program GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych ma słu yć efektywnemu 
wykorzystaniu potencjału innowacji technologicznych dla realizacji celów 
rodowiskowych i gospodarczych, a tak e podnoszeniu konkurencyjno ci na rynku. 
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Skierowany jest do przedsi biorców, konsorcjów naukowych oraz grup 
przedsi biorców wspólnie działających. Źziałania w ramach programu obejmują faz  
badawczo –rozwojową (36 mln zł) oraz faz  wdro eniową (160 mln zł). 
INNź PROżRAMY KRAJOWź I MI ŹZYNAROŹOWź 

 

PROGRAM DLA źUROPY ROŹKOWźJ 

Priorytet 3 – Odpowiedzialne korzystanie ze rodowiska 

Projekty realizowane w ramach tego priorytetu mają na celu bardziej odpowiedzialne 
wykorzystanie oraz lepszą ochron  rodowiska naturalnego na obszarze źuropy 

rodkowej. Takie projekty pozwalają wspólnie zarządzać rodowiskiem i chronić 
zasoby naturalne, wspierać przyjazne rodowisku technologie oraz redukować ryzyko 
i skutki zagro eń naturalnych i wywołanych działalno cią człowieka. Wspierają one 
równie  odnawialne ródła energii oraz popraw  efektywno ci energetycznej. 
Priorytet ten obejmuje nast pujące obszary interwencjiŚ 
1) Rozwój wysokiej jako ci rodowiska poprzez zarządzanie zasobami naturalnymi 

i dziedzictwem oraz ich ochroną. 
2) Redukcja ryzyka oraz skutków zagro eń naturalnych i wywołanych działalno cią 

człowieka. 
3) Wspieranie wykorzystywania ródeł energii odnawialnej i zwi kszania 

efektywno ci energetycznej. 
4) Wspieranie ekologicznych, przyjaznych rodowisku technologii i działań. 

Podstawowymi grupami docelowymi są wszyscy krajowi, regionalni, lokalni decydenci 
oraz instytucje działające w obszarze rodowiska, zarządzania zasobami naturalnymi, 

gospodarki wodnej, zarządzania zagro eniami rodowiskowymi, efektywno ci 
energetycznej takie jakŚ władze lokalne i regionalne, rodowiskowe grupy interesu, 
stowarzyszenia rodowiskowe, instytuty stosowanych badań rodowiskowych, 
stowarzyszenia, dostawcy energii, jak i wszystkie grupy obywateli i ich przedstawiciele 

działający w danym obszarze Interwencji. 

 

PROżRAM INTźRRźż źUROPA ROŹKOWA 

Priorytet 2 - Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych 

Cel - Opracowanie i wdra anie rozwiązań na rzecz zwi kszenia efektywno ci 
energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych ródeł energii w infrastrukturze 

publicznej. ŹziałaniaŚ  
- Poprawa efektywno ci energetycznej budynków publicznych 

- Testowanie nowych energooszcz dnych technologii 
- Harmonizacja standardów i systemów certyfikacji 
- Innowacyjne usługi energetyczne, zach ty i schematy finansowe 

Cel - Poprawa strategii energetycznych i polityk mających wpływ na łagodzenie zmian 
klimatu. ŹziałaniaŚ 
- Poprawa efektywno ci energetycznej w regionach 

- Wykorzystywanie potencjału energii odnawialnej 
- Poprawa zarządzania energią w sektorze prywatnym 

- Identyfikacja nowych metod zmniejszenia zu ycia energii  
- Poprawa koordynacji sieci energetycznych 
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Cel - Poprawa zdolno ci do planowania mobilno ci na miejskich obszarach 

funkcjonalnych w celu obni enia emisji CO2 

ŹziałaniaŚ 
- Koncepcje zintegrowanej mobilno ci 
- Systemy zarządzania niskoemisyjnym transportem  
- Innowacyjne technologie niskoemisyjne dla miejskiego transportu publicznego  

    (w tym modele finansowe)  

- Wspieranie inteligentnego i niskoemisyjnego transportu 

 

Priorytet 4 Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych 

Cel - Poprawa planowania i koordynacji systemów regionalnego transportu 
pasa erskiego w celu utworzenia lepszych połączeń z krajowymi i europejskimi 

sieciami transportowymi. ŹziałaniaŚ 
- Lepsze powiązania regionów peryferyjnych z istniejącymi sieciami 
- Poprawa regionalnych systemów transportu publicznego, zwłaszcza przez granice 

-Testowanie aplikacji i usług pilota owych w zakresie inteligentnej mobilno ci  
  regionalnej 

- Rozwijanie lepszych usług związanych z mobilno cią w interesie ogółu 

 

Cel - Poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia 

rozwiązań multimodalnych przyjaznych rodowisku. Źziałania: 

- Wzmacnianie multimodalnych, przyjaznych dla rodowiska systemów transportu 
towarowego 

- Poprawa koordynacji pomi dzy aktorami multimodalnego transportu towarowego 

- Zwi kszenie udziału logistyki przyjaznej dla rodowiska 

- Optymalizacja łańcucha transportu towarowego  

- „żreening the last mile” 

Partnerami w projektach mogą być instytucje publiczne, podmioty non-profit.  
 

ROŹKI NORWźSKIź I źOż 

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy to bezzwrotna pomoc 

finansowa dla Polski, bierze si  z trzech krajów źuropejskiego Stowarzyszenia 
Wolnego Handlu, którzy są jednocze nie członkami źuropejskiego Obszaru 
Gospodarczego, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Polska przyst pując do Unii 
źuropejskiej, przystąpiła równie  do źuropejskiego Obszaru Gospodarczego.  

Na mocy Umowy o powi kszeniu źOż z 14 pa dziernika 2003 r. ustanowiona została 
pomoc finansowa dla krajów źuropejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, 
tworzących źOż. 
W pa dzierniku 2004 roku polski rząd podpisując dwie umowy, upowa nił si  do 
korzystania z innych, oprócz funduszy strukturalnych i Żunduszu Spójno ci Unii 
źuropejskiej, ródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznejŚ Memorandum of Understanding 
wdra ania Mechanizmu Żinansowego źuropejskiego Obszaru żospodarczego oraz 
Memorandum of Understanding wdra ania Norweskiego Mechanizmu Żinansowego. 
Źarczyńcami są 3 kraje źŻTAŚ Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Obydwa programy 
obowiązują jednolite zasady i procedury oraz zale ą od jednego systemu zarządzania  
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i wdra ania w Polsce. Koordynacj  nad tymi Mechanizmami sprawuje Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego. 

Wprowadzanie tych programów na terytorium Polski ma miejsce na podstawie 
Regulacji ws. Wdra ania MŻ źOż i NMŻ, uwzgl dniając jednocze nie wytyczne, 
przygotowane przez państwa - darczyńców. 

Program operacyjny PL04 „Oszcz dzanie energii i promowanie odnawialnych ródeł 
energii” w ramach Norweskiego Mechanizmu Żinansowego 2009-2014. 

Celem tego planu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń 
powietrza oraz zwi kszenie udziału energii ze ródeł odnawialnych w bilansie zu ycia 
energii. 

Programem tym obj te są projekty, w ramach Programu pnŚ „Zmniejszenie produkcji 
odpadów i emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i ziemi” mające na celu 
modernizacj  lub odbudow  istniejących ródeł ciepła wraz z odnową procesu spalania 
lub korzystania z innych no ników energii. 
Źofinansowaniu nie podlegają projektyŚ budowania nowych ródeł ciepła lub  
budowania/unowocze niania czy wymiana ródeł zast pczych czy awaryjnych a tak e 
projekty dotyczące współspalania w gla z biomasą.  

 

BANK OCHRONY ROŹOWISKA – KREDYTY PROEKOLOGICZNE 

Bank oferuje nast pujące kredyty: 

 Słoneczny Eko Kredyt – na zakup i monta  kolektorów słonecznych na potrzeby 

ciepłej wody u ytkowej, dla  klientów indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych, 

 Kredyt z Źobrą źnergią – na realizacj  przedsi wzi ć z zakresu wykorzystania 

odnawialnych ródeł energii, z przeznaczeniem na finansowanie projektów 

polegających na budowie: biogazowni, elektrowni wiatrowych, elektrowni 

fotowoltaicznych, instalacji 

energetycznego wykorzystania biomasy, innych projektów z zakresu energetyki 

odnawialnej. 

 Dla JST, spółek komunalnych, du ych, rednich i małych przedsi biorstw, 
 Kredyty na urządzenia ekologiczne – na zakup lub monta  urządzeń i wyrobów 

słu ących ochronie rodowiska, dla klientów indywidualnych, wspólnot 
mieszkaniowych i mikroprzedsiebiorstw, 

 Kredyt źnergoOszcz dny – na inwestycje prowadzące do zmniejszenia zu ycia 

energii elektrycznej w tym: wymiana i/lub modernizacja, w tym rozbudowa, o wietlenia 

ulicznego, wymiana i/lub modernizacja o wietlenia wewn trznego i zewn trznego 

obiektów u yteczno ci publicznej, przemysłowych, usługowych itp., wymiana  

przemysłowych silników elektrycznych, wymiana i/lub modernizacja d wigów, w tym 

d wigów osobowych w budynkach mieszkalnych, modernizacja technologii na mniej 

energochłonną, wykorzystanie energooszcz dnych wyrobów i urządzeń w nowych 

instalacjach oraz Inne przedsi wzi cia słu ące oszcz dno ci energii elektrycznej. 

 

Dla mikroprzedsi biorców i wspólnot mieszkaniowych. 

 Kredyt źkoOszcz dny – na inwestycje prowadzące do oszcz dno ci z tytułuŚ zu ycia 

(energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, surowców wykorzystywanych do 
produkcji), zmniejszenia opłat za gospodarcze korzy stanie ze rodowiska, zmniejszenia 



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ  DLA GMINY MOSKORZEW 

 

55 

 

kosztów produkcji ponoszonych w związku zŚ składowaniem i zagospodarowaniem 
odpadów, oczyszczaniem cieków, uzdatnianiem wody, inne przedsi wzi cia 
ekologiczne przynoszące oszcz dno ci. 
Źla samorządów, przedsi biorców (w tym  wspólnot mieszkaniowych).  

 Kredyt z Klimatem  - to długoterminowe finansowanie przeznaczone na realizowane 

Przez Klienta przedsi wzi cia dotycząceŚ 
1) źfektywno ci energetycznej, polegające na zmniejszeniu zapotrzebowania na 

energi  (cieplną i elektryczną)Ś modernizacja indywidualnych systemów 
grzewczych w budynkach mieszkalnych i obiektach wielkopowierzchniowych 

oraz lokalnych ciepłowni, modernizacja małych sieci ciepłowniczych, prace 
modernizacyjne budynków, polegające na ich Źociepleniu (np. docieplenie 
elewacji zewn trznej, dachu, wymiana okien), wymianie o wietlenia bąd  
instalacji efektywnego systemu wentylacji lub chłodzenia, monta  instalacji 

odnawialnej energii w istniejących budynkach lub obiektach przemysłowych 

(piece biomasowe, kolektory słoneczne, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, 

dopuszcza si  integracj  OZź z istniejącym ródłem ciepła lub jego zamian  na 
OZE), likwidacja indywidualnego ródła ciepła i podłączenie budynku do sieci  
miejskiej, wymiana nieefektywnego o wietlenia ulicznego, instalacja urządzeń 
zwi kszających efektywno ć energetyczną, instalacja małych jednostek 
kogeneracyjnych lub trigeneracji. 

2) Budowy systemów OZE. Dla JST, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, 

mikroprzedsi biorstwom oraz małym i rednim przedsi biorstwom, fundacjom, 
przedsi biorstwom komunalnym, du ym przedsi biorstwom. 

Wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą turbin wiatrowych, termomodernizacja, 
remont istniejących budynków, o ile przyczyni si  do redukcji emisji do powietrza  
i poprawiają efektywno ć energetyczną budynku bąd  polegają na zamianie paliw 
kopalnych na energi   ze ródeł odnawialnych. 

Źla M P, du ych przedsi biorstw, spółdzielni mieszkaniowych, JST, przedsi biorstw 
komunalnych. 

 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO – FUNDUSZ TERMOMODERNIZACJI  

I RźMONTÓW 

 

Z dniem 19 marca 2009 r. weszła w ycie ustawa o wspieraniu termomodernizacji  

i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459), która zastąpiła dotychczasową ustaw   

o wspieraniu Przedsi wzi ć termomodernizacyjnych. 

Na mocy nowej ustawy w Banku Gospodarstwa Krajowego rozpoczął działalno ć 

Fundusz Termomodernizacji i Remontów, który przejął aktywa i zobowiązania 

Funduszu Termomodernizacji. 

 

ESCO– KONTRAKT GWARANTOWANYCH OSZCZ ŹNO CI 
Finansowanie przedsi wzi ć zmniejszających zu ycie i koszty energii to podstawa 

działania firm typu ESCO (Energy Service Company). Rzetelna firma ESCO zawiera 

kontrakt na uzyskanie realnych oszcz dno ci energii, które nast pnie są przeliczane na 

pieniądze. 
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Kolejnym elementem podnoszącym wiarygodno ć firmy ESCO to kontrakt 

gwarantowanych oszcz dno ci. 
Aby taki kontrakt zawrzeć firma ESCO dokonuje we własnym zakresie oceny stanu 

u ytkowania energii w obiekcie i proponuje zakres działań, które jej zdaniem są 

korzystne i opłacalne. Jest w tym miejscu pole do negocjacji odno nie rozszerzenia 

zakresu, jak równie  współudziału klienta w finansowaniu inwestycji. 

Kluczowym elementem jest jednak to, e po przeprowadzeniu oceny i zaakceptowaniu 

zakresu firma ESCO gwarantuje uzyskanie rzeczywistych oszcz dno ci energii. 

 

PROGRAM FINANSOWANIA ENERGII ZRÓWNOWA ONźJ W POLSCE DLA 

MAŁYCH I RźŹNICH PRZźŹSI BIORSTW 

PolSEFF jest Programem Finansowania Rozwoju Energii Zrównowa onej w Polsce,  

z linią Kredytową o warto ci €190 milionów. Oferta PolSEFF jest skierowana Do 

małych i rednich przedsi biorstw (M P), zainteresowanych inwestycją w nowe 

technologie i urządzenia obni ające zu ycie energii lub wytwarzające energi  ze ródeł 
odnawialnych. 

Finansowanie mo na uzyskać w formie kredytu lub leasingu w wysoko ci do 1 miliona 

EURO za po rednictwem uczestniczących w Programie instytucji finansowych 

(banków i instytucji leasingowych). 

 

ródła finansowania regionalneŚ 
 

RźżIONALNY PROżRAM OPźRACYJNY WOJźWÓŹZTWA 
WI TOKRZYSKIźżO NA LATA 2014-2020  

W ramach programu na przedsi wzi cia związane z ograniczeniem misyjno ci 
b dzie mo na skorzystać z działań Osi priorytetowej 3. Efektywna i zielona energia  

Priorytet inwestycyjny 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze 
ródeł odnawialnych 

Cel szczegółowy 1Ś Zwi kszony udział energii produkowanej z OZE w ogólnej 
produkcji energii w województwie wi tokrzyskim 

Typy przedsi wzi ćŚ 
W ramach priorytetu 4.a wsparcie skierowane zostanie na projekty, dotycząceŚ 
1) wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze wszystkich ródeł 

odnawialnych (energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, biogazu, biomasy) 

wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej, 
2) budowy instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw, 

3) budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 
w wysokiej kogeneracji z OZE. 

4) budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej, ciepła 
i chłodu w trigeneracji z OZE, 

BeneficjenciŚ Jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu 

JST , przedsi biorstwa du e, rednie, małe, mikro prowadzące działalno ć na terenie 

województwa wi tokrzyskiego, w tym producenci rolno – spo ywczy, uczelnie, 
związki i stowarzyszenia JST, podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa 
wi tokrzyskiego działalno ć leczniczą finansowaną ze rodków publicznych, 

państwowe jednostki bud etowe, instytucje kultury. 
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Priorytet inwestycyjny 4.b promowanie efektywno ci energetycznej i korzystania 

z odnawialnych ródeł energii w przedsi biorstwach. 
Typy przedsi wzi ćŚ 
W ramach priorytetu inwestycyjnego 4.b przewiduje si  dofinansowanie projektów, 
dotyczących poprawy efektywno ci energetycznej (w tym z uwzgl dnieniem OZź 
energii z OZź wykorzystywanej na potrzeby własne) ) w mikro, małych i rednich 
przedsi biorstwach, skutkujących zmniejszeniem zu ycia i strat wody, energii 

elektrycznej, energii cieplnej. W szczególno ciŚ 
1) Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne 

energetycznie, 

2) żł boka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 
w przedsi biorstwach, 

3) Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsi biorstwach, 
4) Zastosowanie energooszcz dnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) 

technologii produkcji i u ytkowania energii, 
5) Wprowadzanie systemów zarządzania energią 

Warunkiem koniecznym realizacji projektów w PI 4b jest przeprowadzenie audytu 

energetycznego, w rozumieniu art. 8 Dyrektywy 2012/27/UE. 

W ród ww. projektów wsparcie uzyskają równie  przedsi wzi cia polegające na 
wykorzystaniu surowców wtórnych w procesie produkcyjnym, w wyniku czego 

podniesiona zostanie efektywno ć energetyczna i kosztowa przemysłu i usług 
w regionie (zgodnie z postulatami zawartymi w Zało eniach Narodowego Programu 
Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki). 

Beneficjenci: 

Przedsi biorstwa mikro, małe rednie, prowadzące działalno ć na terenie województwa 
wi tokrzyskiegoś 

 

Priorytet inwestycyjny 4.c wspieranie efektywno ci energetycznej inteligentnego 
zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych ródeł energii w infrastrukturze 

publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym 

Typy przedsi wzi ćŚ 
W ramach priorytetu inwestycyjnego 4.c interwencja zostanie skierowana na projekty 

dotyczące gł bokiej modernizacji energetycznej budynków u yteczno ci publicznych 
oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposa enia tych 
obiektów na energooszcz dne w oparciu o wyniki przeprowadzonego audytu 

energetycznego bąd  innych dokumentów wymaganych przepisami prawa. Planuje si  
dofinansować inwestycje w zakresie związanym m.in. zŚ 
1) ociepleniem obiektu, 

2) wymianą okien, drzwi zewn trznych, oraz o wietlenia na energooszcz dne, 
3) przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do ródła 

ciepła lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji 
i klimatyzacji oraz systemów wodno-kanalizacyjnych, 

4) instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, 

5) instalacja systemów chłodzących, w tym równie  z OZE, 

6) instalowaniem urządzeń energooszcz dnych najnowszej generacji 
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7) izolacja pokrycia dachowego, 

8) instalacją systemów inteligentnego zarządzania energią, 
9) przeprowadzeniem audytu energetycznego jako elementu koniecznego do realizacji 

projektu, 

10) mikrokogeneracją. 
Wsparcie mo e zostać udzielone na inwestycje kotły spalające biomas  lub 

ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy 

osiągni te zostanie znaczne zwi kszenie efektywno ci energetycznej oraz gdy istnieją 
szczególnie pilne potrzeby. Inwestycje w muszą przyczyniać si  do zmniejszenia emisji 
CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwi kszenia oszcz dno ci 

energii. Wspomniane inwestycje mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy 

podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione 
ekonomicznie. Preferowane powinny być instrumenty finansowe w przypadku 

powy szych inwestycji. Mo liwo ć u ycia instrumentów finansowych na tego typu 
projekty została poprzedzona oceną ex-ante przeprowadzoną zgodnie z wymaganiami 

artykułu 37 ust. 2 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013. Projekty powinny równie  
przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu. 
Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu 

JST, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, związki i stowarzyszenia JST, TBS, 

samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowo ć prawną, uczelnie, inne 
podmioty prowadzące działalno ć w sferze usług publicznych w ró nych formach 
organizacyjnych, posiadających osobowo ć prawną np. fundacje i stowarzyszenia, 

policja, podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa wi tokrzyskiego 
działalno ć leczniczą finansowaną ze rodków publicznych, samorządowe osoby 
prawne, jednostki ochotniczej i Państwowej Stra y Po arnej. 
 

