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STRESZCZENIE
,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa’’ jest dokumentem strategicznym,
opisującym kierunki działań, zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno –
energetycznego, tj. redukcji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza oraz
zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.
Na zakres tematyczny i strukturę dokumentu w dużej mierze wpływ miały wytyczne Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które wskazały wymagania wobec
niniejszego dokumentu.
,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa’’ wyznacza główny cel strategiczny, który
polega na:
OGRANICZENIU W 2020 ROKU ZUŻYCIA ENERGII KOŃCOWEJ,
ZMNIEJSZENIU EMISJI CO2 ORAZ ZWIĘKSZENIU UDZIAŁU ENERGII
POCHODZĄCEJ Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
W BILANSIE ENERGETYCZNYM GMINY DĄBROWA
W STOSUNKU DO ROKU BAZOWEGO 2005.
Rozwinięciem głównego celu strategicznego są następujące cele strategiczne:
– CEL 1 – Redukcja do 2020 roku emisji gazów cieplarnianych, w szczególności CO2
o 4,74 % w stosunku do roku bazowego 2005,
– CEL 2 – Redukcja do 2020 roku zużycia energii finalnej o 3,91 % w stosunku do roku
bazowego 2005,
– CEL 3 – Zwiększenie do roku 2020 udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii
w bilansie energetycznym Gminy Dąbrowa do 0,50 % w stosunku do roku bazowego 2005,
– CEL 4 – Poprawa jakości powietrza do 2020 roku poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do
powietrza: benzo(a)pirenu i pyłów, dla których odnotowano przekroczenia jakości poziomów
dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza
(POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).
Cele strategiczne założone w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej są zbieżne z celami dokumentów
wyższego szczebla i obejmują:
– poprawę jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Dąbrowa,
– stałe podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz poprawę dostępu
do informacji o środowisku i jego ochronie,
– zachowanie równowagi ekologicznej w procesie rozwoju gospodarczego gminy, w tym
właściwą lokalizację przestrzenną inwestycji,
– skuteczne wdrażanie mechanizmów prawnych, finansowych i ekonomicznych zapewniających
efektywną i terminową realizację założonych celów ekologicznych.
Warunkiem osiągnięcia zakładanych celów strategicznych jest realizacja celów szczegółowych
i wszystkich przedsięwzięć przedstawionych w niniejszym planie. Cele szczegółowe zostaną
zrealizowane do 2020 roku. Wartości zostaną osiągnięte w stosunku do roku bazowego 2005.
Postawione cele strategiczne będzie realizowane za pomocą wyznaczonych celów szczegółowych
poprzez działania inwestycyjne, nieinwestycyjne, edukacyjne i organizacyjne.
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Kierunkiem działań w zakresie realizacji CELU 1 będzie zmniejszenie wielkości emisji poprzez
rozwój niskoemisyjnych technologii i tym samym poprawa jakości powietrza, poprzez m.in.:
– ograniczenie niskiej emisji ze źródeł komunalnych, w tym stopniowe eliminowanie węgla jako
paliwa w lokalnych kotłowniach i gospodarstwach domowych i zastępowanie go innymi,
bardziej ekologicznymi,
– zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę
energetyczną oraz jakość powietrza.
Kierunkiem działań w zakresie realizacji CELU 2 będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię
finalną, poprzez m.in.:
– promocję i wdrażanie idei energooszczędnych oraz proekologicznych zachowań
konsumenckich,
– termomodernizację
istniejących
budynków
oraz
promocję
energooszczędności
w budownictwie,
– montaż/instalacje efektywnego energetycznie oświetlenia,
– wzrost efektywności produkcji i przesyłu energii.
Kierunkiem działań w zakresie realizacji CELU 3 będzie zwiększanie udziału odnawialnych źródeł
energii, poprzez m.in.:
– wspieranie energii i ciepła pochodzącego ze źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne, pompy
ciepła, panele fotowoltaiczne, inne formy OZE).
Kierunkiem działań w zakresie realizacji CELU 4 będzie poprawa jakości powietrza, zgodnie
z celami przyjętymi w ,,Programie Ochrony Powietrza dla Strefy Opolskiej, ze względu na
przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego
benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych’’.
Do realizacji CELU 4 przyczynią się inwestycje które będą wdrażały działania wynikające
bezpośrednio z POP – u dla strefy opolskiej, m.in. takie jak:
– przyłączanie do sieci gazowej budynków i obiektów należących do lokalnej społeczności,
instytucji i podmiotów gospodarczych Gminy Dąbrowa,
– modernizacja ogrzewania węglowego budynków i obiektów należących do lokalnej
społeczności, instytucji i podmiotów gospodarczych Gminy Dąbrowa,
– termomodernizacja budynków i obiektów użyteczności publicznej, lokalnej społeczności
i podmiotów gospodarczych Gminy Dąbrowa,
– modernizacja dróg publicznych gminnych Gminy Dąbrowa.
,,Program Ochrony Powietrza dla Strefy Opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów
dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem
działań krótkoterminowych’’, obejmuje m.in. takie działania jak poniżej.
W zakresie emisji powierzchniowej:
– wymiana dotychczasowych kotłów węglowych o niskiej sprawności na kotły zasilane gazem,
– ogrzewanie elektryczne lub olejowe,
– zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodernizację obiektów budowlanych,
– wymiana dotychczasowych kotłów węglowych na nowoczesne kotły węglowe (paliwo: węgiel,
orzech, groszek) zasilane automatycznie ale tylko na terenach, gdzie nie jest możliwe
doprowadzenie gazu czy sieci ciepłowniczej,
– zastosowanie kolektorów słonecznych,
– zastosowanie pomp ciepła.
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W zakresie emisji liniowej:
– zastąpienie pojazdów floty jednostek samorządu napędzanych tradycyjnymi paliwami na
pojazdy napędzane paliwami ekologicznymi (gazem, biopaliwami),
– stosowanie biopaliw w pojazdach napędzanych olejem napędowym należących do jednostek
samorządowych,
– promowanie zasad eko-drivingu,
– promowanie ruchu rowerowego poprzez stworzenie zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych,
– poprawę stanu technicznego dróg istniejących – utwardzenie poboczy w celu redukcji
wtórnego unosu pyłu z drogi,
– ograniczenie emisji wtórnej pyłu poprzez odpowiednie utrzymanie czystości nawierzchni
(czyli poprzez czyszczenie metodą mokrą przy odpowiednich warunkach meteorologicznych).
Ponadto w ramach działań ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, zaplanowano
opracowanie ,,Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe’’, którego Gmina Dąbrowa jeszcze nie posiada.
Wszystkie działanie ujęte w ,,Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa’’ są spójne
z działaniami określonymi w ,,Programie Ochrony Powietrza dla Strefy Opolskiej i Miasta
Opola’’, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz
poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych’’.
Gmina Dąbrowa prowadzi działania mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza
poprzez efektywne i racjonalne wykorzystanie energii. Aby ocenić efekt realizacji tych działań,
jako rok bazowy przyjęto rok 2005 (wybór roku bazowego wynika z faktu możliwości pozyskania
wiarygodnych danych dotyczących zużycia energii w tym okresie). Rokiem kontrolnym przyjęto
rok 2013. Rokiem docelowym, dla którego zostały opracowane prognozy zarówno w scenariuszu
nie zakładającym działań niskoemisyjnych, jak i scenariuszu niskoemisyjnym jest rok 2020.
Inwentaryzacja zużycia energii i emisji CO2 (bazowa, kontrolna oraz prognozowana) została
wykonana zgodnie z wytycznymi Porozumienia Burmistrzów (Covenant of Mayors), określonymi
m.in. w dokumencie „How to develop a Sustainable Energy Action Plan” (tłumaczenie polskie
„Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii”).
Podstawą oszacowania wielkości emisji było zużycie energii oraz paliw opałowych
i transportowych, w takich kategoriach jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki
mieszkalne wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, oświetlenie publiczne, przemysł
i usługi, transport lokalny.
Inwentaryzacja emisji CO2 pozwoliła wskazać obszary o największej emisji, aby następnie dobrać
działania służące jej ograniczeniu.
Na podstawie wszystkich uzyskanych danych, stworzono bazę emisji CO2, na podstawie której
można było wskazać główne obszary problemowe Gminy Dąbrowa. Są to m.in.:
– wysoka emisja CO2 z tytułu zużycia energii elektrycznej i paliw kopalnych we wszystkich
sektorach, głównie z sektora gospodarstw domowych,
– wzrost emisji liniowej w analizowanych latach,
– niewielki udział OZE w produkcji energii na terenie gminy.
Aby możliwe było osiągnięcie zamierzonego przez Gminę Dąbrowa celu, należy wprowadzić
działania ograniczające zużycie energii finalnej, a co za tym idzie emisję CO2, skierowane do
wszystkich sektorów. Do działań tych należy przede wszystkim:
– termomodernizacja budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i obiektów
przemysłowych i usługowych,
– wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła na źródła bardzie ekologiczne,
|Strona
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–
–
–
–
–

zwiększenie udziału OZE w produkcji energii,
modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego,
przyłączenie nieruchomości społeczności lokalnej i przedsiębiorców do sieci gazowej,
modernizacja ogrzewania węglowego społeczności lokalnej i przedsiębiorców,
modernizacja i rozbudowa nawierzchni dróg gminnych, ulic i chodników oraz ścieżek
rowerowych,
– prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych w zakresie efektywności energetycznej
i OZE, oraz zachowań energooszczędnych.
Rozwój zrównoważony, kierujący się zasadami gospodarki niskoemisyjnej oraz stosujący zawarte
w dokumencie zalecenia, jak również realizacja zaplanowanych działań spowodują, że do
atmosfery zostanie wyemitowana mniejsza ilość zanieczyszczeń przy nieznaczącej redukcji
zużycia energii. Wpłynie to pozytywnie na środowisko życia mieszkańców, w tym przede
wszystkim na jakość powietrza w Gminie Dąbrowa.
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1. WSTĘP
1.1. Wprowadzenie
W trosce o środowisko naturalne a także wychodząc naprzeciwko trendom zmierzającym do
redukcji emisji gazów cieplarnianych, Gmina Dąbrowa przystąpiła do opracowania i wdrażania
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, zwanego w dalszej części opracowania PGN.
,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej opracowany dla Gminy Dąbrowa’’ jest dokumentem
strategicznym, obejmującym działania, które mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza
na obszarach gdzie odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń
w powietrzu.
Zadaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest uporządkowanie i organizacja działań
podejmowanych przez Gminę Dąbrowa sprzyjających realizacji redukcji emisji gazów
cieplarnianych, dokonanie oceny stanu sytuacji w zakresie emisji gazów cieplarnianych wraz ze
wskazaniem tendencji rozwojowych oraz dobór działań które mogą zostać podjęte w przyszłości,
wraz ze wskazaniem ich źródeł finansowania.

1.2. Zakres opracowania
Zakres Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa obejmuje m.in:
– powiązania PGN z dokumentami strategicznymi na poziomie wspólnotowym, krajowym,
regionalnym, lokalnym,
– charakterystykę obszaru objętego zakresem PGN,
– elementy systemu energetycznego i transportowego do wykorzystania w aktualizowanym
planie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe,
– ocenę aktualnego stanu środowiska wraz z identyfikacją obszarów problemowych,
– inwentaryzację i prognozę emisji CO2 na terenie Gminy Dąbrowa,
– plan działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej,
– długoterminową strategię – cele i zobowiązania,
– planowane działania krótko/średnioterminowe i długoterminowe,
– harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji działań,
– określenie poziomu redukcji CO2 w scenariuszu niskoemisyjnym prognozy w stosunku do roku
bazowego,
– określenie redukcji zużycia energii finalnej w scenariuszu niskoemisyjnym prognozy w stosunku
do roku bazowego,
– określenie wzrostu energii ze źródeł odnawialnych w scenariuszu niskoemisyjnym prognozy
w stosunku do roku bazowego,
– aspekty organizacyjne we wdrażaniu PGN,
– źródła finansowania inwestycji ujętych w PGN,
– sposób monitorowania i raportowania efektów realizacji celów ujętych w PGN.

1.3. Założenia opracowania
Wymogi w zakresie ostatecznego kształtu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera Załącznik
nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/P0iŚ/9.3/2013, prowadzonego przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
Dokument ten, zatytułowany „Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki
niskoemisyjnej’’, zawiera założenia i wymagania dotyczące treści Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej.
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Założenia do przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej obejmują takie zagadnienia jak:
– objęcie całości obszaru geograficznego gminy,
– skoncentrowanie się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby,
w tym poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii
(OZE), czyli wszystkich działań mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do
powietrza w tym pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz emisji dwutlenku węgla, ze
szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano przekroczenia
dopuszczalnych stężeń w powietrzu,
– współuczestnictwo podmiotów będących producentami i/lub odbiorcami energii (z wyjątkiem
instalacji objętych Systemem Handlu Emisjami (EU ETS) w zaopatrzeniu w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe, ze szczególnym uwzględnieniem działań w sektorze publicznym,
– objęcie planem obszarów, w których władze lokalne mają wpływ na zużycie energii
w perspektywie długoterminowej,
– podjęcie działań mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie
(np. zamówienia publiczne),
– podjęcie działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii
(współpraca z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami, działania edukacyjne),
– spójność z nowotworzonymi bądź aktualizowanymi założeniami do planów zaopatrzenia
w ciepło, chłód i energię elektryczną bądź paliwa gazowe (lub założeniami do tych planów)
i programami ochrony powietrza.
Wymagania stawiane wobec Planu Gospodarki Niskoemisyjnej to:
– przyjęcie do realizacji PGN poprzez uchwałę Rady Gminy w Dąbrowie,
– wskazanie mierników osiągnięcia celów,
– określenie źródeł finansowania,
– plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji,
– spójność z innymi planami/programami (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
założenia/plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, program ochrony
powietrza),
– zgodność z przepisami prawa w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
– kompleksowość planu, tj.: wskazanie zadań nieinwestycyjnych, takich jak planowanie gminne,
zamówienia publiczne, strategia komunikacyjna, promowanie gospodarki niskoemisyjnej oraz
inwestycyjnych, w następujących obszarach:
– zużycie energii w budynkach/instalacjach (budynki i urządzenia komunalne, budynki
i urządzenia usługowe niekomunalne, budynki mieszkalne, oświetlenie uliczne; zakłady
przemysłowe poza Systemem Handlu Emisjami (EU ETS) – fakultatywnie), dystrybucja
ciepła. W ramach PGN planuje się m.in.: termomodernizację, modernizację oświetlenia
ulicznego, zastosowanie oświetlenia energooszczędnego, przyłączenie nieruchomości do
sieci gazowej, modernizację ogrzewania węglowego),
– zużycie energii w transporcie (transport publiczny, tabor gminny, transport prywatny
i komercyjny, transport szynowy), w tym poprzez wdrażanie systemów organizacji ruchu.
W ramach PGN planuje się m.in.: modernizację i rozbudowę nawierzchni dróg gminnych,
ulic i chodników oraz uporządkowanie organizacji ruchu a także modernizację i budowę
ścieżek rowerowych),
– produkcja energii – zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu,
z wyłączeniem instalacji objętej Systemem Handlu Emisjami (EU ETS). W ramach PGN
planuje się m.in.: produkcję energii ze źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne, ogniwa
fotowoltaiczne, pompy ciepła).
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1.4. Podstawy prawne
Potrzeba opracowania PGN wynika z podjęcia działań zmierzających do przestawienia gospodarki
na gospodarkę niskoemisyjną. Zmiana ta powinna skutkować nie tylko korzyściami
środowiskowymi ale przynosić równocześnie korzyści ekonomiczne i społeczne.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej tematycznie zbliżony jest do Projektu założeń do Planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, określonym w ustawie z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.) a także jest ściśle
powiązany z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.).
Jednak jako dokument strategiczny z horyzontem czasowym do 2020 r., koncentrujący się na
podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii
oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, nie podlega regulacjom związanym z przyjęciem
Projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
Sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa nie jest na dzień jego
sporządzania wymagane żadnym przepisem prawa.
Zachętą do realizacji celów wynikających z opracowanego PGN, mają być działania Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełniącego rolę instytucji zarządzającej
i wdrażającej Program Operacyjny infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014 – 2020.
Planuje się bowiem w sposób uprzywilejowany traktować gminy, aplikujące o środki z programu
krajowego POIiŚ na lata 2014– 2020 oraz z programów regionalnych na lata 2014 –2020, które
będą posiadać opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

2. CELE OPRACOWANIA
Zgodnie z przyjętym w 2009 r. pakietem energetyczno-klimatycznym do 2020 r. Unia Europejska
planuje:
– 20% redukcję emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990 r.,
– 20% zwiększenie udziału energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii (dla Polski 15%),
– 20% zwiększenie efektywności energetycznej, w stosunku do prognoz BAU (ang. business
as usual) na rok 2020.
Gospodarka niskoemisyjna, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie
efektywności energetycznej są przedmiotem planów na szczeblu unijnym, krajowym,
wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa’’ ma za zadanie przyczynić się do
osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:
– redukcji emisji gazów cieplarnianych,
– zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,
– redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać osiągnięte poprzez podniesienie efektywności
energetycznej.
2.1. CELE STRATEGICZNE
Celem strategicznym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest określenie, na podstawie analizy
aktualnego stanu w zakresie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na obszarze Gminy
Dąbrowa, działań zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł
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odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wraz z ekonomiczno – ekologiczną
oceną ich efektywności.
Plan gospodarki niskoemisyjnej ma na celu również wzmacnianie działań na rzecz poprawy
jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych
substancji w powietrzu poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń.
Mając powyższe na uwadze, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa wyznacza
główny cel strategiczny, zawarty jak poniżej:
OGRANICZENIU W 2020 ROKU ZUŻYCIA ENERGII KOŃCOWEJ,
ZMNIEJSZENIU EMISJI CO2 ORAZ ZWIĘKSZENIU UDZIAŁU ENERGII
POCHODZĄCEJ Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
W BILANSIE ENERGETYCZNYM GMINY DĄBROWA
W STOSUNKU DO ROKU BAZOWEGO 2005
Rozwinięciem głównego celu strategicznego są następujące cele strategiczne:
– CEL 1 – Redukcja do 2020 roku emisji gazów cieplarnianych, w szczególności CO2
o 4,74 % w stosunku do roku bazowego 2005,
– CEL 2 – Redukcja do 2020 roku zużycia energii finalnej o 3,91% w stosunku do roku
bazowego 2005,
– CEL 3 – Zwiększenie do roku 2020 udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii
w bilansie energetycznym Gminy Dąbrowa do 0,50 % w stosunku do roku bazowego 2005,
– CEL 4 – Poprawa jakości powietrza do 2020 roku poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do
powietrza: benzo(a)pirenu i pyłów, dla których odnotowano przekroczenia jakości poziomów
dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza
(POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).
Cele strategiczne założone w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej są zbieżne z celami dokumentów
wyższego szczebla i obejmują:
– poprawę jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Dąbrowa,
– stałe podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz poprawę dostępu
do informacji o środowisku i jego ochronie,
– zachowanie równowagi ekologicznej w procesie rozwoju gospodarczego gminy, w tym
właściwą lokalizację przestrzenną inwestycji, skuteczne wdrażanie mechanizmów prawnych,
finansowych i ekonomicznych zapewniających efektywną i terminową realizację założonych
celów ekologicznych.

2.2. CELE SZCZEGÓŁOWE
Warunkiem osiągnięcia zakładanych celów strategicznych jest realizacja celów szczegółowych
i wszystkich przedsięwzięć przedstawionych w niniejszym planie. Cele szczegółowe zostaną
zrealizowane do 2020 roku. Wartości zostaną osiągnięte w stosunku do roku bazowego 2005.
Postawione cele strategiczne będzie realizowane za pomocą wyznaczonych celów szczegółowych
poprzez działania inwestycyjne, nieinwestycyjne, edukacyjne i organizacyjne.
Kierunkiem działań w zakresie realizacji CELU 1 będzie zmniejszenie wielkości emisji poprzez
rozwój niskoemisyjnych technologii i tym samym poprawa jakości powietrza, poprzez m.in.:
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– ograniczenie niskiej emisji ze źródeł komunalnych, w tym stopniowe eliminowanie węgla jako
paliwa w lokalnych kotłowniach i gospodarstwach domowych i zastępowanie go innymi,
bardziej ekologicznymi,
– zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę
energetyczną oraz jakość powietrza.
Kierunkiem działań w zakresie realizacji CELU 2 będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię
finalną, poprzez m.in.:
– promocję i wdrażanie idei energooszczędnych oraz proekologicznych zachowań
konsumenckich,
– termomodernizację
istniejących
budynków
oraz
promocję
energooszczędności
w budownictwie,
– montaż/instalacje efektywnego energetycznie oświetlenia,
– wzrost efektywności produkcji i przesyłu energii.
Kierunkiem działań w zakresie realizacji CELU 3 będzie zwiększanie udziału odnawialnych źródeł
energii, poprzez m.in.:
– wspieranie energii i ciepła pochodzącego ze źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne, pompy
ciepła, panele fotowoltaiczne, inne formy OZE).
Kierunkiem działań w zakresie realizacji CELU 4 będzie poprawa jakości powietrza, zgodnie
z celami przyjętymi w ,,Programie Ochrony Powietrza dla Strefy Opolskiej i Miasta Opola’’, ze
względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu
docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych’’.
Do realizacji CELU 4 przyczynią się inwestycje które będą wdrażały działania wynikające
bezpośrednio z POP – u dla strefy opolskiej, m.in. takie jak:
– przyłączanie do sieci gazowej budynków i obiektów należących do lokalnej społeczności
Gminy Dąbrowa,
– modernizacja ogrzewania węglowego budynków i obiektów należących do lokalnej
społeczności Gminy Dąbrowa,
– termomodernizacja budynków i obiektów użyteczności publicznej, lokalnej społeczności
Gminy Dąbrowa,
– modernizacja dróg publicznych gminnych Gminy Dąbrowa.
,,Program Ochrony Powietrza dla Strefy Opolskiej i Miasta Opola’’, ze względu na przekroczenie
poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu
wraz z planem działań krótkoterminowych’’, obejmuje m.in. takie działania jak poniżej.
W zakresie emisji powierzchniowej:
– wymiana dotychczasowych kotłów węglowych o niskiej sprawności na kotły zasilane gazem,
– ogrzewanie elektryczne lub olejowe,
– zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodernizację obiektów budowlanych,
– wymiana dotychczasowych kotłów węglowych na nowoczesne kotły węglowe (paliwo: węgiel,
orzech, groszek) zasilane automatycznie ale tylko na terenach, gdzie nie jest możliwe
doprowadzenie gazu czy sieci ciepłowniczej,
– zastosowanie kolektorów słonecznych,
– zastosowanie pomp ciepła.
W zakresie emisji liniowej:
– zastąpienie pojazdów floty jednostek samorządu napędzanych tradycyjnymi paliwami na
pojazdy napędzane paliwami ekologicznymi (gazem, biopaliwami),
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– stosowanie biopaliw w pojazdach napędzanych olejem napędowym należących do jednostek
samorządowych,
– promowanie zasad eko-drivingu,
– promowanie ruchu rowerowego poprzez stworzenie zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych,
– poprawę stanu technicznego dróg istniejących – utwardzenie poboczy w celu redukcji
wtórnego unosu pyłu z drogi,
– ograniczenie emisji wtórnej pyłu poprzez odpowiednie utrzymanie czystości nawierzchni
(czyli poprzez czyszczenie metodą mokrą przy odpowiednich warunkach meteorologicznych).
Ponadto w ramach działań ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, zaplanowano
opracowanie ,,Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe’’, którego Gmina Dąbrowa jeszcze nie posiada.
Wszystkie działanie ujęte w ,,Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa’’ są spójne
z działaniami określonymi w ,,Programie Ochrony Powietrza dla Strefy Opolskiej i Miasta
Opola’’, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz
poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych’’.
Realizując powyższe cele, każdorazowo należy analizować stan techniczny systemów
elektroenergetycznych, ciepłowniczych, gazowniczych, uwarunkowania związane z rozwojem
OZE, istniejące potrzeby i konieczność pokrycia obecnych i przyszłych potrzeb energetycznych
Gminy Dąbrowa i jej lokalnej społeczności. Tylko takie, kompleksowe podejście do sprawy,
pozwoli na zrównoważony rozwój gospodarczy z jednoczesną minimalizacją negatywnych
skutków dla środowiska. Należy podkreślić, iż realizacja ww. celów winna przyczynić się do
osiągnięcia szeroko rozumianego bezpieczeństwa energetycznego gminy.
Do osiągnięcia założonych celów w zakresie gospodarki niskoemisyjnej służyć ma opracowany
plan działań, którego zapisy zawiera Rozdz.8 niniejszego opracowania.

3. POWIĄZANIA PGN Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI
W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przewiduje się podjęcie szeregu działań
inwestycyjnych wynikających z obowiązujących aktów prawnych, programów wyższego rzędu
oraz dokumentów planistycznych uwzględniających tę problematykę.
Wyznaczone cele w ramach PGN dla Gminy Dąbrowa są powiązane i spójne z celami,
priorytetami i działaniami następujących dokumentów strategicznych:
1. Poziom wspólnotowy
– ,,Pakiet klimatyczno – energetyczny’’,
– ,,Strategia zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego Unii Europa 2020’’,
– Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie stawianych celów
w zakresie gospodarki niskoemisyjnej,
– ,,Plan działania w celu poprawy efektywności energetycznej we Wspólnocie Europejskiej’’,
– ,,Europejski Program Zapobiegający Zmianie Klimatu’’,
– ,,Zielona Księga Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego’’;
2. Poziom krajowy
– ,,Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej’’,
– ,,Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030’’,
– ,,Strategia Rozwoju Kraju 2020’’,
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–
–
–
–
–
–
–
–

,,Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa 2020 r.’’,
,,Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku’’,
,,Polityka Energetyczna Polski do 2050 roku’’ (projekt),
,,Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej’’,
,,Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych’’,
,,Ustawa o OZE’’,
,,Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów’’,
,,Ustawa o efektywności energetycznej’’;

3. Poziom regionalny
– ,,Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku’’,
– ,,Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego’’,
– ,,Program Ochrony Powietrza dla Strefy Opolskiej i Miasta Opola’’,
– ,,Program Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego na lata 2016 – 2020’’,
– ,,Plan Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Województwie Opolskim’’,
– ,,Strategia Rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014 – 2020’’,
– ,,Strategia Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015 – 2025’’,
– ,,Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2016 – 2020’’;
4. Poziom lokalny
– ,,Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa na lata 2015 – 2020 z perspektywą do roku 2025 do
roku 2020’’,
– ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa’’,
– ,,Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa na lata 2009 – 2012
z perspektywą na lata 2013 – 2016’’,
– ,,Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Dąbrowa na lata 2005 – 2006 i lata 2007 – 2013’’,
– ,,Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 2029’’,
– Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa.

3.1. Analiza zgodności na poziomie wspólnotowym
Przekształcenie w kierunku gospodarki niskoemisyjnej stanowi jedno z najważniejszych wyzwań
gospodarczych i środowiskowych stojących przed Unią Europejską i państwami członkowskimi.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa jest spójny z celami strategicznych
dokumentów na poziomie wspólnotowym, m.in. w zakresie: ,,Pakietu klimatyczno –
energetycznego’’, ,,Strategii zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego Unii Europa
2020’’, Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie stawianych celów w zakresie
gospodarki niskoemisyjnej, ,,Planu działania w celu poprawy efektywności energetycznej we
Wspólnocie Europejskiej’’, ,,Europejskiego Programu Zapobiegającemu Zmianie Klimatu,
Zielonej Księgi Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego’’.
Pakiet klimatyczno – energetyczny
,,Pakiet klimatyczno – energetyczny’’ jest próbą zintegrowania polityki klimatycznej
i energetycznej całej Unii Europejskiej. W skład pakietu wchodzi szereg aktów prawnych i założeń
dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia efektywności energetycznej,
promocji energii ze źródeł odnawialnych, jak m.in.: Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r., zmieniona dyrektywą 2009/29/WE.
Podstawowe cele ,,Pakietu klimatyczno – energetycznego’’ to:
– redukcja emisji CO2 o 20% w roku 2020 w porównaniu do 1990 r.,
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wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE z obecnych 8,5 do 20% w 2020 r., dla
Polski ustalono wzrost z 7% do 15%,
zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%.

Strategii zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego Unii Europa 2020
,,Strategia zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego Unii Europa 2020’’ jest
strategią rozwoju społeczno –gospodarczego Unii Europejskiej obejmującą okres 10 lat, do 2020
roku. Jest to dokument przedstawiający cele rozwoju Unii Europejskiej pod względem społeczno –
gospodarczym, przy uwzględnieniu założeń zrównoważonego rozwoju. Przez rozwój
zrównoważony należy rozumieć taki wzrost gospodarczy w którym zachowana jest wszelka
równowaga pomiędzy środowiskiem naturalnym a człowiekiem.
W dokumencie tym ustalono pięć nadrzędnych celów, które UE ma osiągnąć do 2020 roku.
Obejmują one zatrudnienie, badania i rozwój, klimat i energię, edukację, integrację społeczną
i walkę z ubóstwem.
Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r.
dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej
Zgodnie ze wskazaniami dyrektywy 2003/54/WE Państwo Członkowskie może zobowiązać
operatora systemu, aby dysponując instalacjami wytwarzającymi energię elektryczną, przyznawać
pierwszeństwo tym instalacjom, które wykorzystują odnawialne źródła energii, odpady lub takie
źródła, które produkują łącznie ciepło i elektryczność. W ten sposób w ramach dyrektywy Unia
Europejska starała się zachęcić Państwa Członkowskie, w tym Polskę, do promowania produkcji
energii z wykorzystaniem źródeł odnawialnych.
Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r.
w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku
wewnętrznym energii
Zgodnie ze wskazaniami Dyrektywy, potencjał kogeneracji jako metody oszczędzania energii jest
obecnie wykorzystywany przez Wspólnotę w niewystarczającym stopniu. W związku z tym,
promowanie wysokowydajnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
stanowi priorytet Wspólnoty ze względu na związane z nią potencjalne korzyści w zakresie
oszczędzania energii pierwotnej, unikania strat sieciowych oraz ograniczania emisji szkodliwych
substancji, w szczególności gazów cieplarnianych. Ponadto, efektywne użytkowanie energii
poprzez kogenerację może wpłynąć pozytywnie na bezpieczeństwo dostaw energii oraz
konkurencyjności Unii Europejskiej i jej Państw Członkowskich. Należy zatem podjąć środki,
które zapewnią lepsze wykorzystanie potencjału kogeneracji w ramach wewnętrznego rynku
energii.
Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r.
w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy
Dyrektywa ta jest podstawowym aktem prawa UE określającym wymagania w zakresie ochrony
powietrza w państwach członkowskich UE. Wprowadza ona zmiany w przepisach obecnie
obowiązujących dyrektyw 96/62/WE, 1999/30/WE, 2000/69/WE, 2002/3/WE oraz decyzji Rady
97/101/WE, uchylając i zastępując je jednocześnie ze skutkiem od dnia 11 czerwca 2010 r.
Oprócz skodyfikowania dotychczas obowiązujących aktów, dyrektywa wzmacnia obowiązujące
przepisy tak, aby państwa członkowskie zostały zobowiązane do przygotowania oraz wdrożenia
planów i programów mających na celu usunięcie niezgodności. Jednak tam, gdzie Państwa
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Członkowskie podjęły wszelkie stosowne środki, dyrektywa umożliwia tym państwom odroczenie
terminu realizacji zakładanych celów na terenach, gdzie nie przestrzega się wartości
dopuszczalnych, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. O wszelkich zmianach w tym
zakresie państwa członkowskie muszą poinformować Komisję. Ponadto, dyrektywa potwierdza
założenia dotychczas obowiązujących przepisów w zakresie pominięcia dla celów zgodności
udziału zanieczyszczeń pochodzących z naturalnych źródeł.
Dyrektywa wprowadza nowe podejście w zakresie kontroli pyłu zawieszonego PM2,5. Polega ono
na ustaleniu pułapu stężenia PM2,5 w powietrzu atmosferycznym dla zabezpieczenia ludności
przed nadmiernie wysokim zagrożeniem. Uzupełnieniem powyższego jest prawnie niewiążący cel
dotyczący ograniczenia ogólnego narażenia człowieka na działanie PM2,5 w latach 2010 – 2020
w każdym państwie członkowskim, w oparciu o dane pomiarowe. Dyrektywa zakłada także
bardziej rozbudowany system monitorowania określonych zanieczyszczeń. Pozwoli to lepiej
poznać zanieczyszczenia i ułatwi opracowanie na przyszłość bardziej skutecznej polityki w tym
zakresie.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
Celem wskazanej dyrektywy jest ustanowienie wspólnych ram dla promowania energii ze źródeł
odnawialnych. Dyrektywa określa obowiązkowe krajowe cele ogólne w odniesieniu do
całkowitego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto
i w odniesieniu do udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie. Dyrektywa ustanawia
zasady dotyczące m. in. procedur administracyjnych, informacji, szkoleń oraz dostępu energii ze
źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej. Określa również kryteria zrównoważonego
rozwoju dla biopaliw i biopłynów.
Zgodnie z jej zapisami Państwa Członkowskie powinny: stosować technologie energooszczędne
oraz energię ze źródeł odnawialnych w transporcie; promować wymianę najlepszych wzorców
w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych pomiędzy lokalnymi i regionalnymi
i inicjatywami rozwojowymi oraz propagować korzystanie z finansowania strukturalnego w tym
obszarze; powiązać rozwój energii ze źródeł odnawialnych ze wzrostem wydajności energetycznej
w celu obniżeniu emisji gazów cieplarnianych; dążyć do decentralizowanego wytwarzania energii,
w tym wykorzystania lokalnych źródeł energii, większego bezpieczeństwa dostaw energii w skali
lokalnej, krótszych odległości transportu oraz mniejszych strat przesyłowych, co przyczyni się do
rozwoju i spójności społeczności m. in. poprzez zapewnienie źródeł dochodu oraz tworzenie
miejsc pracy na szczeblu lokalnym; zachęcać władze lokalne do ustanawiania celów
przekraczających cele krajowe oraz zaangażowanie władz lokalnych w prace zmierzające do
opracowania krajowych planów działania w zakresie energii odnawialnej oraz uświadomienie
korzyści płynących z energii ze źródeł odnawialnych.
Z Dyrektywy wynikają zobowiązania Polski w zakresie udziału energii odnawialnej w końcowym
zużyciu energii do 2020 r., w podziale na: elektroenergetykę, ciepło i chłód oraz transport. Celem
dla Polski, wynikającym z powyższej dyrektywy jest osiągnięcie w 2020 r. co najmniej 15%
udziału energii z odnawialnych źródeł w zużyciu energii finalnej brutto, w tym co najmniej 10 %
udziału energii odnawialnej zużywanej w transporcie.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie
charakterystyki energetycznej budynków
Dyrektywa ta, zobowiązuje państwa członkowskie UE aby od końca 2020 r. wszystkie nowo
powstające budynki użyteczności publicznej były budynkami „o niemal zerowym zużyciu
energii’’ (tzw. budynkami zero emisyjnymi). Państwa członkowskie powinny opracować krajowe
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plany realizacji tego celu. Dokument ten ma zawierać m.in. lokalną definicję budynków
zużywających energię na poziomie bliskim zeru, sposoby promocji budownictwa zero emisyjnego
wraz z określeniem nakładów finansowych na ten cel a także szczegółowe krajowe wymagania
dotyczące zastosowania energii ze źródeł odnawialnych w obiektach nowo wybudowanych
i modernizowanych. Sprawozdania z postępów w realizacji celu ograniczenia energochłonności
budynków będą publikowane przez państwa członkowskie co trzy lata.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie efektywności energetycznej
Dyrektywa ustanawia wspólną strukturę ramową dla środków służących wspieraniu efektywności
energetycznej w Unii, aby zapewnić osiągnięcie głównego unijnego celu zakładającego
zwiększenie efektywności energetycznej do ok. 20% do 2020 r., a także stworzyć warunki dla
dalszego polepszania efektywności energetycznej po wspomnianej dacie docelowej.
Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy, których celem jest usunięcie barier na rynku energii oraz
przezwyciężenie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku, które ograniczają efektywność
dostaw i wykorzystywania energii, a także przewiduje ustalenie orientacyjnych krajowych celów
w zakresie efektywności energetycznej na 2020 r.
Zgodnie z zapisami Dyrektywy, niezbędne jest zwiększenie wskaźnika renowacji budynków, gdyż
istniejące zasoby budowlane stanowią sektor o najwyższym potencjale w zakresie oszczędności
energii. W związku z tym, państwa członkowskie ustanawiają długoterminową strategię
wspierania inwestycji w renowację krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i użytkowych
zarówno publicznych, jak i prywatnych (Art. 4). Z kolei w art. 5 pkt. 7 wskazano, że państwa
członkowskie zachęcają instytucje Publiczne, w tym na szczeblu regionalnym i lokalnym, oraz
podmioty z sektora mieszkalnictwa socjalnego podlegające prawu publicznemu – z należytym
uwzględnieniem ich kompetencji i struktury administracyjnej – aby (…) wprowadziły system
zarządzania energią, obejmujący audyty energetyczne.
Plan działania w celu poprawy efektywności energetycznej we Wspólnocie Europejskiej
Dokument ten wzywa do bardziej aktywnego i skutecznego niż dotychczas promowania
efektywności energetycznej, jako podstawowej możliwości realizacji zobowiązań UE do redukcji
emisji gazów cieplarnianych, przyjętych podczas konferencji w Kioto. Dokument ten zawiera
oszacowania potencjału ekonomicznego efektywności energetycznej w krajach UE poprzez
eliminację istniejących barier rynkowych hamujących upowszechnianie technologii efektywnych
energetycznie. W dokumencie zaprezentowano zasady i środki, które pomogą usunąć istniejące
bariery wzrostu efektywności energetycznej podzielone na 3 grupy: wspomagające zwiększenie
roli zagadnień efektywności energetycznej w politykach i programach nie energetycznych (np.
polityka rozwoju obszarów miejskich, polityka podatkowa, polityka transportowa); środki dla
sprawniejszego wdrożenia istniejących mechanizmów efektywności energetycznej; nowe wspólne
mechanizmy skoordynowane na poziomie europejskim.
Europejski Program Zapobiegający Zmianie Klimatu
Program został zainicjowany w czerwcu 2000 r., a jego celem jest określenie najbardziej
ekonomicznych i środowiskowo efektywnych środków, które pozwolą zrealizować cele zawarte
w Protokole z Kioto. W ramach Programu wdrażane są następujące grupy przedsięwzięć: redukcja
emisji CO2 poprzez realizację nowych uregulowań prawnych UE; promocja ciepła wytwarzanego
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z odnawialnych źródeł energii; dobrowolne umowy w przemyśle; zachęty podatkowe dla
użytkowników samochodów oraz doskonalenie technologii paliw i pojazdów.
Do wejścia w życie porozumień wynikających z ramowej konwencji ONZ oraz Protokołu z Kioto
konieczne będzie m.in. prowadzenie systematycznych i dokładnych pomiarów stężeń gazów
cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla i metanu) na tzw. obszarach czystych, pozbawionych
silnych lokalnych źródeł tych gazów. Ocena emisji gazów cieplarnianych przez przemysł powinna
być uzupełniana bezpośrednimi pomiarami stężeń tych gazów w atmosferze. Pomiary składu
izotopowego CO2 i CH4 dostarczają dodatkowych informacji o charakterze źródeł tych gazów (np.
antropogeniczne czy biogeniczne).
Zielona Księga Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego
Jest to dokument o charakterze ogólnymi i jest przedstawieniem złożonej problematyki sektora
energetycznego w Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim bezpieczeństwa energetycznego
w krajach członkowskich. Pokazuje również prognozę energetyczną po rozszerzeniu Unii
Europejskiej do 30 krajów.
Przedstawione w Zielonej Księdze (Green Paper Towards a European Strategy for Energy Supply
Security) zagadnienia koncentrują się na trzech głównych obszarach:
– bezpieczeństwie energetycznym, rozumianym jako obniżenie ryzyka związanego
z zależnością od zewnętrznych źródeł zasilania w paliwa i energię (stopień
samowystarczalności, dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia),
– polityce kontroli wielkości zapotrzebowania na paliwa i energię,
– ochronie środowiska, w szczególności na walce z globalnym ociepleniem - obniżeniem emisji
gazów cieplarnianych.
W dokumencie tym naszkicowano ramy długofalowej strategii energetycznej Wspólnoty oraz
określono priorytety w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa energetycznego, odnoszące się do
dwóch grup działań:
– po stronie popytu, przez wzrost efektywności energetycznej gospodarki,
– po stronie podaży, przez wzrost udziału energii z odnawialnych źródeł energii w bilansie
energetycznym krajów unijnych.