Priorytet inwestycyjny 4.e promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich 

rodzajów terytoriów, w szczególno ci dla obszarów miejskich, w tym wspieranie 

zrównowa onej multimodalnej mobilno ci miejskiej i działań adaptacyjnych mających 
oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 

Typy przedsi wzi ćŚ 
W priorytecie inwestycyjnym 4.e dofinansowanie znajdą projekty, realizujące zało enia 
planów niskoemisyjnych dla poszczególnych obszarów. Wsparcie dla projektów 
powinny wynikać z zapisów planów gospodarki niskoemisyjnej dla poszczególnych 
typów obszarów i niekwalifikujących si  do dofinansowania w ramach innego PI np. 

1) modernizacja o wietlenia ulicznego (ulic placów, terenów publicznych) na 

energooszcz dne, 
2) budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej, 
3) wymiana ródeł ciepła, 
4) mikrokogeneracja, 

5) działania informacyjno-promocyjne dotyczące np. oszcz dno ci energii, 
6) kampanie promująceŚ budownictwo zeroemisyjne, inwestycje w zakresie 

budownictwa pasywnego 

Inwestycje w rozbudow  i/lub modernizacje sieci ciepłowniczych otrzymają 
dofinansowanie w ramach RPO pod warunkiem dopuszczenia takiego wsparcia poprzez 

stosowne zapisy w Umowie Partnerstwa. 
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Wsparcie mo e zostać udzielone na inwestycje kotły spalające biomas  lub ewentualnie 
paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągni te 
zostanie znaczne zwi kszenie efektywno ci energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie 
pilne potrzeby. Inwestycje w muszą przyczyniać si  do zmniejszenia emisji CO2 

i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwi kszenia oszcz dno ci 
energii. Wspomniane inwestycje mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy 

podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione 

ekonomicznie. Preferowane powinny być instrumenty finansowe w przypadku 

powy szych inwestycji. Mo liwo ć u ycia instrumentów finansowych na tego typu 
projekty została poprzedzona oceną ex-ante przeprowadzoną zgodnie z wymaganiami 

artykułu 37 ust. 2 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013. Projekty powinny równie  
przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu. 
Źodatkowo dofinansowanie uzyskają inwestycje dotyczące budowy lub modernizacji 
jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji, 

wraz z infrastrukturą do dystrybuowania wytworzonej energii. 
Instalacje powy ej 20 MWŚ 
źŻRR nie wspiera inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/Wź, 
w tym instalacji energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 
20 MW. Jednak e wsparcie mogą otrzymać instalacje wykorzystujące wyłącznie 
biomas , które nie są obj te zakresem przedmiotowym dyrektywy 2003/87/Wź. 
Instalacje poni ej 20 MWŚ 

Wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod wzgl dem ekonomicznym, 
nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z mo liwych emisji 
CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza. W przypadku nowych instalacji powinno 
zostać osiągni te co najmniej 10% uzysku efektywno ci energetycznej w porównaniu 
do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych 

dost pnych technologii. Ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji na 
wysokosprawną kogeneracj  musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% 

w porównaniu do istniejących instalacji. Źopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla 
wysokosprawnych instalacji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, e te 
instalacje nie zast pują urządzeń o niskiej emisji CO2, a inne alternatywne rozwiązania 
byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne. 

Ponadto, w ramach priorytetu przewidziano wsparcie dla projektów z zakresu 

zrównowa onej mobilno ci miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej 
do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego m.in. 

1. parkingi Park&Ride, Bike&Ride 

2. zintegrowane centra przesiadkowe, 

3. infrastruktura dworcowa, 

4. wspólny bilet, 
5. inteligentne systemy transportowe, 

6. cie ki rowerowe, 
7. publiczne wypo yczalnie rowerów 

8. przebudowa infrastruktury miejskiej (np. budowa buspasów, przebudowa 
skrzy owań), 
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BeneficjenciŚ jednostki samorządu terytorialnego, przedsi biorstwa du e, rednie, małe, 
mikro wiadczące usługi publiczne na terenie województwa wi tokrzyskiego, 
partnerzy społeczni i gospodarczy działający na terenie województwa wi tokrzyskiego 
, organizacje pozarządowe (NżO), samorządowe osoby prawne, instytucje otoczenia 
biznesu, uczelnie, państwowe jednostki bud etowe, instytucje kultury. 
Instytucja Zarządzająca zobowiązuje si  do uzyskania, w przypadku pomocy udzielonej 

z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych du emu przedsi biorcy, 
zapewnienia od tego przedsi biorcy, e wkład finansowy z funduszy nie powoduje 

znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsi biorcy na 
terytorium Unii Europejskiej w związku z realizacją dofinansowywanego projektu. 
 

PROżRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został 
opracowywany na podstawie przepisów Unii źuropejskiej, w szczególno ci 
rozporządzenia Parlamentu źuropejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez źuropejski Żundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (źŻRROW) i uchylającego 
rozporządzenie Rady (Wź) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych 

Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, Program jest 

wkomponowany w cało ciowy system polityki rozwoju kraju, w szczególno ci poprzez 
mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa ta okre la strategi  wykorzystania rodków 
unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla Uź celów okre lonych w unijnej strategii 

wzrostu „źuropa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa onego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzgl dnieniem potrzeb rozwojowych danego 

państwa członkowskiego. 
Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjno ci rolnictwa, 
zrównowa one zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz 

zrównowa ony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. 
Program b dzie realizował wszystkie sze ć priorytetów wyznaczonych dla unijnej 
polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie: 

Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, le nictwie i na obszarach 

wiejskich. 

Poprawa konkurencyjno ci wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwi kszenie 
rentowno ci gospodarstw rolnych. Poprawa organizacji łańcucha ywno ciowego 

i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Odtwarzanie, chronienie 

i wzmacnianie ekosystemów zale nych od rolnictwa i le nictwa. Wspieranie 
efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodark  niskoemisyjną 

i odporną na zmian  klimatu w sektorachŚ rolnym, spo ywczym i le nym. Zwi kszanie 
włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na 

obszarach wiejskich. Planuje si , e łączne rodki publiczne przeznaczone na realizacj  
PROW 2014-2020 wyniosą 13 513 295 000 euro, w tym: 8 598 280 814 z bud etu Uź 
(EFRROW) i 4 915 014 186 euro wkładu krajowego. 

             W ramach PROW 2014-2020 b dzie realizowanych łącznie 15 działań, w ród 
nich planowane jest M10 - Działanie rolno- rodowiskowo-klimatyczne - przyczynia si  
bezpo rednio do realizacji celów szczegółowych w ramach Priorytetu 4. Odtwarzanie, 
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ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i le nictwem, 

a w szczególno ciŚ 
 odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ró norodno ci biologicznej, w tym na 

obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 

szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej warto ci przyrodniczej, 
a tak e stanu europejskich krajobrazów (4A)ś 

 poprawa gospodarki wodnej, w tym nawo enia i stosowania pestycydów (4B)ś 
 zapobieganie erozji gleby i poprawa gospodarowania glebą (4C). 
Źziałanie przyczynia si  równie  po rednio do realizacji celów szczegółowych 

w ramach Priorytetu 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami 

i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu 

w sektorach rolnym, spożywczym i le nym: 

 redukcja emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa (5D); 

 promowanie ochrony pochłaniaczy dwutlenku w gla oraz pochłaniania dwutlenku 
w gla w rolnictwie i le nictwie (5ź). 

Źziałanie b dzie realizować tak e cele przekrojowe polityki rozwoju obszarów 
wiejskich, którymi sąŚ innowacyjno ć, rodowisko oraz przeciwdziałanie zmianom 
klimatu i przystosowanie si  do nich. 
 

ROŹKI WŻO IżW 

Wojewódzki Żundusz Ochrony rodowiska i żospodarki Wodnej w Kielcach w celu 
poprawy efektywno ci energetycznej i poprawy jako ci powietrza przewiduje wsparcie 

finansowe dla osób fizycznych, przedsi biorców i jednostek samorządu terytorialnego.  
POLźPSZźNIź JAKO CI POWIźTRZAŚ  
1.Opracowanie Programów ochrony powietrza dla stref, dla których zachodzi taka 
konieczno ć (w tym opracowanie bazy danych o emisji, modelowanie stanu 

zanieczyszczenia powietrza, okre lenie ródeł przekroczeń standardów jako ci 
powietrza i okre lenie niezb dnych działań zmierzających do likwidacji przekroczeń) 
wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na rodowisko oraz realizacja tych 

programów.  
2. Opracowanie gminnych Programów Ograniczenia Niskiej źmisji (PONź) 
wynikających z „Programów ochrony powietrza dla województwa wi tokrzyskiego” 
oraz realizacja zadań zawartych w PONź.  
3.Opracowanie gminnych planów gospodarki niskoemisyjnej.  

4.Realizacja zadań zawartych w gminnych planach gospodarki niskoemisyjnej.  
5.Ograniczenie niskiej emisji oraz emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych poprzez:  

przebudow  kotłowni opalanych paliwem stałym (w giel, koks) na opalane paliwem 
ciekłym (olej opałowy) lub paliwem gazowym o łącznej mocy kotłów, instalowanych w 
obr bie jednego kompleksu obiektów, nie mniejszej ni  50 kW,  
podłączenie obiektów do scentralizowanego ródła ciepła z jednoczesną likwidacją  
indywidualnych ródeł ciepła o łącznej mocy nie mniejszej ni  50 kW, opalanych 
paliwem stałym.  
 ograniczanie emisji z pozostałych ródeł przemysłowych i komunalnychŚ  

a. przebudowa lub wykonanie nowych instalacji do ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery,  
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b. przebudowa kotłów opalanych paliwem stałym w ciepłowniach miejskich, 
osiedlowych i zakładowych na nowoczesne, zwi kszające sprawno ć cieplną,  
z jednoczesnym zmniejszeniem zu ycia paliwa,  

c. budowa, rozbudowa, przebudowa sieci ciepłowniczych, w złów cieplnych, wraz 
z ich  monitoringiem i regulacją,  

 zastosowanie odnawialnych i alternatywnych ródeł energii, w tym w ramach 
realizacji gminnych programów (żPO , PONź)Ś  
a. zakup i monta  nowych urządzeń elektrowni wodnych o łącznej mocy nie mniejszej 
ni  50 kW,  
b. zakup i monta  nowych urządzeń kotłowni opalanych biomasą o łącznej mocy nie 
mniejszej ni  50 kW, w ramach zadańŚ  
wykonanie nowych kotłowni,  
 przebudowa kotłowni opalanych paliwem stałym na opalane biomasą, wraz z budową, 
rozbudową lub przebudową obiektów do magazynowania biomasy,   

c. zakup i monta  nowej instalacji kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 
absorbera nie mniejszej ni  20 m2

,  

d. zakup i monta  nowych urządzeń elektrowni wiatrowych o łącznej mocy nie 
mniejszej ni  100 kW,  
e. zakup i monta  nowej instalacji paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy nie mniejszej 
ni  50 kW,  
f. budowa instalacji wykorzystujących wysokosprawną kogeneracj  i trójgeneracj ,  
g. zakup i monta  instalacji nowych pomp ciepła o łącznej mocy nie mniejszej ni  20 
kW,  

h. budowa instalacji wykorzystujących biogaz pozyskiwany z komór fermentacyjnych  
oczyszczalni cieków na cele produkcji energii elektrycznej lub cieplnej,  

i. budowa, rozbudowa, przebudowa biogazowni rolniczych na cele produkcji 

energii  elektrycznej lub cieplnej.  

6. Oszcz dzanie energii – przedsi wzi cia termomodernizacyjne, wynikające z audytu 
energetycznego,  opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami realizowane  
w obiektach budowlanych u yteczno ci publicznej, w obiektach budowlanych 
spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, innych obiektach 
budowlanych o powierzchni u ytkowej nie mniejszej ni  500 m2, w tym modernizacja 
o wietlenia wewn trznego.  
7. Modernizacja o wietlenia ulicznego na energooszcz dne w tym wykorzystujące 
energi  ze ródeł odnawialnych.  
8. W ramach linii kredytowej:  

 Zakup i monta  nowych urządzeń kotłowni w przypadku przebudowy kotłowni 
opalanych paliwem stałym na kotłownie wykorzystujące niskoemisyjne ródła ciepła,  
o łącznej mocy instalowanych kotłów poni ej 50 kW,  

 Zakup i monta  nowych instalacji kolektorów słonecznych o powierzchni absorbera 
poni ej 20 m2

,  

 Zakup i monta  nowych urządzeń elektrowni wodnych o mocy poni ej 50 kW,  
 Zakup i monta  nowych urządzeń elektrowni wiatrowych o mocy poni ej 100 kW,  
 Zakup i monta  nowej instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy poni ej 50 kW,  
 Zakup i monta  instalacji nowych pomp ciepła o mocy poni ej 20 kW. 
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9.Program dla osób fizycznych „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza 
poprze modernizacj  indywidualnych kotłowni, zakup i monta  odnawialnych ródeł 
energii, termomodernizacj  budynków”. 
 

ródła finansowania własne i alternatywne: 

By wykorzystać mo liwo ci zewn trznego finansowania Planu, administracja 
lokalna powinna być dobrze zaznajomiona z dost pnymi w kraju instrumentami 

finansowymi, jak równie  z innowacyjnymi programami finansowymi, 

wykorzystywanymi na szeroką skal  w praktyce mi dzynarodowej. Mi dzy nimi 
znajdują si Ś 

  finansowanie z funduszy celowych przeznaczonych na ochron  rodowiska 

i energi , 
  emisja obligacji miejskich, 

 wykorzystanie kredytów towarowych/handlowych, 

 leasing sprz tu, 
 finansowanie przez trzecią stron  (w tym tzw. umowy o efekt energetyczny), 

 partnerstwa publiczno-prywatne (PPP) – koncesje, itp. 

rodki z bud etu miasta/gminy powinny być przede wszystkim 
wykorzystywane jako kapitał początkowy, przyciągający zewn trzne rodki finansowe. 
Wi kszo ć spo ród zewn trznych ródeł finansowania jest dost pna dla miast i gmin 

pod warunkiem zapewnienia gwarancji. Jedną z klasycznych form zagwarantowania 

zewn trznego finansowania jest zaanga owanie przez biorc  własnych funduszy we 
wdro enie projektu (działań). 
Bud et miejski/gminny powinien być wykorzystywany w sposób ekonomicznie 
uzasadniony i przemy lany - tak, aby mo na było zdobyć dofinansowanie lub pokryć 
wydatki na inwestycje, które nie mogą zostać sfinansowane w inny sposób. 
W odniesieniu do zabezpieczenia finansowania działań wskazanych do realizacji 
w PżN ze rodków własnych konieczne jest wpisanie działań długoterminowych do 
planu wieloletniego oraz uwzgl dnienie wszystkich działań w bud ecie żminy 
Moskorzew oraz w jednostkach podległych na ka dy rok. Z uwagi na brak mo liwo ci 
zaplanowania konkretnych działań i bud etów na okres dłu szy ni  najbli sze 3-4 lata, 

kwoty przewidziane na realizacj  poszczególnych zadań nale y traktować jako 
szacunkowe zapotrzebowanie na finansowanie.  

4.5. Monitoring realizacji PGN  

Monitorowanie post pów jest kluczowe dla zachowania prawidłowo ci 
procesu wdra ania PżN, pozwala dostrzec osiągane rezultaty krótko i długoterminowe, 
oceniać szybko ć post pu realizacji zało onych wska ników. Proces monitoringu PGN 

stanowić powinien odpowiednio sformułowaną procedurą, ogólnie przyj tą przez 
Koordynatora, a ostatecznie przez Wójta żminy. 
W celu monitorowania realizacji PżN nale yŚ 

 wyodr bnić mierniki, za pomocą których proces post pu realizacji PżN b dzie 
mo na weryfikowaćś 
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 okre lić wska niki, podając konkretne warto ci doceloweś 
 okre lić cz stotliwo ć monitorowania – dla ka dego miernikaś  
 okre lić odpowiedzialnych za przeprowadzenie monitoringu; 

 okre lić sposób pobierania danych. 
           Wyniki monitorowania są kluczowe dla prowadzenia polityki lokalnej w zakresie 

ograniczania niskiej emisji i stanowią podstaw  dla podejmowania decyzji 
o konieczno ci wdro enia ewentualnych działań korygujących lub naprawczych 

w stosunku do zało onych rozwiązań. 
Metodologia monitoringu i ewaluacji powinna być prowadzona z wykorzystaniem 

ograniczonego zbioru mierników, umo liwiających szybki pomiar stopnia ich 
osiągni cia (za pomocą dost pnych danych statystycznych). 
Poni ej zaproponowano list  mierników, jednostk  miary, sposób pozyskiwania 
danych, oczekiwany kierunek zmiany. 

              Monitorowanie realizacji PGN jest podstawowym narz dziem umo liwiającym 
ocen  przydatno ci Planu, jego poprawno ci i docelowo – zdecyduje o powodzeniu jego 

wdro enia. 

 

Tabela 5. Wska niki monitorowania i wdra ania PżN. 

Obszar Wska nik 

Cz stotli
wo ć 

monitoro

wania 

Osoby 

odpowiedzialne 

ze monitoring 

Sposób 
zbierania 

danych 

Oczekiwany 

kierunek 

zmiany 

 

Budynki 

(u yteczno c
i publicznej, 

usługowe, 
społeczno ci 

lokalnej) 

Zu ycie no ników energii 
w budynkach publicznych  

-energia elektryczna  

- ciepło sieciowe  
- w giel kamienny  

- olej opałowy  
- drewno  

- inne  

2 razy w 

roku 

Administratorzy 

obiektów  

  

Faktury 

zakupowe 

Spadek 

 

Ilo ć energii uzyskanej 
z odnawialnych ródeł 

energii  Raz w 

roku  

 

Analiza 

zu ycia 
energii 

wzrost 

Powierzchnia 

zainstalowanych kolektorów 
słonecznych, paneli 
fotowoltaicznych  

Zbieranie 

danych 

liczbowych 

wzrost 

 

O wietlenie 

publiczne  

Ilo ć zu ytej energii 
elektrycznej  

2 razy w 

roku 
Urząd żminy   

Faktury od 

operatora 

energii 

elektrycznej 

Spadek 

 

 

Transport  

Zu ycie paliw  
-benzyna, olej nap dowy, 
LPG, bioetalol, biodiesel  

- energia elektryczna,  

Raz w 

roku  

 

Urząd żminy  

 

Badania 

ankietowe, 

dane 

statystyczne 

spadek 
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Liczba zakupionych 

pojazdów spełniających 
najnowsze normy emisji 

spalania  

Badania 

ankietowe, 

dane z 

wydziału 
komunikacji 

wzrost 

 

Społeczno ć 
lokalna  

Liczba mieszkańców 
uczestniczących w akcjach 

po wi conych efektywno ci 
energetycznej/wykorzystani

u odnawialnych ródeł 
energii  

Raz w 

roku 

 

Urząd żminy 

 

Szacowanie

, listy 

obecno ci, 
itp. 

wzrost 

Zu ycie energii elektrycznej 
w gospodarstwach 

domowych  

Badania 

ankietowe, 

dane 

statystyczne 

spadek  

 

Zu ycie ciepła sieciowego, 
energii elektrycznej 

w gospodarstwach 

domowych  

Badania 

ankietowe, 

dane 

statystyczne 

spadek  

 

4.6. źwaluacja celów i aktualizacja Planu 

W ramach ewaluacji działań za monitoring realizacji planu odpowiada Zespół powołany 
do wdra ania i realizacji PGN. Monitoring działań b dzie polegał na zbieraniu 
informacji o post pach w realizacji zadań oraz ich efektach.  
źfektem ewaluacji b dzie ocena, czy działania są w rzeczywisto ci na tyle skuteczne na 
ile zakładano i czy nie jest wymagana modyfikacja planu. Je eli działania nie b dą 
przynosiły zakładanych rezultatów konieczna b dzie aktualizacja Planu Źziałań. 
Wyniki monitorowania osiąganych celów i rezultatów Zespół przedkłada do 
zatwierdzenia Radzie Gminy w postaci „Raportu z wdro enia PżN”. 
Raport składany jest w okresie 4 miesi cy od zakończenia ka dego roku 
sprawozdawczego. 