3.2. Analiza zgodności na poziomie krajowym
Rozwój gospodarki niskoemisyjnej jest realizacją zasady zrównoważonego rozwoju, zapisanej
w Konstytucji RP w art.5 (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483), stanowiącym, iż RP zapewnia ochronę
środowiska, kierując się właśnie tą zasadą.
Regulacje prawne mające wpływ na planowanie energetyczne w Polsce można znaleźć
w kilkunastu aktach prawnych. Polska czynnie uczestniczy w tworzeniu wspólnotowej polityki
energetycznej, a także dokonuje implementacji prawodawstwa z uwzględnieniem warunków
krajowych, biorąc pod uwagę ochronę interesów odbiorców, posiadane zasoby energetyczne oraz
uwarunkowania technologiczne wytwarzania i przesytu energii.
Działania ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej mające na celu ograniczenie emisji w Gminie
Dąbrowa są m.in. zgodne z przyjętymi priorytetami i celami takich krajowych dokumentów
strategicznych, jak: ,,Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej’’,
,,Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030’’, ,,Strategia Rozwoju Kraju 2020’’,
,,Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa 2020 r.’’, ,,Polityka
Energetyczna Polski do 2030 roku’’, ,,Krajowy plan działań dotyczący efektywności
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energetycznej’’, ,,Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych’’, ,,Ustawa
o wspieraniu termomodernizacji i remontów’’, ,,Ustawa o efektywności energetycznej’’.
Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej
W przyjętym 16 sierpnia 2011 roku przez Radę Ministrów Założeniach Narodowego Programu
Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, określono cele szczegółowe sprzyjające osiągnięciu
wskazanego celu głównego, a są to:
– rozwój niskoemisyjnych źródeł energii,
– poprawa efektywności energetycznej,
– poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami,
– rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych,
– zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami,
– promocja nowych wzorców konsumpcji.
W perspektywie krajowej, odpowiedzią na wyzwania w dziedzinie ochrony klimatu, jest
opracowanie Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Istotą programu jest
podjęcie działań zmierzających do przestawienia gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną.
Program ma umożliwić Polsce odegranie czynnej roli w wyznaczaniu europejskich
i światowych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych, ma też uzasadnienie w realizacji
międzynarodowych zobowiązań Polski i realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE.
Dlatego też bardzo ważne jest ukształtowanie postaw ukierunkowanych na rzecz budowania
gospodarki niskoemisyjnej oraz patrzenia „niskoemisyjnego’’ na zasoby i walory gminy wśród
władz samorządowych, radnych, grup eksperckich.
Z założeń programowych Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej wynikają
również szczegółowe zadania dla gmin:
– rozwój niskoemisyjnych źródeł energii,
– poprawa efektywności energetycznej,
– poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami,
– rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych,
– zapobieganie powstaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami.
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030
Strategia opracowana 11 stycznia 2013 r. przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, jest
dokumentem określającym główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno
gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem
zasady zrównoważonego rozwoju, obejmującym okres co najmniej 15 lat.
Celem głównym dokumentu jest poprawa jakości życia Polaków mierzona zarówno wskaźnikami
jakościowymi, jak i wartością oraz tempem wzrostu PKB w Polsce.
Ważnym z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, ale także udziału w światowych procesach,
jest obszar bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony środowiska. Polska ma ogromne
potrzeby energetyczne. Należy je zabezpieczyć w perspektywie nie tylko długookresowej – do
2030 r., ale także w średniookresowej do 2020 – 2022 roku. Wskazane są działania i kierunki
interwencji dotyczące inwestycji energetycznych np. w gazoport, elektrownie wykorzystujące
energię jądrową, ale także poprawa jakości sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Ważnym
z punktu widzenia uczestnictwa w UE jest modyfikacja i coraz szersze wykorzystywanie
odnawialnych źródeł energii (tak, aby ich udział w gospodarce stawał się coraz większy),
ograniczenie wykorzystania węgla oraz dbałość o stan środowiska w Polsce. Te działania wiążą się
| S t r o n a 19
Id: 2ABD653B-3D51-4977-BCA7-F4718EE3CD0B. Podpisany

Strona 19

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla GMINY DĄBROWA
także z potrzebą zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa w przypadku nagłych zjawisk
przyrodniczych czy zmian klimatycznych. Istotne jest również, by do 2030 r. Polska umiejętnie
wykorzystywała zasoby naturalne np. węgiel, gaz łupkowy, czy miedź. Mając jedne
z największych na świecie złóż kopalin Polska ma szansę budować w oparciu o nie swoje
przewagi konkurencyjne.
Strategia Rozwoju Kraju 2020
Dokument przyjęty 25 września 2012 r. przez Radę Ministrów wyznacza trzy obszary strategiczne:
sprawne i efektywne państwo, konkurencyjna gospodarka, spójność społeczna i terytorialna,
w których koncentrować się będą główne działania oraz określa, jakie interwencje są niezbędne
w perspektywie średniookresowej w celu przyspieszenia procesów rozwojowych.
Strategia średniookresowa wskazuje działania polegające na usuwaniu barier rozwojowych,
w tym słabości polskiej gospodarki ujawnionych przez kryzys gospodarczy, jednocześnie jednak
koncentrując się na potencjałach społeczno-gospodarczych i przestrzennych, które odpowiednio
wzmocnione i wykorzystane będą stymulowały rozwój.
Celem głównym Strategii staje się więc wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych
i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz
poprawę jakości życia ludności.
Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, które powinny przyczyniać się do realizacji
założonych w niej celów, a zaprojektowane w nich działania rozwijać i uszczegóławiać reformy
w niej wskazane. Jest skierowana nie tylko do administracji publicznej. Integruje wokół celów
strategicznych wszystkie podmioty publiczne, a także środowiska społeczne i gospodarcze, które
uczestniczą w procesach rozwojowych i mogą je wspomagać zarówno na szczeblu centralnym, jak
i regionalnym. Wskazuje konieczne reformy ograniczające lub eliminujące bariery rozwoju
społeczno-gospodarczego, orientacyjny harmonogram ich realizacji oraz sposób finansowania
zaprojektowanych działań. Zamierzenia inwestycyjne wynikające ze Strategii Rozwoju Kraju 2020
mają charakter ramowy – określają pożądane inwestycje, niemniej jednak pozostawiają ich
realizację odpowiednim instytucjom i są uwarunkowane zmieniającymi się w czasie
możliwościami finansowymi i administracyjnymi. Ramy finansowe pokazują skalę pożądanego
zaangażowania finansowego w realizację przedsięwzięć w poszczególnych obszarach rozwoju
społeczno-gospodarczego w najbliższych ośmiu latach.
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa 2020 r.
W dniu 15 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła dokument o nazwie: ,,Strategia
Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko – perspektywa do 2020 r.’’ Podstawowym zadaniem
strategii jest zintegrowanie polityki środowiskowej z polityką energetyczną w tych obszarach,
gdzie aspekty te przenikają się wzajemnie. Ponadto dokument wskazuje kierunki rozwoju branży
energetycznej oraz priorytety w dziedzinie ochrony środowiska. Strategia BEiŚ zajmuje ważne
miejsce w hierarchii dokumentów strategicznych, będąc jedną z dziewięciu zintegrowanych
strategii rozwoju. Przede wszystkim strategia ta uszczegóławia zapisy Średniookresowej strategii
rozwoju kraju w dziedzinie energetyki i środowiska. Stanowi także wytyczną dla Polityki
energetycznej Polski i Polityki ekologicznej Państwa, które to dokumenty będą stanowiły elementy
systemu realizacji BEiŚ. Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko formułuje działania
w zakresie ochrony środowiska i energetyki w perspektywie do roku 2020, uwzględniając zarówno
cele unijne, jak i priorytety krajowe w tym zakresie.
Głównym celem strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko jest:
Zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony
środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora
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energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną
i efektywną energetycznie gospodarkę. Cel ten realizowany będzie poprzez trzy cele rozwojowe
i przyporządkowane im kierunki interwencji.
Z punktu widzenia niniejszego Programu znaczenie mają następujące cele i kierunki:
Cel 1: Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska, realizowany poprzez:
- racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin,
- gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody,
- zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka
leśna,
- uporządkowanie zarządzania przestrzenią.
Cel 2: Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię
uwzględniający m.in.:
- wzrost znaczenia odnawialnej energetyki rozproszonej.
Cel 3: Poprawa stanu środowiska, uwzględniający m.in.:
- poprawę jakości powietrza,
- zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki,
- racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne,
- ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko,
- wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i środowiskowych,
- promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do powstawania
zielonych miejsc pracy.
Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku
Polityka energetyczna Polski przedstawia strategię państwa, mającą na celu odpowiedzenie na
najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką, zarówno w perspektywie
krótkoterminowej, jak i w perspektywie do 2030 roku. Polska, jako kraj członkowski Unii
Europejskiej, czynnie uczestniczy w tworzeniu wspólnotowej polityki energetycznej, a także
dokonuje implementacji jej głównych celów w specyficznych warunkach krajowych, biorąc pod
uwagę ochronę interesów odbiorców, posiadane zasoby energetyczne oraz uwarunkowania
technologiczne wytwarzania i przesyłu energii.
Podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są:
 Poprawa efektywności energetycznej,
 Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,
 Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej,
 Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,
 Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,
 Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.
Przyjęte kierunki polityki energetycznej są w znacznym stopniu współzależne. Poprawa
efektywności energetycznej ogranicza wzrost zapotrzebowania na paliwa i energię, przyczyniając
się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, na skutek zmniejszenia uzależnienia od
importu, a także działa na rzecz ograniczenia wpływu energetyki na środowisko poprzez redukcję
emisji. Podobne efekty przynosi rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym
zastosowanie biopaliw, wykorzystanie czystych technologii węglowych oraz wprowadzenie
energetyki jądrowej.
Realizując działania zgodnie z tymi kierunkami, polityka energetyczna będzie dążyła do wzrostu
bezpieczeństwa energetycznego kraju przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.
W szczególności cele i działania określone w niniejszym dokumencie przyczynią się do realizacji
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priorytetu dotyczącego poprawy stanu infrastruktury technicznej. Cele Polityki energetycznej są
także zbieżne z celami Odnowionej Strategii Lizbońskiej i Odnowionej Strategii Zrównoważonego
Rozwoju UE. Polityka energetyczna będzie zmierzać do realizacji zobowiązania, wyrażonego
w powyższych strategiach UE, o przekształceniu Europy w gospodarkę o niskiej emisji dwutlenku
węgla oraz pewnym, zrównoważonym i konkurencyjnym zaopatrzeniu w energię.
Polityka Energetyczna Polski do 2050 roku (projekt)
Trwają prace nad projektem nowej polityki energetycznej państwa, który ma określić główne
kierunki rozwoju polskiej energetyki do 2050 r. W projekcie założono realizację scenariusza,
według którego stopniowo maleć będzie dominacja węgla, nastąpi umiarkowany wzrost znaczenia
gazu, zwiększenie udziału OZE do co najmniej 10 proc. w transporcie i 15 proc. w bilansie energii
pierwotnej oraz ok. 15 procentowy wkład energetyki jądrowej. Scenariusz ten przewiduje, że
węgiel będzie nadal podstawą bezpieczeństwa energetycznego i głównym paliwem dla
elektroenergetyki i ciepłownictwa, choć jego udział będzie się zmniejszał. Spadek ten może
oznaczać ograniczenie produkcji węgla i potrzebę dalszej restrukturyzacji sektora wydobywczego.
Udział każdego innego niż węgiel źródła energii w bilansie ma wynosić 15-20 proc., a taka
struktura zagwarantuje, że energii nie zabraknie. Głównymi celami Polityki Energetycznej Polski
ma być zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego przy utrzymaniu konkurencyjności
gospodarki oraz zapewnieniu ochrony środowiska. Autorzy dokumentu zauważają, że realizacja
scenariusza ,,gaz+OZE’’ może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności gospodarki,
a docelowo także do obniżenia cen energii. Projekt PEP 2050 zakłada, że odnawialne źródła
energii będą otrzymywać preferencyjne wsparcie do roku 2030. OZE mają wówczas osiągnąć
rynkową dojrzałość. Przyjęcie dokumentu planowane jest na koniec 2015 r.
Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej
Dokument ten zawiera opis środków poprawy efektywności energetycznej w podziale na sektory
końcowego wykorzystania energii oraz obliczenia dotyczące oszczędności energii finalnej
uzyskanych w latach 2008 –2012 i planowanych do uzyskania w 2016 r., zgodnie z wymaganiami
dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług
energetycznych oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006).
Zaproponowane w ramach Krajowego Planu Działań środki i działania mają za zadanie
osiągnięcie celu indykatywnego oszczędności energii na poziomie:
9% w 2016 r. (dyrektywa2006/32/WE),
20% w 2020 r. (3x20% Rada Europejska z dn. 9.03.2007):
– obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 20%,
– poprawa efektywności energetycznej o 20%,
– podniesienie udziału energii odnawialnych o 20%.
Cel indykatywny ma być osiągnięty w ciągu dziewięciu lat począwszy od 2008 roku. Krajowy
Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej przewiduje planowane środki służące
poprawie efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa, usług, przemysłu, oraz
transportu. Określa tym samym działania w celu poprawy efektywności energetycznej u odbiorcy
końcowego m.in. poprzez wprowadzenie systemu oceny energetycznej budynków (certyfikacja
budynków), prowadzenie przedsięwzięć termomodernizacyjnych, oszczędne gospodarowanie
energią w sektorze publicznym, wsparcie finansowe dotyczące obniżenia energochłonności sektora
publicznego, kampanie informacyjne na rzecz efektywności energetycznej.
Pierwszy krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej został przygotowany
i przekazany Komisji Europejskiej w 2007 r. W dokumencie tym przedstawiono wyliczenie
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krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią na 2016 r. Cel ten wyznacza
uzyskanie do 2016 r. oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9% średniego
krajowego zużycia tej energii w ciągu roku (tj. 4,59 Mtoe oszczędności energii finalnej do 2016
roku). Drugi krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011
przedstawia informacje o postępie w realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego
gospodarowania energią i podjętych działaniach mających na celu usuniecie przeszkód w realizacji
tego celu. Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów w kwietniu 2012 r., a następnie
został przekazany Komisji Europejskiej. Trzeci krajowy plan działań dotyczący efektywności
energetycznej dla Polski 2014 ( projekt z września 2014 r. ) jest pierwszym planem porządzonym
na podstawie dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz. Urz. L 315
z 14.11.2012). W celu kontynuacji działań podejmowanych zgodnie z dyrektywą 2006/32/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego
wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz.
Urz. UE L 114 z 27.04.2006). Czwarty krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej
dla Polski 2017 został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 23 stycznia 2018 r. Zawiera on opis
środków poprawy efektywności energetycznej w podziale na sektory końcowego wykorzystania
energii oraz obliczenia dotyczące oszczędności energii finalnej uzyskanej w latach 2008-2015 oraz
planowanych do uzyskania w 2020 r. Dokument ten został opracowany w Ministerstwie Energii
z zaangażowaniem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Głównego Urzędu
Statystycznego. Jest to ostatni Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla
Polski, kolejne sprawozdanie będzie częścią Krajowego Planu w zakresie energii i klimatu
opracowanego w ramach zarządzania Unią Energetyczną.
Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych opracowany przez Ministerstwo
Gospodarki określa krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych zużyte
w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania i chłodzenia
w 2020 r., uwzględniając wpływ innych środków polityki efektywności energetycznej na końcowe
zużycie energii oraz odpowiednie środki, które należy podjąć dla osiągnięcia krajowych celów
ogólnych w zakresie udziału OZE w wykorzystaniu energii finalnej. Dokument określa ponadto
współpracę między organami władzy lokalnej, regionalnej i krajowej, szacowaną nadwyżkę
energii ze źródeł odnawialnych, która mogłaby zostać przekazana innym państwom
członkowskim, strategię ukierunkowaną na rozwój istniejących zasobów biomasy
i zmobilizowanie nowych zasobów biomasy do różnych zastosowań, a także środki, które należy
podjąć w celu wypełnienia stosownych zobowiązań wynikających z dyrektywy 2009/28/WE.
Ustawy rządowe odnośnie stawianych celów w zakresie gospodarki energetycznej
Zapisy ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa’’ są spójne z wytycznymi,
kierunkami, celami katalogiem działań, które znajdują odzwierciedlenie w takich ustawach jak
m.in.:
– Ustawa Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.),
Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (Dz.U. 2018 poz. 1269 z późn. zm.),
– Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 2017, poz.130 z późn.zm.).,
– Ustawa o efektywności energetycznej ( Dz. U. 2016 r., poz. 831 z późn. zm.),
– Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2017 poz.1498 z późn. zm.),
– Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2017, poz. 519 z późn.zm.).
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,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa’’ przyjmuje zapisy ww. dokumentów
rządowych w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, a także racjonalnego
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.
Zawiera m.in. działania z zakresu termomodernizacji mającej na celu zmniejszenie kosztów
ponoszonych na ogrzewanie budynków mieszkaniowych, obiektów usługowych i przemysłowych,
rozwiązania promujące tzw. energetykę prosumencką (rozwój OZE), zastosowania oświetlenia
energooszczędnego. Ponadto zapisy ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa’’
odzwierciedlają nałożone w ww. ustawach, obowiązki na jednostki sektora publicznego w zakresie
efektywności energetycznej, zużycia energii końcowej, zmniejszenia emisji CO2 oraz zwiększenia
udziału energii pochodzącej z OZE.
Ustawa o OZE
Sejm RP w dniu 20 lutego 2015 r. uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE), której
celem jest rozwój wykorzystania OZE w Polsce. Najważniejszą zmianą w stosunku do obecnie
obowiązujących przepisów wprowadzonych w 2018 r. odnośnie wspierania instalacji OZE
jest wprowadzenie w miejsce systemu świadectw pochodzenia energii, systemu aukcyjnego.
Zgodnie z ustawą rząd ma decydować, ile energii odnawialnej potrzebuje. Ustawa zawiera również
rozwiązania promujące rozwój tzw. energetyki prosumenckiej, które polegają na zużywaniu
wytwarzanej energii elektrycznej z OZE na potrzeby własne i sprzedawaniu jej nadwyżek do sieci
elektroenergetycznej. Zgodnie z ustawą posiadacze przydomowych mikroinstalacji o mocy do 10
kW mają zagwarantowane odkupienie „zielonej” energii po cenie gwarantowanej i wyższej niż
rynkowa. Dzięki ustawie OZE możliwe będzie również wdrożenie schematu zoptymalizowanych
mechanizmów wsparcia dla producentów energii elektrycznej z OZE ze szczególnym
uwzględnieniem generacji rozproszonej opartej o lokalne zasoby OZE. Priorytetowym celem
ustawy jest zapewnienie realizacji celów w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii
wynikających z dokumentów rządowych przyjętych przez Radę Ministrów, tj. Polityki
energetycznej Polski do 2030 r. oraz Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł
odnawialnych (KPD), jak również dalszej koordynacji działań organów administracji rządowej
w tym obszarze, co pozwoli zapewnić spójność i skuteczność podejmowanych działań. Kluczowe
pozostaje zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, racjonalne
wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii a także podnoszenie innowacyjności gospodarki
Polski.
Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. obejmująca termomodernizację budynków jest na ogół
opłacalna ale wymaga na wstępie poniesienia znacznych kosztów, dlatego wielu właścicieli
budynków nie może zrealizować termomodernizacji bez finansowej pomocy. System pomocy
Państwa dla właścicieli budynków został utworzony w ustawie o wspieraniu inwestycji
termomodernizacyjnych z 18 grudnia 1998 r. (Dz. U. z 2017 r., poz.130 z późn. zm.).
Termomodernizacja ma na celu zmniejszenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynku.
Obejmuje ona usprawnienia w strukturze budowlanej oraz w systemie grzewczym. Zakres
możliwych zmian jest ograniczony istniejącą bryłą, rozplanowaniem i konstrukcją budynków. Za
możliwe i realne uznaje się średnie obniżenie zużycia energii o 35-40% w stosunku do stanu
aktualnego. Celem głównym termomodernizacji jest obniżenie kosztów ogrzewania, jednak
możliwe jest również osiągnięcie efektów dodatkowych, takich jak: podniesienie komfortu
użytkowania, ochrona środowiska przyrodniczego, ułatwienie obsługi i konserwacji urządzeń
i instalacji. Termomodernizacja jest przeprowadzana w oparciu o audyt energetyczny. Zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów) audyt
energetyczny jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne
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przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego,
w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności
energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. Natomiast audyt remontowy
jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia
remontowego, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.
Ustawa o efektywności energetycznej
Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (Dz. U. 2016 r., poz. 831 z późn.
zm.), opracowana została przez Ministerstwo Energii. W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce
energochłonność produktu krajowego brutto spada. Mimo to efektywność energetyczna polskiej
gospodarki jest nadal około 3 razy niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich
i około 2 razy niższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej.
Ustawa o efektywności energetycznej ustala krajowy cel oszczędnego gospodarowania energią na
poziomie nie mniejszym niż 9 % oszczędności energii finalnej do 2016 roku. Ustawa wprowadza
dwa nowe pojęcia: białe certyfikaty oraz audyt efektywności energetycznej. Ustawa wprowadza
system tzw. białych certyfikatów, czyli świadectw Efektywności Energetycznej.
Jednostki sektora publicznego (rządowe i samorządowe) zobowiązane są do stosowania co
najmniej dwóch środków poprawy efektywności energetycznej z katalogu zawartego w projekcie
ustawy. Środkiem poprawy efektywności energetycznej jest:
1) umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie
efektywności energetycznej;
2) nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem
energii oraz eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub
pojazd, o których mowa niskimi kosztami eksploatacji;
3) wymiana w pkt. 2, albo ich modernizacja;
4) nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa
lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych
w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
(Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1459 z późn. zm.)
5) sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. Nr 1202 z późn. zm.),
o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest
właścicielem lub zarządcą.
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa pomoże w spełnieniu obowiązków
nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych
w niniejszej ustawie.

3.3. Analiza zgodności na poziomie regionalnym
Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku
Dnia 28 grudnia 2012 roku Uchwałą nr XXV/325/2012 Sejmik Województwa Opolskiego przyjął
Strategię Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku (SRWO 2020), która stanowi
odpowiedź samorządu województwa na zmieniającą się sytuację polityczną kraju i warunki
społeczno-gospodarcze oraz przestrzenne regionu.
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Wizją regionu określoną w Strategii jest stwierdzenie, iż: ,,Województwo opolskie to
wielokulturowy region wykształconych, otwartych i aktywnych mieszkańców, z konkurencyjną
i innowacyjną gospodarką oraz z przyjaznym środowiskiem życia’’.
W ramach dokumentu zdefiniowano: 5 wyzwań, 10 strategicznych celów, 36 celów operacyjnych
oraz działania służące ich realizacji.
Do celów strategicznych ujętych w SRWO 2020 zaliczamy:
– Cel strategiczny 1. Konkurencyjny i stabilny rynek pracy,
– Cel strategiczny 2. Aktywna społeczność regionalna,
– Cel strategiczny 3. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,
– Cel strategiczny 4. Dynamiczne przedsiębiorstwa,
– Cel strategiczny 5. Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta turystyczno-kulturalna,
– Cel strategiczny 6. Dobra dostępność rynków pracy, dóbr i usług,
– Cel strategiczny 7. Wysoka jakość środowiska,
– Cel strategiczny 8. Konkurencyjna aglomeracja opolska,
– Cel strategiczny 9. Ośrodki miejskie biegunami wzrostu,
– Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne obszary wiejskie.
Zapisy PGN dla Gminy Dąbrowa znajdują odzwierciedlenie w Celu strategicznym 7. Wysoka
jakość środowiska, gdzie jednym z celów operacyjnych 7.2. będzie wspieranie niskoemisyjnej
gospodarki. Do osiągnięcia poprawy jakości środowiska przyczynią się działania ukierunkowane
na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, obejmujące poprawę efektywności energetycznej, rozwój
i wykorzystanie technologii niskoemisyjnej. Zróżnicowanie zasobów i ich potencjał ilościowo –
jakościowy, w szczególności biomasy, wiatru, wody i ciepłą pochodzącego z Ziemi, sprzyjać będą
rozwojowi odnawialnych źródeł energii (OZE), co pozwoli na osiągnięcie znaczącej ilości energii
z nowoczesnych źródeł energetycznych.
W 2019 r. rozpoczął się proces aktualizacji strategii przez Samorząd Województwa Opolskiego.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego
Dokument został przyjęty uchwałą Nr XLIX /357/2002 Sejmiku Województwa Opolskiego
w dniu 24 września 2002 r. W chwili obecnej trwają prace nad jego aktualizacją.
Plan zagospodarowania przestrzennego określa zasady organizacji struktury przestrzennej
województwa oraz zasady i kierunki zagospodarowania przestrzennego w przekroju
podstawowych komponentów przestrzeni, w tym:
– uwarunkowania i zasady kształtowania środowiska przyrodniczego,
– uwarunkowania, zasady i kierunki rozwoju sieci osadniczej,
– uwarunkowania i zasady rozmieszczenia infrastruktury społecznej o znaczeniu
ponadlokalnym, w aspekcie funkcjonalnym i jakości życia,
– uwarunkowania, zasady i kierunki kształtowania zintegrowanego systemu komunikacyjnego,
– uwarunkowania i zasady zagospodarowania przestrzennego sfery produkcyjnej,
– uwarunkowania, zasady i kierunki rozwoju infrastruktury technicznej ( gospodarka wodna,
energetyka ),
– uwarunkowania i zasady zagospodarowania przestrzennego turystyki i rekreacji,
– uwarunkowania, ochrona i kształtowanie środowiska kulturowego,
– uwarunkowania i zasady zagospodarowania przestrzennego w obszarach o szczególnych
preferencjach,
– problemy wspólne z województwami sąsiadującymi z województwem opolskim.
Głównym celem zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego jest tworzenie
struktury przestrzennej, która będzie pobudzała rozwój województwa, zapewniała
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konkurencyjność w stosunku do otoczenia zewnętrznego i eliminowała niekorzystne różnice
w warunkach życia wewnątrz regionu. Podstawową zasadą osiągnięcia celu w procesie rozwoju
przestrzennego województwa jest rozwój zrównoważony uwzględniający zarówno uwarunkowania
przyrodnicze, jak i potrzeby rozwoju gospodarczego.
Realizacja celu głównego odbywać się będzie poprzez cele cząstkowe, operacyjne, w dłuższym
i krótszym horyzoncie czasowym.
Zapisy PGN dla Gminy Dąbrowa odnoszą się wprost do zapisów takich celów strategicznych, jak:
– 6.1. Kierunki zagospodarowania przestrzennego i ogólne warunki działalności inwestycyjnej
w zakresie środowiska przyrodniczego,
– 6.9. Kierunki zagospodarowania przestrzennego i ogólne warunki działalności inwestycyjnej
w zakresie energetyki i telekomunikacji.
Prowadzone działania w ramach powyższych celów strategicznych winny być ukierunkowane
z jednej strony na: zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa i gospodarki,
eliminowanie lub minimalizowanie istniejących zagrożeń środowiskowych, wzmacnianie struktury
przyrodniczej zwiększenie bioróżnorodności. Z drugiej strony winny zapewniać pełną dostępność
do mediów technicznych, z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie energetyki
i telekomunikacji.
Program Ochrony Powietrza dla Strefy Opolskiej i Miasta Opola
W dniu 30 stycznia 2018 r. uchwałą Nr XXXVII/403/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego
przyjęto Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu
na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu
oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej.
Program ochrony powietrza dla stref województwa opolskiego (POP) jest dokumentem
strategicznym, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców województwa opolskiego,
szczególnie ochrona ich zdrowia i warunków życia z uwzględnieniem ochrony środowiska
z jednoczesnym zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Cel realizowany będzie poprzez
wskazanie działań, które mają doprowadzić do osiągnięcia w możliwie krótkim czasie poziomów
dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu. Cel ten jest zbieżny z celem Krajowego
Programu Ochrony Powietrza do roku 2020.
Program ochrony powietrza jest elementem polityki ekologicznej regionu, stąd zaproponowane
w nim działania muszą być spójne z istniejącymi dokumentami strategicznymi, czyli powinny
realizować wyznaczone dotychczas cele w ujęciu regionalnym i lokalnym. Przy wyznaczaniu
celów i działań konieczne jest także uwzględnienie uwarunkowań gospodarczych, ekonomicznych
i społecznych.
Obecny Program ochrony powietrza stanowi aktualizację założeń i działań wskazanych w POP
uchwalonych przez Sejmik Województwa Opolskiego:
– uchwałą Nr XXXIV/417/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października
2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na
przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego
benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych”;
– uchwałą Nr XXXIV/416/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października
2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Opole, ze względu
na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 oraz poziomu docelowego
benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych”;
– uchwałą Nr III/33/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r.
w sprawie przyjęcia ,,Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze szczególnym
uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna-Koźla i Zdzieszowic  w zakresie benzenu’’.
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Zgodnie z art. 91 pkt. 9c Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.
2017. poz.519 z późn. zm.), dla stref, w których standardy jakości powietrza są w dalszym ciągu
przekraczane, a realizowane są Programy ochrony powietrza Zarząd Województwa ma obowiązek
opracować aktualizację Programu ochrony powietrza określając w nim dodatkowo działania
ochronne dla grup ludności wrażliwej na przekroczenie. Dodatkowym powodem opracowania
obecnej aktualizacji jest wymóg art. 91 pkt. 9d ustawy Poś, wskazujący, iż w przypadku określenia
krajowego celu redukcji narażenia istnieje również obowiązek aktualizacji Programu ochrony
powietrza ze wskazaniem dodatkowych działań, które mają na celu osiągnięcie krajowego celu
redukcji narażenia. Krajowy wskaźnik redukcji narażenia na pył PM2,5 wynosi 18 µg/m3
i powinien być osiągnięty w 2020 roku.
Obecny Program ochrony powietrza dotyczy obu stref jakości powietrza: strefy miasto Opole oraz
strefy opolskiej.
Obszar Gminy Dąbrowa objęty został programem ochrony powietrza dla strefy opolskiej.
Strefa opolska obejmuje swoim zasięgiem powierzchnię 9 315 km2 którą zamieszkuje ponad 874
tys. mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia w strefie wynosi ok. 96 osób/km2. Strefa opolska
podzielona jest na 11 powiatów i 71 gmin, w tym 3 gminy miejskie, 33 gminy miejsko – wiejskie
oraz 36 gmin wiejskich. Obszarami o największej gęstości zaludnienia są tereny miejskie
zamieszkiwane przez 59% ludności Opolszczyzny. Miasta o największej gęstości zaludnienia to:
Ozimek (ok. 3,1 tys. osób/ km2), Brzeg (ok. 2,5 tys. osób/ km2), Głuchołazy (ok. 2,4 tys. osób/
km2).
Klasyfikacja stref obejmuje:
A – poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej – działania niewymagane.
B – poziom stężeń powyżej wartości dopuszczalnej, lecz nieprzekraczający wartości dopuszczalnej
powiększonej o margines tolerancji – konieczne określenie obszarów i przyczyn oraz podjęcie
działań.
C – poziom stężeń powyżej wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji konieczne
opracowanie POP.
W wyniku rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2016, ze względu na
przekroczenia stężeń benzenu, pyłu PM10, benzo(a)pirenu oraz ozonu, strefa opolska została
zakwalifikowana jako strefa C, a tym samym została zobligowana do opracowania Programu
ochrony powietrza (POP), dla roku bazowego 2016.
Analiza udziałów poszczególnych źródeł na jakość powietrza pod kątem benzenu w strefie
opolskiej wykazała, że przyczyną wysokich stężeń może być emisja niezorganizowana związana
z produkcja przemysłową, szczególnie w rejonie Zdzieszowic i Kędzierzyna – Koźla. Zatem
działania naprawcze muszą być skierowane na unowocześnienie instalacji, modernizację
transportu oraz dalsze badania możliwych źródeł emisji. Głównym celem podejmowanych działań
jest poprawa jakości powietrza na danym obszarze, a nie tylko wielkość redukcji emisji. Dlatego
konieczna jest optymalizacja podejmowanych działań tak, aby posiadane środki lokowane były
efektywnie i w newralgicznych miejscach. Efekt wdrożenia działań powinien być monitorowany,
aby w razie konieczności korygować ich kierunki.
Program Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego na lata 2016 – 2020
Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2016 – 2020 został przyjęty
uchwałą nr 2656/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2016 r.
Dokument ten określa w szczególności: cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj
i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym
mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.
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Najistotniejsze obszary interwencji ujęte w programie to: ochrona klimatu i jakości powietrza,
zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodnościekowa, zasoby geologiczne, ochrona gleb, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu
odpadów, ochrona zasobów przyrodniczych, zagrożenie poważnymi awariami.
Zapisy PGN dla Gminy Dąbrowa najbardziej są spójne z zapisami Programu Ochrony Środowiska
Województwa Opolskiego w zakresie interwencji związanej z ochroną klimatu i jakości powietrza.
W ramach każdego obszaru interwencji omówiono zagadnienia horyzontalne: adaptację do zmian
klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania edukacyjne oraz monitoring środowiska.
Każdej ocenie stanu środowiska towarzyszy prognoza stanu środowiska na lata obowiązywania
programu. Przeprowadzona diagnoza stanu środowiska w poszczególnych obszarach interwencji
pozwoliła na opracowanie analiz SWOT, które stanowy z kolei podstawę do określenia celów
i kierunków działań.
Plan Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Województwie Opolskim
Zarząd Województwa w marcu 2010 roku przyjął „Plan Rozwoju odnawialnych źródeł energii
w województwie opolskim”. Plan został opracowany przez opolską jednostkę naukową w ścisłej
współpracy z samorządami lokalnymi. Zawiera diagnozę zasobów, potencjału OZE oraz
wariantowe plany rozwoju. Jest on także rozwinięciem i uszczegółowieniem zapisów ze Strategii
Rozwoju Województwa. Stanowi merytoryczną podstawę dla opiniowania planów rozwoju
przedsiębiorstw energetycznych i założeń do gminnych planów zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe. Należy przyjąć, że rozwój energetyki rozproszonej opartej na
odnawialnych źródłach energii będzie się odbywał w środowisku zintegrowanych działań na rzecz
łącznej realizacji trzech celów Pakietu 3x20. Jest to ważne, zwłaszcza w warunkach silnej
współzależności emisji CO2 od udziału energii odnawialnej w rynku energii końcowej.
Należy podkreślić, że absolutnie niezbędnym warunkiem technologicznej przebudowy energetyki
jest stopniowa alokacja jej regulacji z poziomu rządowego (energetyka zawodowa
i wielkoskalowa) na poziom samorządowy (energetyka rozproszona, w tym zwłaszcza OZE).
Najważniejszymi celami ujętymi w ,,Planie Rozwoju odnawialnych źródeł energii
w województwie opolskim’’ są:
– wzrost wykorzystania energii odnawialnej w bilansie energetycznym województwa,
– promocja i popularyzacja zagadnień związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej,
– optymalne lokalizowanie nowych obiektów i urządzeń do produkcji energii odnawialnej,
– wsparcie projektów w zakresie budowy urządzeń i instalacji do produkcji i transportu energii
odnawialnej,
– promowanie i popularyzacja modelowych rozwiązań w zakresie wykorzystania energii ze
źródeł odnawialnych, w tym rozwiązań technologicznych, administracyjnych i finansowych,
– prowadzenie analiz przyrodniczo-krajobrazowych przy lokalizacji obiektów i urządzeń do
produkcji energii, w szczególności energetyki wiatrowej,
– wzmocnienie działań zmierzających do stworzenia gmin samowystarczalnych energetycznie,
Strategia Rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014 – 2020
Miasto Opole oraz Gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Izbicko,
Komprachcice, Krapkowice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów,
Prószków, Strzeleczki, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa, Walce, Zdzieszowice podpisały
z końcem czerwca 2012 r. Porozumienie o utworzeniu Aglomeracji Opolskiej. Wynikiem
podpisanego Porozumienia jest opracowana z końcem 2014 r. Strategia Rozwoju Aglomeracji
Opolskiej, jako Nadodrzańskiego Obszaru Współpracy, aktywności i inicjatyw mieszkańców
w zakresie: dobrego miejsca do życia i pracy, nowoczesnej przestrzeni gospodarczej dla rozwoju
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przedsiębiorczości i innowacji, miejsc sprzyjających kreatywnemu rozwojowi zawodowemu,
atrakcji kulturalnych i turystycznych, a także miejsc z wysoką jakością środowiska.
Strategia Rozwoju Aglomeracji Opolskiej, wytycza kierunki rozwojowe oraz wdraża zapisy
wspólnej strategii rozwoju, takie jak: rozwój gospodarczy i wspólne działania na rzecz pozyskania
inwestorów, transfer nowych technologii z centrów naukowych Opola do podmiotów
gospodarczych aglomeracji, transport zbiorowy, ochrona zasobów przyrodniczych i ochrona
środowiska, ochrona przeciwpowodziowa, oświata, kultura, sport i turystyka.
Działania ujęte w PGN dla Gminy Dąbrowa są spójne z celami Strategii Rozwoju Aglomeracji
Opolskiej, głównie w zakresie Celu strategicznego IV: Ochrona środowiska, cel szczegółowy IV.1
Ograniczenie niskiej emisji przez zwiększenie efektywności energetycznej oraz w zakresie Celu
strategicznego V: Rozwój obszarów wiejskich, cel szczegółowy V.1.Wzmacnianie funkcjonalności
obszarów wiejskich, poprzez rozwijanie i ulepszanie infrastruktury sieciowej oraz poprawę jakości
podstawowych usług lokalnych świadczonych dla ludności wiejskiej.
Projektami strategicznymi ww. celów będą, m.in.:
– Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Opolskiej,
– Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego,
– Program przeciwdziałania i ograniczania skutków zjawisk ekstremalnych na terenie
Aglomeracji Opolskie,
– Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz poprawa jakości usług
komunalnych świadczonych na obszarach wiejskich.
Działaniami realizowanymi w ramach strategicznych projektów będą:
– ocieplenie obiektów,
– wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych,
– modernizacja systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji,
– instalacja kotłów niskoemisyjnych,
– zastosowanie rozwiązań korzystających z OZE.
W ramach projektów strategicznych przeprowadzone zostaną także audyty energetyczne celem
określenia skali potrzeb w zakresie m.in. budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego oraz ilości
zaoszczędzonej w ten sposób energii elektrycznej. Umożliwi to określenie rozmiarów „efektu
ekologicznego” –zmniejszenia emisji CO2 na obszarze Aglomeracji Opolskiej w wyniku realizacji
projektu.
Strategia Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015 – 2025
Dokument opracowany przez Starostwo Powiatowe w Opolu, został przyjęty uchwałą Rady
Powiatu Opolskiego Nr XVI/101/16 w dniu 28.01.2016 r.
Strategia Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025 przygotowana została w oparciu
o porozumienie społeczne. Dowodem tego jest udział w powstawaniu nowego dokumentu
przedstawicieli różnych środowisk i grup społecznych oraz wprowadzenie do jej zapisów
wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych.
W wyznaczonych celach strategicznych poruszany jest temat ochrony środowiska.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dabrowa najbardziej spójny jest z celem
strategicznym I. Czyste środowisko naturalne. Celami operacyjnymi celu I są m.in.: ograniczenie
niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej (termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej wraz z wymianą źródeł ciepła i wyposażenia na energooszczędne) oraz zwiększanie
wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii.
Jednym z kierunków działań zaproponowanych w tym zakresie jest m.in. podniesie poziomu
świadomości ekologicznej mieszkańców. Jest to jedno z rozwiązań, których wynik nie jest łatwy
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do monitorowania czy sprawdzenia, jednak posiada ono cechy, które mogą znacznie przyczynić
się do zrealizowania celu strategicznego.
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2016 – 2020
Dokument opracowany przez Starostwo Powiatowe w Opolu, został przyjęty uchwałą Rady
Powiatu Opolskiego Nr XXVIII/189/17 z dnia 9 marca 2017 r.
Kompleksowość zagadnień ochrony środowiska, a także zakres przeobrażeń na terenie Powiatu
wymusiła wyznaczenie celów priorytetowych, a także przyjęcie zadań z zakresu wielu sektorów
ochrony środowiska.
Należy do nich:
– poprawa jakości oraz ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed
zanieczyszczeniem,
– ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody Powiatu,
– ochrona powierzchni ziemi i gleb, głównie przeznaczenia rolniczego,
– wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości ekologicznej
społeczeństwa,
– poprawa jakości powietrza oraz klimatu akustycznego.
Zapisy PGN dla Gminy Dąbrowa są spójne głównie z celem strategicznym 7.1. Klimat i powietrze
atmosferyczne, 7.2. Klimat akustyczny oraz 7.10. Działania edukacyjne.
Realizacją celów w tym zakresie będzie osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania
dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Powiatu oraz
utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości
także szersze stosowanie odnawialnych źródeł energii.
Osiągnięciu temu będą sprzyjać takie działania jak:
– realizacja obwodnic i obejść drogowych na najbardziej obciążonych szlakach
komunikacyjnych rangi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej,
– poprawa stanu technicznego dróg o małej przepustowości i złym stanie technicznym,
– modernizacja systemów grzewczych i eliminacja niskiej emisji zanieczyszczeń, w tym:
ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza ze spalania paliw w sektorze produkcyjnym
i komunalnym,
– likwidacja lokalnych kotłowni i podłączenie obiektów do zbiorczej sieci cieplnej,
– wprowadzanie niskoemisyjnych nośników energetycznych w gospodarce komunalnej,
– modernizacja kotłowni, termomodernizacja i zamiana nośnika energetycznego w obiektach
służby zdrowia i obiektach kultury,
– modernizacja i hermetyzacja procesów technologicznych w celu likwidacji powstawania emisji
„u źródła” oraz zastosowanie instalacji ochronnych,
– ograniczenie emisji zanieczyszczeń lotnych związków organicznych powstających w wyniku
magazynowania benzyn oraz ich dystrybucji,
– ograniczenie emisji metali ciężkich do powietrza oraz trwałych zanieczyszczeń organicznych
do środowiska,
– budowa urządzeń i instalacji do produkcji i transportu energii wytwarzanej z wykorzystaniem
źródeł odnawialnych: biopaliw, energii wodnej, wiatrowej, energii słonecznej, energii
geotermalnej, pomp ciepła,
– zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza,
w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii oraz szkodliwości
spalania odpadów w gospodarstwach domowych.
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3.4. Analiza zgodności na poziomie lokalnym
Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa na lata 2015 – 2020 z perspektywą do roku 2025 do roku
2020
Dokument opracowany przez Gminę Dąbrowa, został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Dąbrowie
Nr XIII/84/15 w dniu 21.12.2015 r.
Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa na lata 2015 – 2020 z perspektywą do roku 2025 jest obok
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dąbrowa jednym
z najważniejszych dokumentów, w oparciu o który planowana będzie polityka rozwoju społeczno
– gospodarczego wspomnianej Gminy w najbliższych dziesięciu latach.
Czynniki, które decydują o atrakcyjności i potencjale danej gminy to przede wszystkim:
1. Kapitał ludzki o wysokich umiejętnościach i zaangażowaniu społecznym;
2. Dostępność komunikacyjna i atrakcyjne położenie geograficzne;
3. Wysoka innowacyjność firm i organizacji mieszkańców;
4. Strategiczne myślenie, umiejętność wdrażania strategicznych planów rozwoju;
5. Wysoka jakość życia;
6. Wysoka jakość infrastruktury.
Wskazane cechy pozwalają na zbudowanie konkurencyjności i przewagi nad innymi jednostkami
samorządu terytorialnego, dlatego też w niniejszej Strategii cele i priorytety rozwojowe
zbudowano w oparciu o ww. czynniki rozwoju lokalnego.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dabrowa najbardziej spójny jest z celem
strategicznym I. Zielona Gmina Dąbrowa. Celem operacyjnym celu I jest m.in.: poprawa jakości
powietrza, efektywności energetycznej oraz wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii. W tym
zakresie planuje się: wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Dąbrowa,
termomodernizację budynków wraz z wymianą źródeł ciepła i wyposażenia na energooszczędne,
zastosowanie energii odnawialnej w szczególności z wiatru, wody, ciepła z ziemi, słońca oraz
budowę/rozbudowę/ modernizację ekologicznego oświetlenia ulicznego.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dąbrowa
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dąbrowa, zostało
przyjęte uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Nr V/21/11 w dniu 10 lutego 2011 r.
Polityka przestrzenna ujęta w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Dąbrowa, oprócz lokalnych uwarunkowań, wyznacza także kierunki
działań w zakresie rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Dąbrowa, uwzględniając cele
przyjęte w Strategii Rozwoju Gminy.
Jednym z kierunków działań, które wpisują się w działania PGN dla Gminy Dąbrowa, jest
3. Kierunek rozwoju w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, 3.3. Ochrona powietrza, który
w celu obniżenia negatywnego wpływu emisji zanieczyszczeń do powietrza zakłada:
– stosować ekologiczne paliwa do celów grzewczych (energia elektryczna, gaz, oleje opałowe
itp.),
– wprowadzić alternatywne, ekologiczne systemy wytwarzania ciepła i energii (kolektory
słoneczne, pompy ciepła, kotłownie na biomasę: zrębki wierzby energetycznej itd.),
– poprawić stan techniczny dróg, w celu zmniejszenia emisji spalin,
– prowadzić akcję edukacyjną i informacyjną dla mieszkańców gminy o aktualnych, korzystnych
dla środowiska systemach spalania paliw,
– egzekwować utrzymywanie czystości dróg przez rolników i firmy nawożące na ich
nawierzchnię błoto oraz inne zanieczyszczenia powodujące po wysuszeniu intensywne pylenie,
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– tworzyć naturalne bariery izolacyjne (bufory zanieczyszczeń)
komunikacyjnych, promować i zwiększać,
– atrakcyjność zbiorowych i proekologicznych środków transportu.

wzdłuż

ciągów

Głównym obszarem działań ochronnych powinny być przedsięwzięcia podejmowane w sektorze
podmiotów gospodarczych, gospodarce komunalnej i komunikacji, mających największy wpływ
na stan powietrza.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa na lata 2009 – 2012 z perspektywą na
lata 2013 -2016
Dokument został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Nr XV/98/11 w dniu 29 grudnia 2011 r.
Nadrzędnym celem dokumentu jest rozwój gospodarczy Gminy Dąbrowa przy zachowaniu
i poprawie stanu środowiska naturalnego.
Priorytety ekologiczne zostały sformułowane na podstawie analizy zmian stanu środowiska, jego
stanu aktualnego, poziomu infrastruktury (wodociągi, kanalizacja i inne) oraz kierunków działań
proekologicznych już podjętych.
Kierunki działań ujęte w PGN dla Gminy Dąbrowa są spójne m.in. z w zakresie takich działań,
jak:
– Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji ze
źródeł powierzchniowych, liniowych i punktowych.
– Ograniczanie zużycia energii oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
– Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony powietrza.
– Budowę, przebudowę i modernizację nawierzchni dróg.
– Budowę i modernizację systemów i urządzeń do redukcji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych
przez przedsiębiorstwa.
– Termomodernizację budynków.
– Modernizację układów technologicznych skutkująca zmniejszeniem zużycia energii.
– Bieżące informowanie społeczeństwa o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz jego
wpływie na zdrowie.
Podstawowym celem polityki ekologicznej w zakresie ochrony powietrza jest osiągnięcie takiego
jego stanu, który nie będzie zagrażał zdrowiu ludzi i środowisku oraz będzie spełniał wymagania
prawne w zakresie jakości powietrza i norm emisyjnych. W najbliższych latach niezbędne jest
ograniczanie niskiej emisji ze źródeł indywidualnych, która jest istotnym źródeł przyczyniającym
się do występowania m.in. zwiększonych poziomów dla pyłu PM10. Zmniejszeniu wielkości
emisji służyć będzie także wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii, jak i zwiększanie
efektywności jej wykorzystania oraz zmniejszanie materiałochłonności gospodarki.
Gmina Dąbrowa zamierza przeprowadzić aktualizację obecnego dokumentu.
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Dąbrowa na lata 2005 – 2006 i lata 2007 – 2013
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Dąbrowa na lata 2005 – 2006 i lata 2007 – 2013, został przyjęty
uchwałą Nr XXVI/176/05 Rady Gminy Dąbrowa w dniu 27 czerwca 2005 r.
Realizacją celów zapisanych w Planie Rozwoju Lokalnego jest m.in. utrzymanie jakości powietrza
atmosferycznego na terenie Gminy Dąbrowa poprzez prowadzenie takich działań, jak:
– poprawa stanu technicznego dróg o małej przepustowości i złym stanie technicznym,
– modernizacja systemów grzewczych i eliminacja niskiej emisji zanieczyszczeń, w tym:
ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza ze spalania paliw w sektorze produkcyjnym
i komunalnym,
– wprowadzanie niskoemisyjnych nośników energetycznych w gospodarce komunalnej,
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– modernizacja kotłowni, termomodernizacja i zamiana nośnika energetycznego w obiektach
użyteczności publicznej,
– modernizacja i hermetyzacja procesów technologicznych w celu likwidacji powstawania emisji
„u źródła” oraz zastosowanie instalacji ochronnych,
– budowa urządzeń i instalacji do produkcji i transportu energii wytwarzanej z wykorzystaniem
źródeł odnawialnych: biopaliw, energii wodnej, wiatrowej, energii słonecznej, energii
geotermalnej, pomp ciepła.
– zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza,
w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii oraz szkodliwości
spalania odpadów w gospodarstwach domowych.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2029
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 2029, została przyjęta uchwałą Rady Gminy
Dąbrowa Nr IV/25/18 z dnia 20 grudnia 2019 r.
Prognoza finansowana została opracowana na podstawie obowiązujących przepisów tj. ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.). Stanowi
ona analizę sytuacji finansowej gminy w całym okresie objętym prognozą z punktu widzenia
zabezpieczenia finansowania przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych. Obrazuje potencjał
inwestycyjny i zdolność kredytową gminy w całym okresie prognozowania.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa stanowią lokalne prawo,
w których m.in. ustala się ogólne zasady w obszarze związanych z ochroną powietrza.
Przyjęte w dokumentach planistycznych zasady wpływają na ochronę zasobów naturalnych, jakość
środowiska, racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych i bezpieczeństwo ekologiczne. W ten
sposób potencjalne działania planowane do realizacji a określone w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego mogą przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2, a tym samym
do poprawy stanu środowiska na terenie Gminy Dąbrowa.

4. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJĘTEGO ZAKRESEM PGN
4.1. Podział administracyjny, powierzchnia, położenie
Gmina Dąbrowa położona jest w środkowej części województwa opolskiego, w powiecie
opolskim. Graniczy z gminami: Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Lewin Brzeski, Niemodlin,
Popielów, Tułowice oraz Miasto Opole.
W roku bazowym 2005 r. oraz roku kontrolnym (2013 r.) w skład Gminy Dąbrowa wchodziły
takie sołectwa, jak: Chróścina, Ciepielowice, Dąbrowa, Karczów (z przysiółkiem Jemielin),
Lipowa, Mechnice (z przysiółkiem Turzak), Narok (z przysiółkami Lesiec, Narocka Kolonia
i Odrzyca), Niewodniki (z przysiółkami Brzezina, Dobrosław, Odrzysko), Nowa Jamka
(z przysiółkiem Poręby), Prądy, Siedliska, Skarbiszów, Żelazna a także 2 miejscowości bez statutu
sołectwa: Sokolniki, Wyrębiny.
W dniu 1 stycznia 2017 r. zgodnie z rozporządzeniem zakładającym zmianę granic niektórych
gmin w Polsce, do Miasta Opola włączono m.in. miejscowości Sławice, Wrzoski i część Karczowa
z terenu Gminy Dąbrowa.
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Do końca 2016 r. Gmina Dąbrowa zajmowała powierzchnię 131 km2 (13 079 ha – wg GUS, stan
na dzień 31 grudnia 2017 r.) co stanowiło ok. 1,39 % obszaru województwa opolskiego. Na jej
ogólną powierzchnię składały się: użytki rolne w ilości ok. 9011 ha (69%), lasy i grunty leśne ok.
3122 ha (24%), grunty zabudowane i zurbanizowane ok. 763 ha (5,6%), grunty pod wodami ok.92
ha (0,7%), nieużytki ok. 83 ha (0,6%) oraz tereny różne ok. 8 ha (0,1%).

Rys.1. Powierzchnie gruntów Gminy Dąbrowa w [ ha ] w roku bazowym oraz kontrolnym
Źródło: Opracowanie własne

Po wejściu w życie, z dniem 1 stycznia 2017 r. rozporządzenia zakładającego zmianę granic
niektórych gmin w Polsce, Gmina Dąbrowa zajmowała powierzchnię 114 km2 (11 441 ha – wg
GUS, stan na dzień 31 grudnia 2017 r.)

4.2. Ludność
Po wejściu w życie, z dniem 1 stycznia 2017 r. rozporządzenia zakładającego zmianę granic
niektórych gmin w Polsce, Gminę Dąbrowa na koniec 2017 r. zamieszkiwało 8 213 osób. Z tego
mężczyźni stanowili liczbę 4 035 osób, a kobiety – 4 178 osób.
Tab.1. Stan ludności ogółem Gminy Dąbrowa wg faktycznego miejsca zamieszkania na lata 2012
– 2017. Stan na 31.XII.
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
Stan ludności
Ludność ogółem
9 579
9 597
9 590
9 632
9 682
8 213
Mężczyźni
4 698
4 695
4 697
4 720
4 734
4 035
4 178
Kobiety
4 881
4 902
4 893
4 912
4 948
*-stan po zmianie granic administracyjnych Gminy Dąbrowa
Źródło: Roczniki Statystyczne GUS za lata 2012 – 2018
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Gęstość zaludnienia (ludność na 1 km2) w 2017 r. określono na poziomie 72 ludności na 1 km2.
Przyrost naturalny na 1000 ludności na koniec 2017 r. był dodatni osiągając liczbę 2,80.
Na koniec 2017 r. w gminie na 100 mężczyzn przypadało 104 kobiet. W 2017 r. zawarto 4,1
małżeństw na 1000 ludności. Na koniec 2017 r. ok. 16,4% ludności gminy było w wieku
przedprodukcyjnym, ok. 65,3 % ludności było w wieku produkcyjnym a ok. 18,3 % ludności
Gminy Dąbrowa było w wieku poprodukcyjnym.
Tab.2. Wybrane dane statystyczne dotyczące Gminy Dąbrowa na lata 2012– 2017. Stan na 31.XII.
Wybrane dane
2012
2013
2014
2015
2016
2017**
statystyczne
Ludność*
9 579
9 597
9 590
9 632
9 682
8 213
Gęstość zaludnienia
73
73
73
74
74
72
( Ludność na 1 km2 )
Kobiety na 100 mężczyzn
104
104
104
104
105
104
Małżeństwa na 1000
5,0
5,0
5,8
5,1
4,3
4,1
ludności
Urodzenia żywe na 1000
8,5
9,90
10,18
10,38
8,20
10,36
ludności
Zgony na 1000 ludności
8,78
8,55
10,18
7,89
8,82
7,56
Przyrost naturalny na 1000
-0,3
1,36
0,00
2,49
-0,62
2,80
ludności
Ludność w wieku
17,2
16,8
16,7
16,6
16,4
16,4
przedprodukcyjnym (%)
Ludność w wieku
66,4
66,4
66,2
66,1
65,7
65,3
produkcyjnym (%)
Ludność w wieku
16,4
16,8
17,1
17,3
17,8
18,3
poprodukcyjnym (%)
*

- ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania
**-stan po zmianie granic administracyjnych Gminy Dąbrowa
Źródło: Roczniki Statystyczne GUS za lata 2012 – 2018

4.3. Zasoby mieszkaniowe
Na terenie Gminy Dąbrowa infrastruktura budowlana różni się wiekiem, powierzchnią zabudowy,
technologią wykonania, przeznaczeniem oraz wynikającą z podstawowych parametrów
energochłonnością.
Należy wyróżnić:
– budynki mieszkalne,
– obiekty użyteczności publicznej,
– obiekty pod działalność przemysłową ( wytwórczą) oraz usługowo-handlową.
Charakter zabudowy mieszkaniowej jest niejednolity. W ogólnej strukturze osadnictwa na terenie
gminy dominują następujące typy zabudowań:
– zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
– intensywna zabudowa jednorodzinna,
– zabudowa jednorodzinna rozproszona.
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Zasoby mieszkaniowe ogółem Gminy Dąbrowa na koniec 2017 r. stanowiło:
– 2 608 mieszkań,
– 13 055 izb,
– 278 786 m2 powierzchni użytkowej.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na koniec 2017 r. :
– 1 mieszkania: 106,9 m2 ,
– na 1 osobę: 33,9 m2 .
Tab.3. Zasoby mieszkaniowe Gminy Dąbrowa na lata 2012 – 2017. Stan na 31.XII.
Zasoby mieszkaniowe
Mieszkania
Izby
Powierzch. użytkowa
mieszkań w [m2]

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2 929
14 521

2 965
14 742

2 997
14 930

3 015
15 038

3 046
15 226

2 608
13 055

306 419

312 299

317 209

319 731

324 448

278 786

*-stan po zmianie granic administracyjnych Gminy Dąbrowa
Źródło: Roczniki Statystyczne GUS za lata 2012 – 2018

4.4. Urządzenia sieciowe
W 2017 r. ogółem ludność Gminy Dąbrowa korzystała z instalacji:
– wodociągowej – 100,0 % ,
– kanalizacyjnej – 69,9 % ,
– gazowej – 2,3 %.
Tab.4. Korzystający z instalacji w [ % ] ogółem ludności Gminy Dąbrowa w latach 2012 – 2017.
Stan na 31.XII.
Korzystający z instalacji
2012
2013
2014
2015
2016
2017
w [ % ] ludności
Wodociąg
96,5
96,5
100,0
100,0
100,0
100,0
Kanalizacja
56,1
56,3
66,2
67,7
69,9
69,9
Gaz
1,2
1,3
1,5
2,0
3,1
2,3
*-stan po zmianie granic administracyjnych Gminy Dąbrowa
Źródło: Roczniki Statystyczne GUS za lata 2012 – 2018
W 2017 r. sieć rozdzielcza na 100 km2 ogółem Gminy Dąbrowa wynosiła:
– sieć wodociągowa – 81,8 km,
– sieć kanalizacyjna – 82,4 km,
– sieć gazowa – 18,0 km.
Tab.5. Sieć rozdzielcza w [km] na 100 km2 ogółem Gminy Dąbrowa w latach 2012 –2017. Stan
na 31.XII.
Sieć rozdzielcza na 100 km2
Sieć wodociągowa [ km ]
Sieć kanalizacyjna [ km ]

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

68,1
43,9

69,1
43,9

71,3
43,9

71,3
71,9

71,0
72,0

81,8
82,4
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Sieć gazowa [ km ]
2,8
3,0
3,2
*-stan po zmianie granic administracyjnych Gminy Dąbrowa

18,9

19,5

18,0

Źródło: Roczniki Statystyczne GUS za lata 2012 – 2018
Na koniec 2017 r. na terenie Gminy Dąbrowa długość czynnej sieci rozdzielczej wodociągowej
wyniosła 93,3 km. Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania
stanowiły 2 199 szt. Woda dostarczona gospodarstwom domowym – 308,0 dam3. Ludność gminy
korzystająca z sieci wodociągowej w 2017 r. wyniosła – 8 209 osób.
Tab.6. Sieć wodociągowa Gminy Dąbrowa w latach 2012 – 2017. Stan na 31.XII.
Wodociągi
Czynna sieć rozdzielcza w [ km ]
Połączenia prowadzące do
budynków mieszkalnych i
zbiorowego zamieszkania [ szt. ]
Woda dostarczona gospodarstwom
domowym [ dam3 ]
Ludność korzystająca z sieci
wodociągowej [ osoba]

2012
89,1

2013
90,4

2014
93,3

2015
93,3

2016
93,3

2017*
93,3

2 530

2 560

2 593

2 593

2 630

2 199

258,2

260,1

267,7

312,5

316,4

308,0

9 244

9 265

9 586

9 628

9 678

8 209

*-stan po zmianie granic administracyjnych Gminy Dąbrowa
Źródło: Roczniki Statystyczne GUS za lata 2012 – 2018
Na koniec 2017 r. na terenie Gminy Dąbrowa długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosiła 94,0
km. Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania stanowiły
1 953 szt. Ścieki odprowadzone – 179,0 dam3. Na koniec 2017 r. na terenie Gminy Dąbrowa
korzystało z sieci kanalizacyjnej 5 742 osób.
Tab.7. Sieć kanalizacyjna Gminy Dąbrowa w latach 2012 – 2017. Stan na 31.XII.
Kanalizacja
Czynna sieć kanalizacyjna [km]
Połączenia prowadzące do
budynków mieszkalnych [ szt. ]
Ścieki odprowadzone [ dam3 ]
Ludność korzystająca z sieci
kanalizacyjnej [ szt.osoba]

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

57,4

57,4

57,4

94,0

94,0

94,0

1 615

1 630

1 645

1 775

1 953

1 953

154

154,0

159,0

170,0

204,0

179,0

5 370

5 401

6 353

6 521

6 769

5 742

*-stan po zmianie granic administracyjnych Gminy Dąbrowa
Źródło: Roczniki Statystyczne GUS za lata 2012 – 2018
Na koniec 2017 r. na terenie Gminy Dąbrowa długość sieci gazowej ogółem wynosiła 37,21 km.
Sieć przesyłowa stanowiła 16,70 km, natomiast sieć dystrybucyjna stanowiła 20,51 km.
Przyłącza do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych stanowiły 86 szt. Odbiorców gazu
ziemnego w zakresie gospodarstw domowych jest 60 szt. Wszyscy odbiorcy gazu przewodowego
oprócz potrzeb związanych z ciepłą wodą użytkową, używają go do ogrzewania swoich mieszkań.
Na koniec 2017 r. na terenie Gminy Dąbrowa z gazu sieciowego korzystało 189 osób.
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Tab.8. Sieć gazowa Gminy Dąbrowa w latach 2012 – 2017. Stan na 31.XII.
Sieć gazowa
Czynna sieć ogółem [m]
Czynna sieć przesyłowa [m]
Czynna sieć rozdzielcza [m]
Czynne przyłącza do budynków
mieszkalnych i niemieszkaln. [szt]
Odbiorcy gazu [ gosp. dom.]
Odbiorcy gazu ogrzewający
mieszkania gazem [ gosp. dom.]
Ludność korzystająca z sieci
gazowej [ osoba]

2012
20 389
16 700
3 689

2013
20 685
16 700
3 985

2014
20 880
16 700
4 180

2015
41 401
16 700
24 701

2016
42 153
16 700
25 453

2017*
37 210
16 700
20 510

33

35

41

45

97

86

35

38

44

61

95

60

33

38

44

61

94

59

114

123

141

195

302

189

*-stan po zmianie granic administracyjnych Gminy Dąbrowa
Źródło: Roczniki Statystyczne GUS za lata 2012 – 2018

4.5. Charakterystyka stanu środowiska
Położenie geograficzne
Gmina wiejska Dąbrowa położona jest w centralnej części województwa opolskiego, na wysokości
od 142 do 195m n.p.m. Najwyżej położone rejony gminy znajdują się w jej południowo –
zachodniej części (punkt o wysokości 195,7m n.p.m. na zachód od wsi Sokolniki, zaś najniżej
usytuowany jest obszar położony w północno – zachodniej części gminy wzdłuż koryta rzeki Odry
(142m n.p.m.). Współrzędne geograficzne wynoszą 50º40’ szerokości geograficznej północnej
oraz 17º45’ długości geograficznej wschodniej.
Rzeźba terenu
Gmina Dąbrowa leży w obrębie dwóch jednostek morfologicznych: wysoczyzny (Równina
Niemodlińska) i doliny (Pradolina Wrocławska). Powierzchnia terenu opada z SW na N NE,
w kierunku doliny rzeki Odry, gdzie wysokość n.p.m. wynosi 142,00- 148,00 m n.p.m. Rzędne
wysokościowe w obrębie wysoczyzny wynoszą od 160,00 m n.p.m. (Dąbrowa) do 177,00 m n.p.m.
- w rejonie wsi Prądy. Równina Niemodlińska na terenie Gminy jest płaskodenna, znaczna jej
część – podmokła i zabagniona. Elementem urozmaicającym są niewielkie wzniesienie, oraz
krawędzie teras nadzalewowych.
Największe urzeźbienie terenu widoczne jest w miejscowościach: Dąbrowa, Chróścina
i Skarbiszów. W obrębie terasy zalewowej rozwinął się ciąg starorzeczy, który w połączeniu
z meandrującą rzeką stanowi malowniczy element krajobrazu.
Ochrona przyrody
Na terenie Gminy Dąbrowa ustanowiono następujące formy ochrony przyrody:
–
–
–
–
–

Obszar Natura 2000 SOO Bory Niemodlińskie (PLH160005),
Obszar Natura 2000 OSO ,,Grądy odrzańskie’’ (PLB020002),
Stobrawski Park Krajobrazowy,
Rezerwat przyrody ,,Prądy’’,
Pomniki przyrody ożywionej.
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Sieć NATURA 2000
Podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000 jest dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia
1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków i dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992
roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, które zostały
transponowane do polskiego prawa, głównie do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz.1614 z późn.zm.)
Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:
– obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO),
– specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).
Na terenie Gminy Dąbrowa znajdują się dwa obszary objęte siecią NATURA 2000, których
charakterystykę przedstawiono poniżej.
SOO ,,Bory Niemodlińskie’’ (PLH160005)
Na terenie Gminy Dąbrowa znajduje się specjalny obszar ochrony siedlisk SOO ,,Bory
Niemodlińskie’’ (PLH160005). Obszar o powierzchni 4541,34 ha przebiega przez gminy:
Łambinowice, Tułowice, Dąbrowa, Lewin Brzeski, Niemodlin.
Obszar Borów Niemodlińskich jest rozległym kompleksem leśnym rozciągającym się na falistej
i równinnej wysoczyźnie polodowcowej porozcinanej dolinkami rzecznymi, między dolinami
Nysy Kłodzkiej i Odry. Równiny wodnolodowcowe oraz ostańce denudacyjne zbudowane
z osadów plioceńskiej sieci rzecznej i iłów mioceńskich, urozmaicają zespoły wydm
dochodzących do 15 m wysokości, a także bezodpływowe zagłębienia, w których zlokalizowane
są bory bagienne i torfowiska. Większa część ostoi jest zalesiona, głównie lasami o charakterze
gospodarczym, wśród których zachowały się liczne fragmenty lasów o charakterze rodzimym.
Wśród lasów występują duże kompleksy stawów z charakterystycznymi dla tych ekosystemów
zespołami roślinności i fauny wodno-błotnej. Większe kompleksy zbiorowisk łąkowych występują
w dolinach rzecznych, w tym Ścinawy Niemodlińskiej i Wytoki oraz ich dopływów. Obszar
stanowi część dużego zwartego kompleksu leśnego, którego część zachodnia, proponowana do
ochrony jako ostoja siedliskowa, charakteryzuje się bardzo dużą różnorodnością siedliskową, od
siedlisk suchych na wydmach do skrajnie wilgotnych torfowisk i stawów. Mozaikowaty charakter
siedlisk oraz silne związki funkcjonalno-przestrzenne między nimi uzasadniają objęcie ochroną
większego obszaru niż zespołu chronionych dyrektywą UE siedlisk przyrodniczych. Jednocześnie
charakter zagospodarowania oraz liczne strefy nieciągłości występujących siedlisk decydują
o konieczności delimitacji ostoi w pięciu podobszarach, nie połączonych ze sobą przestrzennie.
OSO ,,Grądy odrzańskie’’ (PLB020002)
Na terenie Gminy Dąbrowa oprócz obszaru SOO ,,Bory Niemodlińskie’’, znajduje się specjalny
obszar ochrony siedlisk OSO ,,Grądy odrzańskie’’ (PLB020002). Obszar o powierzchni 20906,62
ha przebiega przez województwo opolskie (gminy: Skarbimierz, Brzeg, Dobrzeń Wielki,
Dąbrowa, Lubsza, Popielów, Lewin Brzeski) oraz województwo dolnośląskie (gminy: JelczLaskowice, Oława gm. wiejska, Oława gm. miejska, Czernica, Siechnice).
Obszar specjalnej ochrony ptaków Grądy Odrzańskie leży w regionie biogeograficznym
kontynentalnym w Środkowej Europie. Zlokalizowany jest głównie na terenach leśnych
i użytkowanych rolniczo. Rozciąga się wzdłuż doliny Odry, na 70-cio kilometrowym odcinku
między Narokiem a Wrocławiem. Zasięg granic obszaru obejmuje częściowo tereny województwa
opolskiego i dolnośląskiego. Południowo-wschodnia część ostoi leżąca w województwie opolskim
i rozciąga się węższym pasem na terenie dwóch powiatów: opolskiego i brzeskiego. Najbardziej
wysunięta na południe cześć ostoi leży w powiecie opolskim, na terenie południowej części gmin:
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Popielów i Dobrzeń Wielki, oraz północnych obrzeżach gminy Dąbrowa. Na obszarze powiatu
brzeskiego ostoja położona jest w zasięgu terytorialnym gminy Lubsza, obrębu wiejskiego gminy
Lewin Brzeski, gminy Brzeg i Skarbimierz. Pozostała część obszaru położona w województwie
dolnośląskim rozciąga się w na terenie powiatu oławskiego, wrocławskiego i miasta Wrocław.
W powiecie oławskim ostoja leży w południowym zasięgu gminy miejsko-wiejskiej JelczLaskowice, oraz w północnej części gminy wiejskiej i miejskiej Oława. Na terenie powiatu
wrocławskiego ostoja położona jest w północno-wschodniej części gminy miejsko-wiejskiej
Siechnice oraz wzdłuż południowej granicy gminy Czernica. Najbardziej wysunięty na północ
fragment obszaru wkracza na teren powiatu i gminy Wrocław. Obszar położony jest na terenie
depresji śląsko - opolskiej, północna część obszaru leży w obrębie monokliny przedsudeckiej.
Od zachodu graniczy ze strefą uskoków trzeciorzędowych środkowej Odry. Z kolei od południa
wkracza w zasięg wychodni podłoża przedtrzeciorzędowego. Obszar ostoi położony jest w zasięgu
I-rzędowej zlewni rzeki Odry, oraz w II-rzędowej zlewni Odry i Nysy Kłodzkiej, rzekami IIIrzędowej zlewni są Odra i Nysa Kłodzka, Widawa i Stobrawa. Większymi dopływami Odry
płynącymi na obszarze ostoi są następujące rzeki: Oława, Smortawa, Dopływ z Kotowic, Kanał
Zakrzowski, Krzywula, Piskorna, Żydówka, Brzezina, Bystrzycki Kanał, Młynówka Jelecka,
Otocznica, Polderowski. Na terenie ostoi występuje wiele mniejszych cieków oraz rowów
melioracyjnych tworzących dość gęstą sieć.
Stobrawski Park Krajobrazowy
Stobrawski Park Krajobrazowy utworzono na podstawie Rozporządzenia Wojewody Opolskiego
Nr P/11/99 z dnia 28 września 1999 roku (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 38 poz. 255). Całkowita
powierzchnia parku wynosi 52637 ha. Obejmuje teren dwunastu gmin: Dobrzenia Wielkiego,
Dąbrowy, Kluczborka, Lasowic Wielkich, Lewina Brzeskiego, Lubszy, Łubnian, Murowa, Pokoju,
Popielowa, Świerczowa i Wołczyna. Na terenie gminy Dąbrowa zlokalizowana jest niewielka
część parku obejmująca kompleks leśny w dolinie Odry w okolicach Ostrowa Narockiego.
Najcenniejsze przyrodniczo fragmenty parku znajdują się w dolinach rzek: Odry, Stobrawy
i Budkowiczanki. Ich unikatowość związana jest z okresowymi zalewami.
Na terenie parku stwierdzono występowanie 49 gatunków roślin prawnie chronionych, 16
gatunków z Polskiej czerwonej listy oraz około 130 gatunków rzadkich. Do najciekawszych
należą: długosz królewski, rosiczka okrągłolistna, wawrzynek wilcze łyko, lilia złotogłów,
mysiurek maleńki, lindernia mułowa, 7 gatunków z rodziny storczykowatych (m. in. kukułka
Fuchsa i kruszczyk siny) oraz rośliny wodne. W starorzeczach w dolinie Odry rośnie kotewka
orzech wodny, której liście tworzą na powierzchni wody charakterystyczne rozety oraz wodna
paproć – salwinia pływająca. Spośród roślin chronionych i rzadkich 13 gatunków znajduje się na
„Liście roślin zagrożonych w Polsce”, a trzy z nich (salwinia pływająca, kotewka orzech wodny
i lindernia mułowa) zostały umieszczone na liście roślin chronionych w Europie Konwencją
Berneńską. Pięć gatunków znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin.
Teren parku krajobrazowego również pod względem faunistycznym zdecydowanie wyróżnia się
spośród innych cennych przyrodniczo obszarów województwa opolskiego. Do rozrodu przystępuje
tu około 250 chronionych gatunków zwierząt (w tym 165 gatunków ptaków). Wśród nich jest 47
gatunków z krajowych czerwonych list oraz 18 gatunków bliskich zagrożenia w swoim globalnym
zasięgu. Duże znaczenie dla zachowania bogactwa fauny parku mają lasy liściaste położone na
terenie doliny Odry i Nysy Kłodzkiej oraz w pobliżu stawów rybnych. Są one miejscem
występowania wielu gatunków zwierząt, które gdzie indziej stają się coraz rzadsze. Należą do nich
kania czarna i ruda (symbol parku), orlik krzykliwy, dzięcioł średni, muchołówka białoszyja i mała
oraz koszatka. Na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego znajdują się obecnie cztery
rezerwaty przyrody, 8 użytków ekologicznych, jeden zespół przyrodniczo-krajobrazowy oraz 53
pomniki przyrody. W ramach obszarów chronionych Natura 2000 wyznaczono Obszar Specjalnej
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Ochrony Ptaków Grądy Odrzańskie (m.in. przebiegający przez obszar Gminy Dąbrowa) oraz
Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Lasy Barucickie i Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą.
Rezerwat przyrody ,,Prądy’’
Rezerwat przyrody „Prądy” utworzono z inicjatywy Nadleśnictwa Opole na mocy Rozporządzenia
Wojewody Opolskiego Nr P/11//2001 z dnia 19 lipca 2001 roku. Obejmuje on 36,77 ha bagien
i lasów, położonych w pobliżu miejscowości Prądy na terenie Gminy Dąbrowa.
Klasyfikowany jest jako rezerwat torfowiskowy, a celem ochrony jest zachowanie ze względów
naukowych i dydaktycznych, a także pełnione funkcje retencyjne dobrze wykształconych
torfowisk wysokich, będących unikatowym zbiorowiskiem w skali Borów Niemodlińskich.
Na terenie rezerwatu występuje podlegająca ochronie ścisłej rosiczka okrągłolistna Drosera
rotundifolia. Ta niezwykła roślina niedobory azotu występujące na torfowisku uzupełnia chwytając
i trawiąc drobne owady. Na terenie rezerwatu występuje jedno chronione siedlisko przyrodnicze:
sosnowy bór bagienny (Vaccinio uliginosi-Pinetum), oraz fragmentarycznie torfowisko wysokie
z roślinnością torfotwórczą (Sphagnetalia magellanici, Rhynchosporion albae).
Flora rezerwatu obejmuje gatunki charakterystyczne dla boru bagiennego z panującą sosną
zwyczajną i brzozą omszoną, oraz charakterystyczne gatunki torfowisk wysokich jak: przygiełka
biała Rhynchospora alba, turzyca nitkowata Carex lasiocarpa, wełnianka wąskolistna Eriophorum
angustifolium, żurawina błotna Oxycoccus palustris, bagno zwyczajne Ledum palustre, borówka
bagienna Vaccinium uliginosum i rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia.
Pomniki przyrody ożywionej
Na terenie Gminy Dąbrowa, na podstawie Rozporządzenia Nr 0151/P/38/05 Wojewody
Opolskiego z dnia 26 października 2005r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz.
Woj. Op. Nr 72, poz. 2231), ochroną objęty został pomnik przyrody ożywionej w postaci
skupiska dwóch dębów szypułkowych rosnących w Karczowie (wiek – 250 lat, obwód pni – 538
i 574cm, wysokość – 26 i 27m.
Planowane rezerwaty przyrody
W planach objęcia ochroną przyrody na terenie Gminy Dąbrowa widnieje ustanowienie dwóch
rezerwatów przyrody: „Odra” i „Szakłak’’, zlokalizowanych nad rzeką Odrą, w obrębie przysiółka
Naroka – Ostrowa Narockiego. Rezerwat ,,Odra’’ objąłby ochroną 150-letnie drzewostany dębowe
z domieszką lipy, jaworu, klonu, graba i dębu oraz buka młodszych klas wieku, rosnące na typie
siedliskowym lasu łęgowego o łącznej powierzchni 14,28 ha.
Natomiast rezerwat ,,Szakłak’’ objąłby drzewostany będące 120-letnimi dębinami z domieszką
120-letniego świerka i buka oraz dębu, graba, buka, brzozy, olszy i topoli młodszych klas wieku,
rosnącymi na typie siedliskowym lasu wilgotnego z przejściami do lasu łęgowego.
Obecnie, w świetle zmian w koncepcjach ochrony przyrody (powolne odchodzenie od ściśle
konserwatorskich koncepcji ochrony przyrody na rzecz wielko powierzchniowej ochrony siedlisk),
wydaje się mało prawdopodobnym powrót do koncepcji rezerwatów „Odra” i „Szakłak”.
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Rys.2. Mapa obszaru Natura 2000 - SOO ,,Bory Niemodlińskie’’ (PLH160005)
Źródło: http:// natura2000.gdos.gov.pl
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Rys.3. Mapa obszaru Natura 2000 - OSO ,,Grądy odrzańskie’’ (PLB020002)
Źródło: http:// natura2000.gdos.gov.pl

Id: 2ABD653B-3D51-4977-BCA7-F4718EE3CD0B. Podpisany

Strona 44

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla GMINY DĄBROWA

Lasy
Gmina Dąbrowa charakteryzuje się znacznym, jak na jednostkę typowo rolniczą, zalesieniem.
Lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię 2931,25 ha i stanowią ok. 25,0 % powierzchni gminy
( stan na koniec 2017 r. wg danych GUS). Administracyjnie należą one do Nadleśnictwa Opole.
Zbiorowiska leśne w postaci większych powierzchniowo kompleksów występują przede
wszystkim w południowo – zachodniej i zachodniej części gminy (Bory Niemodlińskie),
w północno – zachodniej części gminy (w dolinie rzeki Odry na zachód od wsi Narok) oraz
w centralnej części gminy (na wschód od wsi Karczów w dolinach: Prószkówki, Bródka
i Chróścińskiej Strugi). Pozostałe zachowane fragmenty roślinności leśnej mają charakter tak
zwanych wysp leśnych i towarzyszą przede wszystkim dolinom mniejszych cieków wodnych.
Obecność terenów leśnych decyduje o charakterystycznej, urozmaiconej fizjonomii tutejszego
krajobrazu, tworząc swoistą mozaikę biocenotyczną, istotnie wpływającą na bioróżnorodność tego
terenu.
Do najcenniejszych i najlepiej zachowanych zespołów leśnych na terenie gminy Dąbrowa należą:
– Kompleks Borów Niemodlińskich w południowo – zachodniej części gminy.
– Łęg wiązowo – jesionowy w dolinie Odry w okolicach Ostrowa Narockiego.
Ponadto do cenniejszych kompleksów leśnych należą:
– zróżnicowany pod względem siedliskowym kompleks leśny zlokalizowany po obu stronach
drogi Narok – Skorogoszcz, na południe od projektowanego rezerwatu „Odra”. Jego część
zlokalizowaną na północ od wspomnianej drogi tworzy bór mieszany świeży. Poszczególne
oddziały i wydzielenia porasta w zasadzie jednolicie sosna. Jedynie w nielicznych
wydzieleniach pojawiają się inne gatunki np.: brzoza.
– kompleks leśny na wschód od wsi Karczów. Pod względem siedliskowym jest to las mieszany
wilgotny, a jedynie niektóre wydzielenia to las wilgotny. Porośnięty jest głównie przez dęby
oraz olsze.
– nadrzeczny łęg wierzbowy (Salicetum albo – fragilis) oraz nadrzeczny łęg topolowy
(Populetum albae). Jego niewielkie płaty występują głównie nad Odrą, w pewnym oddaleniu
od koryta rzeki, często w kompleksach łąk, leżących na polderze w dolinie Odry.
W strukturze gatunkowej drzew zdecydowanie dominuje sosna, stanowiąca blisko 3/4 powierzchni
wszystkich gatunków drzew, tj. 72,0%. Znaczny odsetek – 13% stanowią dęby.
Pozostałe gatunki drzew są nielicznie reprezentowane i stanowią odpowiednio: brzoza – 6,4%,
Olcha – 5,4%, świerk – 2,0%, buk – 0,8%, jesion – 0,2%, modrzew –0,1%.
Zasoby wodne
Wody powierzchniowe
Obszar Gminy Dąbrowa w całości należy do dorzecza Odry i jest odwadniany przez jej dopływy.
Ponadto na terenie gminy występują 3 główne zlewiska dopływów Odry:
– Nysy Kłodzkiej – reprezentowanej przez dorzecze Ścinawy Niemodlińskiej (zlewnie cieku
Borkowickiego i Wytoki) na zachód od wododzielnych wzniesień zlokalizowanych na zachód
od Dąbrowy,
– Dożyny (Krzywuli) – odwadniającej centralną część gminy,
– Prószkówki (Prószkowskiego Potoku) – odwadniającego wschodnią część gminy.
Głównym ciekiem powierzchniowym na terenie Gminy Dąbrowa jest rzeka Odra, przepływająca
z południowego – wschodu na północny – zachód. Bieg rzeki wyznacza jednocześnie północną
granicę gminy. W dnie doliny Odry występuje liczna sieć drobnych cieków, rowów
melioracyjnych oraz starorzecza, stanowiące pozostałość po silnie meandrującej niegdyś rzece.
Koryto rzeki jest niemal na całej długości obwałowane. Na terenie gminy Dąbrowa różnica
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poziomów w górnej części rzeki (Żelazna) i dolnym (Ostrów Narocki) wynosi około 6 metrów,
dlatego na rzece znajdują się jazy i śluzy umożliwiające jednostkom pływającym jej pokonanie.
Poza rzeką Odrą sieć hydrograficzną gminy Dąbrowa tworzą:
– Dożyna (Chróścicka Struga i Krzywula),
– Prószkówka (Prószkowski Potok),
– Bródek (Wel) – lewostronny dopływ Prószkówki,
– Ryjec,
– Ciek Borkowicki i Wytoka odwadniające południowo – zachodnią część gminy do Ścinawy
Niemodlińskiej (Wytoka) i Nysy Kłodzkiej (ciek Borkowicki),
– liczne mniejsze cieki i rowy melioracyjne.
Ponadto, w granicach obrębu Gminy Dąbrowa znajduje się 9 stawów hodowlanych o łącznej
powierzchni 368,93 ha. Są one zlokalizowane w zachodniej części obrębu: staw „Czarny” w oddz.
131f o pow. 11,80 ha; staw „Wołowski” w oddz. 136a o pow. 52,70 ha; staw „Kamaszka” w oddz.
138n o pow. 58,89 ha; staw „Książęcy” w oddz. 141a o pow. 42,90 ha; staw „Sangów” w oddz.
171d o pow. 157,98 ha; staw „Chłopski” w oddz. 175c o pow. 14,76 ha; staw „Teresa” w oddz.
176l o pow. 4,50 ha; staw „Młyński II” w oddz. 180a o pow. 19,30 ha; staw „Młyński I Albin”
w oddz. 136a o pow. 6,10 ha.
Wody podziemne
Według regionalizacji zwykłych wód podziemnych (Paczyński i inni, 1993) obszar gminy leży
w obrębie rejonu opolskiego, w subregionie triasu opolskiego regionu śląsko – krakowskiego.
Wody podziemne w obrębie gminy występują w utworach: czwartorzędowych, trzeciorzędowych,
kredy, triasu i permu. Zróżnicowana budowa geologiczna podłoża sprawia, że warunki
występowania i krążenia wód podziemnych są w tym rejonie bardzo skomplikowane.
Według Mapy obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) (Kleczkowski, 1990)
na terenie gminy Dąbrowa wyodrębniono trzy zbiorniki:
– GZWP nr 335 „Krapkowice – Strzelce Opolskie” – triasowy zbiornik szczelinowo – porowy,
zajmujący powierzchnię 2050 km² i posiadający szacunkowe zasoby dyspozycyjne
w wysokości 50 tys. m³/d. Średnia głębokość ujęć wynosi od 100 do 600m.
– GZWP nr 336 „Niecka Opolska” – górnokredowy zbiornik szczelinowo – porowy,
wyodrębniony w rejonie Opola spośród GZWP nr 333 i 335. Zajmuje powierzchnię 138 km²
i posiada szacunkowe zasoby dyspozycyjne w wysokości 20 tys. m³/d. Średnia głębokość ujęć
wynosi od 50 do 80 m. Zbiornik obejmuje wschodnie krańce gminy.
– GZWP nr 338 „Paczków – Niemodlin” – trzeciorzędowy zbiornik porowy, zajmujący ogółem
powierzchnię 735 km² i posiadający szacunkowe zasoby dyspozycyjne w wysokości 60 tys.
m³/d. Średnia głębokość ujęć wynosi od 80 do 150m. Zbiornik obejmuje południowo –
zachodnie krańce gminy.
Gleby
Na terenie gminy Dąbrowa przeważają gleby II – IVa klasy bonitacyjnej. Do najbardziej
przydatnych dla rolnictwa należą gleby brunatne właściwe, czarne ziemie właściwe wytworzone
z glin pylastych, pyłów ilastych całkowitych, iłów oraz miejscami podścielonych glinami lub
piaskami gliniastymi oraz mady brunatne średnie o składzie glin i pyłów. Są to gleby
o prawidłowych stosunkach powietrzno – wodnych zaliczone tu do II – IIIb, a lokalnie IVa klasy
bonitacyjnej. Tworzą one kompleksy pszenne bardzo dobre, pszenne dobre i lokalnie pszenno –
żytnie. Gleby te są przydatne dla uprawy wielu roślin zbożowych (pszenica, jęczmień),
okopowych (buraki cukrowe, kukurydza), przemysłowych (rzepak, słonecznik, len i chmiel) oraz
dla upraw sadowniczych.
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Osobną grupę tworzą gleby IVb – VI klasy bonitacyjnej, które są mało przydatne dla
intensywnego rolnictwa. Gleby te tworzą niewielkie płaty w obrębie najlepszych gleb oraz terenów
leśnych. Są to gleby brunatne wyługowane, czarne ziemie zdegradowane, gleby bielicowe
wytworzone z piasków słabogliniastych, podścielonych piaskami lub żwirami. Są to gleby
o obniżonej pojemności wodnej i podsiąkliwości oraz z poziomem wody gruntowej poniżej profilu
glebowego. Tworzą one kompleksy: żytni dobry i słaby i są odpowiednie pod uprawę ziemniaków,
żyta, owsa, gryki, itp. Trzecią kategorią gleb na terenie gminy Dąbrowa są gleby dolinne.
Użytkowane są głównie jako użytki zielone. Są to przede wszystkim mady i czarne ziemie
związane z utworami rzecznymi Odry i jej dopływów. Tworzą one bardzo dobre,
dobre i średnie kompleksy użytków zielonych. Udział gleb bardzo dobrych i dobrych gruntów
ornych, będących w II – III klasie bonitacyjnej wynosi 17,68 %. Gleby średnie IV klasy
bonitacyjnej to 44,85 % ogółu, zaś gleby słabe i bardzo słabe V i VI klasy bonitacyjnej stanowią aż
37,47 %. Natomiast udział użytków zielonych (sady, łąki i pastwiska) będących w II – III klasie
bonitacyjnej wynosi 43,62 %, w IV klasie – 44,24 % zaś najsłabsze V i VI klasy to 12,14 %.
Surowce naturalne
Na terenie gminy znajdują się udokumentowane złoża kopalin pospolitych: złoże surowców
ilastych ceramiki budowlanej „Dąbrowa Niemodlińska”, złoże iłów ceramicznych
„ Komprachcice” oraz złoże kruszywa naturalnego „Narok”.
Złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej „Dąbrowa Niemodlińska” położone jest na zachód
od wsi Dąbrowa. Złoże stanowią czwartorzędowe gliny zwałowe z okresu zlodowaceń
środkowopolskich o średniej miąższości 10,8 m. Występują one na powierzchni 6,5 ha pod
średnim nadkładem 2,7m. Złoże iłów ceramicznych „Komprachcice” położone jest na południowy
– wschód od wsi Mechnice. Serię złożową stanowią iły margliste. Złoże ma powierzchnię 27,4 ha
i miąższość 20,0 – 29,7m, średnio 28,5m. Złoże kruszywa naturalnego „Narok” położone jest na
zachód od wsi Narok. Złoże ma powierzchnię 0,02ha. Kopaliną są piaski i żwiry.
Klimat
Rejon Gminy Dąbrowa należy do najcieplejszych w Polsce i charakteryzuje się: przewagą
wpływów oceanicznych, mniejszymi od przeciętnych amplitudami temperatur, wczesną wiosną,
długim ciepłym latem, łagodną i krótką zimą oraz malejącymi opadami w kierunku centrum kraju.
Według pomiarów z lat 1951 – 1980, średnia temperatura roczna wynosi około 8,2 ºC, stycznia
(-1,9 ºC), a lipca 17,8 ºC. W skali roku średnia liczba dni przymrozkowych, to jest takich,
w których temperatura powietrza może wynieść 0 ºC, wynosi 86, dni mroźnych z ujemną
temperaturą powietrza w ciągu całej doby jest 29, zaś dni ciepłych z temperaturą minimalną
powyżej 0 ºC jest 250.
Suma rocznego opadu wynosi 600 – 700 mm, w tym półrocza chłodnego (listopad – kwiecień)
około 200 – 250 mm. Opady półrocza ciepłego (maj – październik) osiągają 400 – 450 mm.
Pierwszy śnieg pojawia się około połowy listopada, a ostatni na przełomie marca i kwietnia.
Pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio przez 45 – 65 dni. Jej grubość waha się w przedziale 15 –
20 cm. Okres występowania pokrywy śnieżnej przerywany jest częstymi odwilżami. W tym czasie
opad zimowy stanowi deszcz.
Na podstawie danych za lata 1951 – 1980, średnia liczba dni pogodnych (zachmurzenie ≤ 20 %)
w roku wynosi 41, a pochmurnych (zachmurzenie ≥ 80 %) 118 i jest jedną z najmniejszych
w Polsce. Mgła pojawia się średnio przez około 50dni w roku, zaś mgła całodzienna przez około
3 do 5 dni w roku. Usłonecznienie przekracza w roku 1400 godzin. Dni z burzą jest przeciętnie
około 20 w roku. Najczęstsze wiatry wieją z sektorów: północnego, zachodniego i południowego.
Stanowią około 70 % częstości wiatru. Ich średnia prędkość oscyluje w granicach 3,3 m/s.
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Okres wegetacyjny jest jednym z najdłuższych w Polsce i trwa średnio przez około 226 dni.
Początek robót polnych przypada na drugą dekadę marca. Reasumując, warunki klimatyczne
panujące na terenie gminy są bardzo korzystne, sprzyjają rozwojowi rolnictwa oraz pozwalają na
osiąganie wysokiego komfortu osiedlania.
Powietrze atmosferyczne
Stan czystości powietrza jest jednym ze zmiennych stanów środowiska i zależy głównie od emisji
zanieczyszczeń do powietrza oraz lokalnych warunków rozprzestrzeniania się tych
zanieczyszczeń. Oceny i obserwacji zmian dokonuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Podstawę klasyfikacji stref zgodnie z art. 89
ww. ustawy stanowiły dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz poziomy dopuszczalne
powiększone o margines tolerancji z dozwolonymi przypadkami przekroczeń, poziomy docelowe
oraz poziomy celów długoterminowych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin,
określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012, poz. 1031 z późn. zm.) oraz Ustawy
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017. poz.519 z późn. zm.).
W 2017 r. klasyfikację stref przeprowadzono w oparciu o następujące założenia:
– klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest wymagane
prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza,
– klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową; należy określić obszary
przekroczeń oraz dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jest opracowanie
programu ochrony powietrza POP,
Tab.9. Klasy strefy opolskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia. Stan na 31.12.2017 r.
SO2