Po zakończeniu ka dego z działań nale y podsumować cały okres jego realizacji oraz 

porównać osiągni te efekty z efektami zakładanymi. Przez kolejne dwa lata nale y 
równie  monitorować dany projekt/działanie w celu sprawdzenia trwało ci jego 
rezultatów. Po zatwierdzeniu Raport powinien być dost pny do publicznej wiadomo ci 
na stronie internetowej Urz du. 
Źo wykonania raportu niezb dne jest zebranie danych wej ciowych do oszacowania 

wska ników monitoringu poszczególnych działań. W zale no ci od specyfiki zadania  

i mo liwo ci zebrania danych rzeczywistych do ka dego zadania list  wska ników 
mo na rozszerzyć lub modyfikować. Podobnie, jak i przy opracowywaniu PGN, tak  

i przy raportowaniu niezb dna jest współpraca ze zlokalizowanymi na obszarze Gminy: 

- firmami i instytucjami, 

- przedsi biorstwami produkcyjnymi, 
- mieszkańcami. 
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W zale no ci od potrzeb, jednak nie rzadziej ni  co trzy lata Zespół b dzie nadzorował 
aktualizacj  całego Planu na podstawie wykonanej kontrolnej inwentaryzacji ródeł 
energii i emisji CO2 w gminie. Aktualizacja pozwoli kompleksowo ocenić osiągni cia 
Gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i ustalić plan działań krótkoterminowych 
na kolejne trzy lata. 

Po upływie terminu realizacji Planu żospodarki Niskoemisyjnej Zespół jest 
zobowiązany do sporządzenia Raportu na temat osiągni tych rezultatów, wykorzystując 
w tym celu dane pochodzące z monitoringu wdra ania Planu. Ocena wdro enia jest 
prowadzona poprzez porównanie osiągni tych rezultatów z sytuacją wyj ciową oraz 
przyj tym scenariuszem jej rozwoju. 
W raporcie oprócz obiektywnych rezultatów o charakterze technicznym  

i ekonomicznym powinny zostać uwzgl dnione tak e rezultaty, których nie da si  
wyrazić liczbowo oraz rezultaty niebezpo rednie. źfektem przeprowadzonej oceny 
mogą być poprawki wprowadzone do niektórych celów oraz parametrów Planu, jak 
równie  zmiany w narz dziach jego realizacji. 
 
 

PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN 
Istotnym elementem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest harmonogram, b dący listą 
zadań niskoemisyjnych zaplanowanych do realizacji na terenie Gminy Moskorzew.  

W harmonogramie mogą znale ć si  równie  zadania, dla których nie obliczono 

efektów ekologicznych, z uwagi na brak mo liwo ci oszacowania ich wpływu (np. 
działania edukacyjne, administracyjne). 
Harmonogram ma charakter otwarty, co oznacza, e w miar  potrzeb nale y go 
aktualizować w trakcie realizacji Planu tak, by w perspektywie kolejnych lat Gmina 

mogła reagować na napotkane problemy – w szczególno ci w obszarze ochrony 
powietrza i efektywno ci energetycznej. 
Zadania niskoemisyjne do harmonogramu mo e zgłaszać ka dy zainteresowany 

interesariusz. Zadania z harmonogramu usuwać mo e jedynie jednostka, która zgłosiła 
dane zadanie do wpisania do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Przez zadanie 

niskoemisyjne rozumie si  ka de zadanie, które mo e mieć wpływ na zmian  struktury 

wykorzystania paliw, udział odnawialnych ródeł energii, zmian  zapotrzebowania na 
energi  lub zmian  emisji CO2 na terenie Gminy Moskorzew. 

Gdyby zaszła konieczno ć utworzenia nowego zadania/usuni cia istniejącego zadania 
mo naŚ 
1. wpisać/usunąć to zadanie z Planu żospodarki Niskoemisyjnej w trakcie najbli szej 
aktualizacji PGN, je li jego realizacja jest/była planowana w nast pnych latach, 

2. bez zb dnej zwłoki zaktualizować Plan żospodarki Niskoemisyjnej, je li realizacja 
zadania ma być realizowana w latach 2017–2018 oraz ma ono znaczący wpływ na 
zmian  struktury wykorzystania paliw, zmian  zapotrzebowania na energi  lub zmian  
emisji CO2. 

W przypadku, gdy jednostką zgłaszającą zadanie do PżN jest żmina Moskorzew, 

działanie nale y wpisać do Wieloletniej Prognozy Żinansowej zgodnie z obowiązującą 
w tym zakresie wewn trzną procedurą. 
W przypadku wprowadzania zmian w planie koniecznie jest ka dorazowo 
zarejestrowanie zmiany PżN w ewidencji PżN prowadzonej w NŻO iżW  
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w Warszawie (po uprzedniej ocenie przez doradc  energetycznego w WŻO iżW  
w Kielcach)w celu umo liwienia interesariuszom skutecznego wnioskowania  
o dofinansowanie z programów pomocowych, w których taki warunek został nało ony. 
Potwierdzeniem zarejestrowania PżN jest za wiadczenie wydawane przez WŻO iżW 
w Kielcach (podobnie dla zmian/aneksów do PżN). Zaleca si  mo liwo ć uzupełnienia 
działań w PżN poprzez sporządzenie aneksu zawierającego wykaz działań z podaniem 
informacji identyfikujących te działania – np. jak w tabeli 13, bez konieczno ci  
ka dorazowego przeliczania celów PżN.  
Nale y równie  pami tać, e Plan żospodarki Niskoemisyjnej, w którym dokonano 
istotnych zmian w harmonogramie (usuni cie/dodanie zadania, zmiana terminu i/lub 

kosztów realizacji zadania, zmiana zaplanowanych redukcji) powinien zostać poddany 
procedurze oceny konieczno ci przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
rodowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji  

o rodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie rodowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na rodowisko (Źz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), a tak e 
przyj ty uchwałą Rady Gminy. Wprowadzenie do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

zmian mniej istotnych, np. poprawek redakcyjnych jest mo liwe poprzez odpowiednie 
zarządzenie Wójta. 
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III.  Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku w gla  
          w Gminie Moskorzew 

 

1.  Podstawowe zało enia przyj te w Planie 

Bazowa inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych do powietrza jest 
warunkiem wst pnym opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy 
Moskorzew.  Podstaw  opracowania inwentaryzacji emisji dwutlenku w gla stanowiły 
wytyczne Porozumienia Burmistrzów, uj te w dokumencie „How to develop 

a Sustainable Energy Action Plan (SEAP) – żuidebook”, który został udost pniony na 
głównej stronie Porozumienia (www.eumayors.eu). Publikacja okre la ramy oraz 
podstawowe zało enia wykonania inwentaryzacji emisji CO2 na potrzeby Planu 

gospodarki niskoemisyjnej.  

Wytyczne Porozumienia dają mo liwo ć okre lenia emisji na dwa sposobyŚ  
1) Wykorzystując standardowe wska niki emisji zgodnie z zasadami IPCC, które 

obejmują cało ć emisji CO2 wynikłej z końcowego zu ycia energii na terenie 
gminy. W tym podej ciu uwzgl dnia si  zarówno emisje bezpo rednie związane 
ze spalania paliw w budynkach, instalacjach i transporcie, jak i emisje po rednie 
towarzyszące produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu wykorzystywanych 
przez mieszkańcówś  

2) Wykorzystując wska niki emisji LCA (Life Cycle Assessment – Ocena Cyklu 

ycia), które uwzgl dniają cały cykl ycia poszczególnych no ników energii.  
W tym podej ciu uwzgl dnia si  emisje związane nie tylko z końcowym 
spalaniem, ale tak e emisje powstałe na wszystkich pozostałych etapach 
łańcucha dostaw, w tym emisje związane z pozyskiwaniem surowców, ich 
transportem i przeróbką.  
Pierwsze podej cie jest bardziej precyzyjne w wyznaczaniu wielko ci emisji 

(charakteryzuje si  mniejszym bł dem szacunkowym), natomiast drugie podej cie, 
pomimo mniejszej dokładno ci, daje pełniejszy obraz wielko ci emisji, uwzgl dniający 
równie  emisje po rednie. W niniejszej inwentaryzacji przyj to pierwsze podej cie – 

z wykorzystaniem standardowych wska ników emisji. 

2.   Metodologia inwentaryzacji 

W celu oszacowania poziomu emisji gazów cieplarnianych przyj te zostały 
nast pujące zało enia metodologiczneŚ  

 Rok bazowy – za rok, w stosunku do którego Gmina Moskorzew b dzie 
ograniczać emisj  CO2 przyj to rok 2014. Źla tego okresu są dost pne 
najbardziej aktualne dane, przede wszystkim z uwagi na sektor mieszkalnictwa, 

który z uwagi na swój charakter przyczynia si  do powstawania niskiej emisji  
w Gminie. Wybór roku 2014 jako roku bazowego dla dokonanych obliczeń 
wynika z faktu mo liwo ci pozyskania wiarygodnych danych na temat emisji  
w tym okresie. Jest to rok, dla którego udało si  zebrać kompleksowe dane we 
wszystkich grupach odbiorców, wytwórców i dostawców energii. Odwoływanie 
si  do wcze niejszych okresów czasowych z uwagi na brak mo liwo ci 
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pozyskania kompleksowych danych jest co prawda mo liwe, ale skutkowałoby 
konieczno cią uzupełniania braków szacunkami i analogiami, co w negatywny 

sposób wpływałoby na wiarygodno ć i rzetelno ć całego dokumentu. Wybór np. 
roku 2010 nie był wła nie mo liwy dlatego, e nie sposób byłoby na ten rok 
ustalić wszystkie niezb dne dane, które dałyby rzetelny obraz sytuacji. Gmina 

Moskorzew nie realizowała równie  we wcze niejszych latach inwestycji które 
znacząco wpłyn łyby na ograniczenie emisji CO2. 

 Zasi g terytorialny – inwentaryzacja obejmuje obszar w granicach 

administracyjnych gminy Moskorzew. Do wyznaczenia poziomu emisji CO2 

przyj to zu ycie energii finalnej w obr bie granic gminy.  
 Zakres inwentaryzacji – inwentaryzacja obejmuje emisje gazów cieplarnianych 

powstające ze zu ycia energii finalnej na terenie gminy. Poprzez zu ycie energii 
finalnej rozumie si  zu ycieŚ energii elektrycznej, energii cieplnej (na potrzeby 
ogrzewania i c.w.u.), energii paliw (związanych z transportem) oraz energii gazu 

(na potrzeby ogrzewania oraz cele socjalno-bytowe).  

 Sposób inwentaryzacji - do przeliczenia ilo ci energii generowanej przez 
poszczególne jednostki paliwa zastosowano warto ci opałowe zgodne 

z wyznaczonymi przez Krajowy O rodek Bilansowania i Zarządzania źmisjami 
dla wskazanego roku bazowego. 

 Okre lenie wielko ci emisji - dla okre lenia wielko ci emisji CO2 przyj to tzw. 
standardowe wska niki emisji zgodnie z zasadami IPCC (za European Union 

„How to develop a SźAP”, 2010). Wska niki obejmują cało ć emisji CO2 

wynikłej z końcowego zu ycia energii na terenie Gminy Moskorzew.  

Poni sze wyliczenia i wnioski są oparte na danych, jakie otrzymano  
w odpowiedzi na pisma i badanie ankietowe, danych przekazanych przez Urząd żminy 
w Moskorzewie oraz danych żUS. Na podstawie uzyskanych danych okre lono rok 
bazowy. 

Wykaz stosowanych warto ci opałowych i wska ników emisji gazów 
cieplarnianych zestawiono w poni szej tabeli. Warto ci opałowe pochodzą z Krajowego 
O rodka Bilansowania i Zarządzania źmisjami, natomiast poszczególne wska niki 
emisji zostały zaczerpni te z podr cznika Porozumienia Burmistrzów SźAP i stanowią 
wska niki standaryzowane IPCC. 

Tabela 6. Warto ci opałowe oraz wska niki emisji przyj te do obliczeń wielko ci 
emisji CO2 

No nik energii 
Warto ć 
opałowa 

Wska nik emisji ródło 

danych 
MJ/kg MgCO2/MWh 

Energia 

elektryczna 
- 1,191 

KOBIZE (2015) 

W giel kamienny 21,63 0,354 
Wska niki IPCC - 

SEAP 

Olej opałowy 40,19 0,279 
Wska niki IPCC - 

SEAP 
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Gaz ziemny 31,00 0,202 
Wska niki IPCC - 

SEAP 

Źrewno opałowe 15,60 0 
Wska niki IPCC - 

SEAP 

Biomasa 17,00 0 
Wska niki IPCC - 

SEAP 

Benzyna 44,80 0,249 
Wska niki IPCC - 

SEAP 

Olej nap dowy 43,33 0,267 
Wska niki IPCC - 

SEAP 

Gaz LPG 47,31 0,017 –KOBIZE (2015) 
 ŹródłoŚ Opracowanie własne na podstawie opracowania „How to develop a Sustainable Energy Action 

Plan (SEAP) – Guidebook” oraz wytycznych Krajowego O rodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami 
(energia elektryczna i gaz LPG). 

Źo obliczenia warto ci emisji CO2 wykorzystano nast pujący wzór obliczeniowyŚ 
ECO2 = C x EF 

gdzie:  

ECO2 – warto ć emisji CO2 (Mg CO2)  

C – zu ycie energii (MWh)  
EF – wska nik emisji CO2 (MgCO2/MWh)  

Obliczenia warto ci emisji CO2 przeprowadzono za pomocą arkusza 
kalkulacyjnego, przeliczającego dane wej ciowe (ilo ć zu ytej energii, paliwa) na 
wielko ć emisji gazów cieplarnianych za pomocą wska ników emisji. Wielko ć emisji 
okre lana jest za pomocą ekwiwalentu CO2 (megagram CO2 – Mg CO2). Jednostka ta 

pozwala na okre lenie sumarycznego wpływu wszystkich gazów cieplarnianych 

w przeliczeniu na gaz referencyjny – CO2. 

Rok inwentaryzacji 

Źane niezb dne do przeprowadzenia inwentaryzacji emisji CO2 gromadzono w 2016 

roku. Przyj to jednolity okres sprawozdawczy, ze wzgl du na sposób prowadzenia 
ewidencji m.in. operatorów systemów energetycznych, gazowych czy te  żłówny 
Urząd Statystyczny. Źla wszystkich zbieranych danych jest to ostatni zamkni ty rok 
kalendarzowy, a wi c stan na koniec roku 2014.  Tak wi c rok 2014 przyj ty został jako 
rok w którym ustalono wielko ć zu ycia energii oraz emisji CO2 i w dalszej cz ci 
okre lany b dzie jako rok bazowy. Wybór roku 2014, jako roku bazowego, 
podyktowany został równie  tym, i  dzi ki temu było mo liwe zebranie jak najbardziej 
rzetelnych i miarodajnych danych dla wszystkich sektorów obj tych inwentaryzacją. 

Rok 2020, stanowi horyzont czasowy dla zało onego planu działań. W dalszej cz ci 
opracowania rok ten b dzie okre lany jako rok docelowy. 

 

Sektory obj te inwentaryzacją 

Zgodnie z zało eniami i wytycznymi „Porozumienia Burmistrzów” inwentaryzacja 
obj ła poziom zu ycia energii oraz związaną z nim emisj  CO2 w:  

 sektorze mieszkalnym,  

 sektorze u yteczno ci publicznej,  
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 sektorze działalno ci gospodarczej,  
 transporcie,  

 o wietleniu ulicznym.  
Zgodnie z metodologią przyj tą w wytycznych Porozumienia Burmistrzów, 

uj te w dokumencie „How to develop a Sustainable Energy Action Plan (SEAP) – 

żuidebook” sektor rolnictwa został pomini ty w inwentaryzacji. 

ródła danych 

W inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych uwzgl dnione zostały dane 
ródłowe za 2014 rok w zakresie:  

 Zu ycia energii elektrycznej,  
 Zu ycia paliw kopalnych (w giel kamienny, olej opałowy, gaz ziemny),  
 Zu ycia paliw transportowych (benzyny, oleju nap dowego, gazu LPż),  
 Zu ycia energii ze ródeł odnawialnych oraz biomasy,  

 

ródłem danych o zu yciu energii były m.in.Ś  
 Źane statystyczne żłównego Urz du Statystycznego,  
 Dokumenty strategiczne i planistyczne gminy Moskorzew,  

 Materiały udost pnione przez Urząd Gminy Moskorzew, 

 Źane udost pnione przez dystrybutorów energii i paliw funkcjonujących na 
terenie gminy,  

 Źane udost pnione przez inne podmioty i instytucje (m.in. żłówną Źyrekcj  
Źróg Krajowych i Autostrad, podmioty transportowe),  

 Źane pozyskane za pomocą badania ankietowego w ród mieszkańców 
indywidualnych gospodarstw domowych, administratorów obiektów 
u yteczno ci publicznej, zarządców nieruchomo ci, przedsi biorców i sołtysów 
wszystkich sołectw z terenu gminy.  

 

Źane do inwentaryzacji zu ycia energii oraz emisji CO2 w poszczególnych 
sektorach obj tych inwentaryzacją pozyskano w nast pujący sposóbŚ  
 Zu ycie elektrycznej okre lono cz ciowo na podstawie formularza ankiet 

dystrybuowanego w ród zarządców budynków u yteczno ci publicznej i instalacji, 

mieszkańców domów jednorodzinnych i przedsi biorców oraz na podstawie 

danych statystycznych i informacji ze strony Gminy, 

 Zu ycie paliw kopalnych na cele grzewcze okre lono na podstawie danych 
statystycznych i struktury paliw stosowanych w gminie oraz cz ciowo na 
podstawie informacji uzyskanych w badaniu ankietowym przeprowadzonym 

w budynkach u yteczno ci publicznej, budynkach mieszkalnych i przemysłowychś  
 Zu ycie energii pochodzącej ze ródeł odnawialnych okre lono na podstawie 

informacji uzyskanych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w budynkach 

u yteczno ci publicznej, budynkach mieszkalnych i w lokalach handlowych, 

usługowych i przemysłowychś  
 Zu ycie paliw transportowych okre lono na podstawie rocznego przebiegu 

i redniego poziomu spalania paliw przez pojazdy, oraz na podstawie danych 

dotyczących struktury pojazdów zarejestrowanych w gminie i na terenie całego 
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kraju, redniego przebiegu pojazdów oraz na podstawie Pomiarów Ruchu 
wykonywanych przez żeneralną Źyrekcj  Źróg Krajowych i Autostrad;  

 Zu ycie energii elektrycznej związanej z o wietleniem gminy okre lono na 
podstawie danych przekazanych przez Urząd żminy Moskorzew.  

 Rolnictwo – pomini to w inwentaryzacji.  

Wzory ankiet stanowią załącznik do przedmiotowego Planu. 

3.  Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku w gla  

3.1.  Sektor budownictwa mieszkaniowego 

Na potrzeby przygotowania Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz bazy 

inwentaryzacji zanieczyszczeń opracowane zostały szczegółowe ankiety przeznaczone 
dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej. Ankieta dla sektora budownictwa 
mieszkalnego stanowi załącznik 1. 

Ankietyzacja została przeprowadzona na całym obszarze gminy  
i przeankietyzowano 65 domów na terenie gminy (8%), poło onych w ró nych jej 
cz ciach. Rejony do ankietyzacji zostały wybrane w taki sposób, aby próba była jak 
najbardziej miarodajna (tzw. próba reprezentatywna). 