NO2

CO

C6H6

PM10

Pb

As

Cd

Ni

A

A

A

A

C

A

A

A

A

B(a)P PM2,5*
C

O3**

C

A

* - wg poziomu dopuszczalnego
** - wg poziomu docelowego
Źródło: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu
Tab.10. Klasy strefy opolskiej poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej
z uwzględnieniem kryteriów w celu ochrony roślin. Stan na 31.12. 2017 r.
Symbol klasy strefy opolskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń
SO2
A

NOx
A

O3*
A

* - wg poziomu docelowego
Źródło: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu
Na podstawie „Oceny jakości powietrza za 2017 rok w województwie opolskim’’ obszar Gminy
Dąbrowa w ramach „strefy opolskiej” został zakwalifikowany: wg kryterium ochrony zdrowia do
klasy A ze względu na poziom SO2, NO2, CO, C6H6, Pb, As, Cd, Ni, O3. Do klasy C z powodu
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przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji zaliczono: PM10, B(a)P, PM2,5. Natomiast wg
kryterium ochrony roślin obszar Gminy Dąbrowa w ramach „strefy opolskiej” został
zakwalifikowany: do klasy A ze względu na poziom SO2, NOx, oraz O3.
Emisja niska (powierzchniowa)
Niska emisja na terenie Gminy Dąbrowa związana jest z indywidualnymi środkami
ciepłowniczymi w gospodarstwach domowych, które w przeważającej ilości wykorzystują jako
źródło energii węgiel kamienny, często gorszego gatunku. Spala się w nich także różnego rodzaju
materiały odpadowe, w tym odpady komunalne, które mogą być źródłem emisji dioksyn, ponieważ
proces spalania jest niepełny i zachodzi w niższych temperaturach. Głównymi zanieczyszczeniami
powietrza są dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla i pył.
Emisja z działalności gospodarczej (punktowa)
Źródło emisji zanieczyszczeń do powietrza stanowi działalność przedsiębiorstw produkcyjnych
i usługowych funkcjonujących na terenie Gminy Dąbrowa.
Emisja komunikacyjna (liniowa)
Kolejnym czynnikiem decydującym o stanie jakości powietrza jest emisja komunikacyjna, której
największe stężenia lokują się wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. Zanieczyszczenia
komunikacyjne (tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, pyły z metalami ciężkimi)
pogarszają jakość powietrza atmosferycznego oraz wpływają na wzrost stężenia ozonu
w troposferze. Ponadto mniejsze znaczenie ma również zapylenie powstające na skutek zużywania
się podzespołów pojazdów np. ścierania się opon czy klocków hamulcowych oraz zużywania się
nawierzchni dróg.
Hałas
Ogólnie hałas można podzielić na: komunikacyjny (drogowy, kolejowy, lotniczy) oraz
przemysłowy.
Hałas komunikacyjny drogowy
Hałas drogowy jest najpowszechniejszym i najbardziej uciążliwym źródłem hałasu. Koncentruje
się wzdłuż szlaków komunikacyjnych tak, więc ma charakter liniowy. Na poziom tego hałasu
wpływ ma przede wszystkim natężenie ruchu, złożoność układu drogowego, a także stan
nawierzchni dróg. Przez teren gminy przebiegają będące źródłami hałasu drogowego: autostrada
A-4, drogi krajowe i wojewódzkie oraz drogi powiatowe i gminne, łączące Gminę Dąbrowa
z innymi ośrodkami.
Hałas komunikacyjny kolejowy
Hałas kolejowy odgrywa zdecydowanie mniej znaczącą rolę od hałasu drogowego. Przez Gminę
Dąbrowa przebiega zelektryfikowana linia Nr 132 relacji: Bytom – Katowice – Opole – Wrocław.
Zagrożenie hałasem z transportu kolejowego ma charakter liniowy i jest odczuwalne
w najbliższym otoczeniu torowisk. W odległości 5 m od torów ekwiwalentny poziom hałasu
wynosi 60 dB(A) w porze dziennej i 53 dB(A) w porze nocnej.
Hałas przemysłowy
Hałas przemysłowy generowany jest przez zakłady produkcyjne i usługowe. Obejmuje dźwięki
emitowane przez maszyny i urządzenia, procesy technologiczne, a także instalacje i wyposażenie
małych zakładów rzemieślniczych i usługowych. Do tego rodzaju hałasu zalicza się także dźwięki
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emitowane przez urządzenia obiektów handlowych np.: wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne.
Hałas ten ma charakter lokalny i występuje głównie na terenach sąsiadujących z zakładami
przemysłowymi. Poziom hałasu jest kształtowany indywidualnie dla każdego obiektu i zależy od
wykorzystywanych maszyn i urządzeń, zastosowanej izolacji hal produkcyjnych oraz
prowadzonych procesów technologicznych. Pomiar hałasu przemysłowego nie jest prowadzony
systematycznie ani regularnie, zazwyczaj jest przeprowadzany w skutek interwencji. Wytypowanie
zakładów niekorzystnie oddziaływujących na klimat akustyczny należy do zadań WIOŚ. Zakres
planowanych kontroli oraz wyniki przeprowadzonych kontroli są zawarte w raportach WIOŚ.
Na terenie Gminy Dąbrowa nie były prowadzone pomiary emisji hałasu przemysłowego. Pomiary
hałasu wykonywane są na obszarze województwa opolskiego przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w razie ewentualnych skarg mieszkańców lub zgodnie z przyjętym planem
kontroli zakładów. Na terenie Gminy Dąbrowa nie ma zakładów, które posiadają decyzje
ustalające dopuszczalną emisje hałasu.

4.6. Podmioty gospodarcze
Na koniec 2017 r. na terenie Gminy Dąbrowa było 782 podmiotów gospodarki narodowej
zarejestrowanych w rejestrze REGON. Sektor publiczny stanowił 24 jednostki. Sektor prywatny
objął 756 jednostek, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (635), spółki
handlowe (49), spółdzielnie (1), fundacje (1), stowarzyszenia i organizacje społeczne (13).
Tab.11. Podmioty gospodarki narodowej Gminy Dąbrowa w latach
w rejestrze REGON. Stan na 31.XI.
Podmioty gospodarki narodowej
2012
2013
2014
w rejestrze REGON
podmioty gospodarki narodowej
856
918
942
ogółem
sektor publiczny - ogółem
26
26
26
sektor publiczny - jednostki prawa
23
23
23
budżetowego
sektor prywatny - ogółem
830
892
916
sektor prywatny - osoby fizyczne
695
756
777
prowadzące działalność gospod.
sektor prywatny - spółki handlowe
52
54
56
sektor prywatny - spółki handlowe
14
13
14
z udziałem kapitału zagranicznego
sektor prywatny - spółdzielnie
1
1
1
sektor prywatny - fundacje
2
2
1
sektor prywatny - stowarzyszenia i
13
12
14
organizacje społeczne
*-stan po zmianie granic administracyjnych Gminy Dąbrowa

2012 –2017 zarejestrowane
2015

2016

2017*

924

933

782

25

26

24

22

22

20

897

900

756

753

757

635

61

59

49

13

13

6

1
1

1
1

1
1

15

16

13

Źródło: Roczniki Statystyczne GUS za lata 2012 – 2018

4.7. Charakterystyka infrastruktury komunalnej
Zaopatrzenie w wodę
Gmina Dąbrowa jest w pełni zwodociągowana. Stopień zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy
jest wysoki i 100 % wynosi (wg GUS na koniec 2017 r.). Generalnie wszystkie miejscowości
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w Gminie Dąbrowa zaopatrywane są w wodę z ujęć zlokalizowanych na terenie gminy Prószków.
Jako alternatywne źródło dostaw wody służy ujęcie w Dąbrowie. W 2017 r. na terenie Gminy
Dąbrowa zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 mieszkańca wyniosło ok.
37,5m3 .
Gospodarka ściekowa
Stopień skanalizowania Gminy Dąbrowa jest wysoki i wynosi (wg GUS na koniec 2017 r.)
ok.70%. Z kanalizacji sanitarnej korzysta obecnie około 5 742 ludności Gminy.
Obecnie na terenie gminy Dąbrowa sieć kanalizacyjną posiadają miejscowości: Chróścina,
Ciepielowice, Dąbrowa, Karczów, Mechnice, Żelazna. Na terenie Gminy Dąbrowa nie funkcjonuje
czyszczalnia ścieków, płynne nieczystości odprowadzane są siecią do oczyszczalni w Opolu. Na
terenach gminy, na których nie funkcjonuje kanalizacja sieciowa, gospodarka ściekowa opiera się
na oczyszczalniach przydomowych oraz na przejściowym gromadzeniu ścieków w zbiornikach
wybieralnych i wywożeniu ich do oczyszczalni ścieków w Opolu.
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach zaczął funkcjonować
od 1 lipca 2013 r. Gminy pobierają opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają
świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
W celu wypełnienia ww. obowiązków gmina może przeprowadzać przetargi na odbieranie lub
odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i mogą zostać
podpisane umowy pomiędzy gminą, a przedsiębiorcami. Ponadto prowadzona musi być także
kampania edukacyjno-informacyjna, mająca na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości
z obowiązującymi przepisami. Najważniejszą zmianą w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach jest zmiana sposobu finansowania gospodarki odpadami. Opłaty za gospodarowanie
odpadami właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy. Na terenie Gminy
Dąbrowa nie istnieje żadne czynne składowisko odpadów komunalnych -odpady wywożone są
przede wszystkim na Składowisko Odpadów w Opolu. Masa zebranych odpadów komunalnych w
gminie wykazuje tendencję wzrostową. Na koniec 2017 r. z terenu Gminy Dąbrowa zebrano
ogółem 2 408,20 ton odpadów .

5. ELEMENTY SYSTEMU ENERGETYCZNEGO I TRANSPORTOWEGO
DO WYKORZYSTANIA W OPRACOWANYM PLANIE
ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA
GAZOWE
Zaopatrzenie w energię jest jednym z podstawowych czynników niezbędnych dla egzystencji
ludności, jednak wydobycie paliw i produkcja energii stanowi jeden z najbardziej niekorzystnych
rodzajów oddziaływania na środowisko. Jest to wynikiem zarówno ogromnej ilości użytkowanej
energii, jak i istoty przemian energetycznych, którym energia musi być poddawana w celu
dostosowania do potrzeb odbiorców.
Gmina Dąbrowa, podobnie jak wiele innych gmin w regionie i kraju, boryka się z szeregiem
problemów technicznych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych we wszystkich
dziedzinach jej funkcjonowania. Jedną z najistotniejszych dziedzin jej funkcjonowania jest
gospodarka energetyczna, czyli zagadnienia związane z zaopatrzeniem w energię, jej
użytkowaniem i gospodarowaniem w celu zapewnienia bezpieczeństwa i równości dostępu do
zasobów.
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W poniższych punktach dokonano opisu systemów energetycznych i transportowego Gminy
Dąbrowa, które zawierają elementy mogące być wykorzystane przy sporządzeniu planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz paliw gazowych dla Gminy Dąbrowa.

5.1. System elektroenergetyczny
Przez teren Gminy Dąbrowa przebiega:
– przesyłowa sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia (linie 400 kV, 220 kV), będąca
w zarządzie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE S.A.),
– dystrybucyjna sieć elektroenergetyczna wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia (linie 110
kV, SN, nN, stacje transformatorowe GPZ 110/15 kV oraz 15/0,4 kV), będącą w zarządzie
firmy TAURON –DYSTRYBUCJA S.A., Oddział w Opolu.
Na obszarze Gminy Dąbrowa w zakresie sieci przesyłowych w zarządzie PSE S.A., znajdują się
elektroenergetyczne linie najwyższych napięć, takie jak:
– 2-torowa 400 kV o torach: Dobrzeń – Pasikurowice oraz Dobrzeń – Trębaczew (długość linii
w obrębie gminy 1,6 km, przewody fazowe 2 x 525 mm2),
– 2-torowa 400 kV o torach: Dobrzeń – Wielopole oraz Dobrzeń – Albrechtice (długość linii
w obrębie gminy 15,0 km, przewody fazowe 2 x 525 mm2),
– 1-torowa 220 kV: Groszowice – Ząbkowice (długość linii w obrębie gminy 3,4 km, przewody
fazowe 2 x 525 mm2).
W sąsiedztwie Gminy Dąbrowa zlokalizowana jest również stacja systemowa 400/110 kV
Dobrzeń, zlokalizowana przy elektrowni Opole. Zasilają ją 4 linie 400 kV biegnące od stacji:
Trębaczew, Pasikurowice, Albrechtice i Wielopole.
Zgodnie z projektem ,,Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego
zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016 – 2025’’, PSE S.A. w obrębie i sąsiedztwie
Gminy Dąbrowa planuje poniższe zamierzenia inwestycyjne z horyzontem czasowym do 2020 r.:
– rozbudowa stacji 400/110 kV Dobrzeń ,
– rozbudowa rozdzielni 110 kV stacji 400/110 kV Dobrzeń.
W zakresie sieci dystrybucyjnej, przez teren Gminy Dąbrowa przebiegają dwie dwutorowe
napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV będące na majątku TAURON –DYSTRYBUCJA
S.A. o torach:
– Groszowice – Gracze oraz Groszowice – Hermanowice o przekroju przewodów fazowych 300
mm2. Długość linii na terenie gminy wynosi 12 507,3 m. Linia zmodernizowana w 2014 r.,
– Dobrzeń – Hermanowice oraz Dobrzeń – Siołkowice o przekroju przewodów roboczych 240
mm2. Długość linii na terenie Gminy wynosi 12 507,3 m. Stan techniczny linii dobry.
Na terenie Gminy Dąbrowa nie ma zlokalizowanych stacji WN/SN. Odbiorcy Gminy Dąbrowa
zasilani są w energię elektryczną ze stacji GPZ 110/15 kV Sudecka (Opole), GPZ 110/15 kV
Zakrzów (Opole), GPZ 110/15 kV Tułowice oraz GPZ 110/15 kV Bierkowice, będących
w zarządzaniu firmy TAURON –DYSTRYBUCJA S.A.
Parametry stacji zasilających Gminę Dobrawa zawarto w poniższej tabeli.
Tab.12. Parametry techniczne źródeł zasilania w energie elektryczną Gminy Dąbrowa
Nazwa stacji
i symbol

Moc
[MVA]

Napięcie
w stacji
[kV/kV]

Sudecka SUD

TR1 – 25
TR2 – 25

110/15
110/15

Układ
rozdzielni

Sumaryczne
obciążenie
[MW]

Rezerwa mocy
w transformatorach
[ MW]

H–4

14

10
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Zakrzów ZAK

TR1 – 25
TR2 – 25

110/15
110/15

H–4

14

10

Tułowice TUŁ

TR1 – 10*
TR2 – 16

110/15
110/15

H–2

6

9

Bierkowice BIER

TR1 – 25
TR2 – 25

110/15
110/15

H–5

11

13

Źródło: TAURON –DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Opolu
Na terenie Gminy Dąbrowa brak lokalizacji rozdzielni WN i SN. Sieć średniego napięcia
stanowią linie napowietrzne oraz kablowe. Sieć napowietrzna o przekrojach: 25 mm2, 35 mm2,
50 mm2 oraz 70 mm2 stanowi ok.89% całej sieci średniego napięcia na terenie gminy, a sieć
kablowa (70 mm2, 120 mm2) ok. 11 % całej sieci średniego napięcia na terenie gminy.
Stan techniczny linii 15kV na terenie Gminy Dąbrowa jest dobry. Modernizacji wymagają ciągi
napowietrzne 15kV relacji: odgałęzienie do stacji Narok Folwark, Prądy Wieś – słup nr 69,
Zakrzów - Niemodlin. W sieci 15 kV istnieją rezerwy mocy.
Na terenie Gminy Dąbrowa znajdują się stacje transformatorowe 15/0,4 kV w zarządzie firmy
TAURON –DYSTRYBUCJA S.A., o łącznej mocy zainstalowanych transformatorów na poziomie
ok. 12485 kVA. Wyeksploatowane transformatory 15/0,4 kV wymieniane są na bieżąco.
Obciążenie transformatorów wynosi ok. 3567 kVA (ok. 29%) , co oznacza, iż w stacjach 15/0,4 kV
tkwią rezerwy do wykorzystania dla potencjalnych odbiorców na poziomie ok.8918 kVA (ok.71%).
Ponadto na terenie Gminy Dąbrowa zlokalizowane są stacje transformatorowe SN/nN, stanowiące
własność odbiorców (stacje abonenckie). Obciążenie transformatorów stacji abonenckich wynosi
ok. 352 kVA.
Stan techniczny linii niskiego napięcia 0,4 kV na terenie Gminy Dąbrowa jest dobry. Modernizacji
wymaga sieć w miejscowości Siedliska.
Oprócz sieci elektroenergetycznej wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia, będącej
w zarządzie firmy TAURON – DYSTRYBUCJA S.A., na terenie Gminy Dąbrowa sieć średniego
napięcia posiada także przedsiębiorstwo PKP ENERGETYKA S.A.
Stan techniczny sieci oraz pewność zasilania na terenie Gminy Dąbrowa jest zadowalający.
W sieci zasilającej odbiorców w gminie istnieją rezerwy mocy. Dopuszczalne obciążenia prądowe
długotrwałe w ciągach głównych SN w stanie pracy normalnej są zachowane. Bezpieczeństwo
dostaw energii jest wysokie ze względu na zasilanie Gminy Dąbrowa liniami SN, wyprowadzonymi
z czterech stacji GPZ 110/15 kV. Na terenie całej gminy występują rezerwy zasilania w energię
elektryczną. Wzmocnienia zasilania wymagać będą tereny stref aktywności gospodarczej, w tym
m.in. tereny przy węźle autostradowym Prądy.

5.2. System ciepłowniczy
Na terenie Gminy Dąbrowa nie występuje scentralizowany system ciepłowniczy.
Potrzeby cieplne odbiorców z terenu Gminy Dąbrowa zaspakajane są przez:
– lokalne kotłownie, zasilające odbiorców instytucjonalnych oraz przemysłowych i usługowych,
– indywidualne źródła zasilające odbiorców gospodarstw domowych.
Kotłownie lokalne zasilają bezpośrednio instalacje centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej
wody użytkowej (c.w.u.), wentylacji oraz technologii obiektów: mieszkalnych, użyteczności
publicznej oraz obiektów usługowych i przemysłowych. Najczęściej paliwem do wytworzonej
energii cieplnej jest gaz ziemny, olej opałowy oraz węgiel kamienny. W poniższych tabelach
przedstawiono zużycie paliw kotłowni lokalnych w zakresie źródeł ciepła jednostek
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organizacyjnych oraz podmiotów gospodarczych i instytucji, uzyskanych w drodze
przeprowadzonej ankietyzacji. Ankietyzacja została przeprowadzona przed zmianą granic
administracyjnych Gminy Dąbrowa i zawiera dane odnośnie roku kontrolnego 2013.
Tab.13. Źródła ciepła jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa, które poddały się ankietyzacji.
Stan na koniec 2013 r.
l.p.
1.
2.

Nazwa placówki
Urząd Gminy Dąbrowa
( w tym GZEASiP, GOKiR)
Ośrodek Pomocy Społecznej;
Gminna Biblioteka Publiczna

Publiczne Gimnazjum
w Żelaznej
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Naroku
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Sławicach*
Publiczne Przedszkole
w Dąbrowie
Publiczne Przedszkole
w Chróścinie
Publiczne Przedszkole
w Karczowie
Publiczne Przedszkole
w Naroku

Narok ul. Odrzańska 2
49-120 Dąbrowa

Węgiel kamienny – 3,8 Mg
Olej opałowy – 3 150 l
Drewno – 2 m3

Prądy ul. Niemodlińska 54
49-120 Dąbrowa

Energia elektryczna –
6648 kWh

Sławice ul. Stawowa 2
49-120 Dąbrowa

Energia elektryczna –
7745 kWh

Żelazna, ul. Warszawska 1
49-120 Dąbrowa

Węgiel kamienny – 6,0 Mg

Zespół Szkół w Dąbrowie

4.

Zespół Szkół w Chróścinie

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Rodzaj /Zużycie paliwa
[Mg/l//kWh/ m3]

Dąbrowa ul. Ks. prof. J.
Sztonyka 56,49-120 Dąbrowa
Dąbrowa ul. Powstańców Śl. 2
49-120 Dąbrowa
Dąbrowa ul. Szkolna 9
49-120 Dąbrowa
Chróścina ul. Niemodlińska 8d
46-073 Chróścina
Żelazna ul. Opolska 37
49-120 Dąbrowa
Narok ul. Szkolna 19
49-120 Dąbrowa
Sławice ul. Opolska 34
49-120 Dąbrowa
Dąbrowa ul. Karczowska 7
49-120 Dąbrowa
Chróścina ul. Kościelna 19
46-073 Chróścina
Karczów ul. Dąbrowska 5
49-120 Dąbrowa

3.

5.

Lokalizacja

Publiczne Przedszkole
w Dąbrowie Oddział
Zamiejscowy w Prądach
Publiczne Przedszkole
w Sławicach*
Publiczne Przedszkole
w Sławicach Oddział
zamiejscowy w Żelaznej

Chróścina ul. Niemodlińska 8
46-073 Chróścina
Karczów ul. Szkolna 2
Filia biblioteczna w Karczowie
49-120 Dąbrowa
Żelazna ul. Opolska 58
Filia biblioteczna w Żelaznej
49-120 Dąbrowa
Chróścina ul. Niemodlińska 69
Świetlica wiejska w Chróścinie
46-073 Chróścina
Narok ul. Wiejska 6
Świetlica wiejska w Naroku
49-120 Dąbrowa
Świetlica wiejska w Nowej
Nowa Jamka ul. Kwiatowa 25
Jamce
49-120 Dąbrowa
Świetlica wiejska
Ciepielowice ul. Długa 18a
w Ciepielowicach
49-120 Dąbrowa
Filia biblioteczna w Chróścinie

Olej opałowy – 12 000 l
Olej opałowy – 6 000 l
Olej opałowy – 18 000 l
Olej opałowy – 11 965 l
Biomasa (pelet) – 24,0 Mg
Olej opałowy – 6 000 l
Olej opałowy – 7 500 l
Olej opałowy – 5 500 l
Węgiel kamienny – 4,0 Mg
Olej opałowy – 7 000 l
Węgiel kamienny – 2,5 Mg

Energia elektryczna –
5840 kWh
Energia elektryczna –
4278 kWh
Energia elektryczna –
4498 kWh
Energia elektryczna –
24 235 kWh
Energia elektryczna –
23 449 kWh
Węgiel kamienny – 1,5 Mg
Energia elektryczna –
11 253 kWh
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22.
23.
24.

Świetlica wiejska w Karczowie
Świetlica wiejska
w Mechnicach
Świetlica wiejska
w Niewodnikach

25.

Świetlica wiejska w Prądach

26.

Świetlica wiejska w Siedliskach

27.

Świetlica wiejska w
Skarbiszowie

28.

Świetlica wiejska w Lipowej

29.

Świetlica wiejska w Żelaznej

30.

Świetlica wiejska we
Wrzoskach*

31.

OSP Chróścina

32.

OSP Dąbrowa

33.

OSP Wrzoski *

34.

OSP Sławice *

35.

OSP Narok

36.

OSP Żelazna

Karczów ul. Szkolna 2
49-120 Dąbrowa
Mechnice ul. Niemodlińska 61
49-120 Dąbrowa
Niewodniki ul. Opolska 31
61 49-120 Dąbrowa
Prądy ul. Sportowa 18
49-120 Dąbrowa
Siedliska ul. Kasztanowa 7
49-120 Dąbrowa
Skarbiszów ul. Opolska 52
49-120 Dąbrowa
Skarbiszów ul. Opolska 52
49-120 Dąbrowa
Żelazna ul. Opolska 58
49-120 Dąbrowa
Wrzoski ul. Wrocławska 8
49-120 Dąbrowa
Chróścina ul. Niemodlińska 69
46-073 Chróścina
Dąbrowa ul. Ks. prof. J.
Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa
Wrzoski ul. Wrocławska 8
49-120 Dąbrowa
Sławice ul. Strażacka 13
49-120 Dąbrowa
Narok, ul. Wiejska 6
49-120 Dąbrowa
Żelazna ul. Boczna 17 a
49-120 Dąbrowa

Energia elektryczna –
23 170 kWh
Węgiel kamienny – 8,0 Mg
Energia elektryczna – 10 822
kWh. Gaz płynny 2 000 l
Energia elektryczna –
10 367 kWh. Drewno – 2 m3
Węgiel kamienny 1,0 Mg
Energia elektr.– 4 504 kWh.
Węgiel kamienny 2,5 Mg
Energia elektr.– 4 504 kWh.
Węgiel kamienny 2,5 Mg
Energia elektryczna –
8 966 kWh
Energia elektryczna –
24 235 kWh. Drewno – 2 m3
Energia elektryczna –
6000 kWh
Olej opałowy – 3 500 l
Energia elektryczna –
5000 kWh
Olej opałowy – 4500 l
Energia elektryczna –
4000 kWh
Energia elektryczna –
12000 kWh

*- obecnie w granicach administracyjnych Miasta Opola
Źródło: Ankietyzowane jednostki organizacyjne Gminy Dąbrowa
Tab.14. Źródła ciepła podmiotów gospodarczych Gminy Dąbrowa które poddały się ankietyzacji.
Stan na koniec 2013 r.
l.p.

Nazwa placówki

Lokalizacja

1.

BCH Bogdan Chwaliński
Autoryz. Dealer i Serwis Ford

2.

CTC Clatronic Sp. z o.o.*

Dąbrowa ul. Korczaka 3
49 -120 Dąbrowa
Karczów ul. Opolska 1a
49-120 Dąbrowa
Chróścina ul. Klasztorna 1
46 -073 Chróścina
Narok ul. Wiejska 16
49 -120 Dąbrowa
Karczów ul. Opolska 4
49 -120 Dąbrowa
Dąbrowa ul. Powstańców Śl.12,
49 -120 Dąbrowa
Ciepielowice ul. Długa 33
49 -120 Dąbrowa
Chróścina ul. Niemodlińska 53

3.
4.
5.

Zgromadzenie Sióstr
Służebniczek
Krause Innowacje
w budownictwie
Sklep spoż.-przem. w
Karczowie

6.

Piekarnia w Dąbrowie

7.

MAT-BUD

8.

Meble z drewna Birke

Rodzaj paliwa/
Zużycie paliwa [ Mg ]
Węgiel kamienny – 80,52Mg
Gaz ciekły – 19801 m3
Węgiel kamienny – 6,0 Mg
Biomasa (pelet) – 25,0 Mg
Węgiel kamienny – 9,8 Mg
Węgiel kamienny – 35,0 Mg
Koks – 61,5 Mg
Drewno – 7,0 Mg
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Hotel and Browar Słociak
w Sławicach*
Restauracja "Dąbrowianka"
w Dąbrowie
Parafia p.w. Św. Wawrzyńca
w Dąbrowie
Parafia p.w. Św. Mikołaja
w Żelaznej
Parafia p.w. Św. Apostołów
Piotra i Pawła w Chróścinie
Parafia pw. św. Józefa
Robotnika we Wrzoskach *
Parafia p.w. Św. Jana
Nepomucena w Sławicach*
Parafia p.w. Św. Floriana
w Naroku

Karczów ul. Dąbrowska 15
49 -120 Dąbrowa
Sławice ul. Opolska 26
49 -120 Dąbrowa
Sławice ul. Ogrodowa 4A
49 -120 Dąbrowa
Narok ul.Wiejska 1c/2
49 -120 Dąbrowa
Mechnice ul. Akacjowa 8
46 -073 Mechnice
Wrzoski ul. Wrocławska 3a 46073 Wrzoski
Dąbrowa ul. Szkolna 2
49 -120 Dąbrowa
Dąbrowa ul. Spółdzielcza 1
49 -120 Dąbrowa
Dąbrowa ul. Ciepielowicka 13
49 -120 Dąbrowa
Chróścina ul. Kolejowa 23
46-073 Chróścina
Sławice ul. Opolska 2c
49 -120 Dąbrowa
Sławice ul. Ceglana 2a
49 -120 Dąbrowa
Dąbrowa Pl. Powstańców Śl. 7
49 -120 Dąbrowa
Dąbrowa ul. Ks.J.Sztonyka 62
49-120 Dąbrowa
Żelazna ul. Opolska 29
49-120 Dąbrowa
Chróścina ul. Kościelna 2
46-073 Chróścina
Wrzoski ul. Wrocławska 61
46-073 Chróścina
Sławice ul. Stawowa 2
49-120 Dąbrowa
Narok ul. Wiejska 24
49-120 Dąbrowa

28.

Parafia p.w. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Prądach

Prądy ul.Niemodlińska 64
49-120 Dąbrowa

Węgiel kamienny – 6,0 Mg

29.

Zarząd Dróg Powiatowych
Obwód Nr1 w Dąbrowie

Dąbrowa ul. Ciepielowicka 6
49 -120 Dąbrowa

Węgiel kamienny – 4,0 Mg

30.

Punkt apteczny Nr 1
w Dąbrowie

Dąbrowa ul. Ks. prof. J.
Sztonyka 36A, 49-120 Dąbrowa

Węgiel kamienny – 4,0 Mg

31.

Punkt apteczny Nr 2
w Dąbrowie

Dąbrowa ul. Ks. prof. J.
Sztonyka 12/5, 49-120 Dąbrowa

Węgiel kamienny – 6,0 Mg

32.

Punkt apteczny w Chróścinie

Chróścina ul. Niemodlińska 89,
46-073 Chróścina

Gaz ciekły – 1 000 l

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Zarząd Wspólnot
Mieszkaniowych Karczów
Usługi stolarskie ( obecnie na
terenie Miasta Opola)
Biuro Podatkowe ,,WKS’’
Sp. z o.o.
Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Naroku

Sklep spoż.-przem.
,,DINO’’
Kubis-Granit Bernard Kubis
i Mariusz Kubis*
Urząd Pocztowy w Dąbrowie
Bank Spółdzielczy Brzeg
Oddział w Dąbrowie
NZOZ "Ośrodek Zdrowia"
w Dąbrowie
Samodz. Niepubliczny Wiejski
Ośrodek Zdrow. w Chróścinie
Lellek Group*

Węgiel kamienny –
197,99 Mg
Drewno – 4,0 Mg
Węgiel kamienny – 2,05 Mg
Węgiel kamienny
(ekogroszek) – 50 Mg
Energia elektryczna –
26 862 kWh
Olej opałowy – 4 500 l
Węgiel kamienny – 8,0 Mg
Węgiel kamienny – 12,0 Mg
Węgiel kamienny – 6,0 Mg
Węgiel kamienny – 8,0 Mg
Gaz ziemny – 9,8 tys. m3
Gaz ziemny – 16,0 tys. m3
Węgiel kamienny – 6,0 Mg
Koks – 8,0 Mg
Węgiel kamienny – 7,0 Mg
Koks – 8,0 Mg
Węgiel kamienny – 6,5 Mg
Koks – 6,0 Mg
Olej opałowy – 2 300 l

*- obecnie w granicach administracyjnych Miasta Opola
Źródło: Ankietyzowane podmioty gospodarcze Gminy Dąbrowa
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Potrzeby cieplne Gminy Dąbrowa zaspakajane są także z indywidualnych źródeł energii, zarówno
tych już istniejących budynków mieszkalnych jak i nowo wybudowanych. Odbiorcy indywidualni
z terenu gminy wykorzystują do ogrzewania obiektów mieszkalnych kotły, głównie w oparciu
o węgiel kamienny, biomasę w postaci drewna lub jego pochodnych, olej opałowy, gaz propan –
butan, energię elektryczną. W sołectwie Mechnice oraz Chróścina potrzeby cieplne zaspakajane są
również w oparciu o gaz ziemny sieciowy. Największym emiterem emisji zanieczyszczeń do
środowiska (w tym dwutlenku węgla) na terenie Gminy Dąbrowa są instalacje indywidualne oraz
lokalne kotłownie oparte na wysokoemisyjnych paliwach stałych. W Gminie Dąbrowa, lokalne
systemy grzewcze i piece domowe, często o bardzo niskiej sprawności, praktycznie nie posiadają
urządzeń ochrony powietrza. Wielkość emisji z tych źródeł jest w praktyce trudna do oszacowania
i wykazuje zmienność sezonową, związaną z okresem grzewczym. Ponadto wpływ na
zanieczyszczenie powietrza mają także lokalne kotłownie pracujące dla potrzeb centralnego
ogrzewania oraz przedsiębiorstwa spalające paliwa wysokoemisyjne w celach grzewczych
i technologicznych. W tym przypadku, nie posiadają one stosownych urządzeń do ochrony
powietrza.

5.3. System gazowniczy
Przez teren Gminy Dąbrowa przebiega:
– przesyłowa sieć gazowa wysokiego ciśnienia (gazociągi wysokoprężne, obiekty systemu
przesyłowego), będąca w zarządzie przedsiębiorstwa energetycznego GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziału w Świerklanach,
– dystrybucyjna sieć gazowa średniego oraz niskiego ciśnienia (gazociągi średnioprężne
i niskoprężne, obiekty systemu dystrybucyjnego), będącą w zarządzie firmy Polska Spółka
Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Opolu.
Przez teren Gminy Dąbrowa przebiegają gazociągi wysokoprężne, będące w zarządzie Operatora
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział Świerklany, relacji: Zdzieszowice –
Brzeg – Wrocław oraz Zdzieszowice – Brzeg – Wrocław – odgałęzienie do SRP I o Tułowice.
Parametry techniczne w.w. gazociągów zawarto w tabeli jak poniżej.
Tab.15. Gazociągi przesyłowe przebiegające przez teren Gminy Dąbrowa
Lp.

Relacja gazociągu

Rodzaj

Przekrój
[DN]

1
2

Zdzieszowice – Brzeg – Wrocław
Długość = 10 050 m
Zdzieszowice – Brzeg – Wrocław
– odgałęzienie do SRP I o Tułowice
Długość = 6 402 m (4,0 MPa)
+248 m (6,3 MPa)

Ciśnienie
Ocena stanu*
[MPa]
technicznego
nominalne robocze

wysokoprężny

350

4,0

2,8

dobry

wysokoprężny

200

6,3/4,0

2,8

dobry

* - skala od 1-5
Źródło: Operator GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach
Ponadto, na obszarze Gminy Dąbrowa znajduje się obiekt systemu przesyłowego w postaci stacji
ochrony katodowej (SOK) w Skarbiszowie. Stan techniczny stacji jest dobry. W uzgodnionym
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) „Planie Rozwoju GAZ-SYSTEM S.A. w
zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 20142023” na terenie Gminy Dąbrowa planuje się realizację inwestycji pn. ,,Budowa gazociągu DN
1000 PN 8,4 MPa Zdzieszowice – Wrocław odc. Zdzieszowice – Brzeg.
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Inwestycja jest w trakcie realizacji na podstawie tzw. „Specustawy” i na terenie m.in. Gminy
Dąbrowa trwają prace budowlane w tym zakresie.
Gaz ziemny wysokometanowy (typu E według normy PN-C-04753) doprowadzony jest na teren
Gminy Dąbrowa siecią dystrybucyjną średniego ciśnienia ze stacji redukcyjno – pomiarowej I
stopnia Bierkowice, zlokalizowanej w Opolu, która z kolei jest zasilana magistralnym
( przesyłowym) gazociągiem relacji Zdzieszowice – Brzeg – Wrocław.
Dystrybucją gazu ziemnego na terenie Gminy Dąbrowa zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział w Opolu.Parametry techniczne dystrybucyjnych gazociągów znajdujących się
na terenie Gminy Dąbrowa, przedstawiono w tabeli jak poniżej.
Tab.16. Gazociągi dystrybucyjne przebiegające przez teren Gminy Dąbrowa
Rodzaj Średnica

Ciśnienie [MPa]

Relacja gazociągu
[mm]
CHRÓŚCINA: Kolejowa, Kopernika,
Nowowiejska, Św. Józefa, Dąbrowska,
Dworcowa, Kani, Kochanowskiego,
Klasztorna, Komprachcicka, Kościelna,
Niemodlińska, Ogrodowa, Piaskowa.
MECHNICE: Akacjowa, Aleja Róż,
Kwiatowa, Niemodlińska, Górna,
Jaśminowa, Krótka, Lipowa, Polna,
Strażacka, Szkolna, Wiejska.
WRZOSKI (obecnie na terenie Miasta
Opola): Leśna, Ogrodowa, Szkolna,
Tęczowa.
Długość = 11,89958 km
CHRÓŚCINA: Niemodlińska, Kolejowa
Długość = 0,00048 km
CHRÓŚCINA: Kolejowa, Nowowiejska,
Niemodlińska.
MECHNICE: Niemodlińska, Słoneczna,
Strażacka.

min.

Ocena stanu
technicznego*

max.

ś/c

63

10  10

2

35  10

2

5

ś/c

110

10  10

2

35  10

2

5

ś/c

160

10  10

2

35  10

2

5

ś/c – sieć gazowa średniego ciśnienia
* skala 1-5

Źródło: Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Opolu Sp. z o.o.
W stanie istniejącym (stan na koniec 2017 r.) na terenie Gminy Dąbrowa długość sieci gazowej
wynosi ogółem (sieć przesyłowa i rozdzielcza) wyniosła 37,21 km. Na sieć przesyłową
(wysokoprężną) gazu ziemnego składają się gazociągi o średnicy 200 mm i 350 mm o długości
16,7 km. Na sieć dystrybucyjną (średnioprężną) gazu ziemnego składają się gazociągi:
o średnicach: 40 mm, 63 mm, 110 mm, 125 mm i 160 mm o długości 20,51 km.
W chwili obecnej trwa gazyfikacja Gminy Dąbrowa w miejscowościach: Mechnice oraz
Chróścina. Do końca 2020 r. zakłada się gazyfikację kolejnych miejscowości, jak: Dąbrowa oraz
Żelazna. Dalsza gazyfikacja Gminy Dąbrowa jest uwarunkowana techniczno-ekonomiczną
opłacalnością inwestycji. Niedawne doprowadzenie sieci dystrybucyjnej przez PSG Sp. z o.o. do
miejscowości: Mechnice i Chróścina, dobrze rokuje prognozę w zakresie przyłączeń gazu
ziemnego do budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowo –
usługowych.
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5.4. Odnawialne Źródła Energii
Ze względu na korzystne położenie cały obszar Gminy Dąbrowa charakteryzuje się bardzo
dobrymi warunkami solarnymi. Innym kierunkiem rozwoju OZE na terenie gminy może być
większe niż dotychczas wykorzystanie biomasy, a także geotermii niskotemperaturowej
(płytkiej). Ze względu na uwarunkowania lokalne Gminy Dąbrowa (w otoczeniu chronionych
form przyrody) nie preferuje się rozwoju energetyki wiatrowej w oparciu o duże farmy wiatrowe.
Na terenie Gminy Dąbrowa istnieją bardzo dobre warunki do wykorzystania energii
promieniowania słonecznego przy dostosowaniu typu systemów i właściwości urządzeń
wykorzystujących tę energię do charakteru, struktury i rozkładu w czasie promieniowania
słonecznego. Największe szanse rozwoju w krótkim okresie mają technologie konwersji
termicznej energii promieniowania słonecznego, oparte na wykorzystaniu kolektorów
słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych. Z punktu widzenia wykorzystania energii
promieniowania słonecznego w kolektorach płaskich oraz ogniwach fotowoltaicznych
najistotniejszymi parametrami są roczne wartości nasłonecznienia (insolacji) – wyrażające ilość
energii słonecznej padającej na jednostkę powierzchni płaszczyzny w określonym czasie.
Na terenie Gminy Dąbrowa nie ma zlokalizowanej ani jednej Małej Elektrowni Wodnej.
W przyszłości, można by rozważać budowę nowych instalacji wykorzystujących energię wód
przepływowych, głównie w oparciu o rzekę Odrę, jednakże aby tak się stało, musiałyby zostać
spełnione odpowiednie warunki hydrologiczne. Podstawowym warunkiem dla pozyskania energii
wody jest bowiem istnienie w określonym miejscu znacznego spadu dużej ilości wody. Na terenie
Gminy Dąbrowa występują co prawda warunki do rozwoju geotermii wysokotemperaturowej,
jednakże analizując gęstości strumieni cieplnych krajowych okręgów geotermalnych, rozwój tego
typu instalacji na terenie gminy wydaje się mocno ograniczony. Jak do tej pory na terenie gminy
nie zainstalowano ani jednej instalacji geotermalnej gdyż obecny stan rozpoznania wód
geotermalnych nie jest wystarczający dla określenia opłacalności inwestycji.
Tak jak w całym kraju, na terenie Gminy Dąbrowa istnieją bardzo dobre warunki do rozwoju tzw.
płytkiej energetyki geotermalnej bazującej na wykorzystaniu pomp ciepła. Można spodziewać się,
że gdy pojawią się skuteczne systemy wsparcia, nastąpi znaczące przyspieszenie w instalowaniu
pomp ciepła, w tym również na obszarze Gminy Dąbrowa.

5.5. System transportowy
Transport drogowy
Układ drogowy Gminy Dąbrowa tworzy sieć dróg w układzie funkcjonalnym podzielona na
kategorie: krajową, wojewódzką, powiatową oraz gminną.
Przez teren Gminy Dąbrowa przebiegają:
– autostrada A–4 Zgorzelec – Wrocław – Opole – Gliwice – Kraków – Medyka z węzłem
autostradowym ,,Prądy’’,
– droga krajowa Nr 46 Kłodzko – Karczów – Opole – Szczekociny,
– droga krajowa Nr 94 Krzywa – Opole – Strzelce Opolskie – Balice,
– droga wojewódzka Nr 435 Opole – Prądy – droga krajowa Nr 46,
– droga wojewódzka Nr 459 Opole – Skorogoszcz,
– droga wojewódzka Nr 464 Narok – rzeka Odra – Chróścice,
– droga wojewódzka Nr 465 Żelazna – rzeka Odra – Dobrzeń Mały,
– droga powiatowa Nr 1719 Ciepielowice – Przecza,
– droga powiatowa Nr 1720 Wawelno – Dąbrowa – Narok,
– droga powiatowa Nr 1756 Chróścina – Polska Nowa Wieś,
– droga powiatowa Nr 1759 Dąbrowa – Chróścina,
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– droga powiatowa Nr 1760 Wrzoski – Chróścina,
– droga powiatowa Nr 1769 DW 435 – Siedliska,
Ponadto na terenie Gminy Dąbrowa znajdują się drogi gminne o znaczeniu publicznym, drogi
lokalne będące drogami wewnętrznymi oraz drogi rolne będące drogami dojazdowymi do pól.
Transport kolejowy
Układ kolejowy na terenie Gminy Dąbrowa tworzy magistralna linia Nr 132 relacji: Bytom –
Katowice – Opole – Wrocław. Jest to linia dwutorowa, zelektryfikowana, położona na
międzynarodowym ciągu kolejowym E-30 i CE-30 Drezno – Gerlitz – Zgorzelec – Wrocław –
Katowice – Medyka – Lwów –Moskwa, posiadająca istotne znaczenie dla międzynarodowego
ruchu osobowego i towarowego. Wchodząca w skład III panaeuropejskiego korytarza
transportowego. Stacje kolejowe zlokalizowane są na terenie Gminy Dąbrowa w miejscowościach:
Chróścina i Dąbrowa.
Transport wodny
Północną część Gminy Dąbrowa przepływa rzeka Odra, która jest śródlądową drogą wodną
o parametrach III klasy żeglowności, co oznacza, iż można prowadzić po rzece transport wodny.
Ponadto na wysokości wsi Chróścice – Narok znajduje się stopień wodny (jaz). Gmina Dąbrowa
nie mostowego połączenia z sąsiadującą przez rzekę Odrę sąsiednią gminą Dobrzeń Wielki. Taka
inwestycja umożliwiłaby realizację wspólnych przedsięwzięć o charakterze międzygminnym,
w tym działań gospodarczych. Polityka w zakresie zagospodarowania rzeki Odry nie jest związana
z działalnością w oparciu o zadania własne gminy i uzależniona jest od skuteczności działań na
szczeblu krajowym i regionalnym.

6. WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI DWTLENKU
WĘGLA
6.1. Metodologia przeprowadzenia inwentaryzacji
Zgodnie z zapisami Poradnika: Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii
(SEAP) opracowanego w ramach Porozumienia Burmistrzów dla zrównoważonej gospodarki na
szczeblu lokalnym, Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) musi zawierać jasne
odniesienie do podstawowego zobowiązania podjętego przez samorząd lokalny podpisujący
Porozumienie Burmistrzów, tj. zobowiązania do ograniczenia emisji CO2 o co najmniej 20% do
2020 r. Jako rok bazowy zaleca się przyjąć rok 1990, który jest rokiem bazowym dla
wprowadzonego w 2008 r. Pakietu klimatyczno – energetycznego. Jeżeli jednak samorząd nie
dysponuje danymi umożliwiającymi opracowanie inwentaryzacji CO2 dla tego roku, wówczas
należy wybrać najbliższy kolejny rok, dla którego można zebrać najbardziej kompletne
i wiarygodne dane. Ogólne zobowiązanie do redukcji emisji CO2 musi zostać przełożone na
konkretne działania i środki wraz z oszacowaniem w tonach związanej z nimi redukcji emisji CO2
do roku 2020.
W ramach opracowanego dokumentu pt. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa”
została wykonana inwentaryzacja zużycia nośników energii oraz emisji CO2 na całym obszarze
terytorialnym Gminy Dąbrowa.
Inwentaryzacja zużycia energii i emisji CO2 (bazowa, kontrolna) oraz prognoza zużycia energii
i emisji CO2 została wykonana zgodnie z wytycznymi Porozumienia Burmistrzów (Covenant of
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Mayors) określonymi m.in. w dokumencie „How to develop a Sustainable Energy Action Plan”
(tłumaczenie polskie „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii”).
Jako rok bazowy do analiz przyjęto rok 2005. Wybór roku 2005 jako roku bazowego dla
dokonanych obliczeń wynika z faktu możliwości pozyskania wiarygodnych danych na temat
emisji w tym okresie.
Na poczet dokumentu, firma TAURON – DYSTRYBUCJA S.A. przekazała informacje w zakresie
zużycia energii elektrycznej, począwszy od 2005 r. Starostwo Powiatowe w Opolu przekazało
dane w zakresie zarejestrowanych pojazdów na terenie Gminy Dąbrowa m.in. za 2005 r.
W zakresie wyliczenia zużycia energii cieplnej za 2005 r. pozyskano dane z Banku Danych
Lokalnych odnośnie wielkości powierzchni ogrzewanej budownictwa za 2005 r.
Ze względu na fakt, iż na etapie zbierania danych, w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu
Statystycznego, znajdowały się informacje dotyczące obszaru Gminy Dąbrowa (najbardziej
aktualne) za 2013 r., stąd rok ten dla dalszej części dokumentu przyjęto określać jako rok
kontrolny.
Rokiem, dla którego prognozowana jest wielkość emisji jest rok 2020. W dalszej części
dokumentu rok ten określany będzie jako rok docelowy. Rok ten stanowi również horyzont
czasowy dla założonego planu działań.
Celem inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla dla Gminy Dąbrowa jest określenie końcowego
zużycia energii, tzw. energii finalnej [MWh] w zakresie ciepła, energii elektrycznej, paliw
kopalnych oraz energii odnawialnej a także określenie wielkości emisji CO2 [t].
Podstawą oszacowania wielkości emisji jest zużycie energii finalnej w kluczowych obszarach
zgrupowanych w takich kategoriach, jak:
– Budynki mieszkalne jednorodzinne,
– Budynki mieszkalne wielorodzinne,
– Budynki użyteczności publicznej,
– Oświetlenie publiczne,
– Przemysł i usługi,
– Transport lokalny.
Zużycie energii finalnej związane jest z wykorzystaniem:
– Energii elektrycznej,
– Energii cieplnej
– Paliw kopalnych (w tym: paliw opałowych oraz transportowych),
– Energii odnawialnej.
Inwentaryzację emisji w roku bazowym i kontrolnym oraz prognozę emisję w roku docelowym
sporządzono w oparciu o dwa obszary:
– Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł,
– Transport.
Kluczowym elementem planowania energetycznego jest określenie aktualnych i prognozowanych
potrzeb energetycznych na danym obszarze. Ocena potrzeb energetycznych w skali Gminy
Dąbrowa jest zadaniem złożonym i wymaga przeprowadzenia analizy zapotrzebowania na nośniki
energii.
Analiza ta może zostać przeprowadzona w dwojaki sposób:
– metodą wskaźnikową,
– metodą uproszczonych audytów energetycznych lub badań ankietowych.
Metoda ankietowa jest czasochłonna i wymaga dotarcia do wszystkich odbiorców energii. Metoda
ta, choć teoretycznie powinna być bardziej dokładna, często okazuje się zawodna, gdyż zwykle nie
udaje się uzyskać niezbędnych informacji od wszystkich ankietowanych. Zazwyczaj liczba
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uzyskanych odpowiedzi nie jest adekwatna do liczby zamierzonej. Ponadto metoda ankietowa
obarczona jest licznymi błędami, wynikającymi z niedostatecznego poziomu wiedzy
ankietowanych w zakresie tematyki energetycznej. Metoda ta jest zalecana do analizy zużycia
energii przez dużych odbiorców energii, którzy posiadają kadrę dysponującą szczegółową wiedzą
na ten temat i od których znacznie łatwiej uzyskać jest wiarygodne dane.
W przypadku planowania energetycznego na terenie gmin i miast najczęściej wykorzystuje się
metodę wskaźnikową. Analiza przeprowadzona taką metodą jest obarczona większym błędem niż
analiza przeprowadzona na podstawie prawidłowo wypełnionych ankiet. Niemniej jednak, przy
braku możliwości dokładnego i rzetelnego zankietyzowania każdego odbiorcy energii na terenie
gminy, metoda wskaźnikowa może być równie wiarygodna.
W niniejszym opracowaniu posłużono się zarówno metodą ankietową, jak i wskaźnikową.
W roku bazowym (2005 r.) do oszacowania wielkości emisji CO2, zastosowano:
– metodę badań ankietowych (jednostki użyteczności publicznej, gestorzy energetyczni,
zarządcy drogowi, starostwo powiatowe w Opolu, mieszkańcy, przedsiębiorcy),
– metodę wskaźnikową,
W roku kontrolnym (2013 r.) do oszacowania wielkości emisji CO2, zastosowano:
– metodę badań ankietowych (gestorzy energetyczni, zarządcy drogowi, starostwo powiatowe
w Opolu, mieszkańcy, jednostki użyteczności publicznej, przedsiębiorcy),
– metodę wskaźnikową,
W roku docelowym (2020 r.) do oszacowania wielkości emisji CO2, zastosowano:
– metodę badań ankietowych (jednostki użyteczności publicznej, mieszkańcy, gestorzy
energetyczni, zarządcy drogowi),
– metodę wskaźnikową.
W ramach sporządzonego ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa’’ uzyskano:
8 ankiet od gestorów energetycznych, zarządców drogowych i starostwa powiatowego w Opolu
oraz 39 ankiet od jednostek własnych Gminy Dąbrowa. Ponadto przeprowadzono ankietyzację
wśród jednostek użyteczności publicznej nie podległych gminie, mieszkańców oraz
przedsiębiorców. Otrzymano łącznie 545 ankiet.
Bazowa inwentaryzacja emisji CO2 została przeprowadzona w oparciu o proces przedstawiony,
jak poniżej.
1. Proces zbierania danych.
Proces zbierania danych polegał na wystosowaniu ankiet do jednostki użyteczności publicznej,
mieszkańców, przedsiębiorców, starostwa powiatowego w Opolu, gestorów energetycznych
a także do zarządców infrastruktury drogowej obejmującej obszar Gminy Dąbrowa. Ponadto
analizie poddano dokumenty i opracowania strategiczne na szczeblu wspólnotowym, krajowym
regionalnym i lokalnym. Do istotnych dokumentów w procesie zbierania danych należą: Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dąbrowa, Wieloletnia
Prognoza Finansowa, Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa
stanowią lokalne prawo, w których m.in. ustala się ogólne zasady w obszarze związanych
z ochroną powietrza a także ,,Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze względu na
przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu
wraz z planem działań krótkoterminowych”.
W procesie zbierania danych wykorzystano także informacje z Banku Danych Lokalnych
Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Gminy w Dąbrowie.
2. Źródła danych.
Źródła danych, które zostały wykorzystane do stworzenia Bazowej inwentaryzacji emisji CO2
na terenie Gminy Dąbrowa, stanowią informacje:
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego,
Polskich Sieci Elektroenergetyczne S.A.,
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Opolu,
GAZ – SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach,
Polskiej Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu (aktualnie Oddział w Opolu),
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu,
Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu,
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
Starostwa Powiatowego w Opolu,
Urzędu Gminy w Dąbrowie,
uzyskane w drodze badań ankietowych od mieszkańców, przedsiębiorców, jednostek
użyteczności publicznej nie podległych gminie.

W ramach zebranych danych źródłowych, pozyskano informacje jak poniżej:
– zużycie energii elektrycznej, które określone zostało na podstawie inwentaryzacji faktur za
energię elektryczną w budynkach jednostek użyteczności publicznej Gminy Dąbrowa,
– zużycie gazu, paliw stałych i płynnych, które określono na podstawie inwentaryzacji faktur za
paliwo w budynkach jednostek użyteczności publicznej Gminy Dąbrowa,
– zużycie energii za oświetlenie – na podstawie danych uzyskanych przez Urząd Gminy
Dąbrowa,
– produkcja energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii – ilość instalacji
i parametry techniczne dostarczone przez Gminę Dąbrowa oraz podmioty gospodarcze,
– zużycie energii elektrycznej i gazu ziemnego – określone na podstawie danych dostarczonych
przez dystrybutorów sieci. Dane zagregowane zostały podzielone na poszczególne sektory
(mieszkalnictwo, instytucje, przemysł i usługi),
– olej opałowy, węgiel, drewno i inne paliwa – wykorzystano dane z inwentaryzacji emisji,
zgromadzone w ramach wojewódzkiej baza emisji,
– zużycie paliw w transporcie (pojazdy należące do gminy, przedsiębiorstw transportowych,
mieszkańców) – oszacowano na podstawie na podstawie inwentaryzacji faktur za paliwo,
badań ankietowych oraz wskaźników przeliczeniowych.
3. Metodologia wyliczenia emisji CO2.
Do obliczeń wielkości emisji CO2 wykorzystano podstawowy wzór obliczeniowy:
ECO2 = C x EF
gdzie:
ECO2 – oznacza wielkość emisji CO2 [Mg],
C – oznacza ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji przedsięwzięcia [MWh],
EF – oznacza wskaźnik emisji CO2 [MgCO2/MWh].
Metodologia gromadzenia danych Bazowej inwentaryzacji emisji CO2, obejmująca rok bazowy
2005 r., rok kontrolny 2013 r. oraz rok docelowy 2020 r. wykazuje spójność na przestrzeni
ostatnich lat gdyż została sporządzona w oparciu o porównywalne dane, dotyczące oszacowania
wielkości emisji, zużycia energii finalnej oraz paliw w takich samych kluczowych obszarach,
takich samych jednostkach, jednak o różnych wartościach.
W zakresie identyfikacji okoliczności i cech mających wpływ na wielkość emisji, wyróżnić można
następujące czynniki:
– Determinujące aktualny poziom emisji,
– Determinujące wzrost emisyjności,
–
Determinujące spadek emisyjności.
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Do czynników determinujących aktualny poziom emisji należą:
– Gęstość zaludnienia,
– Ilość gospodarstw domowych,
– Ilość podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy,
– Stopień urbanizacji,
– Obecność zakładów przemysłowych, centrów usługowych oraz stref przemysłowych,
– Szlaki tranzytowe przebiegające przez teren gminy,
– Ilość pojazdów zarejestrowana na terenie gminy,
–
Obecność sieci infrastrukturalnych i ilości obiektów z niej korzystających.
Wskazane powyżej czynniki wpływają na zużycie energii finalnej, a tym samym całkowitą
wielkość emisji CO2 z obszaru Gminy Dąbrowa.
Kluczowym elementem planowania energetycznego jest określenie aktualnych i prognozowanych
potrzeb energetycznych na danym obszarze. Ocena potrzeb energetycznych w skali Gminy
Dąbrowa jest zadaniem złożonym i wymaga przeprowadzenia analizy zapotrzebowania na nośniki
energii.

6.2. Zastosowane wskaźniki emisji dwutlenku węgla
Dokonując wyboru wskaźników emisji w przedmiotowym opracowaniu wykorzystano
„standardowe” wskaźniki emisji zgodne z zasadami IPCC (Zintegrowane Zapobieganie
i Ograniczanie Zanieczyszczeń), które obejmują całość emisji CO2 wynikłej z końcowego zużycia
energii na terenie Gminy Dąbrowa. Dotyczy to zarówno emisji bezpośrednich ze spalania paliw
w budynkach, instalacjach i transporcie, jak i emisji pośrednich towarzyszących produkcji energii
elektrycznej, ciepła i chłodu wykorzystywanych przez mieszkańców.
Standardowe wskaźniki emisji bazują na zawartości węgla w poszczególnych paliwach i są
wykorzystywane w krajowych inwentaryzacjach gazów cieplarnianych wykonywanych
w kontekście Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu oraz
Protokołu z Kioto do tej konwencji. W tym przypadku najważniejszym gazem cieplarnianym jest
CO2, a emisje CH4 i N2O można pominąć (nie trzeba ich wyliczać). Co więcej, emisje CO2
powstające w wyniku spalania biomasy/biopaliw wytwarzanych w zrównoważony sposób oraz
emisje związane z wykorzystaniem certyfikowanej zielonej energii elektrycznej są traktowane jako
zerowe. Standardowe wskaźniki emisji występujące w przedmiotowym opracowaniu bazują na
Wytycznych IPCC z 2006 roku.
Do obliczenia emisji z poszczególnych źródeł, zastosowano:
– Wskaźniki emisji dla paliw,
– Wskaźnik emisji dla energii elektrycznej,
– Wskaźniki emisji dla energii cieplnej,
– Wskaźnik emisji związanej z transportem.
Wskaźniki emisji dla paliw
Wskaźniki emisji informują na temat ilości ton CO2 przypadających na jednostkę zużycia
poszczególnych nośników energii. W niniejszym opracowaniu wykorzystano standardowe
wskaźniki według wytycznych IPPC. W poniższych tabelach zestawiono przyjęte wskaźniki emisji
na terenie Gminy Dąbrowa oraz zestawiono przelicznik podstawowych jednostek.
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Tab.17.Wskaźniki emisji dla stosowanych typów paliw na terenie Gminy Dąbrowa
Paliwo
Węgiel kamienny
Koks
Gaz ziemny
Odpady komunalne
(oprócz biomasy)
Biomasa (drewno)
Olej opałowy
Olej napędowy
Benzyna silnikowa
LPG

Wartość
opałowa netto
[TJ/Gg]
26.7
32.5
48.0

Wartość
opałowa netto
[MWh/t]
7,4
9,0
13,3

Wskaźnik
emisji CO2
[kg/TJ]
98 300
94 600
56 100

Wskaźniki
emisji CO2
[t CO2/MWh]
0,354
0,341
0,202

10.0

2.8

91 700

0,330

15,6
40.4
43.0
44.3
47.3

4,33
11,2
11,9
12,3
13,1

109 600
77 400
74 100
69 300
63 100

0,395
0,279
0,267
0,249
0,227

Źródło: PORADNIK Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)

Tab.18. Przeliczanie podstawowych jednostek
–
TJ
Mtoe
GWh
MWh

TJ
1
4.1868 x 104
3,6
0.0036

Mtoe
Pomnóż przez
2,388 x 10-5
1
8.6 x 10-5
8.6 x 10-8

GWh

MWh

0.2778
11630
1
0.001

277.8
11630000
1000
1

Źródło: PORADNIK Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)

Wskaźnik emisji dla energii elektrycznej
W celu wyliczenia emisji CO2 powstającej w związku ze zużyciem energii elektrycznej konieczne
jest przyjęcie odpowiedniego wskaźnika emisji EFE (Lokalny wskaźnik emisji dla energii
elektrycznej). Zgodnie z Tab.7. Krajowe oraz europejskie wskaźniki emisji dla energii elektrycznej
PORADNIKA Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP), dla obszaru
Polski przyjmuje się ogólny wskaźnik EFE= 1.191 [t CO2/MWhe].
Mając na uwadze wytyczne NFOŚiGW - Załącznik nr 2 do Regulaminu I konkursu GIS – Część
B.1 Metodyka, lokalny wskaźnik emisji dla energii elektrycznej EFE, dla obszaru Gminy
Dąbrowa, określono na poziomie EFE= 0,890 [t CO2/MWhe].
Sposób wyliczenia powyższego wskaźnika EFE wynika z zależności jak poniżej.
EFE = [TCE - LPE - GEP] x NEEFE + CO2LPE + CO2GEP / TCE
gdzie:
EFE = lokalny wskaźnik emisji dla energii elektrycznej [t/MWhe]
TCE = całkowite zużycie energii elektrycznej na terenie gminy [MWhe]
LPE = lokalna produkcja energii elektrycznej [MWhe]
GEP = ilość zielonej energii elektrycznej zakupionej przez gminę [MWhe]
NEEFE = krajowy wskaźnik emisji dla energii elektrycznej [t/MWhe]
CO2LPE = emisja CO2 towarzysząca lokalnej produkcji energii elektrycznej [t]
CO2GEP = emisja CO2 towarzysząca produkcji certyfikowanej zielonej energii elektrycznej
kupowanej przez miasto/gminę [t]
Stąd EFE = 0,890 [t CO2/MWhe]
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Wskaźniki emisji dla energii cieplnej
Na terenie Gminy Dąbrowa nie funkcjonuje scentralizowany system ciepłowniczy. Potrzeby
zapotrzebowania na moc i energię cieplną realizowane są przy pomocy kotłowni lokalnych oraz
źródeł indywidualnych. Z tego tytułu, dla odbiorców energii cieplnej z terenu Gminy Dąbrowa nie
można przyjąć jednolitego wskaźnika emisji EFH (wskaźnik emisji dla energii cieplnej), którego
wyliczenie przedstawiono poniżej.
EFH= CO2LPH + CO2IH – CO2EH / LHC gdzie:
EFH = wskaźnik emisji dla energii cieplnej [t CO2/MWh]
CO2LPH = emisja CO2 towarzysząca lokalnej produkcji ciepła [t]
CO2IH = emisja CO2 związana z ciepłem importowanym spoza terenu gminy [t]
CO2EH = emisja CO2 związana z ciepłem eksportowanym poza teren gminy [t]
LHC = lokalne zużycie ciepła [MWh]
Dla obszaru Gminy Dąbrowa, na potrzeby wyliczenia całkowitej emisji dla energii cieplnej
zastosowano wskaźniki takich paliw, jak:
– Węgiel kamienny: 0,354 [t CO2/MWh],
– Koks: 0,341 [t CO2/MWh],
– Gaz ziemny: 0,202 [t CO2/MWh],
– Olej opałowy: 0,279 [t CO2/MWh],
– Biomasa (drewno): 0,395 [t CO2/MWh],
– Energia elektryczna: 0,890 [t CO2/MWh],
– Gaz ciekły: 0,227 [t CO2/MWh].
Wskaźnik emisji związanej z transportem
W celu oszacowania emisji związanych z transportem należy zebrać dane na temat ilości paliwa
zużytego na terenie Gminy Dąbrowa. Zwykle ilość ta nie jest równa ilości paliwa sprzedanego.
Dlatego też oszacowania zużycia paliwa należy dokonać na podstawie szacunków dotyczących:
– liczby kilometrów przejechanych przez pojazdy na terenie gminy [km],
– floty pojazdów poruszających się po terenie gminy (samochody, autobusy, pojazdy
dwukołowe, ciężkie i lekkie pojazdy użytkowe),
– średniego zużycia paliwa dla poszczególnych typów pojazdów [l paliwa/km].
Zużycie paliwa dla każdego rodzaju paliwa i każdego typu pojazdu można wyliczyć
wykorzystując poniższe równanie: Zużycie paliwa w transporcie drogowym [kWh] = liczba
przejechanych kilometrów [km] x średnie zużycie [l/km] x współczynnik przeliczeniowy [kWh/l].
Najbardziej typowe współczynniki przeliczeniowe dla paliw transportowych:
 benzyna: 9,2 ;
 olej napędowy: 10,0 ;
 LPG: 9,0.

6.3. Inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla w zakresie energii elektrycznej
Zapotrzebowania na moc i energię elektryczną
Zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną Gminy Dąbrowa zbilansowano w podziale na:
budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki użyteczności
publicznej, oświetlenie publiczne oraz przemysł z usługami. Zapotrzebowanie mocy i energii
elektrycznej określono na podstawie danych uzyskanych od gestorów energetycznych, w tym
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firmy TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Opolu oraz na podstawie ankietyzowanych
podmiotów w ramach niniejszego opracowania.
Ogólny bilans potrzeb energii elektrycznej Gminy Dąbrowa został określony dla 2005 r., który jest
rokiem bazowym oraz dla 2013 roku, który nazwano rokiem kontrolnym.
Rok bazowy 2005
Na terenie Gminy Dąbrowa w 2005 r. wystąpiło zapotrzebowanie na moc elektryczną ogółem na
poziomie około 3,74 MW oraz zapotrzebowanie na energię elektryczną na poziomie około
12 486,73 MWh. Zapotrzebowanie na moc elektryczną związane z budownictwem
mieszkaniowym oszacowano na poziomie ok.2,62 MW a na energię elektryczną na poziomie ok.
7 564,36 MWh. Zapotrzebowanie na moc elektryczną obiektów użyteczności publicznej wyniosło
ok. 0,26 MW, a zapotrzebowanie na energię elektryczną ok. 774,93 MWh. Zapotrzebowanie na
moc elektryczną obiektów przemysłowych i usługowych wyniosło ok. 0,70 MW,
a zapotrzebowanie na energię elektryczną ok. 3 534,31 MWh. Ogólny bilans potrzeb energii
elektrycznej Gminy Dąbrowa w roku bazowym obrazuje poniższa tabela oraz rysunek.
Tab.19. Ogólny bilans potrzeb energii elektrycznej Gminy Dąbrowa w roku bazowym
Kategoria
Rok bazowy 2005 r.
Budynki mieszkalne
jednorodzinne
Budynki mieszkalne
wielorodzinne
Budynki użyteczności
publicznej
Budynki razem
Oświetlenie publiczne
Przemysł i usługi
RAZEM

Zapotrzebowanie
na moc
elektryczną
[ MW ]

Zapotrzebowanie
na energię
elektryczną
[ MWh ]

Wskaźnik
emisji
[ t/MWh ]

Emisja CO2

2,46

7 110,7

0,89

6 328,52

0,16

453,66

0,89

403,76

0,26

774,93

0,89

689,69

2,88
0,16
0,70

8 339,29
613,13
3 534,31

3,74

12 486,73

0,89
0,89
0,89
0,89

7 421,97
545,69
3 145,54
11 113,19

[t]

Źródło: Opracowanie własne

Rys.4. Emisja CO2 w zakresie energii elektrycznej w roku bazowym
Źródło: Opracowanie własne
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Rok kontrolny 2013
Na terenie Gminy Dąbrowa w 2013 r. wystąpiło zapotrzebowanie ogółem na moc elektryczną na
poziomie ok. 4,22 MW oraz zapotrzebowanie na energię elektryczną na poziomie ok. 13 999,47
MWh. Zapotrzebowanie na moc elektryczną związane z budownictwem mieszkaniowym
oszacowano na ok. 2,55 MW a na energię elektryczną na poziomie ok. 8 404,88 MWh.
Zapotrzebowanie na moc elektryczną obiektów użyteczności publicznej w 2013 r. wyniosło ok.
0,18 MW, a zapotrzebowanie na energię elektryczną ok. 536,49 MWh. Zapotrzebowanie na moc
elektryczną obiektów przemysłowych i usługowych wyniosło ok. 1,37 MW, a zapotrzebowanie na
energię elektryczną ok. 4 598,25 MWh. Ogólny bilans potrzeb energii elektrycznej Gminy
Dąbrowa w roku kontrolnym obrazuje poniższa tabela oraz rysunek.
Tab.20. Ogólny bilans potrzeb energii elektrycznej Gminy Dąbrowa w roku kontrolnym
Kategoria
Rok kontrolny 2013 r.
Budynki mieszkalne
jednorodzinne
Budynki mieszkalne
wielorodzinne
Budynki użyteczności
publicznej
Budynki razem
Oświetlenie publiczne
Przemysł i usługi
RAZEM

Zapotrzebowanie
na moc
elektryczną
[ MW ]

Zapotrzebowanie
na energię
elektryczną
[ MWh ]

Wskaźnik
emisji
[ t/MWh ]

Emisja CO2

2,4

7 900,81

0,89

7 031,72

0,15

504,07

0,89

448,62

0,18

536,49

0,89

477,48

2,73
0,12
1,37

8 941,37
459,85
4 598,25

4,22

13 999,47

0,89
0,89
0,89
0,89

7 957,82
409,27
4 092,44
12 459,53

[t]

Źródło: Opracowanie własne

Rys.5. Emisja CO2 w zakresie energii elektrycznej w roku kontrolnym
Źródło: Opracowanie własne
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Prognoza zapotrzebowania na moc i energię elektryczną
Na potrzeby prognozy zapotrzebowania na moc i energię elektryczną Gminy Dąbrowa
zdefiniowano trzy podstawowe, jakościowo różne, scenariusze rozwoju społeczno –
gospodarczego gminy do 2020 roku. Analizy bilansowe dla prognozowanych trzech wariantów
rozwoju społeczno – gospodarczego wykonano w podziale na następujące sektory:
 budynki mieszkalne,
 budynki użyteczności publicznej,
 przemysł i usługi.
W poniższych rozważaniach przyjęto następujące oznaczenia:
W -1 - scenariusz STABILIZACJA,
W -2 - scenariusz ROZWÓJ,
W- 3 - scenariusz SKOK.
Scenariusz A: stabilizacja, w której dąży się do zachowania istniejących pozycji i stosunków
społeczno – gospodarczych. Nie przewiduje się przy tym znaczącego rozwoju przemysłu
i usług. Scenariuszowi temu nadano nazwę „STABILIZACJA”.
Scenariusz B: harmonijny rozwój społeczno – gospodarczy bazujący na lokalnych inicjatywach
z niewielkim wsparciem zewnętrznym. Główną zasadą kształtowania kierunków rozwoju w tym
wariancie jest racjonalne wykorzystanie warunków miejscowych podporządkowane wymogom
czystości ekologicznej. W tym wariancie zakłada się umiarkowany rozwój gospodarczy.
Scenariuszowi temu nadano nazwę „ROZWÓJ”.
Scenariusz C: dynamiczny rozwój społeczno – gospodarczy, ukierunkowany na wykorzystanie
wszelkich pojawiających się z zewnątrz możliwości rozwojowych; globalizacja gospodarcza,
nowoczesne technologie jak również silne stymulowanie i wykorzystywanie sił sprawczych.
„SKOK”.
Prognozę zapotrzebowania na moc i energię elektryczną określono przy istniejącym
zagospodarowaniu przestrzennym a także przy przewidywanym stopniu zagospodarowania
terenów rozwojowych Gminy Dąbrowa o funkcji mieszkaniowej, usługowej oraz przemysłowej,
określonych wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, danych
uzyskanych od gestorów energetycznych, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Gminy Dąbrowa.
Główne prognozowane wskaźniki scenariuszy rozwojowych przedstawiono w poniższej tabeli.
Tab.21. Główne prognozowane wskaźniki scenariuszy rozwojowych
Scenariusze
rozwoju
społeczno –
gospodarczego

Roczny
Roczny
wskaźnik wskaźnik
wzrostu
rozwoju
gospodar mieszkal
czego
nictwa

Roczny wskaźnik WP zmniejszający zapotrzebowanie na energię –
efekt działań termomodernizacyjnych w [ W/m2 ºC ]
Budynki mieszkalne

Budynki użyt. publ.

Przemysł i usługi

Stan
Stan
Stan
Prognoza
Prognoza
Prognoza
istniejący
istniejący
istniejący

STABILIZACJA

1,0%

0,5%

2,04

0,85

2,53

2,0

2,86

2,10

ROZWÓJ

2,0%

1,0%

2,04

0,85

2,53

2,0

2,86

2,10

SKOK

3,0%

1,5%

2,04

0,85

2,53

2,0

2,86

2,10

Źródło: Opracowanie własne
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Na potrzeby prognozy przyjęto także szacunkowe wskaźniki zapotrzebowania na moc elektryczną,
jak poniżej:
– zapotrzebowanie na moc elektryczną dla zabudowy jednorodzinnej – 15 kW,
– zapotrzebowanie na moc elektryczną dla zabudowy wielorodzinnej – 5 kW,
– zapotrzebowanie na moc elektryczną dla zabudowy instytucjonalnej – 50 kW/ha powierzchni
przeznaczonej pod zabudowę,
– zapotrzebowanie na moc elektryczną dla zabudowy przemysłowo - usługowej – 150 kW/ha
powierzchni przeznaczonej pod zabudowę.
Na potrzeby prognozowanego zapotrzebowania mocy i energii elektrycznej do 2020 r.,
wykorzystano analizy w zakresie pomiarów maksymalnych obciążeń transformatorów w stacjach
WN/SN oraz SN/nn zasilających Gminę Dąbrowa w energię elektryczną.
Zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną Gminy Dąbrowa w tym budownictwa
mieszkaniowego, w najbliższej perspektywie będzie powodowane przyłączaniem nowych
obiektów, w tym mieszkaniowych oraz zużyciem energii przez obiekty istniejące, przewidziane do
adaptacji. Wpływ na wielkość zapotrzebowania na moc i energię elektryczną do 2020 r. będą
miały m.in.: aktywność gospodarcza (wielkość produkcji i usług) i społeczna (liczba mieszkań,
standard życia); energochłonność produkcji i usług oraz gospodarstw domowych
(energochłonność przygotowania posiłków, c.w.u., oświetlenia, napędu sprzętu gospodarstwa
domowego, itp.). Przyłączanie nowych odbiorców lub zwiększanie mocy u obecnych odbiorców
realizowane jest na podstawie bieżącej analizy i wydanych warunków przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej oraz wynikającej z nich wymagań.
Tab.22. Prognozowane zapotrzebowanie na moc elektryczną Gminy Dąbrowa*
Zapotrzebowanie na moc elektryczną [MW]
Rok
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Budynki mieszkalne**
W1
W2
W3
2,55
2,55
2,55
2,56
2,56
2,58
2,56
2,58
2,60
2,57
2,59
2,63
2,58
2,60
2,65
2,58
2,61
2,68
2,59
2,63
2,71
2,59
2,64
2,73

Budynki użyteczności publ.
W1
W2
W3
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,19
0,18
0,18
0,19
0,18
0,18
0,19
0,18
0,19
0,19
0,18
0,19
0,19

Przemysł i usługi***
W1
W2
W3
1,49
1,49
1,49
1,49
1,50
1,50
1,50
1,50
1,52
1,50
1,51
1,54
1,50
1,52
1,55
1,51
1,53
1,57
1,51
1,54
1,58
1,52
1,54
1,60

* - stan przed zmianą granic administracyjnych Gminy Dąbrowa
** - budynki mieszkalne: jednorodzinne, wielorodzinne, pozostałe
***- z oświetleniem publicznym
Źródło: Opracowanie własne
Tab.23. Prognozowane zapotrzebowanie na energię elektryczną Gminy Dąbrowa*
Rok
2013
2014
2015
2016

Zapotrzebowanie na energię elektryczną [MWh]
Budynki mieszkalne**
Budynki użyteczności publ.
Przemysł i usługi***
W1
W2
W3
W1
W2
W3
W1
W2
W3
8404,88 8404,88 8404,88 536,49 536,49 536,49
5058,1
5058,1
5058,1
8425,89 8446,90 8488,93 537,83 539,17 541,85 5070,75 5083,39 5108,68
8446,96 8489,14 8573,82 539,18 541,87 547,27 5083,42 5108,81 5159,77
8468,07 8531,58 8659,56 540,52 544,58 552,75 5096,13 5134,35 5211,37
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2017
2018
2019
2020

8489,24
8510,47
8531,74
8553,07

8574,24
8617,11
8660,20
8703,50

8746,15
8833,61
8921,95
9011,17

541,88
543,23
544,59
545,95

547,30
550,04
552,79
555,55

558,27
563,86
569,49
575,19

5108,87
5121,64
5134,45
5147,28

5160,02
5185,82
5211,75
5237,81

5263,48
5316,11
5369,28
5422,97

* - stan przed zmianą granic administracyjnych Gminy Dąbrowa
** - budynki mieszkalne: jednorodzinne, wielorodzinne, pozostałe
***- z oświetleniem publicznym
Źródło: Opracowanie własne
Najbardziej realne wg autorów niniejszego opracowania, prognozowane zapotrzebowanie na
energię i moc elektryczną Gminy Dąbrowa w horyzoncie czasowym do 2020 r. (rok docelowy)
będzie przebiegało w scenariuszu ROZWÓJ, który zakłada harmonijny rozwój społeczno –
gospodarczy bazujący na lokalnych inicjatywach z niewielkim wsparciem zewnętrznym.
Przewiduje się, iż na koniec 2020 r. zapotrzebowanie na moc elektryczną może wynieść ok. 4,36
MW a zapotrzebowanie na energię elektryczną ok. 14 461,43 MWh. Zapotrzebowanie na moc
cieplną związane z budownictwem mieszkaniowym szacuje się na ok. 2,63 MW a na energię
cieplną ok. 8668,07 MWh. Zapotrzebowanie na moc cieplną budynków użyteczności publicznej
szacuje się na ok. 0,19 MW, a zapotrzebowanie na energię cieplną na ok. 555,55 MWh.
Zapotrzebowanie na moc cieplną obiektów przemysłowych i usługowych szacuje się na ok. 1,44
MW, a zapotrzebowanie na energię cieplną na ok. 4 854,3 MWh.
Ogólny prognozowany bilans potrzeb cieplnych Gminy Dąbrowa obrazuje poniższa tabela.
Tab.24. Ogólny bilans potrzeb energii elektrycznej Gminy Dąbrowa w 2020 r. (rok docelowy)*
Kategoria
Rok docelowy 2020r.
Budynki mieszkalne
jednorodzinne
Budynki mieszkalne
wielorodzinne
Budynki użyteczności
publicznej
Budynki razem
Oświetlenie publiczne
Przemysł i usługi
RAZEM

Wskaźnik
emisji
[ t/MWh ]

Emisja CO2

[ MW ]

Zapotrzebowanie
na energię
elektryczną
[ MWh ]

2,47

8 148,21

0,89

7 251,91

0,16

519,86

0,89

462,67

0,19

555,55

0,89

494,44

2,82
0,1
1,44

9 223,62
383,51
4 854,3

4,36

14 461,43

0,89
0,89
0,89
0,89

8 209,02
341,32
4320,33
12 870,67

Zapotrzebowanie
na moc elektryczną

[t]

* - stan przed zmianą granic administracyjnych Gminy Dąbrowa
Źródło: Opracowanie własne

6.4. Inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla w zakresie ciepła
Zapotrzebowania na moc i energię cieplną
Zapotrzebowanie na moc i energię cieplną w zakresie centralnego ogrzewania oraz przygotowania
ciepłej wody: budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej a także obiektów przemysłowych
i handlowych, oszacowano na podstawie uzyskanych ankiet od podmiotów w ramach niniejszego
opracowania, a także wskaźnikowo, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
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lutego 2015 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub części
budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.
Ogólny bilans w zakresie ciepła Gminy Dąbrowa został określony dla 2005 r., który jest rokiem
bazowym oraz dla 2013 roku, który nazwano rokiem kontrolnym.
Zapotrzebowanie mocy i energii cieplnej oraz rocznego zużycia ciepła budownictwa określono
na podstawie wielkości powierzchni ogrzewanej budownictwa.
Dla roku bazowego przyjęto wielkość powierzchni ogrzewanej budownictwa - 261 316 m2,
Dla roku kontrolnego przyjęto wielkość powierzchni ogrzewanej budownictwa - 312 299 m2,
Dla roku docelowego przyjęto wielkość powierzchni ogrzewanej budownictwa - 315 799 m2.
Przyjęto założenia:
Budynki mieszkalne jednorodzinne: 52,48% całkowitej powierzchni ogrzewanej,
Budynki mieszkalne wielorodzinne: 4,17% całkowitej powierzchni ogrzewanej,
Budynki użyteczności publicznej: 4,04% całkowitej powierzchni ogrzewanej,
Przemysł i usługi: 39,31% całkowitej powierzchni ogrzewanej.
Zastosowano wskaźniki:
 zapotrzebowania mocy szczytowej - 110 Wt/m2,
 rocznego zużycia ciepła na centralne ogrzewanie – 634 MJ/m2 rok,
 rocznego zużycia ciepła na ciepłą wodę użytkową – 158 MJ/m2 rok.
Zastosowano wskaźniki jednostkowego dobowego zużycia ciepłej wody użytkowej na jednego
użytkownika dla mieszkalnictwa jak poniżej:
– budynki jednorodzinne – jednostkowe dobowe zużycie c.w.u. o temp.550C wynosi 35 dm3 ,
– budynki wielorodzinne – jednostkowe dobowe zużycie c.w.u. o temp.550C wynosi 48 dm3.
Zapotrzebowanie na moc i energię cieplną Gminy Dąbrowa zbilansowano w podziale na: budynki
mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej,
oraz obiekty przemysłowo –usługowe.
Na obszarze Gminy Dąbrowa funkcjonują głównie obszary budownictwa jednorodzinnego
o gęstości cieplnej ok. 6-12 MW/km2. Występują również obszary budownictwa wielorodzinnego
o gęstości cieplnej ok. 15-25 MW/km2. Na terenie miasta znajdują się także budynki o gęstości
cieplnej 30-45 MW/km2.
Tab.25. Gęstość cieplna terenu w zależności od rodzaju zabudowy
L.p.
1
2
3
4

Rodzaj zabudowy
domy jednorodzinne
budynki wielorodzinne, 2 i 3 kondygnacyjne
bloki mieszkalne
gęsto zaludnione obszary śródmieścia

Średnia gęstość cieplna
MWt / km2
6-12
15-25
30-45
>45

Źródło: Opracowanie własne

Bilans cieplny
Rok bazowy 2005
Na terenie Gminy Dąbrowa w 2005 r. wystąpiło zapotrzebowanie ogółem na moc cieplną na
poziomie około 28,74 MW oraz zapotrzebowanie na energię cieplną na poziomie około 206,96 TJ.
Zapotrzebowanie na moc cieplną związane z budownictwem mieszkaniowym oszacowano na
poziomie ok. 16,29 MW a na energię cieplną na poziomie około 117,24 TJ. Zapotrzebowanie na
moc cieplną budynków użyteczności publicznej wyniosło ok. 1,16 MW, a zapotrzebowanie na
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energię cieplną ok. 8,36 TJ. Zapotrzebowanie na moc cieplną obiektów przemysłowych
i usługowych wyniosło ok. 11,30 MW, a na energię cieplną ok. 81,36 TJ. Ogólny bilans potrzeb
cieplnych Gminy Dąbrowa w roku bazowym obrazuje poniższa tabela oraz rysunek.
Tab.26. Ogólny bilans cieplny Gminy Dąbrowa w roku bazowym
Kategoria
Rok bazowy 2005 r.
Budynki mieszkalne jednorodzinne
Budynki mieszkalne wielorodzinne
Budynki użyteczności publicznej
Budynki razem
Przemysł i usługi
RAZEM

Zapotrzebowanie
na moc cieplną
[ MW ]
15,09
1,20
1,16
17,45
11,30

Zapotrzebowanie
na energię cieplną*
[ TJ ]
[ MWh ]
108,61
30169,66
8,63
2397,25
8,36
2322,51
125,61
34889,41
81,36
22598,50

28,74
206,96
57487,91
* - łączne zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie i ciepła wodę użytkową
Źródło: Opracowanie własne

Emisja CO2
[t]
11069
880
852
12801
8292

21093

Rys.6. Emisja CO2 w zakresie ciepła w roku bazowym
Źródło: Opracowanie własne

Rok kontrolny 2013
Na terenie Gminy Dąbrowa w 2013 r. wystąpiło zapotrzebowanie ogółem na moc cieplną na
poziomie około 34,34 MW oraz zapotrzebowanie na energię cieplną na poziomie około 247,34 TJ.
Zapotrzebowanie na moc cieplną związane z budownictwem mieszkaniowym oszacowano na
poziomie około 19,46 MW a na energię cieplną na poziomie około 140,11 TJ. Zapotrzebowanie na
moc cieplną budynków użyteczności publicznej wyniosło ok. 1,39 MW, a zapotrzebowanie na
energię cieplną ok. 9,99 TJ. Zapotrzebowanie na moc cieplną obiektów przemysłowych
i usługowych wyniosło ok. 13,50 MW, a zapotrzebowanie na energię cieplną ok. 97,23 TJ. Ogólny
bilans potrzeb cieplnych Gminy Dąbrowa w 2013r. obrazuje poniższa tabela oraz rysunek.
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Tab.27. Ogólny bilans cieplny Gminy Dąbrowa w roku kontrolnym
Kategoria
Rok kontrolny 2013 r.
Budynki mieszkalne jednorodzinne
Budynki mieszkalne wielorodzinne
Budynki użyteczności publicznej
Budynki razem
Przemysł i usługi
RAZEM

Zapotrzebowanie
na moc cieplną
[ MW ]
18,03
1,43
1,39
20,85
13,50

34,35

Zapotrzebowanie
na energię cieplną*
[ TJ ]
[ MWh ]
129,80
36055,78
10,31
2864,95
9,99
2775,64
150,11
41696,37
97,23
27007,49

247,34

Emisja CO2
[t]
13101
1041
1009
15151
9814

68703,86

24965

* - łączne zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie i ciepła wodę użytkową
Źródło: Opracowanie własne