Na podstawie ankiet (ilo ci zu ytego paliwa grzewczego oraz wska ników 
energochłonno ci) dokonano obliczeń zapotrzebowania energii na potrzeby grzewcze, 
w tym na podgrzanie powietrza do wentylacji budynków i podgrzania ciepłej wody 

u ytkowej dla poszczególnych no ników energii. 
Z danych uzyskanych z przeprowadzonej ankietyzacji przeliczono 

poszczególne ilo ci no ników ciepła, w pierwszym etapie na rednią ilo ć zu ytego 
no nika przypadającą na jeden dom, nast pnie na ogólną ilo ć indywidualnych 
gospodarstw domowych wyst pujących w gminie. Kolejnym krokiem było ustalenie 
procentowej struktury zu ycia paliw i przeliczenie poszczególnych no ników ciepła na 
wielko ci zale ne od udziału procentowego. Nast pnie wszystkie uzyskane warto ci 
przeliczone zostały na wspólną jednostk  energii, tak aby dane były porównywalne. Za 
pomocą wska ników zu ycie energii finalnej zostało przeliczone emisj  dwutlenku 
w gla. 
Tabela 7. Zu ycie energii i wielko ć emisji CO2 w budynkach mieszkalnych w 2014 

roku 

No nik 
Zu ycie energii Całkowita emisja CO2 

MWh/rok % Mg/rok % 
w giel 18 319,29 84,03% 6485,1 67,53% 

ekogroszek 1159,98 5,32% 410,63 4,28% 

Drewno (biomasa) 48,61 0,22% 0 0,00% 

energia el. 21,66 0,10% 25,79 0,27% 

energia elektryczna (poza cwu i co) 2251,2 10,33% 2681,18 27,92% 

Energia odnawialna (kolektory) 14,4 0,07% 0 0 

Razem 21815,14 100 9602,63 100 

ŹródłoŚ Opracowania własne 
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Obiekty sektora mieszkaniowego (w tym lokale komunalne, spółdzielcze 

i prywatne) zu ywały w roku bazowym (2014):  

- ok. 61% całkowitej energii zu ywanej w gminie  

- ok. 10% energii elektrycznej wykorzystywanej na terenie gminy  

- ok. 89% w gla kamiennego wykorzystywanego w gminie. 

W 6 budynkach mieszkaniowych są zainstalowane kolektory słoneczne. Ilo ć 
energii cieplnej wynosi: 14 400 kWh, tj. 14,4 MWh. 

Na potrzeby c.w.u. czteroosobowa rodzina potrzebuje kolektora płaskiego  
o powierzchni 1–1,5 m² na osob , czyli 4–6 m² dla całej rodziny. rednia powierzchnia 
przyj ta do obliczeń wynosi 5m2

. 

Wielko ć produkcji energii z OZź wyliczono na podstawie energii z kolektorów, 
czyli tj. iloczyn redniej ilo ci energii słonecznej padającej na powierzchni  jednego 
metra kwadratowego (ok 1200kWh/m

2) pomno onej przez sprawno ć (ok 40%) 
pomno onej przez powierzchni  całkowitą, wi c przyjmuj  si  i  z 1m2

 wytwarza si  
480 kWh.  

Sektor mieszkalnictwa jest najbardziej energochłonnym sektorem spo ród 
analizowanych. Gmina Moskorzew jest typową gminą wiejską, typu rolniczego,  
z rozproszoną zabudową mieszkaniową, co skutkuje jej dominacją. Indywidualne 

gospodarstwa domowe są równie  głównym odbiorcą w gla kamiennego w gminie. 
 

Rysunek 4. Udział poszczególnych no ników energii wykorzystywanych w sektorze 

mieszkalnym w strukturze zu ycia energii i emisji CO2 (poza energią elektryczną) 
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Źródło: Opracowania własne 

Rysunek 5. Udział poszczególnych no ników energii wykorzystywanych w sektorze 

mieszkalnym w strukturze zu ycia energii i emisji CO2  
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Źródło: Opracowania własne 

żłównym no nikiem wykorzystywanym do ogrzewania mieszkań na terenie 
gminy jest w giel kamienny i jego odmiany (ekogroszek), stanowiące w ogólnej 
wykorzystywanej ilo ci ok. 84% zu ywanej energii. Obok w gla (i ekogroszku), 
popularnym no nikiem energii w gminie Moskorzew jest drewno oraz energia 

elektryczna, choć wykorzystywana jest przede wszystkim na cele o wietleniowe.  

Biorąc pod uwag  zarówno emisj  ze zu ycia no ników ciepła na potrzeby co  

i cwu oraz energi  elektryczną, wykorzystywaną na potrzeby o wietlenia domowego 
oraz do obsługi urządzeń elektronicznych, nale y stwierdzić, e w strukturze tej, 
równie  w giel zajmuje pierwsze miejsce 68%) – z jego spalania powstaje najwi ksza 
emisja CO2, na drugim miejscu za  wymienić nale y energi  elektryczną (28%). 
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Rysunek 6. Udział no nika ciepła na potrzeby ogrzewania gminy Moskorzew 

 

 
Źródło: Opracowania własne 

Szacuje si , e przy zachowaniu obecnego stanu rzeczy i nie podejmowaniu 

adnych działań, zapotrzebowanie na energi  b dzie stabilnie wzrastać. Wzrost ten 
b dzie spowodowany głównie zwi kszeniem si  liczby odbiorców i odbiorników 
energii (urządzeń, o wietlenia, wentylacji itp.). Jednocze nie zakłada si  niewielkie 
wahania w zapotrzebowaniu na energi  na cele grzewcze, co związane jest ze zmianami 
pogody i klimatu. Uwzgl dniono równie  plany mieszkańców w obszarze działań 
termomodernizacyjnych, mających ograniczyć zu ycie energii w gospodarstwach 

domowych.  

 

3.2. Sektor budownictwa u yteczno ci publicznej 

W niniejszym podrozdziale przedstawiono emisj  CO2 wynikającą 

z funkcjonowania obiektów u yteczno ci publicznej zlokalizowanych na terenie gminy 

Moskorzew.  

Analogicznie jak dla pozostałych sektorów na potrzeby stworzenia bazy 
inwentaryzacji zanieczyszczeń opracowane zostały szczegółowe ankiety dotyczące 
przeprowadzonych oraz planowanych zabiegów termomodernizacyjnych, zu ycia ilo ci 
ciepła oraz no ników energii oraz innych danych niezb dnych do obliczenia 
zapotrzebowania na ciepło oraz ilo ci emisji zanieczyszczeń. 

Ankieta dla sektora budownictwa u yteczno ci publicznej (jednostki gminne  
i pozostałe) stanowi załącznik 2. 
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2. Wiejskie Centrum Kulturalno-Turystyczne w Moskorzewie,  

3.Zespół Placówek O wiatowych w Moskorzewie, 

4. Zespół Placówek O wiatowych w Chlewicach,  
5. OSP Damiany 

6. OSP Lubachowy 

7. OSP Jadwigów 

8. OSP Tarnawa-żóra 

9. OSP M karzów 

10. OSP Chlewska Wola 

11. Ko ciół Parafialny w. Jakuba Ap. w Chlewicach 

12. Urząd żminy w Moskorzewie. 
 

           W oparciu o dane uzyskane z badania ankietowego okre lona została struktura 
zu ycia paliw i energii w budynkach u yteczno ci publicznej dla całego obszaru 
obj tego analizą, uwzgl dniając łączną powierzchni  u ytkową przeznaczoną na ten cel 
w 2014 roku, która wyniosła ok 3120 m

2
. Budynki u yteczno ci publicznej są 

podłączone do indywidualnych ródeł ciepła. Wszystkie spo ród wymienionych, 
ogrzewane są za pomocą kotłów co. W cz ci budynków przeprowadzono prace 
termomodernizacyjne (m.in. ocieplenia, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), które 
wpłyn ły na ograniczenie zapotrzebowania na energi  w ostatnich latach.  

Obliczeń dla sektora obiektów u yteczno ci publicznej dokonano poprzez przeliczenie 
uzyskanych w badaniu ankietowym danych o zu yciu poszczególnych no ników na 

wspólną jednostk  energii, a nast pnie przy pomocy wska ników emisji dokonano za 
przeliczenia wielko ci emisji dwutlenku w gla. 
Szczegółowe informacje o zu yciu energii oraz emisji gazów cieplarnianych 

przedstawiono w poni szej tabeli. 
Tabela 8. Zu ycie energii i wielko ć emisji CO2 w budynkach u yteczno ci 
publicznej w 2014 roku 

No nik  Zu ycie energii Całkowita emisja 
CO2 

MWh/rok % Mg/rok % 

W giel 1853,06 90,51% 655,98 82,28% 

Olej opałowy 98,9 4,83% 27,59 3,46% 

Energia elektryczna 95,462 4,66% 113,70 14,26% 

RAZEM 2047,426 100% 797,27 100 
ŹródłoŚ Opracowania własne 
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Rysunek 7. Udział poszczególnych no ników energii wykorzystywanych w sektorze 

u yteczno ci publicznej w strukturze zu ycia energii i emisji CO2  

 

 

 

ŹródłoŚ Opracowania własne 
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Zuży ie e ergii fi al ej [MWh] 

Węgiel ka ie y w ty
koks, ekogroszek)

Olej opałowy

Energia elektryczna

82% 

4% 
0% 

14% 

Całkowita e isja CO2 

Węgiel ka ie y w ty  koks, ekogroszek Olej opałowy Energia elektryczna



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ  DLA GMINY MOSKORZEW 

 

79 

 

Sektor budynków u yteczno ci publicznej w przewa ającej cz ci 
wykorzystuje do celów grzewczych no nik ciepła jakim jest w giel, ponadto niewielki 
udział w strukturze paliw ma olej opałowy. 

Źo roku 2020 prognozuje si  stabilny wzrost zu ycia energii. Wzrost ten 
b dzie spowodowany głownie zwi kszeniem si  liczby odbiorników energii (urządzeń, 
o wietlenia, wentylacji itp.). Jednocze nie zakłada si  niewielkie wahani 

w zapotrzebowaniu na energi  na cele grzewcze, co związane jest ze zmianami pogody 

i klimatu. 

3.3. Transport 

W sektorze transportu uwzgl dniono dane o emisji wynikającej ze zu ycia 
paliw silnikowych (benzyny, oleju nap dowego, gazu LPż) przez pojazdy 

u ytkowników prywatnych. 
Źo oszacowania zu ycia paliw transportowych u yto metody VKT - 

wozokilometrowej – obliczenie na podstawie ilo ci przebytych kilometrów przez 
wszystkie pojazdy na terenie gminy (dane pozyskane z pomiarów nat enia ruchu). 
Metoda VKT polega na: 

- okre leniu struktury pojazdów poruszających si  na terenie gminy (rodzaj pojazdu, 
rodzaj paliwa) – zarówno ruch lokalny, jak i tranzytowy, 

- okre leniu rednich parametrów zu ycia paliwa przez poszczególne kategorie 
pojazdów, 
- oszacowanie rednich ilo ci kilometrów przeje d anych przez poszczególne kategorie 
pojazdów na obszarze gminy, 
- oblicza si  całkowite roczne zu ycie paliw (benzyna, diesel, LPż), które nast pnie 
przelicza si  na poszczególne emisje. 
Źrogi przebiegające przez teren gminy Ś 
            * droga krajowa nr 78 Siewierz - J drzejów.  
Źroga krajowa Nr 78 jest łącznikiem dróg krajowych Nr 1 Cieszyn - żdańsk i  Nr 7 

Chy ne - żdańsk. Wszystkie drogi powiatowe znajdujące si  na terenie gminy 
Moskorzew dochodzą do drogi krajowej Nr 78. 
Ponadto na terenie gminy wyst puje droga wojewódzka Secemin – Szczekociny nr 795 

oraz siedem dróg powiatowych, o łącznej długo ci 26,5 km. Źługo ć dróg gminnych 
wynosi 56 km. 

W ruchu tranzytowym i lokalnym nat enie ruchu oszacowano na podstawie 
pomiaru ruchu Generalnej Źyrekcji Źróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) z roku 

2010. 

Generalny Pomiar Ruchu w 2010 roku (żPR 2010) został wykonany na istniejącej sieci 
dróg. Pomiarem obj ta została sieć dróg krajowych o łącznej długo ci 17 247 km. 
Rejestracja ruchu w 1793 punktach pomiarowych prowadzona była przez 
przeszkolonych obserwatorów sposobem r cznym oraz przy wykorzystaniu technik 
automatycznych (video rejestracja oraz stacji ciągłych pomiarów ruchu). 
W czasie pomiaru rejestracji podlegały wszystkie pojazdy silnikowe korzystające z dróg 
publicznych (w podziale na 7 kategorii): 

 motocykle, 

 samochody osobowe, 
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 lekkie samochody ci arowe (dostawcze), 

 samochody ci arowe bez przyczep, 
 samochody ci arowe z przyczepami, 

 autobusy, 

 ciągniki rolnicze, 
 oraz rowery. 

Całoroczny cykl pomiarowy w 2010 roku składał si  z 9 dni pomiarowych. 

Pomiar obejmował wykonanie dziewi ciu pomiarów „dziennych” (od godz. 6Ś00 do 

22Ś00), dwóch pomiarów „nocnych” (od godz. 22Ś00 do 6Ś00) w tym dwóch pomiarów 
całodobowych, według ci le okre lonego harmonogramu. 
Na podstawie danych uzyskanych z pomiarów r cznych i automatycznych 

przeprowadzono obliczenia i okre lono nast pujące podstawowe parametry ruchu: 

- redni dobowy ruch w roku (SDR) i rodzajową struktur  ruchu w punktach 

pomiarowych, 

- obcią enie ruchem sieci dróg krajowych w kraju i poszczególnych województwach  
 z uwzgl dnieniem podziału funkcjonalnego dróg, 
- obcią enie ruchem sieci dróg krajowych z uwzgl dnieniem podziału na klasy 
techniczne. 

W obliczeniach uwzgl dniony został zarówno ruch lokalny, jak i ruch 

tranzytowy w granicach administracyjnych gminy Moskorzew. Obliczeń dokonano na 
podstawie badań nat enia ruchu przeprowadzonych przez żeneralną Źyrekcj  Źróg 
Krajowych i Autostrad na drogach krajowych (nr 77 i 79) w 2010 roku.  

Źane z 2010 roku dla sektora transportu pochodzą z pomiaru nat enia ruchu 
drogowego  żŹŹKiA, zostały wybrane z uwagi na to, i  rokiem bazowym dla PGN jest rok 

2014, a do tego momentu nie był prowadzony inny pomiar, dlatego te  dane te zostały uznane 
za najbardziej  aktualne. W gminie nie funkcjonuje transport zbiorowy, dlatego te  obliczenia 
oparto na ruchu tranzytowym drogi krajowej, przebiegającej przez gmin  Moskorzew. 

Źla pozostałych kategorii dróg (powiatowych i gminnych) wykorzystano dane 

o strukturze pojazdów w dokumencie „Prognozy eksperckie zmian aktywno ci sektora 
transportu drogowego (w kontek cie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów 
cieplarnianych i innych substancji)”. Wyniki obliczeń zostały przedstawione 

w poni szej tabeli. 
Tabela 9. Zu ycie energii i emisja CO2 związana z transportem w 2014 roku 

No nik 
Zu ycie Paliw 

Całkowita emisja 
CO2 

Zu ycie energii 

kg/rok % Mg/rok % MWh/rok % 

Benzyna 231549,01 33,31% 736,32 33,68% 2765,724 33,35% 

Olej 

nap dowy 420003,56 60,43% 1318,81 60,32% 5016,709 

60,4% 

Gaz LPG 43515,502 6,26% 131,29 6,00% 519,7685 6,25% 

Razem 695 068,07 100% 2186,42 100% 8302,202 100% 
ŹródłoŚ Opracowania własne 
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Rysunek 8. Udział poszczególnych no ników energii wykorzystywanych 

w transporcie w strukturze zu ycia energii i emisji CO2  

 

 

 

Źródło: Opracowania własne 

Sektor transportowy zu ywał w roku bazowym (2014) około 23% całkowitej 
energii zu ywanej w gminie.  

żłównym no nikiem energii w transporcie jest olej nap dowy wykorzystywany 
przez pojazdy samochodowe, którego spalanie pokrywa 60% zapotrzebowania na 
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energi  końcową. Znaczny udział ma równie  benzyna (33%). Udział LPż w bilansie 

paliw jest stosunkowo niewielki i wynosi 6%. W transporcie drogowym na terenie 

gminy Moskorzew nie stosuje si  energii elektrycznej, gmina nie posiada równie  
zorganizowanego transportu publicznego, tzw. komunikacji miejskiej. Przemieszczanie 

si  mieszkańców odbywa si  za pomocą prywatnych rodków transportu. Znaczny 

udział zu ycia energii w stosunku do pozostałych sektorów, wynika z faktu, i  przez 
teren gminy przebiega droga krajowa, co powoduje wzmo ony ruch tranzytowy. 

Źo roku 2020 prognozuje si  stabilny wzrost zu ycia energii w transporcie. 

Wzrost ten b dzie spowodowany głownie zwi kszeniem si  liczby pojazdów.  

3.4. O wietlenie publiczne 

Emisja CO2 związana z funkcjonującym na terenie gminy Moskorzew 

z o wietleniem publicznym została wyliczona na podstawie informacji przekazanych 

przez Urząd Gminy Moskorzew. W kalkulacji uwzgl dniono łączną moc wszystkich 

zainstalowanych w gminie Moskorzew opraw o wietleniowych, która w 2014 r. 

wyniosła 116 311 kWh (116 MWh). Wyniki obliczeń zu ycia energii elektrycznej oraz 
emisji CO2 zostały przedstawione w poni szej tabeli. 

Tabela 10. Zu ycie energii i emisja CO2 związana z o wietleniem ulicznym w 2014 

roku 

No nik 
Zu ycie energii Całkowita emisja 

CO2 

MWh/rok Mg/rok 

Energia elektryczna 116,311 138,53 
ŹródłoŚ Opracowania własne 

O wietlenie publiczne zu yło w roku bazowym (2014) około 0,3% 

całkowitej energii zu ywanej w gminie. Łączna emisja CO2 z tego tytułu wyniosła 
0,92% całkowitej emisji CO2 w gminie.  

W kolejnych latach nast pować b dzie zmiana jako ci stosowanego 

o wietlenie (związana  z zastosowaniem technologii energooszcz dnych np. LźŹ).  
Z drugiej strony nale y przewidywać wahania związane z czasem wiecenia opraw oraz 

samą liczbą opraw  i dą eniem do efektywnego o wietlenia przestrzeni publicznej. 

3.5. Sektor gospodarczy 

             Na koniec 2014 roku, w liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych  
w rejestrze REGON  gminie Moskorzew wynosiła 154.  

Na terenie Gminy nie funkcjonują du e przedsi biorstwa, które miałyby znaczący 
udział w wykorzystaniu energii oraz emisji CO2. Według danych pozyskanych z Urz du 
żminy, faktycznie funkcjonujących przedsi biorstw na koniec 2014 roku było 42. 
         Zu ycie no ników energii w sektorze przemysłowym obliczono na podstawie 
danych otrzymanych od firm  działających na terenie gminy.   
Metodologia wyliczenia wielko ci energii i emisji dwutlenku w gla jest analogiczna jak 
dla sektora mieszkaniowego. 
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Tabela 11. Zu ycie energii i emisja CO2 związana z działalno cią gospodarczą 

w 2014 roku w podziale na no nik energii 

No nik 
Zu ycie energii Całkowita emisja CO2 

MWh/rok % Mg/rok % 

W giel 1096,62 30% 388,20 16% 

Olej opałowy 830,76 23% 12,96 1% 

Energia Elektryczna (poza cwu o co) 1680 47% 2000,88 83,30% 

Razem 3607,38 100 2402,04 100 

ŹródłoŚ Opracowania własne 

Z powy szych danych wynika, e całkowite zu ycie energii przez sektor 
gospodarczy, biorąc pod uwag  energi  z poszczególnych no ników oraz całkowite 
zu ycie energii elektrycznej, w 2014 roku wyniosło 3607 MWh/rok, co stanowi 10% 

zu ycia całkowitej energii w stosunku do pozostałych sektorów za  całkowita emisja 
CO2 2402 MgCO2/rok (16% ogółu). 

Sektor przedsi biorstw na potrzeby ogrzewania pomieszczeń oraz wody 
u ytkowej korzysta z przede wszystkim z w gla oraz oleju opałowego.  

W przewa ającej mierze do tego sektora nale ą niewielkie firmy handlowo-usługowe.  
 