Rys.7. Emisja CO2 w zakresie ciepła w roku kontrolnym
Źródło: Opracowanie własne

Bilans paliwowy
Rok bazowy 2005
W 2005 r. potrzeby cieplne Gminy Dąbrowa zabezpieczane były w oparciu o: węgiel kamienny
(w tym koks), olej opałowy, drewno, energię elektryczną oraz gaz ciekły (LPG). Na terenie Gminy
Dąbrowa dominującym paliwem w strukturze pokrycia potrzeb cieplnych był węgiel kamienny.
Węgiel kamienny pokrył ok. 75,4% potrzeb cieplnych, tj. ok.43 345,88 MWh, drewno opałowe
pokryło ok. 15 % potrzeb cieplnych, tj. ok. 8 623,19 MWh, olej opałowy pokrył ok.5% potrzeb
cieplnych, tj. ok.2 874,40 MWh, energia elektryczna pokryła ok. 2,5% potrzeb cieplnych, tj. ok.
1 437,20 MWh, gaz ciekły pokrył ok. 2% potrzeb cieplnych, tj. ok.1 149,76 MWh, a OZE pokryło
0,1%, tj. 57,49 MW. Strukturę paliwową pokrycia potrzeb cieplnych w roku bazowym przedstawia
poniższa tabela oraz rysunek.
Tab.28. Ogólny bilans paliwowy Gminy Dąbrowa w roku bazowym
Udział paliwa w pokryciu potrzeb cieplnych gminy
Ogółem

Węgiel

*

Gaz
ziemny

Olej
opałowy

Drewno

OZE
Energia
(biomasa,
elektryczna solary, pompy
cieplne, pelety

Gaz
ciekły

Zużycie na energię cieplną [ MWh ]
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57 488

43345,88

-

2874,40

8623,19

1437,20

57,49

1149,76

0,890

-

0,227

1 279

-

261

Wskaźnik emisji [ t/MWh ]
-

0,354

0,202

0,279

0,395

Emisja CO2 [ t ]

21 093

15 344

-

802

3 406

* - węgiel kamienny, koks
Źródło: Opracowanie własne

Rys.8. Emisja CO2 z udziału paliw w pokryciu potrzeb cieplnych w roku bazowym
Źródło: Opracowanie własne

Rok kontrolny 2013
Na koniec 2013 r., potrzeby cieplne Gminy Dąbrowa zabezpieczane były w oparciu o: węgiel
kamienny (w tym koks), gaz ziemny, olej opałowy, drewno, energię elektryczną, odnawialne
źródła energii (biomasa, pompy cieplne, solary, pelety), gaz ciekły (LPG).
Na terenie Gminy Dąbrowa dominującym paliwem w strukturze pokrycia potrzeb cieplnych jest
węgiel kamienny. Węgiel kamienny pokrywa ok.74,4 % potrzeb cieplnych, tj. ok. 51 115,67 MWh,
drewno opałowe pokrywa ok. 15% potrzeb cieplnych, tj. ok. 10305,58 MWh, gaz ziemny pokrywa
ok. 1% potrzeb cieplnych, tj. ok. 469,19 MWh, olej opałowy pokrywa ok.5% potrzeb cieplnych, tj.
ok.3 435,19 MWh, energia elektryczna pokrywa ok. 2,5% potrzeb cieplnych, tj. ok. 1 717,60
MWh, odnawialne źródła energii (biomasa, solary, pompy cieplne pelety) pokrywają ok. 0,1%
potrzeb cieplnych, tj. ok. 68,70 MWh, gaz ciekły pokrywa ok. 2 % potrzeb cieplnych, tj. ok.
1 374,08 MWh. Strukturę paliwową pokrycia potrzeb cieplnych w roku kontrolnym przedstawia
poniższa tabela oraz rysunek.
Tab.29. Ogólny bilans paliwowy Gminy Dąbrowa w roku kontrolnym
Ogółem

Węgiel*

68 704

51115,67

Udział paliwa w pokryciu potrzeb cieplnych gminy
OZE
Gaz
Olej
Energia
(biomasa,
Drewno
ziemny
opałowy
elektryczna solary, pompy
cieplne, pelety)
Zużycie na energię cieplną [ MWh ]
469,19
3435,19 10305,58
1717,60
68,70

Gaz
ciekły

1374,08
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-

0,354

0,202

24 965

18 095

95

Wskaźnik emisji [ t/MWh ]
0,279
0,395
0,890
Emisja CO2 [ t ]

958

4 071

1 529

-

0,227

0,00

312

* - węgiel kamienny, koks
Źródło: Opracowanie własne

Rys.9. Emisja CO2 z udziału paliw w pokryciu potrzeb cieplnych w roku kontrolnym
Źródło: Opracowanie własne

Prognoza zapotrzebowania na moc i energię cieplną
Zmiany zapotrzebowania na moc i energię cieplną w najbliższej perspektywie wynikać będą
z przewidywanego rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Dąbrowa w zakresie
zagospodarowania terenów rozwojowych jak również z działań modernizacyjnych istniejącego
budownictwa związanych z racjonalizacją użytkowania energii.
W prognozie przyjęto roczny wzrost powierzchni ogrzewanej budownictwa na poziomie ok.
500 m2 rocznie w stosunku do roku kontrolnego. Określona w ten sposób, planowana wielkość
powierzchni ogrzewanej budownictwa mieszkaniowego w 2020 r. może wynieść ok. 315 799 m2.
Prognozowany Bilans cieplny
Na terenie Gminy Dąbrowa przewiduje się, iż na koniec 2020 r. zapotrzebowanie na moc cieplną
może wynieść ok. 34,74 MW oraz zapotrzebowanie na energię cieplną ok. 250,11 TJ.
Zapotrzebowanie na moc cieplną związane z budownictwem mieszkaniowym szacuje się na
poziomie około 19,68 MW a na energię cieplną na poziomie około 141,69 TJ. Zapotrzebowanie
na moc cieplną budynków użyteczności publicznej szacuje się na ok. 1,40 MW, a zapotrzebowanie
na energię cieplną na ok. 10,10 TJ. Zapotrzebowanie na moc cieplną obiektów przemysłowych
i usługowych szacuje się na ok. 13,66 MW, a zapotrzebowanie na energię cieplną szacuje się na
ok. 98,32 TJ. Ogólny prognozowany bilans potrzeb cieplnych Gminy Dąbrowa obrazuje poniższa
tabela.
Tab.30. Ogólny bilans cieplny Gminy Dąbrowa w 2020 r. (rok docelowy)*
Kategoria
Rok docelowy 2020 r.
Budynki mieszkalne jednorodzinne

Zapotrzebowanie
na moc cieplną
[ MW ]
18,23

Zapotrzebowanie
na energię cieplną
[ TJ ]
[ MWh ]
131,26
36459,87

Emisja CO2
[t]
13119
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Budynki mieszkalne wielorodzinne
Budynki użyteczności publicznej
Budynki razem
Przemysł i usługi
RAZEM

1,45
1,40
21,08
13,66

10,43
10,10
151,79
98,32

2897,06
2806,74
42163,67
27310,16

1042
1010
15172
9827

34,74

250,11

69473,83

24998

* - stan przed zmianą granic administracyjnych Gminy Dąbrowa
Źródło: Opracowanie własne
Prognozowany Bilans paliwowy
Na terenie Gminy Dąbrowa przewiduje się, iż na koniec 2020 r. potrzeby cieplne zabezpieczane
będą w oparciu o: węgiel kamienny (w tym ekogroszek), gaz ziemny, olej opałowy, drewno
opałowe, energię elektryczną, odnawialne źródła energii ( geotermia, solary, pelety), gaz ciekły
(LPG). Dominującym paliwem w strukturze pokrycia potrzeb cieplnych będzie nadal węgiel
kamienny, drewno opałowe oraz gaz ziemny. Prognozowaną strukturę paliwową (na koniec 2020
r.) pokrycia potrzeb cieplnych (bez uwzględnienia zadań w ramach PGN) przedstawia poniższa
tabela.
Tab.31. Ogólny bilans paliwowy Gminy Dąbrowa w 2020 r. (rok docelowy)*
Ogółem

Węgiel

**

Udział paliwa w pokryciu potrzeb cieplnych gminy
Gaz
Olej
Drewno
Energia
OZE
ziemny
opałowy
opałowe elektryczna (solary, pelety)

Gaz
ciekły

Zużycie na energię cieplną [ MWh ]

69 474

50993,79

1019,88

3473,69

10421,08

1736,85

69,47

1389,48

1.191

-

0,227

1 546

0,00

315

Wskaźnik emisji [ t/MWh ]
-

0,354

0,202

0,279

0,395

Emisja CO2 [ t ]

24 998

18 052

206

969

4 116

* - stan przed zmianą granic administracyjnych Gminy Dąbrowa
**- węgiel kamienny, ekogroszek
Źródło: Opracowanie własne

6.5. Inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla w zakresie paliw gazowych
Zapotrzebowanie na paliwa gazowe
Zapotrzebowanie na paliwa gazowe Gminy Dąbrowa zbilansowano w podziale na: budynki
mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej,
budynki pozostałe a także obiekty przemysłowe i usługowe. Zapotrzebowanie na paliwa gazowe
określono na podstawie danych uzyskanych od gestorów energetycznych, w tym firmy GAZSYSTEM S.A. Oddziału w Świerklanach oraz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział
w Zabrzu ( aktualnie Oddział w Opolu) oraz na podstawie ankietyzowanych podmiotów w ramach
niniejszego opracowania Ogólny bilans potrzeb paliw gazowych Gminy Dąbrowa został określony
dla 2005 r., który jest rokiem bazowym oraz dla 2013 roku, który nazwano rokiem kontrolnym.
Dostosowując się do wymagań rynku oraz pozostając w zgodzie z regulacjami prawnymi, sektor
gazowniczy w Polsce z dniem 1 sierpnia 2014 r. wdrożył proces rozliczeń paliw gazowych
w jednostkach energii, aby rozliczać się nie za wykorzystaną objętość gazu ziemnego, a za
faktyczną energię, która powstała w wyniku jego spalania. Z tego tytułu wprowadzono tzw.
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Współczynnik konwersji. Współczynnik konwersji to mnożnik, dzięki któremu można zamienić
jednostki objętości [m3] na jednostki energii [kWh]. W niniejszym opracowaniu, ilość pobranego
gazu w tys. m3 przeliczona została na zużytą energię w MWh przy użyciu współczynnika
konwersji, który dla obszaru działania PGNiG Zabrze, w tym obszaru Gminy Dąbrowa, wynosi
11,097.
Rok bazowy 2005
Gmina Dąbrowa pozostawała niezgazyfikowana aż do 2007 roku. Stąd w roku bazowym, tj.
w 2005 r. potrzeby cieplne Gminy Dąbrowa nie były zabezpieczane w oparciu o gaz ziemny.
Rok kontrolny 2013
Na koniec 2013 r., na terenie Gminy Dąbrowa zapotrzebowanie na paliwa gazowe ogółem
wyniosło około 88,20 tys. m3, co stanowiło 978,75 MWh zużytej energii.
Zapotrzebowanie na paliwa gazowe związane z budownictwem mieszkaniowym oszacowano na
poziomie około 55,50 tys. m3, co stanowiło 615,88 MWh zużytej energii. Zapotrzebowanie na
paliwa gazowe obiektów przemysłowych i usługowych wyniosło ok. 32,70 tys. m3, co stanowiło
362,87 MWh zużytej energii. Ogólny bilans potrzeb paliw gazowych Gminy Dąbrowa w roku
kontrolnym obrazuje poniższa tabela oraz rysunek.
Tab.32. Ogólny bilans potrzeb paliw gazowych Gminy Dąbrowa w roku kontrolnym
Kategoria
Rok kontrolny 2013 r.
Budynki mieszkalne
jednorodzinne
Budynki mieszkalne
wielorodzinne
Budynki użyteczności
publicznej
Budynki razem
Przemysł i usługi
RAZEM

Zapotrzebowanie
na gaz ziemny
[ tys. m3 ]
55,50

Końcowe
zużycie energii
[ MWh ]
615,88

Wskaźnik
emisji
[ t/MWh ]
0,202

Emisja CO2

-

-

-

-

-

-

-

-

55,50
32,70

615,88
362,87

124,40
73,30

88,20

978,75

0,202
0,202
0,202

[t]
124,40

197,70

Źródło: Opracowanie własne

Rys.10. Emisja CO2 w zakresie gazu ziemnego w roku kontrolnym
Źródło: Opracowanie własne
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Prognoza zapotrzebowania na paliwa gazowe
Na potrzeby prognozy zapotrzebowania na paliwa gazowe Gminy Dąbrowa przyjęto założenia jak
dla sporządzonej prognozy zapotrzebowania na moc i energię elektryczną (Rozdz.6.3.)
Zmiany zapotrzebowania na paliwa gazowe w najbliższej perspektywie wynikać będą
z przewidywanego rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Dąbrowa w zakresie
zagospodarowania terenów rozwojowych jak również z działań modernizacyjnych istniejącego
budownictwa związanych z racjonalizacją użytkowania energii. Kryterium warunkującym rozwój
sieci gazowej powinno być opracowanie projektu docelowej gazyfikacji gminy poprzedzone
gruntowną analizą, z której wynikać winny opłacalne wskaźniki techniczno-ekonomiczne
realizacji danego zamierzenia. Stanowić one będą podstawę do wystąpienia do gestorów
energetycznych zapewnienie dostawy gazu i podanie warunków technicznych. Prognozowane
zapotrzebowanie na paliwa gazowe zobrazowano w poniższych tabelach.
Tab.33. Prognozowane zapotrzebowanie na paliwa gazowe Gminy Dąbrowa w [ tys. m3 ]*
Rok
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Zapotrzebowanie na paliwa gazowe [tys. m3]
Budynki mieszkalne**
Budynki użyteczności publ.
Przemysł i usługi
W1
W2
W3
W1
W2
W3
W1
W2
W3
55,5
55,5
55,5
0,00
0,00
0,00
32,7
32,7
32,7
58,28
61,05
63,83
0,00
0,00
0,00
34,34
35,97
37,61
61,19
67,16
73,40
0,00
0,00
0,00
36,05
39,57
43,25
64,25
73,87
84,41
2,50
2,50
2,50
37,85
43,52
49,73
67,46
81,26
97,07
2,63
2,75
2,88
39,75
47,88
57,19
70,83
89,38
111,63
2,76
3,03
3,31
41,73
52,66
65,77
74,38
98,32
128,37
2,89
3,33
3,80
43,82
57,93
75,64
78,09
108,15
147,63
3,04
3,66
4,37
46,01
63,72
86,98

* - stan przed zmianą granic administracyjnych Gminy Dąbrowa
** - budynki mieszkalne: jednorodzinne, wielorodzinne
Źródło: Opracowanie własne
Tab.34. Prognozowane zapotrzebowanie na paliwa gazowe Gminy Dąbrowa w [ MWh ]*

Rok
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Zapotrzebowanie na paliwa gazowe [MWh]
Budynki użyteczności
Budynki mieszkalne**
Przemysł i usługi
publ.
W1
W2
W3
W1
W2
W3
W1
W2
W3
615,88
615,88
615,88
0,00
0,00
0,00
362,87
362,87
362,87
646,67
677,47
708,26
0,00
0,00
0,00
381,01
399,16
417,30
679,01
745,21
814,50
0,00
0,00
0,00
400,06
439,07
479,90
712,96
819,74
936,68
27,74
27,74
27,74
420,07
482,98
551,88
748,61
901,71
1077,18 29,13
30,51
31,90
441,07
531,28
634,66
786,04
991,88
1238,75 30,58
33,57
36,69
463,12
584,41
729,86
825,34 1091,07 1424,57 32,11
36,92
42,19
486,28
642,85
839,34
866,61 1200,18 1638,25 33,72
40,61
48,52
510,59
707,13
965,24

* - stan przed zmianą granic administracyjnych Gminy Dąbrowa
* - budynki mieszkalne: jednorodzinne, wielorodzinne
Źródło: Opracowanie własne
Najbardziej realne wg autorów niniejszego opracowania, prognozowane zapotrzebowanie na
paliwa gazowe Gminy Dąbrowa w horyzoncie czasowym do 2020 r. będzie przebiegało
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w scenariuszu ROZWÓJ, który zakłada harmonijny rozwój społeczno – gospodarczy bazujący na
lokalnych inicjatywach z niewielkim wsparciem zewnętrznym.
Na terenie Gminy Dąbrowa przewiduje się, iż na koniec 2020 r. zapotrzebowanie na paliwa
gazowe może wynieść ok. 175,53 tys m3 (1947,85 MWh). Zapotrzebowanie na paliwa gazowe
związane z budownictwem mieszkaniowym może wynieść ok. 108,15 tys m3 (1200,14 MWh)
budynków użyteczności publicznej może wynieść ok. 3,66 tys m3 (40,62 MWh) a obiektów
przemysłowych i usługowych ok. 63,72 tys m3 (707,10 MWh). Ogólny prognozowany bilans
potrzeb paliw gazowych Gminy Dąbrowa obrazuje poniższa tabela.
Tab.35. Ogólny bilans potrzeb paliw gazowych Gminy Dąbrowa w 2020 r. (rok docelowy)*
Kategoria
Rok docelowy 2020r.
Budynki mieszkalne
jednorodzinne
Budynki mieszkalne
wielorodzinne
Budynki użyteczności
publicznej
Budynki razem
Przemysł i usługi
RAZEM

Zapotrzebowanie
na gaz ziemny

Końcowe
zużycie energii

[ tys m3 ]

Emisja CO2

[ MWh ]

Wskaźnik
emisji
[ t/MWh ]

108,15

1200,14

0,202

242,43

-

-

-

-

3,66

40,62

0,202

8,20

111,81
63,72

1240,76
707,10

175,53

1947,85

0,202
0,202
0,202

250,63
142,83
393,47

[t]

* - stan przed zmianą granic administracyjnych Gminy Dąbrowa
Źródło: Opracowanie własne

6.6. Inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla w sektorze transportu
Przeprowadzona inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla związana jest z emisją z ruchu
tranzytowego oraz transportu lokalnego. W związku z tym, iż Gmina Dąbrowa nie ma wpływu na
ruch tranzytowy, w bilansie zużycia energii finalnej oraz całkowitej wielkości emisji dwutlenku
węgla ujęto jedynie transport w zakresie ruchu lokalnego
Rok bazowy 2005
Emisję CO2 z transportu lokalnego oszacowano na podstawie danych uzyskanych ze Starostwa
Powiatowego w Opolu, Urzędu Gminy Dąbrowa, ankietyzacji mieszkańców i podmiotów Gminy
Dąbrowa oraz przy pomocy metodologii określonej w zapisach Poradnika: Jak opracować plan
działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP).
Tab.36. Pojazdy zarejestrowane na koniec 2005 r. na terenie Gminy Dąbrowa
Rodzaj paliwa
Liczba
L.p.
Rodzaj pojazdu
pojazdów
benzyna
olej napęd.
Gaz - LPG
1.
motocykle
77
77
0
0
2.
samochody osobowe
4108
3662
446
244
3.
samochody ciężarowe
747
385
362
41
4.
autobusy
8
5
3
0
5.
samochody specjalne
20
13
7
0
6.
ciągniki rolnicze
425
0
425
0
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7.

inne pojazdy
OGÓŁEM

137
104
5522
4246
Źródło: Urząd Powiatowy w Opolu

33
1276

0
285

Tab.37. Średni przebieg kilometrów pojazdów na terenie Gminy Dąbrowa

Samochody
osobowe
Samochody
ciężarowe
Samochody
specjalne
Ciągniki rolnicze
Autobusy
Motocykle
Inne pojazdy

Liczba
pojazdów
3662
446
244
385
362
41
13
7
425
5
3
77
104
33
-

Rodzaj paliwa Średni przebieg Liczba przejechanych
( km )*
kilometrów ( mln km)
Benzyna
5 876,00
21, 517
Olej napędowy
6 008,00
2,679
LPG
10 093,00
2,462
Benzyna
26 142,00
10,064
Olej napędowy
26 142,00
9,463
LPG
26 142,00
1,071
Benzyna
7 417,00
0,096
Olej napędowy
14 134,00
0,098
LPG
Benzyna
Olej napędowy
14 134,00
6,006
LPG
Benzyna
26 148,00
0,130
Olej napędowy
26 148,00
0,078
LPG
Benzyna
7 000,00
0,539
Olej napędowy
LPG
Benzyna
7 417,00
0,771
Olej napędowy
14 134,00
0,466
LPG
20 092,00
-

* - na podstawie danych Instytutu Transportu Samochodowego, Zakładu badań ekonomicznych:
Opracowanie metodologii prognozowania zmian aktywności sektora transportu drogowego
( kontekście ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji)
Źródło: Opracowanie własne
Dla roku bazowego 2005 r. przyjęto liczbę przejechanych kilometrów przez pojazdy
samochodowe w ruchu lokalnym przez obszar Gminy Dąbrowa na poziomie ok. 41,51 mln km.
Tab.38. Emisja dwutlenku węgla pojazdów zarejestrowanych w Gminie Dąbrowa w 2005 r.
Lekkie
Ciężkie
Pojazdy
pojazdy
pojazdy
Autobusy
Razem
dwukołowe
użytkowe
użytkowe
Liczba przejechanych kilometrów ( mln km) ustalona na etapie gromadzenia danych*
Razem
41,51
Rozkład pojazdów (% ogólnej liczby przejechanych km) ustalony na etapie gromadzenia danych
Ogółem
80%
9%
5%
1%
5%
100%
Benzyna
45%
5%
5%
Olej napędowy
32%
4%
5%
1%
LPG
3%
Średnie zużycie paliwa (l/km) ustalone na etapie gromadzenia danych**
Benzyna
0,080
0,130
0,04
Olej napędowy
0,071
0,098
0,298
0,292
Gmina
Dąbrowa

Samochody
osobowe
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LPG
0,102
Wyliczona liczba przejechanych kilometrów ( mln km)
Benzyna
18,68
2,08
0,00
0,00
Olej napędowy
13,28
1,66
2,08
0,21
LPG
1,25
0,00
0,00
0,00
Wyliczone zużycie paliwa ( mln l paliwa)
Benzyna
1,49
0,27
0,00
0,00
Olej napędowy
0,94
0,16
0,62
0,06
LPG
0,13
0,00
0,00
0,00
Wyliczone zużycie paliwa ( MWh)
Benzyna
13 748
2 482
0
0
Olej napędowy
9 431
1 627
6 185
606
LPG
1 143
0
0
0
Wyliczona emisja CO2 ( t )
Wskaźnik emisji CO2
Zużycie paliwa
( t/MWh)
(MWh)
Benzyna
0,249
16 994
Olej napędowy
0,267
17 849
LPG
0,227
1143
Razem
35 987

2,08
0,00
0,00

10,92
8,05
0,19

0,08
0,00
0,00
764
0
0

16 994
17 849
1 143

Emisja CO2 ( t )
4 232
4 766
260
9 257

* - na podstawie danych Instytutu Transportu Samochodowego, Zakładu badań ekonomicznych:
Opracowanie metodologii prognozowania zmian aktywności sektora transportu drogowego
( kontekście ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji)
Źródło: Opracowanie własne

Rys.11. Emisja CO2 z sektora transportu lokalnego w roku bazowym
Źródło: Opracowanie własne

Rok kontrolny 2013
Emisję CO2 transportu lokalnego oszacowano na podstawie danych uzyskanych ze Starostwa
Powiatowego w Opolu, Urzędu Gminy w Dąbrowie, ankietyzacji mieszkańców i podmiotów
Gminy Dąbrowa oraz metodologii określonej w zapisach Poradnika: Jak opracować plan działań
na rzecz zrównoważonej energii (SEAP).
Tab.39. Pojazdy zarejestrowane na koniec 2013 r. na terenie Gminy Dąbrowa
Rodzaj paliwa
Liczba
L.p.
Rodzaj pojazdu
pojazdów
benzyna
olej napęd.
Gaz - LPG
1. motocykle
280
280
0
0
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

samochody osobowe
9540
7952
samochody ciężarowe
1677
497
autobusy
10
3
samochody specjalne
63
27
ciągniki rolnicze
545
0
inne pojazdy
504
321
OGÓŁEM
12619
9080
Źródło: Urząd Powiatowy w Opolu

1588
1180
7
36
545
183
3539

801
82
0
0
0
0
883

Tab.40. Średni przebieg kilometrów pojazdów na terenie Gminy Dąbrowa

Samochody
osobowe
Samochody
ciężarowe
Samochody
specjalne
Ciągniki
rolnicze
Autobusy
Motocykle
Inne pojazdy

Liczba
pojazdów
7952
1588
801
497
1180
82
27
36
545
3
7
280
321
183
-

Rodzaj paliwa Średni przebieg Liczba przejechanych
( km )*
kilometrów ( mln km)
Benzyna
5 876,00
46,725
Olej napędowy
6 008,00
9,540
LPG
10 093,00
8,084
Benzyna
26 142,00
12,992
Olej napędowy
26 142,00
30,847
LPG
26 142,00
2,143
Benzyna
7 417,00
0,200
Olej napędowy
14 134,00
0,508
LPG
Benzyna
Olej napędowy
14 134,00
7,703
LPG
Benzyna
26 148,00
0,078
Olej napędowy
26 148,00
0,183
LPG
Benzyna
7 000,00
1,960
Olej napędowy
LPG
Benzyna
7 417,00
2,380
Olej napędowy
14 134,00
2,586
LPG
20 092,00
-

* - na podstawie danych Instytutu Transportu Samochodowego, Zakładu badań ekonomicznych:
Opracowanie metodologii prognozowania zmian aktywności sektora transportu drogowego
( kontekście ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji)
Źródło: Opracowanie własne
Dla roku kontrolnego 2013 r. przyjęto liczbę przejechanych kilometrów przez pojazdy
samochodowe w ruchu lokalnym przez obszar Gminy Dąbrowa na poziomie ok. 46,72 mln km.
Tab.41. Emisja dwutlenku węgla pojazdów zarejestrowanych w Gminie Dąbrowa w 2013 r.
Lekkie
Ciężkie
Pojazdy
pojazdy
pojazdy
Autobusy
dwukołowe
użytkowe
użytkowe
Liczba przejechanych kilometrów ( mln km) ustalona na etapie gromadzenia danych*
Razem
Gmina
Dąbrowa

Samochody
osobowe

Razem
46,72
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Rozkład pojazdów (% ogólnej liczby przejechanych km) ustalony na etapie gromadzenia danych
Ogółem
80%
9%
5%
1%
5%
100%
Benzyna
45%
5%
5%
Olej napędowy
32%
4%
5%
1%
LPG
3%
Średnie zużycie paliwa (l/km) ustalone na etapie gromadzenia danych**
Benzyna
0,080
0,130
0,04
Olej napędowy
0,071
0,098
0,298
0,292
LPG
0,102
Wyliczona liczba przejechanych kilometrów ( mln km)
Benzyna
21,02
2,34
0,00
0,00
2,34
10,92
Olej napędowy
14,95
1,87
2,34
0,23
0,00
8,05
LPG
1,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,19
Wyliczone zużycie paliwa ( mln l paliwa)
Benzyna
1,68
0,30
0,00
0,00
0,09
Olej napędowy
1,06
0,18
0,70
0,07
0,00
LPG
0,14
0,00
0,00
0,00
0,00
Wyliczone zużycie paliwa ( MWh)
Benzyna
15 474
2 794
0
0
860
19 127
Olej napędowy
10 615
1 831
6 961
682
0
20 090
LPG
1 287
0
0
0
0
1 287
Wyliczona emisja CO2 ( t )
Wskaźnik emisji CO2
Zużycie paliwa
Emisja CO2 ( t )
( t/MWh)
(MWh)
Benzyna
0,249
19 127
4 763
Olej napędowy
0,267
20 090
5 364
LPG
0,227
1287
292
Razem
40 503
10 419

* - na podstawie danych Instytutu Transportu Samochodowego, Zakładu badań ekonomicznych:
Opracowanie metodologii prognozowania zmian aktywności sektora transportu drogowego
( kontekście ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji)
Źródło: Opracowanie własne

Rys.12.Emisja CO2 z sektora transportu w roku kontrolnym
Źródło: Opracowanie własne
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Prognoza emisji CO2 w sektorze transportu
Dla roku docelowego 2020 r. przyjęto liczbę przejechanych kilometrów przez pojazdy
samochodowe w ruchu lokalnym przez obszar Gminy Dąbrowa na poziomie ok. 53,14 mln km.
Tab.42. Prognozowana emisja dwutlenku węgla transportu lokalnego w 2020 r.*
Lekkie
Ciężkie
Pojazdy
pojazdy
pojazdy
Autobusy
Razem
dwukołowe
użytkowe
użytkowe
Liczba przejechanych kilometrów ( mln km) ustalona na etapie gromadzenia danych**
Razem
53,14
Rozkład pojazdów (% ogólnej liczby przejechanych km) ustalony na etapie gromadzenia danych
Ogółem
80%
9%
5%
1%
5%
100%
Benzyna
45%
5%
5%
Olej napędowy
32%
4%
5%
1%
LPG
3%
Średnie zużycie paliwa (l/km) ustalone na etapie gromadzenia danych**
Benzyna
0,080
0,130
0,04
Olej napędowy
0,071
0,098
0,298
0,292
LPG
0,102
Wyliczona liczba przejechanych kilometrów ( mln km)
Benzyna
23,91
2,66
0,00
0,00
2,66
10,92
Olej napędowy
17,00
2,13
2,66
0,27
0,00
8,05
LPG
1,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,19
Wyliczone zużycie paliwa ( mln l paliwa)
Benzyna
1,91
0,35
0,00
0,00
0,11
Olej napędowy
1,21
0,21
0,79
0,08
0,00
LPG
0,16
0,00
0,00
0,00
0,00
Wyliczone zużycie paliwa ( MWh)
Benzyna
17 600
3 178
0
0
978
21 756
Olej napędowy
12 073
2 083
7 918
776
0
22 850
LPG
1 463
0
0
0
0
1 463
Wyliczona emisja CO2 ( t )
Wskaźnik emisji CO2
Zużycie paliwa
Emisja CO2 ( t )
( t/MWh)
(MWh)
Benzyna
0,249
21 756
5 417
Olej napędowy
0,267
22 850
6 101
LPG
0,227
1463
332
Razem
40 069
11 850
Gmina
Dąbrowa

Samochody
osobowe

* - stan przed zmianą granic administracyjnych Gminy Dąbrowa
** - na podstawie danych Instytutu Transportu Samochodowego, Zakładu badań ekonomicznych:
Opracowanie metodologii prognozowania zmian aktywności sektora transportu drogowego
( kontekście ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji)
Źródło: Opracowanie własne

6.7. Wyniki inwentaryzacji zużycia energii i emisji dwutlenku węgla
Poniżej przedstawiono wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji zarówno w roku bazowym (2005
r.), jak i roku kontrolnym (2013 r.).
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Wyniki inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla przeprowadzono w kategoriach: energii
elektrycznej, gazu ziemnego, paliw kopalnych, energii odnawialnej oraz transportu, w zakresie
końcowego zużycia energii w [MWh] oraz w zakresie wielkości emisji CO2 w [ Mg ].
Z bilansu zużycia energii końcowej wyłączono zużycie energii odnośnie transportu w zakresie
ruchu tranzytowego, ze względu na brak kompetencji Gminy Dąbrowa do podejmowania działań
w tym obszarze.
Łącznie, zużycie energii końcowej na terenie Gminy Dąbrowa w roku bazowym (2005 r.)
wyniosło ok. 104 524 MWh.
Na łączne zużycie energii końcowej złożyło się zużycie energii przez poszczególne sektory
obszarowe, jak:
– Budynki mieszkalne ( 39 317 MWh),
– Budynki użyteczności publicznej (3 039 MWh),
– Oświetlenie publiczne ( 613 MWh),
– Przemysł i usługi (25 568 MWh),
– Transport lokalny (35 987 MWh).
Całkowita emisja dwutlenku węgla na terenie Gminy Dąbrowa w roku bazowym (2005 r.)
wyniosła ok. 40 184 Mg CO2. Na całkowitą emisję dwutlenku węgla złożyła się emisja przez
poszczególne sektory obszarowe, jak:
– Budynki mieszkalne (17 957 Mg CO2),
– Budynki użyteczności publicznej (1 490 Mg CO2),
– Oświetlenie publiczne (546 Mg CO2),
– Przemysł i usługi (10 934 Mg CO2),
– Transport lokalny (9 257 Mg CO2).
Łącznie zużycie energii końcowej na terenie Gminy Dąbrowa w roku kontrolnym (2013 r.)
wyniosło ok. 121 781 MWh.
Na łączne zużycie energii końcowej złożyło się zużycie energii przez poszczególne sektory
obszarowe, jak:
– Budynki mieszkalne ( 46 580 MWh),
– Budynki użyteczności publicznej (3 215 MWh),
– Oświetlenie publiczne ( 460 MWh),
– Przemysł i usługi (31 023 MWh),
– Transport lokalny (40 503 MWh).
Całkowita emisja dwutlenku węgla na terenie Gminy Dąbrowa w roku kontrolnym (2013 r.)
wyniosła ok. 46 512 Mg CO2. Na całkowitą emisję dwutlenku węgla złożyła się emisja przez
poszczególne sektory obszarowe, jak:
– Budynki mieszkalne (20 881 Mg CO2),
– Budynki użyteczności publicznej (1 424 Mg CO2),
– Oświetlenie publiczne (409 Mg CO2),
– Przemysł i usługi (13 378 Mg CO2),
– Transport lokalny (10 419 Mg CO2).
Przeprowadzona inwentaryzacja w roku bazowym oraz kontrolnym na terenie Gminy Dąbrowa
wykazała, iż we wszystkich przedstawionych powyżej sektorach obszarowych, na przestrzeni lat
2005 – 2013 nastąpił wzrost zużycia energii końcowej o ok. 17 257 MWh oraz nastąpiło
zwiększenie emisji dwutlenku węgla o ok. 6 328 Mg CO2.
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Tab.43. Końcowe zużycie energii – wyniki inwentaryzacji w roku bazowym ( 2005 r.)
Końcowe zużycie energii
Kategoria

Ciepło
Energia
systemowe elektryczna

Paliwa kopalne
Węgiel
kamienny

Koks

Drewno

Gaz
ziemny

Gaz
ciekły

Energia odnawialna
Olej
opałowy

Olej
napędowy

Benzyna Biomasa

Geoterm
Słoneczna
iczna

Razem

MWh

Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł
Budynki
mieszkalne
jednorodzinne

0

7 111

22 748

0

4 525

0

603

1 508

0

0

30

0

0

36 526

Budynki
mieszkalne
wielorodzinne

0

454

1 808

0

360

0

48

120

0

0

2

0

0

2 791

Budynki
użyteczności
publicznej

0

775

1 751

0

348

0

46

116

0

0

2

0

0

3 039

0

8 339

26 307

0

5 233

0

698

1 744

0

0

35

0

0

42 356

0

613

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

613

0

3 534

17 039

0

3 390

0

452

1 130

0

0

23

0

0

25 568

0

12 487

43 346

0

8 623

0

1 150

2 874

0

0

57

0

0

68 537

0

0

0

0

0

0

1 143

0

17 849

16 994

0

0

0

35 987

0

12487

43346
0
8623
0
2293
2874
17849
16994
* - Ruch tranzytowy wyłączony z bilansu końcowego zużycia energii
Źródło: Opracowanie własne

57

0

0

104524

Budynki
ogółem
Oświetlenie
publiczne
Przemysł i
usługi
Razem
Transport*
Transport
lokalny
RAZEM
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Tab.44. Końcowe zużycie energii – wyniki inwentaryzacji w roku kontrolnym ( 2013 r.)
Końcowe zużycie energii
Kategoria

Ciepło
systemowe

Energia
elektryczna

Paliwa kopalne
Węgiel
Koks Drewno
kamienny

Gaz
ziemny

Gaz
ciekły

Energia odnawialna
Olej
opałowy

Olej
Geotermic
Benzyna Biomasa
napędowy
zna

Słoneczna

Razem

MWh

Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł
Budynki
mieszkalne
jednorodzinne

0

7 901

26 826

0

5 408

616

721

1 803

0

0

36

0

0

43 311

Budynki
mieszkalne
wielorodzinne

0

504

2 132

0

430

0

57

143

0

0

3

0

0

3 269

Budynki
użyteczności
publicznej

0

536

2 065

0

416

0

56

139

0

0

3

0

0

3 215

0

8 941

31 022

0

6 254

616

834

2 085

0

0

42

0

0

49 794

0

460

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

460

0

4 598

20 094

0

4 051

363

540

1 350

0

0

27

0

0

31 023

0

13 999

51 116

0

10 306

979

1 374

3 435

0

0

69

0

0

81 277

0

0

0

0

0

0

1 287

0

20 090

19 127

0

0

0

40 503

0

13999

51116
0
10306
979
2661
3435
20090 19127
* - Ruch tranzytowy wyłączony z bilansu końcowego zużycia energii
Źródło: Opracowanie własne

69

0

0

121781

Budynki
ogółem
Oświetlenie
publiczne
Przemysł i
usługi
Razem

Transport*
Transport
lokalny
RAZEM
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Tab.45. Wielkość emisji CO2 – wyniki inwentaryzacji w roku bazowym ( 2005 r.)
Całkowita wielkość emisji CO2
Kategoria

Ciepło
Energia
systemowe elektryczna

Paliwa kopalne
Węgiel
kamienny

Koks

Drewno

Gaz
ziemny

Gaz
ciekły

Energia odnawialna
Olej
opałowy

Razem

Olej
Benzyna Biomasa Geotermiczna Słoneczna
napędowy

Mg = t

Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł
Budynki
mieszkalne
jednorodzinne

0

6 329

8 053

0

1 788

0

137

421

0

0

0

0

0

16 727

Budynki
mieszkalne
wielorodzinne

0

404

640

0

142

0

11

33

0

0

0

0

0

1 230

Budynki
użyteczności
publicznej

0

690

620

0

138

0

11

32

0

0

0

0

0

1 490

0

7 422

9 313

0

2 067

0

158

487

0

0

0

0

0

19 447

0

546

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

546

0

3 146

6 032

0

1 339

0

103

315

0

0

0

0

0

10 934

0

11 113

15 344

0

3 406

0

261

802

0

0

0

0

0

30 927

0

0

0

0

0

0

260

0

4 766

4 232

0

0

0

9 257

0

11113

15344
0
3406
0
520
802
4766
4232
* - Ruch tranzytowy wyłączony z oszacowania wielkości emisji CO2
Źródło: Opracowanie własne

0

0

0

40184

Budynki
ogółem
Oświetlenie
publiczne
Przemysł i
usługi
Razem

Transport*
Transport
lokalny
RAZEM
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Tab.46. Wielkość emisji CO2 – wyniki inwentaryzacji w roku kontrolnym ( 2013 r.)
Całkowita wielkość emisji CO2
Kategoria

Ciepło
systemowe

Energia
elektryczna

Paliwa kopalne
Węgiel
kamienny

Koks

Drewno

Gaz
ziemny

Gaz
ciekły

Energia odnawialna
Olej
opałowy

Olej
Benzyna Biomasa Geotermiczna Słoneczna
napędowy

Razem

Mg = t

Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł
Budynki
mieszkalne
jednorodzinne

0

7 032

9 496

0

2 136

124

164

503

0

0

0

0

0

19 455

Budynki
mieszkalne
wielorodzinne

0

449

755

0

170

0

13

40

0

0

0

0

0

1 426

Budynki
użyteczności
publicznej

0

477

731

0

164

0

13

39

0

0

0

0

0

1 424

0

7 958

10 982

0

2 471

124

189

582

0

0

0

0

0

22 306

0

409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

409

0

4 092

7 113

0

1 600

73

123

377

0

0

0

0

0

13 378

0

12 460

18 095

0

4 071

198

312

958

0

0

0

0

0

36 093

0

0

0

0

0

0

292

0

5 364

4 763

0

0

0

10 419

0

12460

18095
0
4071
198
604
958
5364
4763
* - Ruch tranzytowy wyłączony z oszacowania wielkości emisji CO2
Źródło: Opracowanie własne

0

0

0

46512

Budynki
ogółem
Oświetlenie
publiczne
Przemysł i
usługi
Razem

Transport*
Transport
lokalny
RAZEM

| S t r o n a 90
Id: 2ABD653B-3D51-4977-BCA7-F4718EE3CD0B. Podpisany

Strona 90

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla GMINY DĄBROWA

Poniżej, graficznie przedstawiono wielkość emisji CO2 (bez ruchu tranzytowego) będącej wynikiem
inwentaryzacji w roku bazowym (2005 r.) oraz w roku kontrolnym ( 2013 r.).

Rys.13. Wyniki inwentaryzacji emisji CO2 w roku bazowym
Źródło: Opracowanie własne

Rys.14 . Wyniki inwentaryzacji emisji CO2 w roku kontrolnym
Źródło: Opracowanie własne

Poniżej, przedstawiono wyniki inwentaryzacji w roku bazowym (2005 r.) oraz w roku kontrolnym
(2013 r.) w rozbiciu na poszczególne sołectwa Gminy Dąbrowa (stan przed zmianą granic
administracyjnych Gminy Dąbrowa).
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Końcowe zużycie energii – wyniki
inwentaryzacji w roku bazowym
( 2005r.)
Chróścina
Dąbrowa
Karczów
Lipowa
Mechnice
Narok
Niewodniki
Nowa Jamka
Prądy
Siedliska
Skarbiszów
Sławice
Wrzoski
Żelazna

16,90%
19,10%
12,90%
1,30%
9,90%
8,00%
3,00%
2,10%
2,70%
1,50%
3,10%
8,90%
4,90%
5,70%

17664,56
19964,08
13483,6
1358,812
10347,88
8361,92
3135,72
2195,004
2822,148
1567,86
3240,244
9302,636
5121,676
5957,868

100%

104524

Rys.15 . Wyniki końcowego zużycia energii w roku bazowym
Źródło: Opracowanie własne

Wielkość emisji CO2 – wyniki
inwentaryzacji w roku bazowym
(2005 r.)
Chróścina
Dąbrowa
Karczów
Lipowa
Mechnice
Narok
Niewodniki
Nowa Jamka
Prądy
Siedliska
Skarbiszów
Sławice
Wrzoski
Żelazna

17,80%
18,91%
12,90%
1,30%
10,10%
8,00%
2,50%
2,10%
2,70%
1,50%
3,10%
8,49%
4,90%
5,70%

7152,752
7598,794
5183,736
522,392
4058,584
3214,72
1004,6
843,864
1084,968
602,76
1245,704
3411,622
1969,016
2290,488

100,00%

40184
Rys.16 . Wyniki emisji CO2 w roku bazowym
Źródło: Opracowanie własne
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Końcowe zużycie energii – wyniki
inwentaryzacji w roku kontrolnym
(2013 r.)
Chróścina
Dąbrowa
Karczów
Lipowa
Mechnice
Narok
Niewodniki
Nowa
Jamka
Prądy
Siedliska
Skarbiszów
Sławice
Wrzoski
Żelazna

16,10%
19,10%
12,20%
1,30%
10,40%
8,30%
3,00%

19606,74
23260,17
14857,28
1583,153
12665,22
10107,82
3653,43

2,10%
2,70%
1,50%
3,20%
8,70%
5,60%
5,80%
100,00%

2557,401
3288,087
1826,715
3896,992
10594,95
6819,736
7063,298
121781

Rys.17 . Wyniki końcowego zużycia energii w roku kontrolnym
Źródło: Opracowanie własne

Wielkość emisji CO2 – wyniki
inwentaryzacji w roku kontrolnym
( 2013 r.)
Chróścina
Dąbrowa
Karczów
Lipowa
Mechnice
Narok
Niewodniki
Nowa
Jamka
Prądy
Siedliska
Skarbiszów
Sławice
Wrzoski
Żelazna

16,90%
19,10%
12,90%
1,30%
9,90%
8,00%
3,00%

7860,528
8883,792
6000,048
604,656
4604,688
3720,96
1395,36

2,10%
2,70%
1,50%
3,10%
8,90%
4,90%
5,70%
100,00%

976,752
1255,824
697,68
1441,872
4139,568
2279,088
2651,184
46512
Rys.18 . Wyniki emisji CO2 w roku kontrolnym
Źródło: Opracowanie własne
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6.8. Wyniki prognozowanego zużycia energii i emisji dwutlenku węgla
Wyniki prognozowanej emisji dwutlenku węgla w roku docelowym 2020 r. określono na podstawie
sporządzonej prognozy zawartej w rozdz.6. Inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla (dokładnie
w pkt.6.3, 6.4, 6.5 oraz 6.6) odnośnie przyjętych założeń i sporządzonych bilansów: energii
elektrycznej, cieplnej, gazu ziemnego, paliw kopalnych oraz transportu lokalnego.
Prognozowane do 2020 r. końcowe zużycie energii w [MWh] oraz wielkość emisji CO2
w [Mg], bez uwzględnienia zadań inwestycyjnych wynikających z PGN, zobrazowano w poniższej
tabeli.
Tab.47. Prognoza końcowego zużycia energii oraz emisji CO2 w roku docelowym (2020 r.) bez
uwzględnienia zadań inwestycyjnych wynikających z PGN*

Kategoria

Zapotrzebowanie
na energię
elektryczną

Zapotrzebowanie
na paliwa
gazowe

Zapotrzebowanie
na paliwa
kopalne**

Zapotrzebowanie
na
OZE***

Zapotrzebowanie na
paliwa
kopalne
transportu****

Końcowe zużycie energii [ MWh ]
Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł
Budynki mieszkalne
jednorodzinne
Budynki mieszkalne
wielorodzinne
Budynki użyteczności
publicznej
Budynki razem
Oświetlenie publiczne
Przemysł i usługi
Suma

8 148

1 200

36 460

36

-

520

0,00

2 897

3

-

555,55

40,62

2 807

2,81

-

9223,62
383,51
4854,30
14 461

1 241
0
707,10

42 164
0
27 310
69 474
85 953

42
0
27

-

1 948

69

Transport
Transport lokalny

46 069

OGÓŁEM

132 022
Wielkość emisji CO2 [ Mg ]
Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł

Budynki mieszkalne
jednorodzinne
Budynki mieszkalne
wielorodzinne
Budynki użyteczności
publicznej
Budynki razem
Oświetlenie publiczne
Przemysł i usługi
Suma

7 252

242,43

13 119

463

0,00

1 042

494

8,20

1 010

8 209
341
4320
12 871

250,63
0
142,83
393,47

15 172
0
9 827
24 998

-

-

-

-

-

-

-

-

Transport
Transport lokalny

OGÓŁEM

11 850

50 113
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*

- stan przed zmianą granic administracyjnych Gminy Dąbrowa

** - łączne zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. Zapotrzebowanie
na paliwa kopalne dotyczy paliw jak: węgiel, koks, drewno, olej opałowy, gaz ciekły.
*** - zapotrzebowanie na OZE głównie w oparciu o energię słoneczną, geotermalną, biomasę.
****- zapotrzebowanie na paliwa kopalne transportu dotyczą benzyny, oleju napędowego
i gazu ciekłego LPG.
Źródło: Opracowanie własne
Celem odniesienia przedstawionej powyżej prognozy końcowego zużycia energii oraz emisji CO2
w roku docelowym (2020 r.), do stanu po zmianie granic administracyjnych Gminy Dąbrowa ( od 1
stycznia 2017 r.) – dane z tab.47 str.94 ulegają pomniejszeniu o końcowe zużycie energii oraz
emisji CO2 dla miejscowości Wrzoski oraz Sławice (zgodnie z wynikami ze str.92-93) przy
założonym planowanym 10 % wzrostem zużycia energii i emisji CO2 w roku docelowym (2020 r.).
Przeprowadzona prognoza wykazała, iż po zmianie granic administracyjnych Gminy
Dąbrowa (od 1 stycznia 2017 r.) w roku docelowym tj. 2020 r., bez uwzględnienia zadań
inwestycyjnych wynikających z PGN, zużycie energii końcowej może wynieść ok. 105 364
MWh, co odpowiada emisji dwutlenku węgla na poziomie ok. 43 053 Mg CO2.

7. IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH
Na podstawie danych zebranych w ramach przeprowadzonej inwentaryzacji emisji gazów
cieplarnianych można wskazać obszary problemowe, które z jednej strony znacząco przyczyniają
się do emisji dwutlenku węgla, a z drugiej cechują się potencjałem do obniżenia tego
niekorzystnego oddziaływania.
W Gminie Dąbrowa wyznaczono następujące obszary problemowe:
– obszar problemowy w zakresie emisji liniowej,
– obszar problemowy w zakresie niskiej emisji (emisji powierzchniowej),
– obszar problemowy w zakresie niezadowalającego stanu jakości powietrza,
– obszar problemowy w zakresie zbyt małego wykorzystania OZE,
– obszar problemowy w zakresie niskiej świadomości ekologicznej.

7.1. Obszar problemowy w zakresie emisji liniowej
Emisja liniowa ze środków transportu ma istotny wpływ na jakość powietrza. Choć od emisji
punktowej dzieli ją rząd wielkości jest ona szczególnie istotna ze względu na niskie źródło emisji,
prowadzące często do powstania wysokich stężeń w strefie przebywania ludzi. Substancje
emitowane z silników pojazdów wpływają na stan czystości powietrza szczególnie w najbliższym
otoczeniu dróg, a ich wpływ maleje wraz z odległością.
Układ drogowy Gminy Dąbrowa tworzy sieć dróg w układzie funkcjonalnym podzielona na
kategorie: krajową, wojewódzką, powiatową oraz gminną.
Przez teren Gminy Dąbrowa przebiegają tranzytowo: autostrada A–4,dwie drogi krajowe, cztery
drogi wojewódzkie oraz siedem dróg powiatowych. Ponadto na terenie Gminy Dąbrowa znajdują
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się drogi gminne publiczne, drogi lokalne (będące drogami wewnętrznymi) oraz drogi rolne będące
drogami dojazdowymi do pól.
Skala obszaru problemowego w zakresie emisji liniowej jest bardzo duża gdyż dotyczy
zdecydowanej większości sołectw wchodzących w skład Gminy Dąbrowa.
W związku z tym, iż Gmina Dąbrowa nie ma wpływu na działania związane z ruchem
tranzytowym, został on wyłączony z oszacowania całkowitej wielkości emisji CO2.
W przypadku ruchu lokalnego, pomimo dobrej oferty przewoźników drogowych, zapewniających
dogodne połączenie Gminy Dąbrowa z regionem, wciąż rośnie ilość zarejestrowanych pojazdów
w Starostwie Powiatowym w Opolu. Bardzo wiele osób wybiera transport indywidualny zamiast
transportu zbiorowego. Na koniec 2013 r. na terenie Gminy Dąbrowa zarejestrowanych było 12 619
pojazdów. Najwięcej zarejestrowano: samochodów osobowych (9540), samochodów ciężarowych
(1677) oraz ciągników rolniczych (545).
W ,,Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa’’ wskazano, iż szansą na zredukowanie
emisji liniowej będzie realizacja takich zadań, jak: modernizacja i rozbudowa nawierzchni dróg
gminnych, ulic i chodników modernizacja i budowa ścieżek rowerowych, planowanie właściwej
organizacji ruchu, a także promowanie zachowań energooszczędnych – ECODRIVING.
Przedmiotowe zadania zobrazowano w poniższej tabeli.
Tab.48. Działania ujęte w PGN w zakresie redukcji emisji liniowej
Opis

Roczne oszczędności
energii
w [MWh]

Roczna redukcja
emisji CO2
w [Mg]

Remont ul. Cmentarnej
i Brzozowej w Naroku

19,23

4,94

18,22

4,68

25,03

4,68

Remont nawierzchni ulicy
Malinowej, Poziomkowej
i Jagodowej w Dąbrowie

19,23

4,94

Przebudowa ul. Polnej
w Niewodnikach

7,7

1,98

Remont drogi wewnętrznej
ul. Stawowa w Ciepielowicach

16,83

4,33

Modernizacja drogi gminnej
ul. Nowowiejska w Chróścinie

32,00

8,23

Modernizacja drogi gminnej
ul. Leśna w Siedliskach

40,00

10,29

40,40

10,39

78,21

20,12

Sektor/Działanie
Transport/ Modernizacja
i rozbudowa nawierzchni dróg
gminnych, ulic i chodników
Transport/ Modernizacja
i rozbudowa nawierzchni dróg
gminnych, ulic i chodników
Transport/ Modernizacja
i rozbudowa nawierzchni dróg
gminnych, ulic i chodników
Transport/ Modernizacja
i rozbudowa nawierzchni dróg
gminnych, ulic i chodników
Transport/ Modernizacja
i rozbudowa nawierzchni dróg
gminnych, ulic i chodników
Transport/ Modernizacja
i rozbudowa nawierzchni dróg
gminnych, ulic i chodników
Transport/ Modernizacja
i rozbudowa nawierzchni dróg
gminnych, ulic i chodników
Transport/ Modernizacja
i rozbudowa nawierzchni dróg
gminnych, ulic i chodników
Transport/ Modernizacja
i rozbudowa nawierzchni dróg
gminnych, ulic i chodników
Transport/ Modernizacja
i rozbudowa nawierzchni dróg
gminnych, ulic i chodników

Remont ul. Leśnej w Lipowej
Przebudowy drogi wewnętrznej
ul. Akacjowa w Ciepielowicach

Rozbudowa drogi wojewódzkiej
nr 453 w m. Mechnice km
15+700 – 16+ 710
Rozbudowa drogi wojewódzkiej
nr 459 w m. Narok w km od
8+600 do km 10+ 555
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Transport/ Modernizacja
i rozbudowa nawierzchni dróg
gminnych, ulic i chodników
Transport/ Modernizacja
i rozbudowa nawierzchni dróg
gminnych, ulic i chodników
Transport/ Modernizacja
i rozbudowa nawierzchni dróg
gminnych, ulic i chodników
Transport/ Modernizacja
i rozbudowa nawierzchni dróg
gminnych, ulic i chodników
Transport/ Modernizacja
i rozbudowa nawierzchni dróg
gminnych, ulic i chodników
Transport/ Modernizacja
i rozbudowa nawierzchni dróg
gminnych, ulic i chodników
Transport/ Modernizacja
i rozbudowa nawierzchni dróg
gminnych, ulic i chodników

Przebudowa drogi powiatowej nr
1720 O Wawelno – Dąbrowa –
Narok w m. Dąbrowa

42,00

10,80

Modernizacja drogi gminnej
ul. Szkolna w Mechnicach

9,28

2,39

20,80

5,35

26,40

6,79

Modernizacja drogi gminnej
ul. Cmentarna w Karczowie

40,40

10,39

Modernizacja drogi gminnej
ul. Stawowa w Siedliskach

18,00

4,63

Modernizacja drogi gminnej
ul. Polna w Siedliskach

59,61

15,33

513,34

130,26

Modernizacja dróg gminnych
ul. Akacjowa i ul. Kwiatowa
w Mechnicach
Modernizacja drogi gminnej
ul. Wiejska w Karczowie

Razem
Źródło: Opracowanie własne

7.2. Obszar problemowy w zakresie niskiej emisji (emisji powierzchniowej)
Niska emisja (emisja powierzchniowa – emisja antropogeniczna pochodząca z sektora bytowego
tzw. niska emisja). Do tzw. niskiej emisji zalicza się zanieczyszczenia wydobywające się ze źródeł
na wysokości poniżej 40 m. Są to przede wszystkim zanieczyszczenia związane z działalnością
człowieka, najczęściej emitowane przez indywidualne piece domowe, kotłownie, a także transport
komunikacyjny.
Niska emisja, która może być przenoszona z chmurą na dalekie odległości koncentruje się przy
źródle. Przy bezwietrznej pogodzie dochodzi do kumulacji zanieczyszczeń, co można
zaobserwować w obiektach, które ogrzewane są przy pomocy węgla, a nawet odpadów
komunalnych. Niska emisja jest źródłem wielu zanieczyszczeń powietrza, m.in. pyłów PM.
Do głównych czynników powodujących niską emisję zalicza się:
– energetykę opartą na węglu kamiennym i brunatnym,
– niedobór instalacji oczyszczających gazy odlotowe,
– opóźnienie w rozwoju prawa ekonomicznego i jego egzekwowania.
Problem zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł tzw. „niskiej emisji” dotyczy głównie:
– wytwarzania ciepła grzewczego na potrzeby budynków mieszkalnych i publicznych,
– wytwarzania ciepła grzewczego i technologicznego w przemyśle,
– emisji z tzw. źródeł liniowych.
Efektywne ograniczenie niskiej emisji możliwe jest poprzez skoordynowane działania obejmujące:
– wymianę niskosprawnych i nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na nowoczesne
proekologiczne kotły z automatycznym i sterowanym dozowaniem paliwa i powietrza
w procesie spalania wg potrzeb cieplnych użytkowników budynku,
– kompleks działań zmniejszających zużycie energii w obiekcie poprzez prace termorenowacyjne
(wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian, ocieplenie stropodachów,
modernizację instalacji wewnętrznej c.o. budynku z automatyczną regulacją, itp.).
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Emisja punktowa to emisja powstała w wyniku procesów z energetycznego spalania paliw oraz
z przemysłowych procesów technologicznych, odprowadzających substancje do powietrza
emitorem (kominem) w sposób zorganizowany. Na terenie Gminy Dąbrowa nie funkcjonuje
scentralizowany system ciepłowniczy. Potrzeby grzewcze zaspakajane są głównie w oparciu
o lokalne kotłownie i indywidualne źródła ciepła, oparte na wysokoemisyjnych źródłach. Skala
obszaru problemowego w zakresie niskiej emisji jest bardzo duża gdyż dotyczy wszystkich sołectw
wchodzących w skład Gminy Dąbrowa. W celu ograniczenia niskiej emisji, w ramach Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej, planuje się podjąć działania związane z termomodernizacją budynków
użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych oraz obiektów przemysłowo –usługowych.
Przedmiotowe zadania zobrazowano w poniższej tabeli.
Tab.49. Działania ujęte w PGN w zakresie redukcji niskiej emisji
Sektor/Działanie

Opis

Roczne oszczędności
energii
w [MWh]

Roczna redukcja
emisji CO2
w [Mg]

Budynki użyteczności publicznej/
Termomodernizacja budynków
jednostek własnych Gminy

Przebudowa z termomdernizacją budynku świetlicy
wiejskiej z kaplicą w Lipowej

51,59

43,46

Budynki użyteczności publicznej/
Termomodernizacja budynków
jednostek własnych Gminy
Budynki użyteczności publicznej/
Termomodernizacja budynków
jednostek własnych Gminy
Budynki użyteczności publicznej/
Termomodernizacja budynków
jednostek własnych Gminy
Budynki użyteczności publicznej/
Termomodernizacja budynków
jednostek własnych Gminy
Budynki użyteczności publicznej/
Termomodernizacja budynków
jednostek własnych Gminy
Budynki użyteczności publicznej/
Termomodernizacja budynków
jednostek własnych Gminy
Budynki użyteczności publicznej/
Termomodernizacja budynków
jednostek własnych Gminy
Budynki użyteczności publicznej/
Termomodernizacja budynków
jednostek własnych Gminy
Budynki użyteczności publicznej/
Termomodernizacja budynków
jednostek własnych Gminy

Termomodernizacja dachu
budynku Urzędu Gminy w
Dąbrowie

17,14

4,29

Termomodernizacja świetlicy
wiejskiej w Ciepielowicach

60,33

50,82

Termomodernizacja budynku
świetlicy w Nowej Jamce

34,02

28,67

Termomodernizacja budynku
sali wiejskiej w Mechnicach

10,00

3,00

Termomodernizacja budynku
świetlicy w Mechnicach

8,00

2,40

Termomodernizacja budynku
OSP w Żelaznej

8,00

2,40

Termomodernizacja budynku
świetlicy w Siedliskach

7,00

2,10

Termomodernizacja budynku
świetlicy w Skarbiszowie

7,00

2,10

7,00

2,10

1319,78

982,87

Termomodernizacja obiektu
zamku w Dąbrowie - etap I

180,00

55,00

Termomodernizacja budynków
nie podległych Gminie

200,00

60,00

Społeczność lokalna/
Termomodernizacja budynków
Budynki użyteczności publicznej/
Efektywność energetyczna
budynków nie podległych Gminie
Budynki użyteczności publicznej/
Efektywność energetyczna
budynków nie podległych Gminie

Termomodernizacja
zabytkowego budynku remizy
strażackiej w Dąbrowie
Wymiana źródeł ogrzewania w
budynkach mieszkaniowych na
ekologiczne w gminie Dąbrowa
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Przedsiębiorcy/
Termomodernizacja obiektów

Termomodernizacja obiektów
przemysłowych i usługowych

Razem

200,00

60,00

2 109,86

1 299,21

Źródło: Opracowanie własne

7.3. Obszar problemowy w zakresie niezadowalającego stanu jakości powietrza
O jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Dąbrowa decydują przede wszystkim:
– zanieczyszczenia pochodzące z sektora komunalnego, powstające podczas spalania paliw
w systemach grzewczych,
– zanieczyszczenia emitowane ze środków transportu,
– migracje z innych obszarów.
Emisja zanieczyszczeń do powietrza pochodzi głównie z lokalnych kotłowni, które opalane są
zazwyczaj drewnem i jego pochodnymi oraz węglem kamiennym, często o wysokiej zawartości
siarki. Niejednokrotnie w kotłowniach domowych spalane są różnego rodzaju odpady (tworzywa
sztuczne, tekstylia, opony), co powoduje wprowadzanie do środowiska szkodliwych gazów jak np.
dioksyny i furany (mogące działać kancerogennie i mutagennie). Skala obszaru problemowego
w zakresie stanu jakości powietrza jest niezwykle istotna, gdyż na terenie strefy opolskiej, w której
znajduje się także Gmina Dąbrowa, stwierdzono przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu
PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Wielkość emisji CO2 w roku
bazowym (2005 r.) na którą składa się emisja pochodząca z energii elektrycznej i paliw kopalnych
(opałowych i transportowych – bez oszacowania wielkości emisji CO2 z ruchy tranzytowego),
wyniosła ok. 40 184 Mg. W celu ograniczenia niezadowalającego stanu jakości powietrza,
w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, planuje się podjęcie działań określonych
w Harmonogramie rzeczowo–finansowym realizacji działań krótko/ średnioterminowych a także
w Wykazie realizacji działań długoterminowych przez Gminę Dąbrowa. Generalnie kierunkiem
działań określonym w ,,Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa’’ będzie poprawa
jakości powietrza, zgodnie z celami przyjętymi w ,,Programie Ochrony Powietrza dla Strefy
Opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz
poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych’’. Inwestycje ujęte
w PGN będą wdrażały działania wynikające bezpośrednio z POP – u dla strefy opolskiej, m.in.
w zakresie: przyłączania nieruchomości do sieci gazowej, modernizacji ogrzewania węglowego,
termomodernizacji budynków i obiektów użyteczności publicznej, lokalnej społeczności
i podmiotów gospodarczych Gminy Dąbrowa, modernizacja dróg publicznych gminnych Gminy
Dąbrowa.

7.4. Obszar problemowy w zakresie zbyt małego wykorzystanie OZE
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest obecnie na bardzo niskim poziomie. Związane jest
to z nieunormowanymi przepisami prawnymi w tym zakresie, brakiem świadomości społecznej
oraz ciągle wysokimi kosztami instalacji.
Tab.50. Prosty okres zwrotu nakładów inwestycyjnych dla wybranych technologii OZE
Rodzaj OZE
Pompa ciepła
Mały kocioł na biomasę

Moc [kW]
poniżej 10
10 - 20
poniżej 40
10 - 20

SPBT [lata]
ok. 20
ok. 18
ok. 17
ok. 11
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poniżej 40
poniżej 10
Kolektor słoneczny
10 - 20
poniżej 40
poniżej 10
Mikroinstalacja ogniw fotowoltaicznych
10 - 20
poniżej 40
poniżej 10
Mała elektrownia wiatrowa
10 - 20
poniżej 40
Źródło: http://www.chronmyklimat.pl

ok. 10
ok. 17
ok. 15
ok. 13
ok. 18
ok. 15
ok. 14
ok. 20
ok. 19
ok. 13

Skala obszaru problemowego w zakresie zbyt małego wykorzystania OZE jest bardzo duża, gdyż
zgodnie z danymi zawartymi w bilansie końcowego zużycia energii w roku bazowym, odnawialne
źródła energii stanowiły jedynie 57 MWh. W roku kontrolnym udział OZE wrósł do ok. 69 MWh.
Znikomy udział OZE w bilansie końcowego zużycia energii nie przyczynia się do realizacji celów
wyznaczonych w pakiecie klimatyczno – energetycznym do roku 2020, czyli tzw. 3x20.
Pakiet ten wskazuje kierunek w jakim powinno się rozwijać zaopatrzenie w energię cieplną,
elektryczną i paliwa gazowe mieszkańców miast i gmin. Dążenie do wspomnianych celów powinno
być realizowane nie tylko za pomocą programów krajowych ale również za pomocą programów
i działań lokalnych. Stąd, wychodząc ku takim oczekiwaniom, w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej
znalazły się zapisy odnośnie podejmowania działań inwestycyjnych ukierunkowanych na wzrost
Odnawialnych Źródeł Energii w ogólnym bilansie energetycznym Gminy Dąbrowa.
W celu zwiększenia udziału OZE w bilansie końcowego zużycia energii na terenie Gminy
Dąbrowa, w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, planuje się podjąć działania związane
z produkcją energii z odnawialnych źródeł energii, przedstawione w poniższej tabeli.
Tab.51. Działania ujęte w PGN w zakresie wzrostu OZE na terenie Gminy Dąbrowa
Sektor/Działanie

Budynki użyteczności publicznej/
Produkcja energii z Odnawialnych
Źródeł Energii
Budynki użyteczności publicznej/
Produkcja energii z Odnawialnych
Źródeł Energii
Budynki użyteczności publicznej/
Produkcja energii z Odnawialnych
Źródeł Energii
Społeczność lokalna/
Termomodernizacja budynków
mieszkaniowych/ Produkcja energii
z Odnawialnych Źródeł Energii
Społeczność lokalna/ Produkcja
energii z Odnawialnych
Źródeł Energii

Opis
Montaż instalacji ogniw
fotowoltaicznych i pomp
ciepła na potrzeby budynku
świetlicy w Lipowej
Montaż instalacji ogniw
fotowoltaicznych na potrzeby
budynku świetlicy w
Ciepielowicach
Montaż instalacji ogniw
fotowoltaicznych na potrzeby
budynku Urzędu Gminy
Dąbrowa
Montaż instalacji ogniw
fotowoltaicznych i pomp
ciepła na potrzeby budynków
mieszkalnych
Montaż instalacji OZE
(kolektory słoneczne, ogniwa
fotowoltaiczne, pompy ciepła)

Roczne
oszczędności
energii
w [MWh]

Produkcja
energii
z OZE
do 2020 r.
w [MWh]

Redukcja
emisji CO2
do 2020 r.
w [Mg]

-

9,80

-

-

11,41

-

-

25,00

-

-

407,93

-

-

200,00

-
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Efektywność energetyczna
budynków nie podległych Gminie/
Produkcja energii z Odnawialnych
Źródeł Energii
Przedsiębiorcy/ Produkcja energii z
Odnawialnych
Źródeł Energii
Przedsiębiorcy/Produkcja energii z
Odnawialnych
Źródeł Energii

Montaż instalacji OZE
(pompy ciepła, ogniwa
fotowoltaiczne ) na potrzeby
Zamku w Dąbrowie

-

50,00

-

Montaż instalacji OZE
(kolektory słoneczne, ogniwa
fotowoltaiczne, pompy ciepła)

-

5,00

-

Budowa elektrowni
fotowoltaicznych

-

1000,00

-

-

1709,14

-

Razem
Źródło: Opracowanie własne

7.5. Obszar problemowy odnośnie niskiej świadomości ekologicznej społeczności
lokalnej
Niedostateczna świadomość ekologiczna społeczeństwa jest problemem ogólnym w skali zarówno
regionu opolskiego jak i całego kraju. Jest to pewnego rodzaju przeszkoda przy wprowadzaniu
różnego rodzaju programów środowiskowych np. związanych z wymianą pieców
wysokoemisyjnych na niskoemisyjne ( np. węglowych na gazowe) dla indywidualnych odbiorców.
W tym konkretnym przypadku barierą często jest czynnik ekonomiczny, który wiąże się z niechęcią
do większych kosztów ogrzewania nawet jeżeli mają one swoje przełożenie na większy komfort.
Czynniki takie jak zwiększona efektywność energetyczna czy mniejsze emisje substancji
zanieczyszczających do powietrza często nie są brane pod uwagę. Gmina Dąbrowa poprzez
dedykowane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej zadania odnośnie prowadzenia kampanii
informacyjnych i promocyjnych w zakresie efektywności energetycznej i OZE a także poprzez
prowadzenie kampanii edukacyjno –informacyjnej w zakresie zachowań energooszczędnych, może
być przykładem samorządu, który przykłada dużą wagę do edukacji ekologicznej, szczególnie
w tematach związanych z problematyką niskiej emisji.

8. PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
8.1. Długoterminowa strategia – cele i zobowiązania
Cele i zobowiązania strategii długoterminowej opierają się na przeprowadzonej inwentaryzacji
w zakresie zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 na podstawie danych roku bazowego 2005 oraz
roku kontrolnego 2013.
Cele i zobowiązania strategii długoterminowej dotyczą zadań w zdefiniowanych sektorach, jak:
– Budynki użyteczności publicznej,
– Oświetlenie publiczne,
– Społeczność lokalna,
– Przedsiębiorcy,
–
Transport.
Strategia na rzecz gospodarki niskoemisyjnej wprowadza środki wspomagające efektywność
energetyczną, ułatwiając osiągnięcie celu zmniejszenia zużycia paliw i redukcji emisji CO2.
Długoterminowa Strategia Gminy Dąbrowa obejmuje działania jak poniżej.
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1.
–
–
–
–
–
–
–

W sektorze Budynki użyteczności publicznej:
termomodernizacja budynków jednostek własnych Gminy,
produkcja energii z Odnawialnych Źródeł Energii,
wymiana oświetlenia w budynkach jednostek własnych Gminy,
zarządzanie energią w budynkach jednostek własnych Gminy,
system ,,Zielonych zamówień publicznych’’,
monitoring zużycia energii w budynkach jednostek własnych Gminy,
efektywność energetyczna budynków nie podległych Gminie (zadanie jednostek nie podległych
Gminie).

2. W sektorze Oświetlenie publiczne:
– modernizacja oświetlenia ulicznego.
3.
–
–
–
–

W sektorze Społeczność lokalna:
edukacja mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.
termomodernizacja budynków (zadanie mieszkańców Gminy),
produkcja energii z Odnawialnych Źródeł Energii (zadanie mieszkańców Gminy),
likwidacja niskiej emisji (zadanie mieszkańców Gminy).

4.
–
–
–
–

W sektorze Przedsiębiorcy:
edukacja przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł,
termomodernizacja obiektów (zadanie podmiotów gospodarczych Gminy),
produkcja energii z Odnawialnych Źródeł Energii (zadanie podmiotów gospodarczych Gminy),
likwidacja niskiej emisji (zadanie podmiotów gospodarczych Gminy).

5.
–
–
–

W sektorze Transport:
modernizacja i rozbudowa nawierzchni dróg gminnych, ulic i chodników,
uporządkowana organizacja ruchu,
promowanie zachowań energooszczędnych – ECODRIVING.

Cele i zobowiązania strategii długoterminowej opierają się zarówno na czynnikach zewnętrznych
jak również wewnętrznych. Sprzyjać realizacji celu redukcji będą m.in.: aktywna postawa gminy
w tematyce zarządzania energią oraz dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie oszczędnego
gospodarowania energią. Z drugiej jednakże strony istnieją poważne ograniczenia które utrudniają,
bądź wręcz uniemożliwiają podjęcie reakcji ze strony władz samorządowych.
Pierwszym ograniczeniem jest brak właściwej kompetencji.
Jedno z głównych źródeł emisji – ruch tranzytowy, prowadzony drogami, jak: autostrada A–4
Zgorzelec – Opole – Medyka, droga krajowa Nr 46 Kłodzko – Opole – Szczekociny, droga
krajowa Nr 94 Krzywa – Opole – Balice, droga wojewódzka Nr 435 Opole – Prądy – droga
krajowa Nr 46, droga wojewódzka Nr 459 Opole – Skorogoszcz, droga wojewódzka Nr 464 Narok
– rzeka Odra – Chróścice, droga wojewódzka Nr 465 Żelazna – rzeka Odra – Dobrzeń Mały,
pozostaje w wyłącznej kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Autostrad Oddział w Opolu oraz
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. Podobnie kolejowy ruch tranzytowy prowadzony przez
obszar Gminy Dąbrowa pozostaje w kompetencjach spółki Przewozy Regionalne, PKP Intercity
S.A. oraz PKP CARGO S.A.
Gmina Dąbrowa nie jest zatem władna aby podejmować na tym polu jakiekolwiek działania.
Podobnie w przypadku obiektów osób prywatnych i przedsiębiorstw, w stosunku do których Gmina
Dąbrowa nie może podejmować działań inwestycyjnych.
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Rozwój odnawialnych źródeł energii, czy budownictwa energooszczędnego, może się odbywać
głównie staraniami i nakładami indywidualnych inwestorów – rolą samorządu jest promocja
i pomoc (m.in. na szczeblu procedur administracyjnych) w prowadzeniu takich inwestycji.
Drugim ograniczeniem to możliwości finansowe.
Podejmowanie działań inwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki
niskoemisyjnej, wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, a rentowność taki inwestycji jest
rozciągnięta na wiele lat. Stąd też wiele z przewidzianych działań ujętych w ,,Harmonogramie
rzeczowo – finansowym realizacji działań długoterminowych’’ ma charakter warunkowy,
przewidziany do realizacji w sytuacji pozyskania dodatkowych środków finansowych. Możliwości
te otwiera chociażby nowa perspektywa unijna na lata 2014 – 2020, która daje nowe możliwości
finansowania inwestycji (czemu służy też opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej) i wielu
działań inwestycyjnych, które mogłyby zostać przeprowadzone na terenie Gminy Dąbrowa.
Niniejszy plan może, a w niektórych przypadkach nawet powinien, być systematycznie
korygowany. Stąd też wykazane działania mają charakter kierunkowy i powinny zostać
korygowane wraz ze zmianami w postępie technicznym, czy możliwościami finansowymi Gminy
Dąbrowa. Przy doborze działań zrezygnowano również z działań społecznie kontrowersyjnych,
takich jak budowa elektrowni wiatrowych, czy biogazowni, które chociaż wykazują pozytywny
efekt ekologiczny (produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych), to jednak wiążą się
z licznymi sprzeciwami sąsiedzkimi.
Realizowane cele i zobowiązania strategii długoterminowej na rzecz gospodarki niskoemisyjnej
ograniczą emisję gazów cieplarnianych z obszaru Gminy Dąbrowa, poprawią efektywność
energetyczną przy zastosowaniu nowych technologii niskoemisyjnych a także zwiększą udział
pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

8.2. Planowane działania krótko/średnioterminowe
Celem doboru działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej jest przedstawienie planu prac
i uwarunkowań, sprzyjających redukcji emisji CO2. Działania te mogą zostać pogrupowane
w następujące struktury:
– Działania pośrednie służące redukcji zużycia energii finalnej ( m.in. termomodernizacja
obiektów publicznych).
– Działania bezpośrednio przyczyniające się do redukcji emisji gazów cieplarnianych (m.in.
modernizacja kotłowni, budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii).
Drugim podziałem charakteryzującym wybrane działania jest podział na zadania:
– realizowane przez struktury administracyjne i jednostki Gminy Dąbrowa,
– realizowane przez mieszkańców i podmioty gospodarcze – działania te nie są uzależnione
bezpośrednio od aktywności gminy, aczkolwiek istotna jest rola samorządu w promocji
i upowszechnianiu tychże działań.
W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zostały przeanalizowane uwarunkowania
i możliwości redukcji zużycia energii, wraz z oceną ich efektywności ekologiczno – ekonomicznej.
Jako podstawę doboru działań PGN wykorzystuje wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji emisji
gazów cieplarnianych dla Gminy Dąbrowa w zakresie potencjału ekologicznego. Przeprowadzona
inwentaryzacja pozwoliła zidentyfikować kluczowe obszary wysokiej emisji (transport, zużycie
energii elektrycznej). Są to miejsca gdzie działania zmierzające do ograniczenia emisji dwutlenku
węgla są szczególnie potrzebne.
Mając na uwadze zmienność warunków otoczenia, a także fakt, iż każde z podejmowanych działań
niesie ze sobą określone rezultaty i doświadczenia.
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W ramach niniejszego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej opracowano harmonogram działań,
posiadający charakter działań krótko/średnioterminowych. Działania krótko/średnioterminowe to
zadania, które zostaną wdrożone począwszy od 2016 roku do 2020 r. Ponadto w planie gospodarki
niskoemisyjnej określono działania długoterminowe realizowane przez Gminę Dąbrowa
z horyzontem czasowym 2019 – 2025.
Wszystkie zadania ujęte w ,,Harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji działań
krótko/średnioterminowych’’ objęte są Wieloletnią Prognozą Finansową, co oznacza, iż do 2020 r.
zostaną zrealizowane gdyż mają pokrycie środków finansowych z budżetu Gminy Dąbrowa.

8.3.

Powiązania rekomendowanych działań z bazową inwentaryzacją emisji
CO2

Wyniki inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla przeprowadzono w kategoriach: energii
elektrycznej, gazu ziemnego, paliw kopalnych, energii odnawialnej oraz transportu, w zakresie
końcowego zużycia energii w [MWh] oraz w zakresie wielkości emisji CO2 w [ Mg ].
Łącznie, zużycie energii końcowej na terenie Gminy Dąbrowa w roku bazowym (2005 r.) wyniosło
ok. 104 524 MWh.
Całkowita emisja dwutlenku węgla na terenie Gminy Dąbrowa w roku bazowym (2005 r.) wyniosła
ok. 40 184 Mg CO2.
Najbardziej znaczącym udziałem w bilansie zużycia energii końcowej, jest:
– węgiel kamienny: 43 346 MWh,
– benzyna: 16 994 MWh ( bez ruchu tranzytowego),
– olej napędowy: 17 849 MWh ( bez ruchu tranzytowego),
– drewno opałowe: 8 623 MWh,
– energia elektryczna: 12 487 MWh.
Najbardziej znaczącym udziałem w bilansie całkowitej emisji dwutlenku węgla, jest:
– węgiel kamienny: 15 344 Mg,
– benzyna: 4 232 Mg ( bez ruchu tranzytowego),
– energia elektryczna: 11 113 Mg,
– olej napędowy: 7 307 Mg ( bez ruchu tranzytowego),
– drewno opałowe: 3 406 Mg,
Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla wyraźnie więc wskazują kierunki
planowanych zmian w rozwoju społeczno – gospodarczym Gminy Dąbrowa.
Rekomendowane działania do realizacji ujęte w ,,Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Dąbrowa’’ są ściśle powiązane z bazową inwentaryzacją emisji dwutlenku węgla, która
jednoznacznie wykazała obszary, gdzie należy podjąć interwencję, tak aby możliwe było
osiągnięcie założonych celów w zakresie:
– redukcji do 2020 roku emisji gazów CO2 w stosunku do roku bazowego,
– redukcji do 2020 roku zużycia energii finalnej w stosunku do roku bazowego,
– zwiększenie do roku 2020 udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w bilansie
energetycznym Gminy w stosunku do roku bazowego,
– redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza: benzo(a)pirenu i pyłów PM10 i PM2,5
w stosunku do roku bazowego.
Rekomendowane działania w ramach ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa’’
powiązane z bazową inwentaryzacją emisji dwutlenku węgla, znajdują odzwierciedlenie
w przyjętym Harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji zadań, określonym w pkt.8.6.
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8.4. Metodologia wyliczenia efektów ekologicznych
Efekty energetyczne zaplanowanych działań zostały wyznaczone na podstawie analiz i założeń
audytorskich przeprowadzonych na danych i informacjach uzyskanych podczas inwentaryzacji.
Uwzględniono przy tym zarówno stan techniczny obiektów w stanie istniejącym jak i zakres
modernizacji do realizacji. Na tej podstawie oszacowano możliwe oszczędności energii lub paliwa.
Metodologia wyliczenia efektów ekologicznych dla budynków mieszkaniowych, użyteczności
publicznej i obiektów przedsiębiorstw oszacowana została na podstawie badań ankietowych
interesariuszy, którzy wykazali zainteresowanie w zakresie planowanych działań odnośnie
gospodarki niskoemisyjnej na obszarze Gminy Dąbrowa.
Do obliczeń wielkości redukcji emisji przy wyznaczaniu efektu ekologicznego przedsięwzięcia
wykorzystano wzór obliczeniowy:
ECO2 = C x EF
gdzie:
ECO2 – oznacza wielkość redukcji emisji CO2 [Mg]
C – oznacza ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji przedsięwzięcia [MWh]
EF – oznacza wskaźnik emisji CO2 [MgCO2/MWh]
Przy wyznaczaniu możliwych do osiągnięcia rezultatów przyjmowano założenia jak poniżej.
Termomodernizacja budynków
Termomodernizacja budynków stanowi istotny segment ograniczania zanieczyszczeń
pochodzących z ogrzewania zarówno indywidualnego jak i zbiorowego. Wynika to ze zwiększenia
izolacyjności budynku, dzięki czemu spada poziom ciepła koniecznego do ogrzania budynku.
W przypadku budynków ogrzewanych indywidualnie termomodernizacja bezpośrednio wpływa na
redukcję emisji równomiernie do spadku zużycia ciepła.
Poszczególne działania będą miały inny wpływ na obniżenie zużycia ciepła w odniesieniu do stanu
istniejącego: ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych (ścian, dachu, stropodachu) – 1540%, wymiana okien na okna szczelne o lepszej izolacyjności – 10-15%, wprowadzenie usprawnień
w źródle ciepła, w tym automatyki pogodowej oraz urządzeń regulacyjnych – 5-15%, kompleksowa
modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. wraz z montażem zaworów termostatycznych we
wszystkich pomieszczeniach – 10-25%.
Oszacowano możliwość redukcji zużycia energii w Gminie Dąbrowa średnio na poziomie 30% dla
budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych oraz obiektów funkcjonujących na
terenie Gminy Dąbrowa należących do przedsiębiorstw.
Stąd do oszacowania wielkości redukcji emisji wykorzystano wzór obliczeniowy:
ECO2 = C x EF
Przyjęto założenia:
C= 30% aktualnego zużycia energii dla budynku użyteczności publicznej [MWh],
EF =1 [MgCO2/MWh] wskaźnik emisji CO2 bez redukcji zużycia energii,
EF =0,3 [MgCO2/MWh] wskaźnik emisji CO2 z uwzględnieniem redukcji zużycia energii.
Odnawialne źródła energii
Odnawialne źródła energii są uważane za jedne z najlepszych alternatyw dla tradycyjnych
nieodnawialnych nośników energii. Pozyskiwanie energii z tych źródeł – w porównaniu do źródeł
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tradycyjnych – jest bardziej przyjazne środowisku naturalnemu, czyli jest bardziej ekologiczne,
jednak mniej efektywne ekonomicznie. Zakłada się jednak wzrost zainteresowania instalacjami
odnawialnych źródeł ciepła, co będzie związane z dostępnością zewnętrznych środków wsparcia dla
takich inwestycji.
Zasoby promieniowania słonecznego mogą służyć m.in. do produkcji energii ciepła poprzez
kolektory słoneczne i energii elektrycznej za pomocą ogniw fotowoltaicznych. Technologie te nie
powodują skutków ubocznych dla środowiska, takich jak zubożenie zasobów naturalnych czy
szkodliwych emisji.
Wykorzystanie instalacji solarnej dla pojedynczego budynku pozwoli na zmniejszenie zużycia
energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej do ok. 60%.
Natomiast pompa ciepła stanowi na dzień dzisiejszy najbardziej energooszczędne nowoczesne
rozwiązanie techniki grzewczej służące do ogrzewania pomieszczeń jak i przygotowania ciepłej
wody użytkowej. Niewątpliwie koszt inwestycji zazwyczaj przewyższa koszty innych systemów,
ale rosnące ceny paliw sprawiają, że zwrot podwyższonych kosztów inwestycji już teraz może
wynieść kilkanaście do kilkudziesięciu lat. Za pomocą pompy ciepła można czerpać energię
z takich źródeł jak: ziemia, woda i powietrze.
Pompy ciepła charakteryzują się współczynnikami efektywności COP w zależności od
zastosowanej technologii średnio 2,5 – 4,5, co oznacza zmniejszenie zużycia energii końcowej
w budynku średnio trzykrotnie.
Możliwość redukcji zużycia energii w Gminie Dąbrowa z zastosowaniem instalacji OZE przy
pomocy kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła, oszacowano średnio na
poziomie 25%.
Do oszacowania wielkości redukcji emisji wykorzystano wzór obliczeniowy:
ECO2 = C x EF
Przyjęto założenia:
C=25% aktualnego zużycia energii dla budynku użyteczności publicznej [MWh],
EF =1 [MgCO2/MWh] wskaźnik emisji CO2 bez redukcji zużycia energii,
EF =0,25 [MgCO2/MWh] wskaźnik emisji CO2 z uwzględnieniem redukcji zużycia energii.

Oświetlenie
Oświetlenie stanowi duży udział w kosztach za energię elektryczną ponoszonych przez gminy.
W celu zmniejszenia energochłonności można przeprowadzić wymianę opraw i starych lamp na
takie, które umożliwią zastosowanie wysokoprężnych lamp sodowych lub nowoczesnych lamp typu
LED. Jednym z dodatkowych rozwiązań poza wymianą oświetlenie jest montaż sterowania
oświetleniem. Energooszczędne systemy oświetlenia (lampy typu LED), pozwalają w niektórych
przypadkach na obniżenie zużycia energii elektrycznej nawet o 80%. Przy planowanej wymianie
lamp sodowych na oświetlenie ledowe założono 40% oszczędności.
Stąd do oszacowania wielkości redukcji emisji wykorzystano wzór obliczeniowy:
ECO2 = C x EF
Przyjęto założenia:
C= 40% aktualnego zużycia energii na potrzeby oświetlenia drogowego [MWh],
EF =1 [MgCO2/MWh] wskaźnik emisji CO2 bez redukcji zużycia energii,
EF =0,4 [MgCO2/MWh] wskaźnik emisji CO2 z uwzględnieniem redukcji zużycia energii.
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Transport
Inwestycja w modernizację dróg poprzez naprawę jej nawierzchni przyczyni się do poprawy
płynności ruchu.
Emisja CO2 w zakresie transportu lokalnego, w roku kontrolnym 2013 r. wyniosła 10 419 MgCO2,
a zużycie energii 40 503 MWh.
Szacuje się, w przypadku przebudowy/remontu/modernizacji dróg gminnych, uzyskanie efektu
ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji dwutlenku węgla na poziomie 0,1 % w stosunku do
roku kontrolnego na danym odcinku drogi w zależności od długości danej drogi, czyli o ok.10,41
Mg CO2 i 40,5 MWh w odniesieniu do 1 km długości danej drogi.
Modernizacja źródeł ogrzewania węglowego
W ramach działania planuje się przeprowadzenie procesu modernizacji źródeł ogrzewania
węglowego należących do mieszkańców oraz przedsiębiorstw z terenu Gminy Dąbrowa.
W ten sposób nastąpi ograniczenie zużycia energii końcowej a tym samym redukcja emisji
dwutlenku węgla do atmosfery. Możliwość redukcji zużycia energii w gminie Dąbrowa
spowodowana wynikiem procesu modernizacji źródeł ogrzewania węglowego (zamiana źródła
węglowego o niskiej sprawności na inne źródło o wysokiej sprawności, przyłączenie nieruchomości
do sieci gazowej) została oszacowana na podstawie badań ankietowych interesariuszy, którzy
wykazali zainteresowanie w zakresie planowanych inwestycji odnośnie zamiany źródła ciepła.
Możliwość redukcji zużycia energii przy pomocy modernizacji źródeł ogrzewania węglowego,
oszacowano średnio na poziomie 30%.
Stąd do oszacowania wielkości redukcji emisji wykorzystano wzór obliczeniowy:
ECO2 = C x EF
Przyjęto założenia:
C= 30% aktualnego zużycia energii dla budynku mieszkalnego, obiektu przedsiębiorstwa [MWh],
EF =1 [MgCO2/MWh] wskaźnik emisji CO2 bez redukcji zużycia energii,
EF =0,3 [MgCO2/MWh] wskaźnik emisji CO2 z uwzględnieniem redukcji zużycia energii.
Zużycie energii [MWh], dla budynków mieszkaniowych i obiektów przedsiębiorstw oszacowano na
podstawie badań ankietowych interesariuszy, którzy wykazali zainteresowanie w zakresie
modernizacji źródeł ogrzewania węglowego.