Rysunek 9. Struktura zu ycia energii i emisji CO2 w działalno ci gospodarczej 
według poszczególnych no ników w 2014 roku 
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energia elektryczna

(poza cwu i co)
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Źródło: Opracowania własne 

Źo roku 2020 prognozuje si  stabilny wzrost zu ycia energii. Wzrost ten 
b dzie spowodowany głownie zwi kszeniem si  liczby odbiorców, rozwojem sektora 
gospodarczego w gminie i odbiorników energii (urządzeń, o wietlenia, wentylacji itp.). 
Jednocze nie zakłada si  niewielkie wahania w zapotrzebowaniu na energi  na cele 
grzewcze, co związane jest ze zmianami pogody i klimatu. Od kilku lat nast puje 
systematyczny wzrost liczby nowych podmiotów gospodarczych, rejestrowanych na 
terenie miasta i gminy.  

4. Podsumowanie 

4.1. Łączna emisja zanieczyszczeń w  Gminie Moskorzew 

Tabela 12. Zu ycie energii i całkowita emisja CO2 w poszczególnych sektorach 

Sektor 

Ilo ć energii 
finalnej[MWh/

rok] 

Udział 
procentowy 

Łączna 
emisja CO2 

[Mg/rok] 

Udział 
procentowy 

Sektor mieszkalnictwa 
21 815,14 60,77% 9603,39 63,48% 

Sektor obiektów u yteczno ci 
publicznej 

2 047,43 5,71% 797,27 5,27% 

O wietlenie uliczne - energia 

elektryczna 
116,311 0,32% 138,53 0,92% 

Transport - energia zawarta 

w paliwach 
8 302,2 23,14% 2 186,42 14,45% 

Sektor gospodarczy 
3607,38 10,06% 2402,04 15,88% 

Łącznie 
35 888,46 100% 15 126,9 100% 

ŹródłoŚ Opracowania własne 

16% 1% 

83% 

Całkowita e isja CO2 

węgiel olej opałowy energia elektryczna (poza cwu i co)
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Biorąc pod uwag  zestawienie wszystkich sektorów, które zostały wzi te pod 
uwag  w opracowaniu niniejszego Planu, nale y stwierdzić, i  w 2014 roku najwi ksze 
zu ycie energii całkowitej, z uwzgl dnieniem celów grzewczych oraz energii 
elektrycznej wyst powało w sektorze mieszkalnym, które wyniosło prawie 61% 

ogólnego zu ycia energii w gminie. Źo celów grzewczych  mieszkańcy wykorzystują 
przede wszystkim w giel kamienny, co sprawia, e jest on głównym ródłem emisji 
CO2 w tym sektorze. Równocze nie znaczącą rol  odgrywa sektor transportowy, 

którego udział w ogólnym rozrachunku wynosi niemal e 23%, z uwagi na du e 
znaczenie przebiegającej przez teren gminy drogi krajowej i związany z nią ruch 
tranzytowy.  

Je li chodzi o wykorzystanie odnawialnych ródeł energii, to na podstawie 
wykonanej ankietyzacji mo na stwierdzić, zaledwie ułamek procentowy mieszkańców 
posiada w swoim gospodarstwie domowym instalacj  wykorzystującą energi  
słoneczną. Szacuje si , e ilo ć energii z tego ródła wynosi 14,4 MWh/rok, ponadto 

jako ródło energii odnawialnej uznano drewno wykorzystywane przez mieszkańców 
jako dodatek do pieców w glowych, co w sumie daje ok. 0,18% udziału energii 

odnawialnej w ogólnej ilo ci energii finalnej w roku bazowym.  Natomiast w wyniku 

działań termomodernizacyjnych budynków u yteczno ci publicznej na terenie gminy, 
szacuje si  wzrost udziału energii odnawialnej o około 252 MWh/rok, co łącznie z ju  
wykorzystywaną energią odnawialną przez mieszkańców stanowi 0,97% energii 

finalnej w roku 2020. Zatem łącznie planowany jest wzrost zu ycia oze o 0,79%  

w stosunku do roku bazowego.  

Procentowy podział zu ycia energii w Gminie z uwzgl dnieniem 
poszczególnych sektorów oraz całkowitą emisj  CO2 przedstawia rysunek poni ej.  

 

Rysunek 10. Całkowite u ycie energii i emisja CO2 w gminie w 2014            

 

Źródło: Opracowania własne 

Całkowite zuży ie e ergii w G i ie 
[MWh/rok] 

Sektor miekszalnictwa

Sektor o iektów użyte z oś i
publicznej

Oświetle ie uli z e - e ergia
elektryczna

Transport - energia zawarta

w paliwach

Sektor Przedsię iorstw
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Źródło: Opracowania własne  

Aby w pełni zobrazować zu ycie energii oraz poziom emisji CO2 dla Gminy 

Moskorzew w roku bazowym 2014, poni ej przedstawiono zestawienie w uj ciu 
proponowanym w Poradniku SEAP. 
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Tabela 13. Łączne zestawienie zu ycia energii finalnej na terenie gminy Moskorzew w roku 2014 

Kategoria 

Energia finalna [MWh/rok] 

E
n

e
rg

ia
 e

le
k

tr
y

cz
n

a
 

Ci
ep

ło
/

hł
ód

 

Paliwa kopalne Energia odnawialna Razem 

g
a

z 
zi

e
m

n
y 

ga
z 

ie
kł

y 

ol
ej

 o
pa

ło
w

y 

ol
ej

 
ap

ęd
ow

y 

b
e

n
zy

n
a

 

w
ęg

ie
l 

ru
at

y 

w
ęg

ie
l k

a
ie

y 

in
n

e
 p

a
li

w
a

 k
o

p
a

ln
e

 

b
io

p
a

li
w

o
 

ol
ej

 ro
śli

y 

in
n

e
 b

io
m

a
sa

 

sło
e

z
a 

ie
pl

a 

g
e

o
te

rm
ic

zn
a

 

  

Budy ki, wyposaże ie/urządze ia i prze ysł                                 

Budy ki, wyposaże ie/urządze ia ko u al e 95,46 0 0 0 99 0 0 0 1853 0 0 0 0 0 0 2047,4 

Budy ki, wyposaże ie/urządze ia usługowe ieko u al e  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Budynki mieszkalne 2273 0 0 0 0 0 0 0 19479 0 0 0 49 14 0 21815 

Ko u al e oświetlenie publiczne 116,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116,31 

Prze ysł z wyjątkie  zakładów o jęty h syste e  ha dlu 
uprawnieniami do emisji UE - ETS) 1680 0 0 0 831 0 0 0 1097 0 0 0 0 0 0 3607,4 

Budy ki, wyposaże ie/urządze ia i prze ysł raze  4165 0 0 0 930 0 0 0 22429 0 0 0 49 14 0 27586 

TRANSPORT:                                 

Transport gminny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transport publiczny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transport prywatny i komercyjny 0 0 0 520 0 5017 2766 0 0 0 0 0 0 0 0 8 302 
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Transport razem 0 0 0 520 0 5017 2766 0 0 0 0 0 0 0 0 8 302 

Razem 4165 0 0 520 0 5017 2766 0 22429 0 0 0 49 14 0 35 888 

 

Tabela 14. Łączne zestawienie emisji CO2 na terenie gminy Moskorzew w roku 2014 

Kategoria 

Emisja CO2 

E
n

e
rg

ia
 e

le
k

tr
y

cz
n

a
 

Ci
ep

ło
/

hł
ód

 

Paliwa kopalne Energia odnawialna Razem 

g
a

z 
zi

e
m

n
y 

ga
z 

ie
kł

y 

ol
ej

 o
pa

ło
w

y 

ol
ej

 
ap
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ow

y 

b
e

n
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n
a

 

w
ęg

ie
l 
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at

y 

w
ęg

ie
l k

a
ie

y 
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n

e
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a
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a
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 b
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a 

g
e

o
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ic
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a

 

  

Budy ki, wyposaże ie/urządze ia i prze ysł                                 

Budy ki, wyposaże ie/urządze ia ko u al e 113,70 0 0,00 0 27,59 0 0 0 655,98 0 0 0 0 0 0 797,27 

Budy ki, wyposaże ie/urządze ia 
usługowe ieko u al e  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Budynki mieszkalne 2706,97 0 0,00 0 0 0 0 0 6895,7 0 0 0 0 0 0 9602,63 

Ko u al e oświetle ie pu li z e 138,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138,53 

Prze ysł z wyjątkie  zakładów o jęty h syste e  
handlu uprawnieniami do emisji UE - ETS) 2000,88 0 0 0 13 0 0 0 388,2 0 0 0 0 0 0 2402,043 

Budy ki, wyposaże ie/urządze ia i prze ysł raze  4960,07 0 0,00 0 40,55 0 0 0 7939,85 0 0 0 0 0 0 12940,48 

TRANSPORT:                                 

Transport gminny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Transport publiczny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transport prywatny i komercyjny 0 0 0 131 0 1319 736 0 0 0 0 0 0 0 0 2186,423 

Transport razem 0 0 0 131 0 1319 736 0 0 0 0 0 0 0 0 2186,423 

Razem 4960,07 0 0,00 131 40,55 1319 736 0 7939,9 0 0 0 0 0 0 15126,90 
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Prognoza wzrostu emisji do 2020, przy niepodejmowaniu działań 

Szacuje si , e przy zachowaniu obecnego stanu rzeczy i nie podejmowaniu 

adnych działań, zapotrzebowanie na energi  b dzie stabilnie wzrastać. Wzrost ten 
b dzie spowodowany głównie zwi kszeniem si  liczby odbiorników energii (urządzeń, 
o wietlenia, wentylacji itp.). Jednocze nie zakłada si  niewielkie wahania 
w zapotrzebowaniu na energi  na cele grzewcze, co związane jest ze zmianami pogody 
i klimatu.  

Zgodnie z zapisami dokumentów strategicznych żminy, opracowaniami 
dotyczącymi transportu drogowego oraz danymi statystycznymi żłównego Urz du 
Statystycznego w obr bie sektora przedsi biorstw, szacuje si , i  przy 
niepodejmowaniu działań w zakresie redukcji zu ycia energii oraz emisji 
zanieczyszczeń, nastąpi ich wzrost o rednio o 4%, w stosunku do roku bazowego 2014.   

Tabela poni ej przedstawia zestawienie warto ci bazowych poszczególnych 
sektorów oraz warto ci szacowanych na rok 2020. 

 

 

Tabela 15. Prognoza wzrostu zu ycia energii i emisji zanieczyszczeń do roku 2020 

 

Sektor 

Ilo ć energii 
finalnej[MWh/rok] 

Łączna emisja CO2 

[Mg/rok] 

2014 2020 2014 2020 

Sektor mieszkalnictwa 
21815,1362 22018,74356 9602,633018 9698,65935 

Sektor obiektów u yteczno ci 
publicznej 

2 047,43 2067,90026 797,27 805,245728 

O wietlenie uliczne - energia 

elektryczna 
116,311 116,311 138,53 138,53 

Transport - energia zawarta 

w paliwach 
8 302,2 9132,42215 2 186,42 2405,06563 

Sektor gospodarczy 
3607,38 3968,118 2402,043336 2642,24767 

Łącznie 
35 888,46 37303,51 15 126,90 15681,55 

Ró nica (2020-2014) 
1415 562,85 

Wzrost 
4% 4% 
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Tabela 16. Porównanie zu ycia energii finalnej z poszczególnych no ników we wszystkich sektorach w roku 2020 bez działań oraz z działaniami  

zaplanowanymi do realizacji. 

Porównanie zu ycia energii finalnej z poszczególnych no ników we wszystkich sektorach w roku 2020 bez działań oraz z 
działaniami  zaplanowanymi do realizacji [MWh/rok] 

No nik 

Mieszkańcy OUP Firmy Transport O wietlenie 
bez 

działań 

z 

działaniami 
bez 

działań 

z 

działaniami 
bez 

działań 

z 

działaniami 
bez 

działań 

z 

działaniami 
bez 

działań 

z 

działaniami 
w giel i 
ekogroszek 19674,06 17648,22 1871,595 1678,876 1206,282 993,5377         

drewno 

(biomasa) 49,09497 44,03965 0 0 0 0         

olej opałowy 0 0 99,889 89,6034 913,836 752,6686         

gaz 0 0 0 0 0 0         

energia 

elektryczna 21,87458 19,62215 0 0 0 0         

energia 

elektryczna 

(poza cwu i co) 2273,709 2039,585 96,41662 86,48857 1848 1522,08     116,311 69,81 

energia 

odnawialna 

(kolektory) 14,544 b.d. 0 252,09             

Energia 

całkowita 22018,74 19751,47 2067,9 1854,968 3968,118 3268,286 9132,422 7521,793 116,311 69,81 

Ró nica 2267,276564 212,932304 699,83172 1610,62895 46,52 
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Tabela 17. Porównanie emisji z poszczególnych no ników we wszystkich sektorach w roku 2020 bez działań oraz z działaniami  zaplanowanymi do 
realizacji 

Porównanie emisji z poszczególnych no ników we wszystkich sektorach w roku 2020 bez działań oraz z działaniami  
zaplanowanymi do realizacji [Mg/rok] 

No nik 

Mieszkańcy OUP Firmy Transport O wietlenie 
bez 

działań 

z 

działaniami 
bez 

działań 

z 

działaniami 
bez 

działań 

z 

działaniami 
bez 

działań 

z 

działaniami 
bez 

działań 

z 

działaniami 

w giel i 
ekogroszek 6964,619 6226,783 662,5445 592,3541 427,0238 350,5477         

drewno 0,765882 0,684744 0 0 0 0         

olej 

opałowy 0 0 27,86903 25,16573 14,25584 11,70275         

gaz 0 0 0 0 0 0         

energia 

elektryczna 26,05262 23,29259 0 0 0 0         

energia 

elektryczna 

(poza cwu 

i co) 2707,988 2421,102 114,8322 102,6668 2200,968 1806,795         

Emisja 9699,425 8671,862 805,2457 720,1867 2642,248 2169,045 2405,066 1974,34 138,53 83,12 

Ró nica 1027,562871 85,05904509 473,2025372 430,7253904 55,41 
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W zakresie działań inwestycyjnych, które przyczynią si  do zmniejszenia zu ycia 
energii finalnej oraz emisji CO2 planuje si  realizacje w sektorach mieszkalnictwa, 
obiektów u yteczno ci publicznej oraz o wietlenia ulicznego. W tym zakresie żmina 
jest w stanie  wdro yć stosowne działania. Na etapie sporządzania Planu nie 
przewidziano do realizacji działań w sektorach transportu oraz przedsi biorstw, co za 
tym idzie, nie jest mo liwe dokładne wyliczenie o ile nastąpi zmniejszenie zu ycia 
energii finalnej oraz emisji zanieczyszczeń w tych sektorach. Nale y jednak przyjąć, i  
zało enie, e takie działania zostaną podj te przez niezidentyfikowanych dotąd 
interesariuszy. W związku z tym okre lono, e szacunkowe zmniejszenie zu ycia 
energii finalnej oraz emisji zanieczyszczeń w tych obszarach na poziomie wyliczonej 
redukcji energii ogółem – tj. 0 9,4% w stosunku do roku bazowego oraz o 9,8% emisji 

zanieczyszczeń. 

4.2. Uproszczone podsumowanie wyników ankietyzacji mieszkańców 

Ankietyzacja Gminy Moskorzew odbywała si  kilkoma sposobami. Przede 
wszystkim wi kszo ć ankiet została rozdystrybuowana przez sołtysów sołectw 
wchodzących w skład żminy. Mieszkańcy mieli równie  mo liwo ć pobrania 
formularza ankiety ze strony internetowej Urz du żminy Moskorzew oraz 

bezpo rednio z UG. Ankietyzacji zostali poddani mieszkańcy gminy, posiadający 
indywidualne gospodarstwa domowe. Łącznie otrzymano zwrotnie 65 ankiet. Według 
danych w nich zawartych uzyskano nast pujące daneŚ 

1) W przewa ającej cz ci, ankietowani zamieszkają w domach wolnostojących 
(66% badanych) oraz zagrodowych (ok. 29%), 87% z nich to domy 

mieszkalne, za  13% stanowią pomieszczenia gospodarczo-mieszkalne. 

2) Najstarszy dom pochodzi z 1938 r., natomiast najmłodszy z 2006. Najwi cej 
domów pochodzi z przedziału 1967-1985, ich ilo ć stanowi 48% ogółu 
wszystkich domów. 

3) Zdecydowanie wi ksza cz ć domów posiada nową stolark  okienną, typu 
PCV (80%) i wymienioną nie wcze niej ni  12 lat temu  (59,6%). 

4) Ponad 55% ankietowanych posiada ocieplenie cian i około połowa z nich  

ankietowanych  zdecydowała si  na ocieplenie stropodachu.  
5) Biorąc pod uwag  system ogrzewania budynków, to a  79% badanych 

wymieniło centralne ogrzewanie, zasilane w glem, ekogroszkiem oraz 
drewnem opałowym, za  na drugim miejscu znalazło si  ogrzewanie 

indywidualne (26%), które funkcjonuje przede wszystkim w domach 

najstarszych.  

6) Do przygotowywania posiłków przez mieszkańców gminy, wykorzystywane są 
ró norodne ródła. Jest to przede wszystkim gaz z butli (58%), w dalszej 

kolejno ci wykorzystywane są kuchnie opalane w glem (53%) oraz drewnem 

(35%) oraz w mniejszym stopniu energia elektryczna (3%). 

7) Najcz ciej wymienianym ródłem ciepła przez badanych mieszkańców 
Gminy Moskorzew był w giel (73%) oraz drewno (18,9%), co w sumie daje 

92%. Na dalszych miejscach znalazła energia elektryczna. 



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ  DLA GMINY MOSKORZEW 

 

94 

 

8) Ankietowani spalają łącznie w ciągu roku prawie 221 Mg w gla oraz 179 mp 

drewna. Źaje to warto ć rednią na gospodarstwo – 3,9 Mg w gla i 12 mp 

drewna. 

9) Wykorzystywane w domach no niki energii, słu ą zarówno do ogrzewania 
pomieszczeń jak i do otrzymywania ciepłej wody u ytkowej. 

10) rednie zu ycie energii elektrycznej w całym gospodarstwie domowym, 
wynosi w przeliczeniu na jednego ankietowanego ok. 2702 kWh. 

11) Biorąc pod uwag  prace termomodernizacyjne, ponad 56% ankietowanych 

w dokonało wymiany stolarki okiennej, natomiast ponad 24% z nich nie widzi 

wcale takiej potrzeby, za  ok. 15% z ankietowanych planuje w ciągu 
najbli szych 5 lat wymian  okien. Je li chodzi o ocieplenie cian oraz 
stropodachu, to ok. 60% badanych wykonało termomodernizacj ,  18% nie 

widzi takiej potrzeby, natomiast a  34% ankietowanych mieszkańców planuje 
ocieplenie domu w najbli szym pi cioleciu. 

12) Ponad 73% ankietowanych nie planuje wymiany ródła ciepła, a w ród 
pozostałej cz ci osób, które chcą zmienić sposób ogrzewania, zdecydowana 
wi kszo ć przewiduj  wymian  na pomp  ciepła (50%), a w dalszej kolejno ci 
na ekogroszek i biomas  

13) W zakresie dogrzewania ciepłej wody u ytkowej, ponad 44% nie ma 

w planach działań tego typu, ale a  56% wyraziły ch ć takiego zastosowania, a 

w ród tych osób a  65% wybrałoby do tego celu kolektory słoneczne oraz 
pompy ciepła. 

14) Wykorzystanie odnawialnych ródeł energii zdeklarowały jedynie 9% 

gospodarstw domowych, i  były to kolektory słoneczne oraz pompy ciepła.  

15) Spo ród badanych mieszkańców żminy, prawie 85% wyra a zainteresowanie 
działaniami żminy Moskorzew w zakresie wymiany ródeł ciepła na 
niskoemisyjne, spo ród proponowanych, ponad 46% wymienia kolektory 

słoneczne, nast pnie prawie 19% wybrało panele fotowoltaiczne oraz  pompy 

ciepła, które wybrałoby 28% badanych. 

16) Maksymalny wkład własny, jaki mieszkańcy mogliby ponie  na działania 
ograniczania niskiej emisji, waha si  od 70 do nawet 100%, natomiast 
zdecydowana wi kszo ć mogłaby przeznaczyć na ten cel max. 30% rodków 
własnych (60%). Źu a cz ć osób, zdecydowałaby si  na zastosowanie oze, 
je li nie byłoby konieczno ci pokrycia cz ci kosztów inwestycji.  
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IV. Źziałania i rodki zaplanowane na okres obj ty planem 

1. Strategia długoterminowa – cele strategiczne i szczegółowe 

Gmina Moskorzew poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

zobowiązuje si  do podejmowania wszelkich działań zmierzających do poprawy jako ci 
powietrza na jej obszarze, a w szczególno ci doŚ  

 redukcji emisji gazów cieplarnianych,  
 zwi kszenia udziału energii pochodzącej ze ródeł odnawialnych,  
 redukcji zu ycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywno ci 

energetycznej.  

Są to cele, które b dą przy wiecać żminie nie tylko do 2020 roku, ale 

i w dalszej perspektywie czasu. Realizacja zało eń długoterminowych b dzie mo liwa 
dzi ki podejmowaniu konkretnych działań ukierunkowanych na popraw  jako ci 
powietrza.  

Źo kluczowych zadań nale y zaliczyćŚ  
 kompleksową termomodernizacj  budynków, przede wszystkim budynków 

u yteczno ci publicznej,  
 zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej na terenie 

gminy poprzez remonty i modernizacje istniejących urządzeń sieciowych,  
 modernizacj  technologii słu ących do ogrzewania budynków i wykorzystanie 

instalacji ekologicznych,  

 propagowanie oraz wspieranie wykorzystania energii odnawialnej  

(w szczególno ci instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła, 
wykorzystanie biomasy),  

 modernizacj  o wietlenia ulicznego, w tym z wykorzystaniem odnawialnych 

ródeł energii,  
 wła ciwe planowanie przestrzeni urbanistycznej,  
 podejmowanie działań promujących wszelkie sposoby redukcji emisji CO2 oraz 

podniesienie efektywno ci energetycznej, a tak e stosowanie technologii 
wykorzystujących odnawialne ródła energii.  

Konieczne jest, aby wszelkie zaplanowane do realizacji działania były 
odpowiednio skoordynowane. Niezb dne jest równie  zachowanie spójno ci i ciągło ci 
procesu wdra ania celów, co pozostaje w gestii przedstawicieli władz samorządu 
terytorialnego. Nie mniej jednak w realizacj  poszczególnych zało eń powinni być 
zaanga owani wszyscy interesariusze Planu żospodarki Niskoemisyjnej, 
a w szczególno ciŚ  

 mieszkańcy żminy Moskorzew,  

 przedsi biorstwa funkcjonujące na terenie gminy,  
 instytucje o wiatowe, kulturalne, zdrowotne,  
 organizacje społeczne, pozarządowe.  
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Cel strategiczny 

Żundamentem procesu formułowania celów jest ich hierarchizacja na dwóch 
poziomach: strategicznym (cel strategiczny) i operacyjnym (cele szczegółowe). Cel 
strategiczny okre la długoterminowe kierunki działania, natomiast cele szczegółowe 
stanowią jego uzupełnienie.  
Priorytetem żminy jest redukcja emisji dwutlenku w gla. Stopień redukcji emisji 
okre lany jest w oparciu o wariant podstawowy na rok 2014. Wariant docelowy okre la 
zatem mo liwą wielko ć redukcji emisji w stosunku do wariantu podstawowego.  

Zatem Celem strategicznym na rok 2020 jest ograniczenie poziomu emisji 

dwutlenku w gla o 9,98% w stosunku do roku bazowego. Cel ten został wyliczony  
w oparciu o mo liwy, przybli ony efekt redukcji poszczególnych zadań 
inwestycyjnych. Zakładana redukcja poziomu emisji w roku docelowym (2020) 
wyniesie ok. 1508,99  MgCO2. Cel strategiczny polega równie  na zmniejszeniu 

zu ycia energii finalnej. Warto ć ta zostanie zmniejszona o 9,4%, co szacunkowo 

stanowi 3373,5 MWh. Źo celów strategicznych żminy nale y równie  zapewnienie 
wzrostu udziału odnawialnych ródeł energii na potrzeby ogrzewania pomieszczeń i 
produkcji energii elektrycznej, szacuje si , i  do roku 2020 nastąpi zwi kszenie 
wykorzystania odnawialnych ródeł energii o 0,79% w stosunku do roku bazowego. 

Z uwagi na to, i  żmina Moskorzew jest wskazana jako gmina, w której szczególno ci 
powinny być prowadzone działania naprawcze, celem realizacji Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej jest równie  redukcja zanieczyszczeń powietrza o 9,97% w stosunku do 
roku bazowego, tj.: PM2,5 – redukcja o 17,7 Mg/rok, PM10 – redukcja o 17,3 Mg/rok 

oraz beznzo(a)piren) – redukcja o 0,0006 Mg/rok. 

           Zakładany cel mo na zrealizować jedynie poprzez systemowe działania władz 
samorządowych w zakresie zwi kszenia efektywno ci wykorzystania energii, 
wykorzystania odnawialnych ródeł energii oraz edukacji społecznej. 
 

Cele szczegółowe 

Celem strategicznym jest redukcja emisji dwutlenku w gla, a jego osiągni cie 
jest mo liwe poprzez realizacj  celów szczegółowych. Zdefiniowano nast pujące cele 
szczegółoweŚ  

 Wzrost liczby budynków komunalnych, mieszkalnych, u yteczno ci publicznej 
obj tych termomodernizacją. 

 Rozwój i poprawa jako ci ciepłownictwa, przede wszystkim modernizacj  

ródeł ciepła  
 Ograniczenie „niskiej emisji” z mieszkalnictwa.  

 Wzrost wykorzystania OZE w gospodarstwach indywidualnych, 

przedsi biorstwach oraz obiektach u yteczno ci publicznej.  

 Wzrost liczby zmodernizowanych systemów grzewczych i wprowadzonych 

w tym zakresie technologii wykorzystujących odnawialne ródła energii.  
 Modernizacja o wietlenia ulicznego.  
 Modernizacja o wietlenia w budynkach u yteczno ci publicznej.  
 Kształtowanie wiadomo ci ekologicznej mieszkańców miasta i gminy  

w zakresie zanieczyszczeń powietrza, efektywno ci energetycznej i OZź. 
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 Ograniczenie zu ycia i kosztów energii u ywanej przez odbiorców.  
 Poprawa bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego. 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Moskorzew ma przyczynić si  
do osiągni cia celów Unii źuropejskiej okre lonych w pakiecie klimatyczno-

energetycznym do roku 2020, tj.: 

 redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
 zwi kszenia udziału energii pochodzącej ze ródeł odnawialnych, 
 redukcji zu ycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez 

podniesienie efektywno ci energetycznej, 
Wizja długoterminowa żminy Moskorzew kładzie nacisk na wykorzystanie 

naturalnych zasobów energii odnawialnej oraz biomasy jako alternatywne ródła energii 

cieplnej i elektrycznej, co w rezultacie spowoduje ograniczenie niskiej emisji na 

obszarze Gminy. 
 

2. Zadania rednio – krótkoterminowe planowane do realizacji do 2020 
roku 

Osiągni cie zało onego celu strategicznego jest mo liwe poprzez realizacj  
konkretnych działań w wyznaczonym okresie czasowym tj. do 2020 roku.  

W niniejszym opracowaniu wyszczególniono zadaniaŚ  
 inwestycyjne,  

 nieinwestycyjne (edukacyjne, promocyjne).  

Przedsi wzi cia przyporządkowano poszczególnym obszaromŚ społeczeństwo 
lub samorząd, zgodnie z metodologią, którą przyj to do sporządzania bazowej 
inwentaryzacji emisji dwutlenku w gla. 

Zadania, których realizatorem jest żmina Moskorzew zostaną wpisane do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. Pozostałe przedsi wzi cia pochodzą 

z aktualnych Planów Rozwoju lub innych dokumentów okre lających strategi  działania 
danego podmiotu i pozostają w gestii ich realizatorów. 

Najwa niejsze zaplanowane zadania do realizacji do roku 2020 przez żmin  
Moskorzew zostały przedstawione w tabeli poni ej. Źodatkowo przy ka dym zadaniu 
umieszczono typy przedsi wzi ć do realizacji, które wypełniają konkretne cele żminy 
Moskorzew, co umo liwi łatwe zidentyfikowanie cie ki pozyskiwania rodków 
finansowych przez interesariuszy wskazanych w Planie.  
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Tabela 18. Najwa niejsze zadania zaplanowane do realizacji do 2020 

Lp. Zadanie Realizator 
Szacunkowy 

koszt [zł] 
Przewidywany 

okres realizacji 

Orientacyjny 

efekt redukcji 

emisji CO2 

Orientacyjny 

efekt redukcji 

zu ycia energii  

Udział energii 

odnawialnej 
Mo liwe ródła 
finansowania 

1. 

Termomodernizacja obiektów 
Remiz OSP na terenie Gminy 

Moskorzew 

ŹziałaniaŚ wymiana solarki 
okiennej i drzwiowej, 

ocieplenie cian, ocieplenie 
stropu, wymiana pokrycia 

dachowego,  

wymiana/modernizacja 

ródeł ciepła i instalacji c.o.  
i c.w.u.,  zakup i monta  
kolektorów słonecznych    

Gmina  

Moskorzew 
2 000 000,00  2017-2020 1,47 Mg CO2 1,75 MWh/rok 67,04 MWh/rok 

rodki własne, RPO W :  

priorytet 

inwestycyjny 4.c  

wspieranie efektywno ci  
energetycznej 

inteligentnego  

zarządzania energią i  
wykorzystania 

odnawialnych ródeł 
energii w infrastrukturze 

publicznej, w  tym w 

budynkach publicznych i 

sektorze mieszkaniowym. 

- priorytet  

inwestycyjny 4.e 

promowanie strategii 

niskoemisyjnych dla 

wszystkich rodzajów  
terytoriów, w 

szczególno ci  
dla obszarów miejskich, 
w tym wspieranie  

zrównowa onej  
multimodalnej mobilno ci  
miejskiej i działań  
adaptacyjnych mających  
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oddziaływanie łagodzące 

na zmiany klimatu 

 rodki WŻO iżW  - 

działanie B.III.1.2 
2. 

Termomodernizacja obiektu 

Zespołu Placówek 
O wiatowych w 

Moskorzewie 

ŹziałaniaŚ ocieplenie cian, 
ocieplenie stropu, wymiana 

pokrycia dachowego,  

wymiana okien/drzwi 

zewn trznych,  
Wymiana/modernizacja 

ródeł ciepła i instalacji c.o. i 
c.w.u.,  zakup i monta  
kolektorów słonecznych 

 

Gmina  

Moskorzew 

 3 000 000,00  2017-2020 
153,23 Mg 

CO2 

409,024 

MWh/rok 
69,83 MWh/rok 

rodki własne, RPO 
W   :  priorytet 

inwestycyjny 4.c  

wspieranie efektywno ci  
energetycznej 

inteligentnego  

zarządzania energią i  
wykorzystania 

odnawialnych ródeł 
energii w infrastrukturze 

publicznej, w  tym w 

budynkach publicznych  

i sektorze 

mieszkaniowym. 

- priorytet  

inwestycyjny 4.e 

promowanie strategii 

niskoemisyjnych dla 

wszystkich rodzajów  
terytoriów, w 
szczególno ci dla 

obszarów miejskich, w 
tym wspieranie  

zrównowa onej  
multimodalnej mobilno ci  
miejskiej i działań  
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adaptacyjnych mających  
oddziaływanie łagodzące 

na zmiany klimatu 

 

rodki WŻO iżW  - 
działanie B.III.1.2 

3. 

Termomodernizacja obiektu 

Wiejskie Centrum 

Kulturalno-Turystyczne w 

Moskorzewie 

ŹziałaniaŚ 
wymiana/modernizacja 

ródeł ciepła i instalacji c.o. i 
c.w.u.,  zakup i monta  
kolektorów słonecznych 

Gmina  

Moskorzew 
50 000,00 2017-2020 17,45 MWh/rok 

rodki własne, RPO 
W :  priorytet 

inwestycyjny 4.c  

wspieranie efektywno ci  
energetycznej 

inteligentnego  

zarządzania energią i  
wykorzystania 

odnawialnych  

ródeł energii w  
infrastrukturze publicznej, 

w  tym w budynkach 

publicznych i sektorze 

mieszkaniowym. 

- priorytet  

inwestycyjny 4.e 

promowanie  

strategii niskoemisyjnych 

dla wszystkich rodzajów  
terytoriów, w 
szczególno ci dla 
obszarów miejskich, w 
tym wspieranie  

zrównowa onej  
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multimodalnej mobilno ci  
miejskiej i działań  
adaptacyjnych mających  
oddziaływanie łagodzące 

na zmiany klimatu 

 

rodki WŻO iżW  - 
działanie B.III.1.2 

4. 

Termomodernizacja obiektu 

żminnego O rodka Kultury 
w Chlewicach 

ŹziałaniaŚ ocieplenie stropu, 
wymiana pokrycia 

dachowego,  

Wymiana/modernizacja 

ródeł ciepła i instalacji c.o. i 
c.w.u.,  zakup i monta  
kolektorów słonecznych 

Gmina  

Moskorzew   
150 000,00 2017-2020 19,04 Mg CO2 3,84 MWh/rok 13,97 MWh/rok 

rodki własne, RPO 
W :  priorytet 

inwestycyjny 4.c  

wspieranie efektywno ci  
energetycznej 

inteligentnego  

zarządzania energią i  
wykorzystania 

odnawialnych  

ródeł energii w  
infrastrukturze publicznej, 

w  tym w budynkach 

publicznych i sektorze 

mieszkaniowym. 

- priorytet  

inwestycyjny 4.e 

promowanie  

strategii niskoemisyjnych 

dla wszystkich rodzajów  
terytoriów, w 
szczególno ci dla 
obszarów miejskich, w 
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tym wspieranie  

zrównowa onej  
multimodalnej mobilno ci  
miejskiej i działań  
adaptacyjnych mających  
oddziaływanie łagodzące 

na zmiany klimatu 

 

rodki WŻO iżW  - 
działanie B.III.1.2 

5. 

Termomodernizacja obiektu 

Urz du żminy w 
Moskorzewie 

ŹziałaniaŚ ocieplenie cian, 
ocieplenie stropu, wymiana 

pokrycia dachowego,  

wymiana okien/drzwi 

zewn trznych,  
wymiana/modernizacja 

ródeł ciepła i instalacji c.o. i 
c.w.u.,  zakup i monta  
kolektorów słonecznych 

Gmina  

Moskorzew 
800 000,00  2017-2020 47,75 Mg CO2 

116,32 

MWh/rok 
83,8 MWh/rok 

rodki własne, RPO 
W   :  priorytet 

inwestycyjny 4.c  

wspieranie efektywno ci  
energetycznej 

inteligentnego  

zarządzania energią i  
wykorzystania 

odnawialnych  

ródeł energii w  
infrastrukturze publicznej, 

w  tym w budynkach 

publicznych i sektorze 

mieszkaniowym. 

- priorytet  

inwestycyjny 4.e 

promowanie  

strategii niskoemisyjnych 

dla wszystkich rodzajów  
terytoriów, w 



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ  DLA GMINY MOSKORZEW 

 

103 

 

szczególno ci  
dla obszarów miejskich, 
w tym wspieranie  

zrównowa onej  
multimodalnej mobilno ci  
miejskiej i działań  
adaptacyjnych mających  
oddziaływanie łagodzące 

na zmiany klimatu 

 

rodki WŻO iżW  - 
działanie B.III.1.2 

6. 

Modernizacja o wietlenia 
ulicznego 

Gmina  

Moskorzew   
20 000,00 2017-2020 55,4 Mg CO2 46,52 MWh/rok 

 rodki własne, RPO W    
priorytet  

inwestycyjny 4.e  

promowanie strategii  

niskoemisyjnych dla  

wszystkich rodzajów  
terytoriów, w 
szczególno ci  
dla obszarów miejskich, 
w tym wspieranie  

zrównowa onej  
multimedialnej 

mobilno ci  
miejskiej i działań  
adaptacyjnych mających  
oddziaływanie łagodzące 
na zmiany klimatu 

rodki WŻO iżW  - 
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działanie B.III.1.2 

SUMA 6 020 000  276,89  Mg CO2 577,454  MWh/rok 252,09 MWh/rok  

7. Wymiana ródła ciepła przez 
mieszkańców 

indywidualnych gospodarstw 

domowych (27% 

mieszkańców) 

Mieszkańcy 
Gminy 

b.d. 2016-2020 
363,0 MgCO2 

 

824,1 MWh/rok 

 

 rodki własne, rodki 
NŻO iżW, rodki 
WŻO iżW – B.III.1.1., 

B.III.1.2., Program dla 

osób fizycznych B.III.1.3. 

 

8. 
Termomodernizacja 

indywidualnych budynków 
mieszkalnych na terenie 

Gminy (34%) 

Mieszkańcy 
Gminy 

b.d. 2016-2020 653,0 MgCO2 1482,4 MWh/rok 

 rodki własne, rodki 
NŻO iżW - Ry ,  
Program dla osób 
fizycznych B.III.1.3. 

9. Wymiana okien   

w indywidualnych 

gospodarstwach domowych 

(15%) 

Mieszkańcy 
Gminy 

b.d. 2016-2020 216,1 MgCO2 490,5 MWh/rok 

 rodki własne, rodki 
NŻO iżW - Ry ,  
Program dla osób 
fizycznych B.III.1.3. 

SUMA 
1508,99  

MgCO2 

3374,45  

MWh/rok 
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Nale y zaznaczyć, e w przypadku prac dotyczących remontu lub 
termomodernizacji budynków, przed przystąpieniem do realizacji wykonane zostanie 
wa ne z punktu widzenia ochrony rodowiska rozpoznanie, czy w danym budynku 
wyst pują chronione gatunki zwierząt, ptaków (nietoperzy). W przypadku stwierdzenia 
obecno ci takich gatunków prace prowadzone b dą poza ich okresem l gowo-

rozrodczym. Po zakończeniu prac w obiektach, w których wcze niej gniazdowały ptaki 
lub nietoperze, umo liwione zostanie im dalsze bytowanie lub zapewnione b dą 
siedliska zast pcze. W razie konieczno ci, uzyskane zostaną zezwolenia,  

o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. ochronie przyrody (Źz. U.  
z 2015r., poz. 1651 z pó n. zm.) 

Metodyka wyliczenia efektu ekologicznego poszczególnych działań, na podstawie 
których wyznaczony został cel redukcji zu ycia energii oraz zmniejszenia emisji 
dwutlenku w gla, okre lona została na podstawie szacunkowych oszcz dno ci energii, 
jakie wynikają z wprowadzenia działań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, np. 
termomodernizacji, czy zastosowania odnawialnych ródeł energii. 

Źo obliczenia redukcji zu ycia energii oraz  emisji CO2 w budynkach u yteczno ci 
publicznej zastosowano próg oszcz dno ci na poziomie 25%, przy zało eniu wykonania 
działań termomodernizacyjnych. Poszczególnych obliczeń dokonano, biorąc pod uwag  
zu ycie energii oraz wyliczoną emisj , uj te w ka dym z budynków w zestawieniu 
budynków u yteczno ci publicznej. Z uzyskanych danych obliczono warto ci redukcji 

energii i emisji, uwzgl dniając warto ć 25%. Źla budynków tych nie przeprowadzano 
audytów energetycznych, dlatego te  warto ci mają charakter szacunkowy i zaleca si , 
aby przed dokonaniem działań termomodernizacyjnych dokonać szczegółowych 
pomiarów oraz obliczeń. W zakresie tych działań nie planuje si  zastosowania 
odnawialnych ródeł energii, tak wi c z tego tytułu nie b dzie produkowana energia.  

Zakłada si , e przez okres realizacji Planu żospodarki Niskoemisyjnej b dą miały 
miejsce działania realizowane przez interesariuszy innych ni  żmina Moskorzew, np. 

przez mieszkańców, dlatego te  do całkowitego efektu ekologicznego, przyczyniającego 
si  do wyznaczenia celu redukcji uwzgl dniono równie  działania mające na celu 
wymian  ródła ciepła. Według danych literaturowych, dzi ki takim działaniom mo na 
uzyskać redukcj  zu ycia energii oraz emisji zanieczyszczeń na poziomie 14%. Aby 
uzyskać poziom oszcz dno ci uwzgl dniony w efekcie ekologicznym, wzi to pod 
uwag  zu ycie energii finalnej oraz emisji CO2 przez sektor mieszkalnictwo i obliczono 

warto ci, korzystając  z danych literaturowych.   

Analogicznie postąpiono przy działaniach z zakresu termomodernizacji budynków 
indywidualnych oraz przy wymianie okien. Wzi to pod uwag  procentowe 
oszcz dno ci jakie są przewidywane do uzyskania dzi ki zastosowaniu powy szych 
rozwiązań i uzyskane zu ycie energii  oraz emisj  CO2  w sektorze mieszkalnictwa 

pomno ono przez szacunkowy procentowy próg oszcz dno ci.  

Z uwagi na brak udokumentowanych podstaw do wyliczenia poszczególnych efektów 
ekologicznych zastosowano szacunkowe, przybli one warto ci.  
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Je li chodzi o transport drogowy, który stanowi znaczące ródło emisji CO2 na 

obszarze gminy, z powodu przebiegu przez jej teren drogi krajowej nr 78, 

charakteryzującej si  du ym nat eniem ruchu, gmina nie jest w stanie przedsi wziąć 
działań mających istotny wpływ na ograniczenie emisji w tym sektorze. Źziałania mogą 
być podj te na szczeblu wojewódzkim lub krajowym, polegające np. na budowie 
obwodnicy, bąd  innej drogi, która w istotny sposób spowodowałby zmniejszenie ruchu 
na tym odcinku trasy. 

W gminie nie funkcjonuje transport gminny, publiczny. Mieszkańcy przemieszczają si  
własnymi, prywatnymi rodkami transportu. Skutkiem tego, żmina równie  nie  jest  
w stanie zaplanować adnych działań inwestycyjnych, mogących przyczynić si  do 
zmniejszenia zu ycia energii i emisji CO2 w sektorze transportowym. 

Na terenie gminy brak jest zakładów oraz instalacji słu ących do produkcji 
energii elektrycznej, ciepła oraz chłodu. W związku z tym, w planie nie zostały uj te 
działania inwestycyjne, które miałyby na celu redukcji zu ycia energii oraz emisji CO2 

przez tego typu obiekty. 

Produkcja energii odnawialnej przy zastosowaniu kolektorów słonecznych na 
budynkach u yteczno ci publicznej została oszacowana na podstawie poni szych 
danych: 

Na dzień sporządzania Planu żospodarki Niskoemisyjnej dla żminy Moskorzew nie są 
znane dokładne zało enia dotyczące monta u kolektorów słonecznych na wybranych 
budynkach u yteczno ci publicznej, nie wykonywano do tej pory audytów 
energetycznych, które pozwoliłyby na oszacowanie zu ycia wody oraz zapotrzebowania 
na energi  cieplną,  brak jest równie  informacji na temat ilo ci, rodzaju oraz 
powierzchni zastosowanych kolektorów, dlatego te  do obliczenia efektu 

energetycznego  zaplanowanych działań posłu ono si  zało eniami ogólnymi. 

Źla obliczeń przyjmujemy, e na dachach wybranych budynków zamontowane b dą 
dwa płaskie kolektory słoneczne, ka dy o powierzchni apertury 1,93 m2

 (powierzchnia 

brutto 2,02 m
2
). Tak wi c łączna powierzchnia brutto wyniesie 4,04 m2, a łączna 

powierzchnia apertury wyniesie 3,86 m
2
. Powierzchnia apertury kolektora to 

powierzchnia przeszklenia słonecznego.  

Źla pojedynczego kolektora płaskiego o powierzchni apertury wynoszącej 1,93 m2
, 

redni dzienny uzysk energetyczny wynosi 3,4 kWh/m2. Z dwóch płaskich kolektorów 
słonecznych b dziemy mieli redni dzienny uzysk energetyczny wynoszący 13,1 kWh. 
W ciągu roku dają one rednio 3586 kWh energii cieplnej, uwzgl dniając 275 dni 
słonecznych w ciągu roku. 

Obliczenie zapotrzebowania na ciepłą wod  u ytkową 

1. Budynki OSP (6 obiektów) – rednio ka dy obiekt u ytkowany jest dziennie 
przez cztery osoby. Przyjmujemy, e ka da z nich potrzebuje dziennie ok. 60 

litrów ciepłej wody o temperaturze 50 st. C. Zakładamy tak e, e w sieci 
wodociągowej płynie woda o temperaturze 10 st. C. Źzienne zapotrzebowanie 
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na c.w.u. w jednym obiekcie wynosi wi c 240 l, co ogólnie daje 1440 l na 

wszystkie 6 obiektów. 
Obliczmy ilo ć energii (elektrycznej) potrzebną do zagrzania 1440 l wody od 

temperatury 10 st. C do 50 st. C. 

Najpierw nale y obliczyć dobowe zapotrzebowanie na ciepłoŚ 

Qz= m*c*t =n*Dz*c*t = 4*1440*4,19*(50-10) = 268,16 kWh/dob  

Gdzie: 

Przelicznik 1[kWh] = 3,6*10
6 
[J] 

m - masa wody [kg]; 

c - ciepło wła ciwe wody =4,19 [kJ/kg*K]; 

t - temperatura [
0
C]; 

n - ilo ć osób korzystających z instalacjiś 
Dz -dzienne zapotrzebowanie jednej osoby na wod  [l]ś 
Jest to zapotrzebowanie dzienne . W ciągu całego roku, biorąc pod uwag  pobór wody 
w dni robocze, energii na podgrzanie wody potrzeba 250*268,16 kWh = 67 040,00 

kWh = 67,04 MWh. 

Źo obliczeń dla budynków O rodków Kultury, Urz du żminy oraz Zespołu Placówek 
O wiatowych, przyj to rednie dobowe zapotrzebowanie na jednego u ytkownika 
wynoszące 15 l (Normy Zu ycia Wody w Polsce, Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre lenia przeci tnych norm 
zu ycia wody. (Źz. U. Nr 8, poz. 70). 

2. Zespół Placówek O wiatowych w Moskorzewie – rednio dziennie obiekt 
u ytkowany jest przez 100 osób, ka da z nich zu ywa 15 l ciepłej wody o 
temperaturze 50 st. C. Zakładamy tak e, e w sieci wodociągowej płynie woda o 
temperaturze 10 st. C. Dzienne zapotrzebowanie na c.w.u. wynosi zatem 1500 l. 

Obliczmy ilo ć energii (elektrycznej) potrzebną do zagrzania 1500 l wody od 

temperatury 10 st. C do 50 st. C. 

Najpierw nale y obliczyć dobowe zapotrzebowanie na ciepłoŚ 

Qz= m*c*t =n*Dz*c*t = 4*1500*4,19*(50-10) = 279,33 kWh/dob  

Gdzie: 

Przelicznik 1[kWh] = 3,6*10
6 
[J] 

m - masa wody [kg]; 

c - ciepło wła ciwe wody =4,19 [kJ/kg*K]; 

t - temperatura [
0
C]; 

n - ilo ć osób korzystających z instalacjiś 
Dz -dzienne zapotrzebowanie jednej osoby na wod  [l]ś 
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Jest to zapotrzebowanie dzienne . W ciągu całego roku, biorąc pod uwag  pobór wody 
w dni robocze, energii na podgrzanie wody potrzeba 250*279,33 kWh = 69 832,5 kWh 

= 69,83 MWh. 

3. Wiejskie Centrum Kulturalno-Turystyczne w Moskorzewie - rednio dziennie 
obiekt u ytkowany jest przez 25 osób, ka da z nich zu ywa 15 l ciepłej wody o 
temperaturze 50 st. C. Zakładamy tak e, e w sieci wodociągowej płynie woda o 
temperaturze 10 st. C. Dzienne zapotrzebowanie na c.w.u. wynosi zatem 375 l. 

Obliczmy ilo ć energii (elektrycznej) potrzebną do zagrzania 375 l wody od 
temperatury 10 st. C do 50 st. C. 

Najpierw nale y obliczyć dobowe zapotrzebowanie na ciepłoŚ 

Qz= m*c*t =n*Dz*c*t = 4*375*4,19*(50-10) = 69,83 kWh/dob  

Gdzie: 

Przelicznik 1[kWh] = 3,6*10
6 
[J] 

m - masa wody [kg]; 

c - ciepło wła ciwe wody =4,19 [kJ/kg*K]ś 
t - temperatura [

0
C]; 

n - ilo ć osób korzystających z instalacjiś 
Dz -dzienne zapotrzebowanie jednej osoby na wod  [l]ś 

 

Jest to zapotrzebowanie dzienne . W ciągu całego roku, biorąc pod uwag  pobór wody 
w dni robocze, energii na podgrzanie wody potrzeba 250*69,83 kWh = 17 457,5 kWh = 

17,45 MWh. 

4. żminny O rodek Kultury w Chlewicach - rednio dziennie obiekt u ytkowany 
jest przez 20 osób, ka da z nich zu ywa 15 l ciepłej wody o temperaturze 50 st. 
C. Zakładamy tak e, e w sieci wodociągowej płynie woda o temperaturze 10 st. 
C. Dzienne zapotrzebowanie na c.w.u. wynosi zatem 300 l. 

Obliczmy ilo ć energii (elektrycznej) potrzebną do zagrzania 300 l wody od 
temperatury 10 st. C do 50 st. C. 

Najpierw nale y obliczyć dobowe zapotrzebowanie na ciepłoŚ 

Qz= m*c*t =n*Dz*c*t = 4*300*4,19*(50-10) = 55,87 kWh/dob  

Gdzie: 

Przelicznik 1[kWh] = 3,6*10
6 
[J] 

m - masa wody [kg]; 
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c - ciepło wła ciwe wody =4,19 [kJ/kg*K]ś 
t - temperatura [

0
C]; 

n - ilo ć osób korzystających z instalacjiś 
Dz -dzienne zapotrzebowanie jednej osoby na wod  [l]ś 
 

Jest to zapotrzebowanie dzienne . W ciągu całego roku, biorąc pod uwag  pobór wody 
w dni robocze, energii na podgrzanie wody potrzeba 250*55,87 kWh = 13 967,5 kWh = 

13,97 MWh. 

5. Urząd żminy w Moskorzewie - rednio dziennie obiekt u ytkowany jest przez 
120 osób, ka da z nich zu ywa 15 l ciepłej wody o temperaturze 50 st. C. 
Zakładamy tak e, e w sieci wodociągowej płynie woda o temperaturze 10 st. C. 
Dzienne zapotrzebowanie na c.w.u. wynosi zatem 1800 l. 

Obliczmy ilo ć energii (elektrycznej) potrzebną do zagrzania 1800 l wody od 
temperatury 10 st. C do 50 st. C. 

Najpierw nale y obliczyć dobowe zapotrzebowanie na ciepłoŚ 

Qz= m*c*t =n*Dz*c*t = 4*1800*4,19*(50-10) = 335,2 kWh/dob  

Gdzie: 

Przelicznik 1[kWh] = 3,6*10
6 
[J] 

m - masa wody [kg]; 

c - ciepło wła ciwe wody =4,19 [kJ/kg*K]ś 
t - temperatura [

0
C]; 

n - ilo ć osób korzystających z instalacji; 

Dz -dzienne zapotrzebowanie jednej osoby na wod  [l]ś 

 

Jest to zapotrzebowanie dzienne . W ciągu całego roku, biorąc pod uwag  pobór wody 
w dni robocze, energii na podgrzanie wody potrzeba 250*335,2 kWh = 83 800 kWh = 

83,8 MWh. 

Istotnym elementem realizacji Planu żospodarki Niskoemisyjnej są równie  
działania nieinwestycyjne. Tabela nr 15 przedstawia zestawienie najwa niejszych 
działań żminy, które po rednio przeło ą si  na realizacj  wyznaczonych celów. 
Tabela 19. Źziałania nieinwestycyjne przewidziane w okresie realizacji PGN. 

Lp. Zadanie Realizator 

Przewidywany 

okres 

realizacji 

Szacunkowe 

koszty 

1. Zielone zamówienia publiczne 

Zadanie dotyczy zamówień 
publicznych, które są kreowane w 

Gmina 

Moskorzew 
2017- 2020 
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ten sposób aby uwzgl dniały 
kryteria rodowiskowe podczas 

nabywania dóbr i usług tym samym 
przyczyniały si  do poprawy 
ogólnej charakterystyki zu ycia 
energii w gminie. Zielone 

zamówienia publiczne mogą 
przynie ć władzom 
i społeczno ciom lokalnym 
korzy ci społeczne, ekonomiczne i 
rodowiskowe. 

 

 

 

 

2 500,00 zł 

2. Planowanie przestrzenne 

Zadanie to dotyczy wprowadzania 

do dokumentów planistycznych 
wymogów w zakresie efektywno ci 
energetycznej zarówno dla 
nowobudowanych, jak i 

remontowanych budynków. 
Mi dzy innymi poprzezŚ 
- wdro enie w nowo powstające 
dokumenty z zakresu planowania 

przestrzennego Gminy Moskorzew 

polityki urbanistycznej 

ukierunkowanej na 

wielofunkcyjno ć zabudowy, 
poprzez efektywne wykorzystanie 

przestrzeni gminy, wyznaczenie 

nowych funkcji dla wymagających 
rewitalizacji terenów. 
- formułowanie w dokumentach 
nowopowstających oraz 
aktualizacjach przepisów gminnych 
w sposób nie hamujący wzrostu 
efektywno ci wykorzystania 
energii oraz odnawialnych ródeł 
energii poprzez wprowadzenie 

zapisów zorientowanych na 
wykorzystanie dost pnych 
odnawialnych ródeł energii 
- wdra anie prostych 
i krótkotrwałych procedur 

wydawania zezwoleń na 
wykorzystanie instalacji opartych o 

odnawialne ródła energii. 

Gmina 

Moskorzew 
2017- 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 000,00 – 

10 000,00 zł 

3. Źziałania z zakresu edukacji 

ekologicznej dla mieszkańców 
Gmina 

Moskorzew 
2017- 2020 
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Gminy 

W ramach tego zadania wyst puje 
mo liwo ćŚ 

- rozwoju bazy słu ącej realizacji 
programów edukacyjnych, 
- realizacji ró nego rodzaju 

programów edukacyjnych  w ród 
dzieci i młodzie y ze rodków 

unijnych 

- organizacja olimpiad, konkursów, 
festynów dla dzieci 

Źziałanie b dzie finansowane ze 
rodków zewn trznych – w ramach 

konkursów organizowanych przez 
NŻO iżW oraz WŻO iżW 

 

 

 

 

rodki 
NŻO iżW, 

rodki 
WŻO iżW 

4. Źziałania informacyjno – 

promocyjne w zakresie 

efektywno ci energetycznej i 
OZE 

Źziałanie to skierowane jest do 
mieszkańców gminy, jako 
głównych konsumentów energii. 
Akcje powinny w sposób czytelny 
przekazywać informacje dotyczące 
oszcz dnego gospodarowania 
energią, ograniczania emisji, 
zmiany przyzwyczajeń związanych 
ze zbyt wysokim zu yciem energii. 
Żormy kampanii mogą być 
dowolne (art. akcje informacyjne, 

konkursy, plebiscyty, mitingi, 

obchody Dni Ziemi, inne).  

Źziałania informacyjne na temat 
mo liwo ci pozyskania 
dofinansowania na wymian  ródła 
ciepła, działań 
termomodernizacyjnych obiektów 
indywidualnych gospodarstwa czy 

dotacji na budow  mikroinstalacji 
odnawialnych ródeł energii do 
produkcji energii elektrycznej 

i ciepła.  
Prowadzenie akcji promocyjnej 

w ród mieszkańców w celu 

u wiadamiania mieszkańców na 
temat wpływu termomodernizacji 
obiektów na zmniejszenie 

Gmina 

Moskorzew 
2017- 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

rodki 
NŻO iżW, 

rodki 
WŻO iżW 

 

ok. 

10 000,00 – 

15 000,00 zł 
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zapotrzebowania na energi  cieplną 
oraz zmniejszenia pyłów. 

Istnieje mo liwo ci/potrzeby realizacji działań w obszarach istotnych dla 
żminy przez niezidentyfikowanych dotąd interesariuszy. Poni ej opisano typy 
projektów z Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa wi tokrzyskiego, które b dą mogły być realizowane na 
terenie gminy: 

O  priorytetowa 3. źfektywna i zielona energia, które b dą mogły być dofinansowane, 
je eli b dą wynikać z przygotowanych przez samorządy Planów żospodarki 
Niskoemisyjnej: 

W ramach Źziałania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze 
ródeł odnawialnych wsparcie zostanie udzielone na projekty polegające naŚ 

1. budowie, przebudowie i modernizacji (w tym zakupie urządzeń) infrastruktury, 
słu ącej do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, pochodzącej ze wszystkich 

ródeł odnawialnych (energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, biogazu, 
biomasy) z mo liwo cią podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej. 
2. budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła  
w wysokosprawnej kogeneracji z OZź. z mo liwo cią podłączenia do sieci 
dystrybucyjnej/ przesyłowej 
3. budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej, ciepła  
i chłodu w trigeneracji z OZź, mające na celu zmniejszenie kosztu i ilo ci energii 
pierwotnej niezb dnej do wytworzenia ka dej z tych form energii odr bnie  
z mo liwo cią podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej 
4. budowa i monta  instalacji słu ącej do produkcji biokomponentów i biopaliw 
(drugiej i trzeciej generacji). 

W ramach Działania 3.2 źfektywno ć energetyczna i odnawialne ródła energii 
w przedsi biorstwach wsparciem zostaną obj te projekty dotyczące poprawy 
efektywno ci energetycznej (z uwzgl dnieniem OZź wykorzystywanej na potrzeby 
własne) mikro, małych i rednich przedsi biorstw, mające na celu zmniejszenie zu ycia 
i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające naŚ 
1. modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnych ( w tym zakup urządzeń, maszyn) na 

bardziej efektywne energetycznie 

2. gł bokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków  
w przedsi biorstwach, 
3. zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsi biorstwach, 
4. zastosowaniu energooszcz dnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) 
technologii produkcji i u ytkowania energii 

Wprowadzenie systemu zarządzania energią w oparciu o TIK nie mo e być 
odr bnym projektem, mo e stanowić jedynie element projektu. 
W ród ww. projektów wsparcie uzyskają równie  przedsi wzi cia polegające na 
wykorzystaniu surowców wtórnych w procesie produkcyjnym, w wyniku czego 

podniesiona zostanie efektywno ć energetyczna i kosztowa przemysłu i usług  
w regionie. 

W ramach Źziałania 3.3 Poprawa efektywno ci energetycznej  
z wykorzystaniem odnawialnych ródeł energii w sektorze publicznym  
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i mieszkaniowym wsparcie otrzymają projekty dotyczące gł bokiej modernizacji 
energetycznej budynków u yteczno ci publicznej oraz wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych wraz z wymianą wyposa enia tych obiektów na energooszcz dne. 
Źofinansowane zostaną inwestycje związane m.in. z: 

1. ociepleniem obiektu, 

2. wymianą okien, drzwi zewn trznych, oraz o wietlenia na energooszcz dne, 
3. przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do ródła ciepła 
lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz 

instalacji wodno-kanalizacyjnych, 

4. instalacją OZź w modernizowanych energetycznie budynkach, 
5. instalacją systemów chłodzących, w tym równie  z OZź, 
6. instalowaniem urządzeń energooszcz dnych najnowszej generacji, 
7. wymianą / izolacją pokrycia dachowego, 

8. instalacją systemów inteligentnego zarządzania energią, 
9. mikrokogeneracją. 
Wzmocnieniu efektów realizowanych projektów słu yć b dą inteligentne systemy 
zarządzania energią w oparciu o technologie TIK. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach mo liwe b dzie dofinansowanie 
inwestycji w kotły spalające biomas  lub ewentualnie paliwa gazowe, pod warunkiem 
osiągni cia znacznie zwi kszonej efektywno ci energetycznej, jak równie   
w szczególnie pilnych potrzebach, przyczyniających si  do zmniejszenia emisji CO2  

i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwi kszenia oszcz dno ci 
energii. Niniejsze inwestycje mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy koszt 
podłączenia do sieci ciepłowniczej na danym obszarze przewy sza koszt inwestycji w 

niniejsze kotły. 
Indywidualne piece i mikrokogeneracja: 

Rezultatem wspartych projektów musi być znaczna redukcja CO2 w odniesieniu do 

istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa),  
a urządzenia do ogrzewania powinny charakteryzować si  (obowiązującym od końca 
2020r.) minimalnym poziomem efektywno ci energetycznej i normami emisji 
zanieczyszczeń, które zostały okre lone w przepisach wykonawczych do dyrektywy 
2009/125/Wź z dnia 21 pa dziernika 2009 r.". 

W toku realizacji Planu mogą pojawić si  równie  inne zadania  mieszczące si   
w typach projektów podanych w RPO woj. wi tokrzyskiego na lata 2014-2020, w tym 

równie  np. „projekty parasolowe”. 

3. źfekt ekologiczny realizacji działań 

Źo okre lenia efektu ekologicznego zaplanowanych do realizacji zadań, 
posłu ono si  danymi literaturowymi na temat uzyskiwania efektów energetycznych 
przy wykorzystaniu prostych działań związanych z termomodernizacją i zu yciem 
energii elektrycznej. 
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Tabela 20. źfekty wybranych usprawnień termomodernizacyjnych.  

Lp. Sposób uzyskania oszcz dno ci 
Obni enie zu ycia 

ciepła w stosunku do 

stanu poprzedniego 

1. 
Ocieplenie zewn trznych przegród budowlanych 
( cian, dachu, stropodachu) – bez wymiany okien 

15-25% 

2. 
Wymiana okien na okna szczelne, o ni szej warto ci 

współczynnika przenikania ciepła 
10-15% 

3. 

Wprowadzenie usprawnienia w w le cieplnym lub 
kotłowni, w tym automatyka pogodowa 

i regulacyjna 

5-15% 

4. 

Kompleksowa modernizacja wewn trznej instalacji 
c.o., w tym hermetyzacja instalacji, izolowanie 

przewodów, regulacja hydrauliczna i monta  
zaworów termostatycznych we wszystkich 

pomieszczeniach 

10-25% 

5. Wprowadzenie podzielników kosztów 5-10% 
( ródłoŚ Robakiewicz M.Ś Termomodernizacja budynków i systemów grzewczych. Poradnik. Biblioteka 
Poszanowania Energii. Warszawa 2002. 

Tabela 21. Mo liwo ci oszcz dno ci energii elektrycznej na poziomie u ytkownika 
finalnego.  

Lp. Odbiorca 

Mo liwo ć 
zaoszcz dzenia energii 

elektrycznej % 

1. 

Przemysł, w tym: 

- nap dy 

- o wietlenie 

- inne 

 

10-50% 

20-80% 

20-30% 

2. Transport szynowy, kolejowy i miejski 10-20% 

3. 

Gospodarstwa domowe, w tym: 

- o wietlenie, 
- przechowywanie ywno ci 
- utrzymywanie czysto ci, 

- inne 

 

20-80% 

20-50% 

10-30% 

10-30% 

4. 

Budynki i inni odbiorcy u yteczno ci publicznejŚ 
- o wietlenie budynków, 

Nap dy sieci ciepłowniczych, 
- o wietlenie ulic 

 

15-80% 

20-55% 

20-40% 
(ŹródłoŚ Przygrodzki A.Ś Oszczędno ć energii elektrycznej w Termomodernizacja budynków dla poprawy 
jako ci rodowiska pod redakcją Norwisza J. Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii. Gliwice 2004.) 
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Tabela 22. źfekt ekologiczny realizacji działań w  Gminie Moskorzew 
 

Lp. Nazwa działania/ zadania 
Redukcja zu ycia 

energii 

Redukcja emisji 

CO2 

1. 

Termomodernizacja 10 obiektów 
u yteczno ci publicznej na terenie 

Gminy Moskorzew 

530,93 MWh/rok 221,49 MgCO2 

2. 

Modernizacja o wietlenia ulicznego – 

zastosowanie o wietlenia 
energooszcz dnego na terenie żminy 

46,52 MWh/rok 55,4  MgCO2 

3. 

Wymiana ródła ciepła przez 
mieszkańców indywidualnych 
gospodarstw domowych (27% 

mieszkańców) 

824,1 MWh/rok 

 

363,0 MgCO2 

 

4. 

Termomodernizacja indywidualnych 

budynków mieszkalnych na terenie 
Gminy (27%) 

1482,4 MWh/rok 653,0 MgCO2 

5. Wymiana okien (15%) 490,5 MWh/rok 216,1 MgCO2 

 Całkowity efekt ekologiczny 
3 374,45  

MWh/rok 

 1508,99  

MgCO2 
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4. Harmonogram działań 

Tabela 23. Przewidywany harmonogram rzeczowo-finansowy PGN 

Nazwa zadania Wydatki w latach  

2016 2017 2018 2019 2020 Razem % 
Termomodernizacja 

Remizy OSP w 

Tarnawie żórze 

       

Termomodernizacja 

budynku wietlicy w 
M karzowie 

       

Termomodernizacja 

Remizy OSP w 

Jadwigowie 

       

Termomodernizacja 

Remizy OSP w 

Chlewskiej Woli 

       

Termomodernizacja 

Remizy OSP w 

Damianach 

       

Termomodernizacja 

budynku wietlicy 
wiejskiej w 

Lubachowach 

       

Termomodernizacja 

Wiejskiego Centrum 

Kulturalno-

Turystycznego w 

Moskorzewie 

       

Termomodernizacja 

żminnego O rodka 
Kultury w Chlewicach 

       

Termomodernizacja 

budynku Zespołu 
Placówek O wiatowych 
w Moskorzewie 

       

Termomodernizacja 

Urz du żminy w 
Moskorzewie 

       

Modernizacja 

o wietlenia ulicznego 
       

Łącznie PżN W 
latach 

      100 
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VI. Wska niki monitorowania  
Monitoring jest bardzo wa nym elementem procesu wdra ania Planu 

żospodarki Niskoemisyjnej. Regularna ewaluacja pozwala usprawniać proces 
wdra ania Planu i adaptować go do zmieniających si  z biegiem czasu warunków.   

Ocena efektów i post pów realizacji Planu żospodarki Niskoemisyjnej wymaga 
ustalenia sytemu monitorowania i doboru zestawu wska ników, które to monitorowanie 
umo liwią. Sam system monitoringu emisji CO2 oraz zwi kszenia udziału zu ycia 
energii z odnawialnych ródeł polega na gromadzeniu danych wej ciowych, 
ródłowych, ich weryfikacji, porządkowaniu oraz wnioskowaniu w celu aktualizacji 

inwentaryzacji emisji. Jednostką odpowiedzialną za prowadzenie takiego systemu jest 

Gmina Moskorzew. Wójt powierzy czynno ci z tym związane wytypowanemu 
koordynatorowi, odpowiedzialnemu za monitoring. Koordynator obok danych 

dotyczących końcowego zu ycia energii, b dzie równie  zbierał i analizował informacje 

o kosztach i terminach realizacji działań oraz o produktach i rezultatach. Niezb dna 
przy tym b dzie współpraca z podmiotami funkcjonującymi lub planującymi 
rozpocz cie działalno ci na terenie gminy, w tym z: 

 Przedsi biorstwami energetycznymi, 
 Przedsi biorstwami produkcyjnymi,  

 Przedsi biorstwami handlowo – usługowymi,  
 Instytucjami zewn trznymi (np. Starostwem Powiatowym),  
 Zarządcami nieruchomo ci, 
 Mieszkańcami gminy.  

Skuteczne monitorowanie musi mieć charakter cykliczny. Wymaga wi c 
ustalenia cz stotliwo ci zbierania i weryfikacji danych. Planuje si  okresowy 
monitoring wska ników w okresach 2-3 letnich. Prowadzona weryfikacja opierać si  
b dzie na metodologii pozyskiwania danych zastosowanej w momencie opracowania 

przedmiotowego Planu. Wnioski z okresowych badań monitoringowych b dą 
wskazywać ewentualną potrzeb  aktualizacji dokumentu. Szczegółowe wytyczne 
dotyczące prowadzenia monitoringu Planu zostaną okre lone w zarządzeniu Wójta 

Gminy Moskorzew.  

Monitorowanie jest niezale ne od harmonogramu wdro enia poszczególnych 
inwestycji i mo e odbywać si  zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu przedsi wzi ć, 
zawsze w tym samym okresie czasu. Końcowe podsumowanie efektów wdro enia 
nastąpi wraz z końcem okresu planowania tj. po roku 2020. Źostarczy to kompletnych 

i rzetelnych danych ródłowych obrazujących post p rzeczowy we wdra aniu Planu 

i umo liwi ocen  jego skuteczno ci. Schemat monitorowania przedstawiony został 
w formie rysunku nr 11. 

Ocenie efektywno ci podj tych działań słu yć b dą wska niki monitorowania. 

Katalog proponowanych wska ników do wyboru został przyj ty zgodnie z metodologią 
wskazaną w dokumencie „How to develop a Sustainable Energy Action Plan (SEAP) – 

żuidebook”. Źla ka dego z typów działań przyj to mo liwą grup  wska ników 
monitorowania. Działania w typie zaproponowanych nie muszą przyczyniać si  do 
osiągania wszystkich wyszczególnionych efektów.  
 

 



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ  DLA GMINY MOSKORZEW 

 

118 

 

Rysunek 11. Schemat monitorowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy 

Moskorzew (uproszczona procedura). 

 
 

ŹródłoŚ Opracowania własne 

 

Wójt żminy 
Moskorzew 

Koordynator 
Monitoringu 

Analiza ankiet 
własnych 

Obiekt a, b, c (...) 

Analiza ankiet 
zewn trznych 

Obiekt a, b, c (...) 

Weryfikacja 
danych 

(wska niki) 

Analiza/ewaluacja 
Palnu 

Aktualizacja Planu 
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Warto ci wyj ciowe wybranej grupy wska ników zostaną okre lone na 
podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji emisji. Katalog wska ników monitorowania 
efektów i post pów wdra ania dla wariantu zaproponowanego w Planie uj to w tabeli. 
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Tabela 24. Katalog proponowanych wska ników monitorowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Moskorzew 

Lp. Sektor Nazwa wska nika Jednostka 

miary 

ródło weryfikacji Wartość 
bazowa 2014 

1. 

M
ie

sz
k
al

n
ic

tw
o

 

Całkowite zu ycie energii 
w budynkach mieszkalnych  

MWh/rok  Ankiety administratorów budynków mieszkalnych, 
wła cicieli, Źane podmiotów dostarczających 
energi ,  

21 815,74 

2. Całkowite zu ycie energii 
elektrycznej w budynkach 

mieszkalnych  

MWh/rok  Ankiety administratorów budynków mieszkalnych, 
wła cicieli, Źane podmiotów dostarczających 
energi ,  

2251,2 

3. Całkowita emisja CO2 ze zu ycia 
energii w budynkach mieszkalnych  

Mg CO2/rok  Ankiety administratorów budynków mieszkalnych, 
wła cicieli, Źane podmiotów dostarczających 
energi , wska niki emisji KOBIZź 

9602,64 

4. Całkowita emisja CO2 ze zu ycia 
energii elektrycznej w budynkach 

mieszkalnych  

Mg CO2/rok Ankiety administratorów budynków mieszkalnych, 
wła cicieli, Źane podmiotów dostarczających 
energi , wska niki emisji KOBIZź 

2681,2 

5. Liczba obiektów poddanych 
termomodernizacji w okresie 

wdra ania planu  

Szt. Źane wła cicieli i administratorów budynków 0 

6. 

O
b

ie
k

ty
 

u
yt

ec
zn

o
ci

 
p
u
b

li
cz

n
ej

 

Całkowite zu ycie energii 
w budynkach u yteczno ci publicznej  

MWh/rok  Ankiety administratorów budynków u yteczno ci 
publicznej, Dane podmiotów dostarczających 
energi  cieplną, dane Pżź  

2047,43 
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7. Całkowite zu ycie energii cieplnej 
w obiektach u yteczno ci publicznej  

MWh/rok  Ankiety administratorów budynków u yteczno ci 
publicznej, Źane podmiotów dostarczających 
energi  cieplną, 

0 

8. Całkowite zu ycie energii 
elektrycznej w budynkach 

u yteczno ci publicznej  

MWh/rok  Ankiety administratorów budynków u yteczno ci 
publicznej,  95,5 

9. Całkowita emisja CO2 ze zu ycia 
energii w budynkach u yteczno ci 
publicznej  

Mg CO2/rok  Ankiety administratorów budynków u yteczno ci 
publicznej, Źane podmiotów dostarczających 
energi  cieplną, wska niki emisji KOBIZź 

797,3 

10. Całkowita emisja CO2 ze zu ycia 
energii cieplnej w budynkach 

u yteczno ci publicznej  

Mg CO2/rok  Ankiety administratorów budynków u yteczno ci 
publicznej, Źane podmiotów dostarczających 
energi  elektryczną , wska niki emisji KOBIZź 

0,00 

11. Całkowita emisja CO2 ze zu ycia 
energii elektrycznej w budynkach 

u yteczno ci publicznej  

Mg CO2/rok  Ankiety administratorów budynków u yteczno ci 
publicznej, Źane podmiotów dostarczających 
energi  elektryczną, wska niki emisji KOBIZź 

113,7 

12. Liczba obiektów poddanych 
termomodernizacji w okresie 

wdra ania planu  

Szt. Dane Gminy Moskorzew 

0 

13. Liczba 

wymienionych/zmodernizowanych 

ródeł ciepła w okresie realizacji 

planu  

Szt. Dane Gminy Moskorzew 

0 

14. Liczba obiektów korzystających 
z OZE  

Szt. Dane Gminy Moskorzew 
6 
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15. 

T
ra

n
sp

o
rt

 

Całkowite zu ycie energii  MWh/rok Ankiety kierujących pojazdami, pomiary ruchu na 
drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych  

8302,2 

16. Całkowita emisja CO2 Mg CO2/rok Ankiety kierujących pojazdami, pomiary ruchu na 
drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, 

wska niki KOBIZź  

2186,42 

17. Całkowite zu ycie paliw Kg/rok Ankiety kierujących pojazdami, pomiary ruchu na 

drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

695068,1 

18. 

O
w

ie
tle

ni
e Całkowite zu ycie energii 

elektrycznej na potrzeby o wietlenia  
MWh/rok Dane Gminy Moskorzew 116,311 

19. Całkowita emisja CO2 Mg CO2/rok Dane Gminy Moskorzew, wska niki KOBIZź 138,53 

20. 

S
ek

to
r 

g
o

sp
o

d
ar

cz
y
 

Całkowite zu ycie energii w sektorze 

gospodarczym  

MWh/rok Ankiety administratorów obiektów działalno ci 
gospodarczej, Źane podmiotów dostarczających 
energi  elektryczną 

3607,38 

21. Całkowite zu ycie energii 
elektrycznej w sektorze gospodarczym  

MWh/rok Ankiety administratorów obiektów działalno ci 
gospodarczej, Źane podmiotów dostarczających 
energi  elektryczną 

1680 

22. Całkowita emisja CO2 ze zu ycia 
energii w sektorze gospodarczym 

Mg CO2/rok  Ankiety administratorów obiektów działalno ci 
gospodarczej, Źane podmiotów dostarczających 
energi  elektryczną, wska niki emisji KOBIZź  

2402,04 

23. Całkowita emisja CO2 ze zu ycia 
energii elektrycznej w sektorze 

gospodarczym 

Mg CO2/rok  Ankiety administratorów obiektów działalno ci 
gospodarczej, Źane podmiotów dostarczających 
energi  elektryczną, wska niki emisji KOBIZź  

2000,88 

ŹródłoŚ Opracowania własne
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VI. Zgodno ć planu z przepisami prawa w zakresie 
strategicznej oceny oddziaływania na rodowisko 

Przeprowadzenie Procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na rodowisko 
skutków realizacji „Planu żospodarki Niskoemisyjnej dla żminy Moskorzew” (PżN), 
jest elementem obowiązku prawnego wynikającego zŚ 

 Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 czerwca 2001 

roku w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na rodowiskoś 
 Ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008r. o udost pnieniu informacji o rodowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na rodowisko (Źz.U. z 2013 r. poz. 1235, z pó n. zm.) zwanej 
dalej ustawą OO . 
Przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na rodowisko projektu PżN 

jest okre lenie czy przyj te w tym dokumencie zało enia b dą miały negatywny skutek 
oddziaływania na rodowisko bąd  mogą spowodować znaczące oddziaływanie na 
obszar Natura 2000.  

Na podstawie Art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008 r.  
o udost pnieniu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na rodowisko oraz działając  
w imieniu Wójta żminy Moskorzew zwrócono si  o uzgodnienie odstąpienia od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na rodowisko dla projektu pn.Ś 
„Plan żospodarki Niskoemisyjnej dla żminy Moskorzew”. Uzgodnienia zostały 
dokonane (wg art. 53 ustawy OO ) z wła ciwymi organami ochrony rodowiska tj.Ś 

 Regionalnym Źyrektorem Ochrony rodowiska w Kielcach – pismo z dnia 

02.11.2016r., znak pisma GKZ.6220.5.2016, 

 Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Kielcach – pismo  

z dnia 02.11.2016r., znak GKZ.6220.5.2016 

Zgodnie z postanowieniem Regionalnego Źyrektora Ochrony rodowiska  
w Kielcach (pismo z dnia 01.12.2016, znak: WPN-II.410.294.2016.ML), ustalono i  
wszelkie ewentualne negatywne oddziaływania na rodowisko, związane z wdro eniem 
postanowień dokumentu wystąpią głównie na etapie realizacji planowanych zamierzeń  
i b dą miały charakter krótkotrwały i odwracalny. Z uwagi na skal  przewidywanych 
oddziaływań, ewentualne ucią liwo ci nie b dą one skutkować znacząco negatywnym 

oddziaływaniem na rodowisko. Biorąc powy sze pod uwag  dokument PżN, zdaniem 
Organu nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
rodowisko, zatem uzgodniono odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na rodowisko.  
Zgodnie z postanowieniem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Kielcach (pismo z dnia 28.11.2016, znak: NZ.9022.5.217.2016), 
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ustalono, i  mo na odstąpić od przeprowadzenia post powania w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na rodowisko, ze wzgl du na to, i  realizacja działań 
przewidzianych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Moskorzew nie 

spowoduje znaczącego oddziaływania na rodowisko w zakresie zdrowia i ycia ludzi. 
wi tokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny biorąc pod uwag  

to, i  projekt PżN dla żminy Moskorzew dotyczy obszaru gminy Moskorzew i nie 

przewiduje si  oddziaływania na obszary sąsiadujące, działania przedstawione w PżN 
maja na celu wyznaczenie kierunku rozwoju gminy w kierunku gospodarki 

niskoemisyjnej, a w konsekwencji popraw  jako ci rodowiska na wnioskowanych 
terenach oraz łączna nominalna moc cieplna instalacji energetycznych uj tych w PżN 
wynosi poni ej 25MW - dlatego te  instalacje te nie podlegają warunkom prawnym 
kwalifikującym je do uzyskania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach  
w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie 
przedsi wzi ć mogących znacząco oddziaływać na rodowisko (Źz. U z 2010r., Nr 213, 
poz. 1397 ze zm.) -poniewa  nie odpowiadają warunkom zawartym w § 2. 1 ust. 3 oraz 
§ 3.1 ust. 4 tego rozporządzenia – nie zostaną przekroczone progi wymienione w § 2.1  
i 3.1 ww. rozporządzenia, które to by pozwoliły uznać wnioskowane przedsi wzi cia za 
mogąco potencjalnie znacząco oddziaływać na rodowisko zajął stanowisko i  mo na 
odstąpić od przeprowadzenia post powania w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na rodowisko. Źziałania przewidziane w PżN nie spowoduje 
znaczącego oddziaływania na rodowisko w zakresie zdrowia i ycia ludzi. 

Obwieszczenie o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na rodowisko dokumentu Planu żospodarki Niskoemisyjnej dla żminy Moskorzew  

z dnia 09.12.2016 r., znak GKZ.6220.5.2016 zostało zamieszczone na stronie 
internetowej Urz du żminy w dniu 09.12.2016  r.   

http://www.moskorzew.pl/upload/Plan%20Gospodarki%20Niskoemisyjnej%20dla%20

Gminy%20Moskorzew.docx. 
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