8.5. Metodologia wyznaczenia celów strategicznych
Gmina Dąbrowa zaczęła już realizować działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej.
Do chwili obecnej zrealizowano:
– W 2015 r. częściową modernizację oświetlenia drogowego, co pozwoliło na roczną oszczędność
energii na poziomie ok. 153 MWh/rok i roczną redukcję emisji CO2 na poziomie ok. 61,2
MgCO2,
– W 2015 r. wymianę źródeł węglowych na olejowe (Urząd Gminy Dąbrowa, Gminna Biblioteka
Publiczna, Zespół Szkół w Dąbrowie, Zespół Szkół w Chróścinie, Publiczna Szkoła
Podstawowa w Naroku, Publiczne Przedszkole w Dąbrowie, Publiczne Przedszkole
w Chróścinie, Publiczne Przedszkole w Naroku, co pozwoliło na roczną oszczędność energii na
poziomie ok. 160 MWh/rok i roczną redukcję emisji CO2 na poziomie ok. 48 MgCO2,
– W latach 2015-2016 termomodernizację (Gminna Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół
w Dąbrowie, Zespół Szkół w Chróścinie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku, Publiczne
Przedszkole w Dąbrowie, co pozwoliło na roczną oszczędność energii na poziomie ok. 110
MWh/rok i roczną redukcję emisji CO2 na poziomie ok. 33 MgCO2,
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– W 2017 r. modernizacja drogi gminnej ul. Jaśminowa w Mechnicach, co pozwoliło na roczną
oszczędność energii na poziomie ok. 40,5 MWh/rok i roczną redukcję emisji CO2 na poziomie
ok. 10,41 MgCO2,
– W 2017 r. modernizacja drogi gminnej ul. Polna w Niewodnikach, co pozwoliło na roczną
oszczędność energii na poziomie ok. 60,8 MWh/rok i roczną redukcję emisji CO2 na poziomie
ok. 15,71 MgCO2,
– W 2017 r. modernizacja drogi gminnej ul. Grobla w Karczowie, co pozwoliło na roczną
oszczędność energii na poziomie ok. 30,4 MWh/rok i roczną redukcję emisji CO2 na poziomie
ok. 7,65 MgCO2,
– W 2017 r. podłączenie do sieci gazowej 56 odbiorców, co pozwoliło na roczną oszczędność
energii na poziomie ok. 1500 MWh/rok i roczną redukcję emisji CO2 na poziomie ok. 450
MgCO2,
– W 2017 r. modernizacja drogi gminnej ul. Lipowa w Mechnicach, co pozwoliło na roczną
oszczędność energii na poziomie ok. 5,52 MWh/rok i roczną redukcję emisji CO2 na poziomie
ok. 1,42 MgCO2,
– W 2017 r. modernizacja drogi gminnej ul. Leśna w Dąbrowie, co pozwoliło na roczną
oszczędność energii na poziomie ok. 21,20 MWh/rok i roczną redukcję emisji CO2 na poziomie
ok. 5,45 MgCO2,
– W 2017 r. modernizacja drogi gminnej ul. Korczaka w Dąbrowie, co pozwoliło na roczną
oszczędność energii na poziomie ok. 14,00 MWh/rok i roczną redukcję emisji CO2 na poziomie
ok. 3,60 MgCO2,
– W 2017 r. modernizacja drogi gminnej ul. Leśna w Żelaznej, co pozwoliło na roczną
oszczędność energii na poziomie ok. 41,20 MWh/rok i roczną redukcję emisji CO2 na poziomie
ok. 10,60 MgCO2,
– W 2017 r. modernizacja drogi gminnej ul. Kasztanowa i ul. Zamkowa w Niewodnikach, co
pozwoliło na roczną oszczędność energii na poziomie ok. 32,40 MWh/rok i roczną redukcję
emisji CO2 na poziomie ok. 8,33 MgCO2,
– W 2018 r. modernizacja drogi gminnej ul. Leśna w Karczowie, co pozwoliło na roczną
oszczędność energii na poziomie ok. 17,20 MWh/rok i roczną redukcję emisji CO2 na poziomie
ok. 4,42 MgCO2,
– W 2018 r. modernizacja drogi gminnej ul. Aleja Róż w Mechnicach, co pozwoliło na roczną
oszczędność energii na poziomie ok. 5,52 MWh/rok i roczną redukcję emisji CO2 na poziomie
ok. 1,42 MgCO2,
– W 2018 r. modernizacja drogi gminnej ul. Torowa w Mechnicach, co pozwoliło na roczną
oszczędność energii na poziomie ok. 9,52 MWh/rok i roczną redukcję emisji CO2 na poziomie
ok. 2,45 MgCO2,
– W 2018 r. termomodernizację budynku świetlicy w Żelaznej, co pozwoliło na roczną
oszczędność energii na poziomie ok. 65,73 MWh/rok i roczną redukcję emisji CO2 na poziomie
ok. 46,28 MgCO2, a także wzrost produkcji energii z OZE 27,18 MWh,
W związku z realizacją powyższych zadań, do 2020 r. łączna oszczędność energii wyniesie ok.
2 266,99 MWh, co odpowiada redukcji emisji CO2 o 709,94 MgCO2. Nastąpi także wzrost
wzrost produkcji energii z OZE o 27,18 MWh do 2020 r.
CEL 1 – Redukcja do 2020 roku emisji gazów cieplarnianych, w szczególności CO2
o 4,74 % w stosunku do roku bazowego 2005
W wyniku podjętych już działań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej przez Gminę Dąbrowa,
planuje się że do 2020 r. emisja dwutlenku węgla zostanie zredukowana o 709,94 Mg CO2.
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Ponadto w ramach działań krótko/średnioterminowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
a ujętych w harmonogramie rzeczowo – finansowym PGN, przewiduje się dalszą redukcję emisji
dwutlenku węgla o 1195,49 Mg CO2. Łącznie więc do 2020 r. emisja dwutlenku węgla zostanie
zredukowana o 1905,43 MgCO2.
W roku bazowym emisja CO2 stanowiła wartość 40 184 MgCO2, co oznacza, że w zakresie CELU
1 nastąpi redukcja do 2020 roku emisji gazów cieplarnianych, w szczególności CO2 o 4,74 %
w stosunku do roku bazowego 2005.
CEL 2 – Redukcja do 2020 roku zużycia energii finalnej o 3,91% w stosunku do roku
bazowego 2005
W wyniku podjętych już działań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej przez Gminę Dąbrowa,
planuje się że do 2020 r. zużycie energii finalnej zostanie zredukowane o 2 266,99 MWh.
Ponadto w ramach działań krótko/średnioterminowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
a ujętych w harmonogramie rzeczowo – finansowym PGN, przewiduje się dalszą redukcję zużycia
energii finalnej o 1 821,71 MWh. Łącznie więc do 2020 r. zużycie energii finalnej zostanie
zredukowane o 4 086,70 MWh.
W roku bazowym zużycie energii finalnej stanowiło wartość 104 524 MWh, co oznacza, że
w zakresie CELU 2 nastąpi redukcja do 2020 roku energii finalnej o 3,91 % w stosunku do
roku bazowego 2005.
CEL 3 – Zwiększenie do roku 2020 udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii
w bilansie energetycznym Gminy Dąbrowa do 0,50% w stosunku do roku bazowego 2005
W wyniku podjętych już działań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej przez Gminę Dąbrowa,
planuje się że do 2020 r. produkcja energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii wyniesie
96,18 MWh.
W ramach działań krótko/średnioterminowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
a ujętych w harmonogramie rzeczowo – finansowym PGN, przewiduje się zwiększenie do 2020 r.
udziału energii w bilansie energetycznym o 429,89 MWh. Łącznie więc do 2020 r. w bilansie
energetycznym Gminy Dąbrowa nastąpi wzrost OZE o 526,07 MWh.
W roku bazowym zużycie energii finalnej stanowiło wartość 104 524 MWh, co oznacza, że
w zakresie CELU 3 nastąpi wzrost udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym
Gminy Dąbrowa o 0,50 % w stosunku do roku bazowego 2005.
CEL 4 – Poprawa jakości powietrza do 2020 roku poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do
powietrza: benzo(a)pirenu i pyłów, dla których odnotowano przekroczenia jakości poziomów
dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony
powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).
Poprzez działania CELU 1, CELU 2, CELU osiągnięty zostanie CEL 4 w zakresie Poprawa jakości
powietrza do 2020 roku poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza: benzo(a)pirenu
i pyłów, dla których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń
w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań
krótkoterminowych (PDK).
W poniższej tabeli przedstawiona została całkowita emisja CO2 na terenie Gminy Dąbrowa
w roku bazowym, kontrolnym oraz prognozie do 2020.
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Tab.52. Bilans końcowego zużycia energii, całkowitej emisji CO2, w tym z udziałem OZE
Bilans końcowego zużycia energii i całkowitej emisji CO2, w tym z udziałem OZE
Rok bazowy
2005

Rok
kontrolny
2013

Rok docelowy
2020 prognoza

Rok docelowy
2020 – prognoza,
scenariusz
niskoemisyjny

Planowana redukcja zużycia
energii końcowej [MWh]/
całkowitej emisji CO2 [Mg]
do 2020 r.

Końcowe zużycie energii [MWh]
104 524,00

121 781,00

105 364,00

101 277,30

4 086,70 MWh

- 3,91 %
w stosunku do roku bazowego

Wielkość emisji CO2 [ Mg ]
40 184,00

46 512,00

43 053,00

41 147,57

1905,43 Mg CO2

- 4,74 %
w stosunku do roku bazowego

Udział OZE w bilansie końcowego zużycia energii [MWh]
57,00

69,00

96,18

429,89

526,07 MWh

0,50 % udziału OZE w bilansie
końcowego zużycia energii w
stosunku do roku bazowego

Źródło: Opracowanie własne

8.6. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji działań
Rozdział ten zawiera harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji działań uwzględniający
możliwości uzyskania największego (niezbędnego) efektu ekologicznego i energetycznego oraz
inne istotne kryteria.
Harmonogram zawiera szacunkowe efekty ekologiczne z przewidywaną wielkością redukcji emisji
substancji zanieczyszczających [MgCO2/rok], w przypadku, gdy zadania, działania będą
prowadziły do mierzalnego efektu. Podczas prowadzenia zadań np. edukacyjnych efekt będzie
odczuwalny po kilku latach, gdy nastąpi wzrost świadomości wśród mieszkańców.
Harmonogram rzeczowo –finansowy działań krótko/średnioterminowych obejmuje zadania
realizowane przez Urząd Gminy Dąbrowa, które objęte zostały Wieloletnią Prognozą Finansową,
co oznacza, iż planowane zadania zostaną zrealizowane do 2020 r.
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Kategoria

Tab. 53. Harmonogram rzeczowo–finansowy realizacji działań krótko/średnioterminowych

Sektor/Działanie

Opis

Podmiot
Termin
odpowiedzialny/
rozpocz.
Źródła
i zakończ.
finansowania

Roczne
oszczędnSzacowane
ości energii
koszty
MWh

Produkcja
energii
z OZE
MWh

Produkcja
energii
z OZE do
2020 r./
wskaźn.
% OZE

Redukcja
emisji
CO2
do
2020 r.

MWh

MWh

Mg CO2

43,46*

51,59*

9,8*
0,54%
OZE w
zużyciu
energii
finalnej

43,46*

4,29

17,14

Oszczędn
Roczna
ości
redukcja
energii
emisji CO2 do 2020
r.
Mg CO2

Budynki, wyposażenie /
urządzenia i przemysł

Przebudowa z termomodernizacją
budynku świetlicy wiejskiej z kaplicą w Lipowej przy ul. Dębowej
2 (modernizacją źródeł ciepła
Budynki
użyteczności
i C.W.U., ocieplenie stropodachu,
publicznej/Termomo ścian zewnętrznych i fundamenUrząd
dernizacja budyn- towych, wymiana stolarki okiennej Gminy Dąbrowa
ków jednostek
/Budżet gminy
i drzwiowej, wymiana oświetlenia
własnych Gminy/
RPO WO 2014 Produkcja energii na energooszczędne, w tym LED,
2020
montaż powietrznych pomp ciepła
z Odnawialnych
o łącznej mocy 16W, montaż instŹródeł Energii
alacji PV o mocy szczytowej
10 kWp, instalacja systemu zarządzania energią BMS.

20192020

Budynki, wyposażenie
/urządzenia i przemysł

Działania krótko/średnioterminowe

Budynki
użyteczności
publicznej/Termomo
dernizacja budyn- Termomodernizacja dachu budynku
Urzędu Gminy w Dąbrowie (docieków jednostek
własnych Gminy/ plenie stropodachu)
Produkcja energii
z Odnawialnych
Źródeł Energii

20192020

Urząd
Gminy Dąbrowa
/Budżet gminy
RPO WO 2014 2020

430 000**

90 000

51,59*

17,14

9,8*

4,29
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Budynki, wyposażenie
/urządzenia i przemysł

Termomodernizacja (adaptacja i poszerzenie funkcji) świetlicy wiejskiej
Urząd
w Ciepielowicach (docieplenie ścian Gminy Dąbrowa
fundamentowych i zewnętrznych,
/Budżet gminy
strychu, oświetlenie energooszczęd- RPO WO 2014 2020
ne LED, montaż 39 szt. paneli fotowoltaicznych (moc 300 Wp każdy)

Budynki, wyposażenie
/urządzenia i przemysł

Budynki
użyteczności
publicznej/Termomo
dernizacja budynków jednostek
własnych Gminy/
Produkcja energii
z Odnawialnych
Źródeł Energii

Termomodernizacja budynku świetlicy w Nowej Jamce (wymiana
źródła, docieplenie ścian fundamentowych i zewnętrznych, dachu,
oświetlenie energooszczędne LED

Urząd Gminy
Dąbrowa/Budżet
gminy, RPO
WO2014 -2020

Społeczność lokalna/
Termomodernizacja
budynków
mieszkaniowych/
Produkcja energii
z Odnawialnych
Źródeł Energii

Wymiana źródeł ogrzewania w budynkach mieszkaniowych na ekologiczne w gminie Dąbrowa – działania pilotażowe (w tym fotowoltaika,
pompy ciepła)

Urząd
Gminy Dąbrowa
/Budżet gminy
RPO WO 2014 2020/Środki
własne mieszkańców

Transport

Budynki
użyteczności
publicznej/Termomo
dernizacja budynków jednostek
własnych Gminy/
Produkcja energii
z Odnawialnych
Źródeł Energii

Budynki, wyposażenie
/urządzenia i przemysł

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla GMINY DĄBROWA

Transport/ Modernizacja i rozUrząd
Remont ul. Cmentarnej i Brzozowej
budowa nawierzchni
Gminy Dąbrowa
w Naroku
dróg gminnych,
/Budżet gminy
ulic i chodników
Transport/ Modernizacja i rozUrząd
Remont ul. Leśnej w Lipowej
budowa nawierzchni
Gminy Dąbrowa
dróg gminnych,
/Budżet gminy
ulic i chodników

20192020

20192020

350 000

200 000

60,33

34,02

11,46

0,1

50,82

28,67

60,33

11,41
0,63%
OZE w
zużyciu
energii
finalnej

50,82

34,02

0,1
0,005%
OZE w
zużyciu
energii
finalnej

28,67

982,87

20192020

1 790 000

1319,78

407,93

982,87

1319,78

407,93
22,39%
OZE w
zużyciu
energii
finalnej

20192020

150 000

19,23

-

4,94

19,23

-

4,94

20192020

167 000

18,22

-

4,68

18,22

-

4,68
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Oświetlenie
publiczne

Transport

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla GMINY DĄBROWA
Transport/ Modernizacja i rozbudowa nawierzchni
dróg gminnych,
ulic i chodników
Transport/ Modernizacja i rozbudowa nawierzchni
dróg gminnych,
ulic i chodników
Transport/ Modernizacja i rozbudowa nawierzchni
dróg gminnych,
ulic i chodników
Transport/ Modernizacja i rozbudowa nawierzchni
dróg gminnych,
ulic i chodników
Transport/ Modernizacja i rozbudowa nawierzchni
dróg gminnych,
ulic i chodników
Transport/ Modernizacja i rozbudowa nawierzchni
dróg gminnych,
ulic i chodników
Oświetlenie
publiczne/
Modernizacja
oświetlenia
ulicznego

Przebudowy drogi wewnętrznej
ul. Akacjowa w Ciepielowicach

Urząd
Gminy Dąbrowa
/Budżet gminy

20192020

320 000

25,03

-

4,68

25,03

-

4,68

Remont nawierzchni ulicy Malinowej, Poziomkowej i Jagodowej
w Dąbrowie

Urząd
Gminy Dąbrowa
/Budżet gminy

20192020

445 000

19,23

-

4,94

19,23

-

4,94

Przebudowa ul. Polnej w Niewodnikach***

Urząd
Gminy Dąbrowa
/Budżet gminy

20192020

150 000

7,7

-

1,98

7,7

-

1,98

Remont drogi wewnętrznej
ul. Stawowa w Ciepielowicach

Urząd
Gminy Dąbrowa
/ Budżet gminy

87 000

16,83

-

4,33

16,83

-

4,33

Modernizacja drogi gminnej
ul. Nowowiejska w Chróścinie

Urząd Gminy
Dąbrowa/ Budżet
gminy,
WFOGRiL

300 000

32,00

-

8,23

32,00

-

8,23

Modernizacja drogi gminnej
ul. Leśna w Siedliskach

Urząd
Gminy Dąbrowa
/ Budżet gminy

300 000

40,00

-

10,29

40,00

-

10,29

-

0,6/
0,03%
OZE w
zużyciu
energii
finalnej

-

Budowa oświetlenia energooszczędUrząd
nego LED na potrzeby rewitalizacji Gminy Dąbrowa/
zabytkowego parku w Skarbiszowie
Budżet gminy/
- 5 szt. latarni i 10 szt. opraw oświet- RPO WO 2014 leniowych.
2020

2019 2020

20192020
20192020

20192020

314 000**
**

-

0,6

-
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Transport

Transport/
Modernizacja
i rozbudowa
nawierzchni dróg
publicznych, ulic
i chodników
Transport/
Modernizacja
i rozbudowa
nawierzchni dróg
publicznych, ulic
i chodników
Transport/
Modernizacja
i rozbudowa
nawierzchni dróg
publicznych, ulic
i chodników

Rozbudowa drogi wojewódzkiej
nr 453 w m. Mechnice km 15+700 –
16+ 710 (w tym wykonanie ścieżki
pieszo-rowerowej)

Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Opolu ( partner
Gmina Dąbrowa)
/Budżet gminy,
RPO WO 2014 2020
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Opolu ( partner
Gmina Dąbrowa)
/Budżet gminy,
RPO WO 2014 2020
Zarząd Dróg
Powiatowych w
Opolu ( partner
Gmina Dąbrowa)
/Budżet gminy,
RPO WO 2014 2020

2019 2020

4 202 752

40,40

-

10,39

40,40

-

10,39

2019 2020

6 352 699

78,21

-

20,12

78,21

-

20,12

2019 2020

1 500 000

42,00

-

10,80

42,00

-

10,80

Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł

2 744 000

1 482,86

429,89

1 110,11

1 482,86

429,89

1 110,11

Transport

13 974 451

338,85

0,00

85,38

338,85

0,00

85,38

RAZEM

16 718 451

1 821,71

429,89

1 195,49

1 821,71

429,89

1 195,49

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr
459 w m. Narok w km od 8+600 do
km 10+ 555

Przebudowa drogi powiatowej nr
1720 O Wawelno – Dąbrowa –
Narok w m. Dąbrowa pomiędzy ul.
Lipową a skrzyżowaniem w
Sokolnikach nr ewidencyjny gruntu
497 k.m. 2 i 3 ( w tym wykonanie
ścieżki pieszo-rowerowej)

*- Wskaźniki dotyczące oszczędności energii (MWh), produkcji energii z OZE (MWh) oraz redukcji emisji CO2 (Mg) przyjęte zostały na podstawie
przeprowadzonego Audytu termomodernizacyjnego budynku świetlicy wiejskiej przy ul. Dębowej 2 w Lipowej,
** - Koszt związany z przyjętym wariantem termomodernizacyjnym w ramach Audytu Energetycznego
*** - Zadanie w końcowej fazie realizacji
**** - Koszt związany z realizacją całego projektu.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Dąbrowa
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Tab. 54. Harmonogram rzeczowo–finansowy realizacji działań długoterminowych

Sektor/Działanie

Budynki użyteczności
publicznej/Termomoderni
zacja budynków jednostek
własnych Gminy
Budynki użyteczności
publicznej/Termomoderni
zacja budynków jednostek
własnych Gminy
Budynki użyteczności
publicznej/Termomoderni
zacja budynków jednostek
własnych Gminy
Budynki użyteczności
publicznej/Termomoderni
zacja budynków jednostek
własnych Gminy

Opis

Budowa sali gimnastycznej z
zapleczem w Naroku (m.in.
docieplenia ścian, dachu,
pompy ciepła, fotowoltaika)
Termomodernizacja budynku
sali wiejskiej w Mechnicach
(wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej, docieplenie
dachu)
Termomodernizacja budynku
świetlicy w Mechnicach
(kapitalny remont
z kompleksową
termomodernizacją)
Termomodernizacja budynku
OSP w Żelaznej
(wymiana źródła ciepła
i montaż instalacji c.o.)

Budynki użyteczności
Termomodernizacja budynku
publicznej/Termomoderni
świetlicy w Siedliskach
zacja budynków jednostek (wymiana i docieplenie dachu,
własnych Gminy
ścian elewacyjnych)

Podmiot odpowiedzialny/ Źródła
finansowania

Termin
rozpocz.
i zakończ.

Szacowane
koszty

Roczne
oszczędności energii

Produkcja
energii
z OZE

MWh

MWh

Produkcja
Oszczęd
energii
Roczna
Redukcja
ności
z OZE
redukcj
emisji CO2
energii do 2025 r./
a emisji
do
do
wskaźnik
CO2
2025 r.
2025 r. % udziału
OZE
Mg
MWh
MWh
Mg CO2
CO2
5,66/
0,67%
OZE w
zużyciu
energii
finalnej

Urząd
Gminy Dąbrowa
/Budżet gminy/
Środki unijne

2019-2025

2 350 000

-

12,37

Urząd
Gminy Dąbrowa
/Budżet gminy

2019-2025

500 000

10,00

-

3,00

10,00

-

3,00

Urząd
Gminy Dąbrowa
/Budżet gminy

2019-2025

250 000

8,00

-

2,40

8,00

-

2,40

Urząd
Gminy Dąbrowa
/Budżet gminy

2019-2025

100 000

8,00

-

2,40

8,00

-

2,40

Urząd Gminy
Dąbrowa
/Budżet gminy
Środki unijne

2019-2025

200 000

7,00

-

2,10

7,00

-

2,10
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Budynki użyteczności
publicznej/Termomoderni
zacja budynków jednostek
własnych Gminy
Budynki użyteczności
publicznej/Termomoderni
zacja budynków jednostek
własnych Gminy
Budynki użyteczności
publicznej/ Wymiana
oświetlenia w budynkach
jednostek własnych
Gminy

Termomodernizacja budynku
świetlicy w Skarbiszowie
(docieplenie dachu i ścian
elewacyjnych)
Termomodernizacja
zabytkowego budynku remizy
strażackiej w Dąbrowie
(docieplenie dachu)

Urząd
Gminy Dąbrowa
/Budżet gminy/
Środki unijne

2019-2025

300 000

7,00

-

2,10

7,00

-

2,10

Urząd Gminy
Dąbrowa
/Budżet gminy

2019-2025

100 000

7,00

-

2,10

7,00

-

2,10

Zastosowanie oświetlenia
energooszczędnego
w budynkach gminnych
jednostek budżetowych

Urząd Gminy
Dąbrowa/Budżet
gminy, WFOŚiGW

2019-2025

200 000

80,00

-

32,00

80,00

-

32,00

Budynki użyteczności
publicznej/ Produkcja
energii z Odnawialnych
Źródeł Energii

Montaż instalacji ogniw
fotowoltaicznych na potrzeby
budynku Urzędu Gminy
Dąbrowa

Urząd Gminy
Dąbrowa
/Budżet gminy

2019-2025

250 000

-

25,00

-

-

25/1,75%
OZE w
zużyciu
energii
finalnej

-

Budynki użyteczności
publicznej/ Zarządzanie
energią
Budynki użyteczności
publicznej/ System
,,Zielonych zamówień
publicznych’’

Monitoring zużycia energii
w budynkach jednostek
własnych Gminy
Wprowadzanie kryterium
ekologicznego do procesu
procedur udzielania zamówień
publicznych
Termomodernizacja obiektu
zamku w Dąbrowie - etap I
(modernizacja źródła ciepła,
oświetlenia, stolarki okiennej
i drzwiowej, docieplenia
ścian, stropów, dachów, pompa
cieplna, fotowoltaika)
Termomodernizacja budynków
nie podległych Gminie
(modernizacja źródła ciepła,
oświetlenia, stolarki okiennej
i drzwiowej, docieplenia
ścian, stropów, dachów)

Urząd Gminy
Dąbrowa
/Budżet gminy

2019-2025

-

-

-

-

-

-

-

Urząd Gminy
Dąbrowa
/Budżet gminy

2019-2025

-

-

-

-

-

-

-

55,00

60,00

Budynki
użyteczności publicznej/
Efektywność
energetyczna budynków
nie podległych Gminie
Budynki
użyteczności publicznej/
Efektywność
energetyczna budynków
nie podległych Gminie

Uniwersytet
Opolski
/Środki własne,
WFOŚiGW,
Środki unijne

2019-2025

2 800 000

180,00

50,0

55,00

180,00

50/3,50%
OZE w
zużyciu
energii
finalnej

Jednostki nie
podległe Gminie
/Środki własne,
WFOŚiGW

2019-2025

2 500 000

200,00

-

60,00

200,00

-
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Oświetlenie publiczne/
Modernizacja oświetlenia
ulicznego
Społeczność lokalna/
Edukacja mieszkańców
w zakresie efektywności
energetycznej i OZE
Społeczność lokalna/
Likwidacja niskiej emisji

Zastosowanie oświetlenia
energooszczędnego, w tym
LED i inteligentnego systemu
sterowania oświetleniem na
terenie gminy Dąbrowa
Prowadzenie kampanii
informacyjnych i promocyjnych w zakresie efektywności
energetycznej i OZE
Opracowanie ,,Projektu
założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe’’
Termomodernizacja budynków mieszkaniowych (m.in.
wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej, ocieplenie ścian i
dachu, wymiana źródeł ciepła)

136,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

180,00

600,00

-

180,00

50,00

2019-2025

1 500 000

340,00

120

136,00

Urząd
Gminy Dąbrowa
/ Budżet gminy

2019-2025

50 000

-

-

Urząd
Gminy Dąbrowa
/Budżet gminy

2019-2025

20 000

-

2 800 000

600,00

Mieszkańcy
Gminy
/Środki własne, 2019-2025
WFOŚiGW, BOŚ,
BGK
Mieszkańcy
Społeczność lokalna/
Montaż instalacji OZE
Gminy /Środki
Produkcja energii z
(kolektory słoneczne, ogniwa
własne,
Odnawialnych
2019-2025
fotowoltaiczne, pompy ciepła)
WFOŚiGW,
Źródeł Energii
NFOŚiGW
Modernizacja ogrzewania węgMieszkańcy
Społeczność lokalna/
lowego ( m.in. wymiana źródeł
Gminy/Środki
Likwidacja niskiej emisji
ciepła, przyłączenie nieruwłasne,WFOŚiGW 2019-2025
chomości do sieci gazowej)
BOŚ, BGK
Przedsiębiorcy /
Prowadzenie kampanii
Urząd
Edukacja przedsiębiorców informacyjnych i promocyjGminy Dąbrowa
2019-2025
w zakresie efektywności nych w zakresie efektywności
/ Budżet gminy
energetycznej i OZE
energetycznej i OZE
Termomodernizacja obiektów
Podmioty
przemysłowych i usługowych
Przedsiębiorcy/
gospodarcze
( m.in. wymiana stolarki okienTermomodernizacja
Gminy/ Środki
nej i drzwiowej, ocieplenie
2019-2025
obiektów
własne,WFOŚiGW
ścian i dachu, wymiana źródeł
BOŚ, BGK
ciepła)
Społeczność lokalna/
Termomodernizacja
budynków

340,00

120/
8,40%
OZE w
zużyciu
energii
finalnej

Urząd
Gminy Dąbrowa/
TAURON
Dystrybucja S.A./
Budżet gminy

2 200 000

-

200,00

50,00

-

200/14,01
% OZE w
zużyciu
energii
finalnej

2 000 000

500,00

-

150,00

500

-

150,00

50 000

-

-

-

-

-

-

1 500 000

200,00

-

60,00

200

-

60,00
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Przedsiębiorcy/ Produkcja
energii z Odnawialnych
Źródeł Energii

Przedsiębiorcy/Produkcja
energii z Odnawialnych
Źródeł Energii

Przedsiębiorcy/
Likwidacja niskiej emisji

Montaż instalacji OZE
(kolektory słoneczne, ogniwa
fotowoltaiczne, pompy ciepła)

Budowa elektrowni
fotowoltaicznych
Modernizacja ogrzewania
węglowego ( m.in. wymiana
źródeł ciepła, przyłączenie
nieruchomości do sieci
gazowej)

Podmioty
gospodarcze
Gminy/ Środki
własne,WFOŚiGW 2019-2025
BOŚ, BGK
Podmioty
gospodarcze
Gminy/ Środki
2019-2025
własne, BGK
POIG 2014 -2020,
Podmioty
gospodarcze
Gminy/ Środki
2019-2025
własne,WFOŚiGW
BOŚ, BGK

1 200 000

-

20,00

5,00

-

20/1,40%
OZE w
zuż. energii
finalnej

5,00

-

8 000 000

-

1000,00

-

-

1000/70%
OZE w
zuż. energii
finalnej

1 000 000

100,00

-

30,00

100

-

30,00

Transport/ Modernizacja
nawierzchni dróg
gminnych

Modernizacja drogi gminnej
ul. Szkolna w Mechnicach

Urząd Gminy
Dąbrowa/ Budżet
gminy, WFOGRiL

2019-2025

260 000

9,28

-

2,39

9,28

-

2,39

Transport/ Modernizacja
nawierzchni dróg
gminnych

Modernizacja dróg gminnych
ul. Akacjowa i ul. Kwiatowa
w Mechnicach

Urząd Gminy
Dąbrowa/ Budżet
gminy, WFOGRiL

2019-2025

780 000

20,80

-

5,35

20,80

-

5,35

Transport/ Modernizacja
nawierzchni dróg
gminnych

Modernizacja drogi gminnej
ul. Wiejska w Karczowie

Urząd Gminy
Dąbrowa/ Budżet
gminy, WFOGRiL

2019-2025

300 000

26,40

-

6,79

26,40

-

6,79

2019-2025

800 000

40,40

-

10,39

40,40

-

10,39

2019-2025

300 000

18,00

-

4,63

18,00

-

4,63

2019-2025

200 000

59,61

-

15,33

59,61

-

15,33

Transport/ Modernizacja
nawierzchni dróg
gminnych
Transport/ Modernizacja
nawierzchni dróg
gminnych
Transport/ Modernizacja
nawierzchni dróg
gminnych

Modernizacja drogi gminnej
ul. Cmentarna w Karczowie
Modernizacja drogi gminnej
ul. Stawowa w Siedliskach
Modernizacja drogi gminnej
ul. Polna w Siedliskach

Urząd Gminy
Dąbrowa/ Budżet
gminy, WFOGRiL
Urząd Gminy
Dąbrowa
/ Budżet gminy
Urząd Gminy
Dąbrowa/ Budżet
gminy, WFOGRiL
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Transport/Uporządkowan
a organizacja ruchu

Planowanie właściwej
organizacji ruchu

Urząd Gminy
/Budżet gminy

2019-2025

200 000

-

-

-

-

-

-

Transport/ Promowanie
zachowań
energooszczędnych

Kampania edukacyjno –
informacyjna zachowań
energooszczędnych

Urząd
Gminy Dąbrowa
/ Budżet gminy

2019-2025

50 000

-

-

-

-

-

-

32 760 000

2 421,49

1 427,37

816,98

2 421,49

1 427,37

816,98

RAZEM

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Dąbrowa
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9. ASPEKTY ORGANIZACYJNE WE WDRAŻANIU PGN
Struktura organizacyjna
Realizacja i ewaluacja działań jest kluczowym elementem realizacji założeń Planu gospodarki
niskoemisyjnej. Na tym odcinku rozstrzyga się bowiem, czy Plan pozostanie zbiorem
niezrealizowanych postulatów, czy też wywrze konkretny wpływ na życie gminy.
W momencie podjęcia decyzji o realizacji poszczególnych zadań powinny być sporządzone
szczegółowe plany realizacji zadań z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych i harmonogramem ich
realizacji. Odpowiedzialność za całościową realizację Planu spoczywa na Wójcie Gminy Dąbrowa.
Przy doborze działań dla realizacji założonych celów w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej można
kierować się strukturą organizacyjną realizujących je podmiotów. Zadania te można podzielić na
trzy grupy:
– zadania realizowane przez gminę i jej jednostki organizacyjne,
– zadania realizowane przez mieszkańców,
– zadania realizowane przez podmioty gospodarcze.
Planowane zadania w ramach „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa” będą
wymagały zaangażowania ze strony samorządu w zakresie ich wdrożenia.
Poszczególne działania ogólne i zadania szczegółowe realizowane będą przez różne jednostki
organizacyjne, głównie w ramach struktur Urzędu Gminy Dąbrowa.
W celu koordynacji całości procesu realizacji działań i kontroli osiąganych efektów powołuje się
zespół koordynujący prowadzone zadania.
W celu koordynacji całości procesu realizacji działań i kontroli osiąganych efektów powołuje się
zespół koordynujący prowadzone zadania w ramach PGN.
Po przyjęciu ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa’’ struktura organizacyjna
dostosowana zostanie do wymogów niezbędnych do wdrażania planu.
W skład zespołu koordynującego PGN wejdą pracownicy Urzędu Gminy w Dąbrowie takich
komórek jak:
– Referat Planowania i Finansów:
o Księgowość budżetowa,
o Pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
– Samodzielne stanowiska:
o Budownictwo,
o Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
– Biuro Obsługi Inwestorów:
o Gospodarka przestrzenna,
o Obsługa inwestorów.
Kadra realizująca Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
W celu realizacji polityki gospodarki niskoemisyjnej zakłada się wykorzystanie personelu,
pracującego w Urzędzie Gminy Dąbrowa.
Do zadań Zespołu koordynującego, będzie należało prowadzenie, koordynowanie i nadzór spraw
związanych z gospodarką niskoemisyjną.
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Do najważniejszych zadań jednostki koordynującej należeć będzie:
– Kontrola i w razie potrzeby korekta Planu w perspektywie realizacji celów do roku 2020,
– Monitorowanie dostępności zewnętrznych środków finansowych umożliwiających realizację
zadań,
– Raportowanie postępów realizacji Planu do Wójta Gminy Dąbrowa i wobec podmiotów
zewnętrznych (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
– Informowanie opinii publicznej o osiąganych rezultatach i budowanie poparcia społecznego dla
realizowanych działań – kontakt ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi działającymi
na terenie gminy.
Interesariusze Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Interesariusze Planu Gospodarki Niskoemisyjnej to:
– samorząd lokalny,
– jednostki użyteczności publicznej nie podległe gminie,
– przedsiębiorstwa energetyczne, zarządcy drogowi,
– społeczność lokalna,
– przedsiębiorcy działający na terenie gminy.
Instytucją odpowiedzialną za rozwój i realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest Urząd
Gminy w Dąbrowie.
Proces ten wspierać będą podmioty i jednostki użyteczności publicznej nie podległe gminie
(placówki oświatowe, pocztowe, instytucjonalne, duchowne, zdrowotne); przedsiębiorstwa
energetyczne zarządzające infrastrukturą energetyczną (TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział
w Opolu, Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Zabrzu ( aktualnie Oddział w Opolu ), zarządcy
drogowi (GDDKiA, ZDW, ZDP) społeczność lokalna a także przedsiębiorcy działający na terenie
Gminy Dąbrowa.
Współpraca samorządu lokalnego z pozostałymi interesariuszami będzie miała wpływ na zmiany
w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, m.in. w zakresie wypracowywania rozwiązań
umożliwiających realizację określonych celów zawartych w dokumencie, monitorowanie realizacji
oraz tworzenie rozwiązań usprawniających.
Zaangażowanie zainteresowanych stron na etapie opracowania PGN zakładało:
– Przeprowadzenie wstępnej kampanii informacyjnej zainteresowanych grup społecznych
o zamierzeniach opracowania PGN przez władze Gminy Dąbrowa. Etap ten polegał na
umieszczeniu na stronie Urzędu Gminy odpowiedniej informacji.
– Przeprowadzenie inwentaryzacji emisji oraz zebranie opinii od zainteresowanych stron
o możliwych działaniach niezbędnych do ujęcia w PGN. Etap ten polegał na dostarczeniu ankiet
w wersji papierowych.
Zaangażowanie zainteresowanych stron jest istotne nie tylko na etapie opracowywania PGN ale
również na etapie późniejszym, to jest na etapie jego realizacji. W celu ciągłego informowania
mieszkańców o problematyce gospodarki niskoemisyjnej zaleca się przygotowywanie artykułów
m.in.: nowoczesnych technologiach poprawy efektywności energetycznej, niskoemisyjnej
gospodarce i jej korzyściach, odnawialnych źródłach energii, możliwościach benefitów oraz
unijnych i krajowych środkach finansowania podjętych przez nich działań.
Planowane do podjęcia zobowiązania przez interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dotyczą:
– Samorząd lokalny: termomodernizacja budynków jednostek własnych Gminy, system
,,Zielonych zamówień publicznych’’, edukacja mieszkańców w zakresie efektywności
energetycznej i OZE, modernizacja i rozbudowa nawierzchni dróg gminnych, ulic
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i chodników, promowanie zachowań energooszczędnych – ECODRIVING, modernizacja
oświetlenia ulicznego, opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dąbrowa;
– Przedsiębiorstwa energetyczne: modernizacja oświetlenia ulicznego, rozbudowa sieci
gazowniczej,
– Zarządcy drogowi: modernizacja i rozbudowa nawierzchni dróg gminnych, ulic i chodników,
– Jednostki użyteczności publicznej nie podległe gminie: efektywność energetyczna budynków
nie podległych Gminie (termomodernizacja wymiana oświetlenia, montaż instalacji OZE);
– Społeczność lokalna: termomodernizacja budynków mieszkaniowych, produkcja energii
z Odnawialnych Źródeł Energii, modernizacja źródeł ciepła o niskiej sprawności;
– Przedsiębiorcy: termomodernizacja obiektów, produkcja energii z Odnawialnych Źródeł
Energii, modernizacja źródeł ciepła o niskiej sprawności.
Budżet i źródła finansowania inwestycji
Inwestycje ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą finansowane ze środków własnych
Gminy Dąbrowa oraz ze środków zewnętrznych. Środki pochodzące na realizację zadań powinny
być ujęte w budżecie samorządu i jednostek mu podległych. Dodatkowe środki zostaną pozyskane
z zewnętrznych instytucji w formie bezzwrotnych dotacji lub pożyczek na preferencyjnych
warunkach w ramach dostępnych środków krajowych i unijnych.
W ramach corocznego planowania budżetu Gminy Dąbrowa, wszystkie jednostki odpowiedzialne
za realizację wskazanych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej zadań są zobowiązane do
zabezpieczenia środków w danym roku na wskazany cel. Zadania na które nie uda się zabezpieczyć
finansów ze środków własnych powinny być rozpatrywane pod kątem realizacji z dostępnych
środków zewnętrznych.
Koszt realizacji zadań ujętych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji działań
krótko/średnioterminowych dla Gminy Dąbrowa szacuje się na ok. 16 718 451 PLN.
Koszt realizacji zadań ujętych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji działań
długoterminowych dla Gminy Dąbrowa szacuje się na ok. 32 760 000 PLN.
Monitoring i ocena planu
Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie podlegać bieżącej ocenie i kontroli,
polegającej na regularnym monitoringu jego wdrażania i sporządzaniu sprawozdania przynajmniej
raz na dwa lata. Sprawozdanie będzie służyć do oceny, monitorowania i weryfikacji celów. Raport
będzie zawierał analizę stanu istniejącego i wskazówki dotyczące działań koordynujących.
Dodatkowo co najmniej raz na cztery lata powinno się sporządzać inwentaryzacje monitoringowe.
Opracowanie inwentaryzacji monitoringowych pozwoli na ocenę dotychczasowych efektów
realizowanych działań i stanowi podstawę do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Przy ocenie i monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej pomocne będą wskaźniki, o których
mowa w rozdz. 11 niniejszego opracowania.
Zakres monitoringu wdrażania Planu powinien obejmować:
– ocenę i zakres wykonania zadań ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
– stopień realizacji przyjętych celów,
– rozbieżności między przyjętymi celami, działaniami i zadaniami, a stopniem ich wykonania,
– przyczyny nie wykonania założonych zadań, działań i celów.
Gmina Dąbrowa w swoim budżecie zapewni środki finansowe na monitoring i ocenę z wykonania
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Przewiduje się, iż bieżące sprawozdania w formie raportu
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odnośnie stanu realizacji celów zapisanych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą
przeprowadzane przez pracowników Urzędu Gminy w Dąbrowie, w ramach swojego zakresu
czynności zawodowych. Natomiast w przypadku wystąpienia potrzeby przeprowadzenia
zewnętrznej inwentaryzacji monitoringu i wydatkowania środków finansowych na ten cel, będą one
zabezpieczone w budżecie gminnym po przyjęciu stosownej zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Dąbrowa.
Procedura wprowadzania zmian w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej
Istotnym elementem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest harmonogram rzeczowo –finansowy,
będący listą zadań niskoemisyjnych zaplanowanych do realizacji na terenie Gminy Dąbrowa.
Harmonogram ma charakter otwarty, co oznacza, że w miarę potrzeb należy go aktualizować
w trakcie realizacji Planu tak, by w perspektywie kolejnych lat, Gmina Dąbrowa mogła reagować
na napotkane problemy – w szczególności w obszarze ochrony powietrza i efektywności
energetycznej.
Zadania niskoemisyjne do harmonogramu rzeczowo-finansowego może zgłaszać każdy
zainteresowany interesariusz.
Zadania do harmonogramu rzeczowo – finansowego, oprócz samorządu lokalnego mogą zgłaszać
,,interesariusze zewnętrzni’’ (jednostki użyteczności publicznej nie podległe gminie
przedsiębiorstwa energetyczne, zarządcy drogowi, społeczność lokalna, przedsiębiorcy działający
na terenie gminy).
Przez zadanie niskoemisyjne rozumie się każde zadanie, które może mieć wpływ na zmianę
struktury wykorzystania paliw, udział odnawialnych źródeł energii, zmianę zapotrzebowania na
energię lub zmianę emisji CO2 na terenie Gminy Dąbrowa.
Działania dotyczące zadań należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Dąbrowie.
Jednostka zgłaszająca zadanie zobowiązana jest wskazać następujące dane:
– nazwa zadania,
– lata realizacji zadania,
– typ działania,
– opis zadania (w tym parametry techniczne źródła wytwarzania energii elektrycznej/ zmiany
źródła wytwarzania energii elektrycznej, źródła ciepła/ zmiany źródła ciepła, rodzaj paliwa),
– wskazanie zadania już wpisanego do PGN, do którego można zakwalifikować zgłaszane
działanie lub stwierdzenie konieczności utworzenia nowego działania ze względu na inną
specyfikę planowanego zadania.
W przypadku, gdy zachodzi konieczność utworzenia nowego zadania, do powyższych danych
przekazanych przez jednostkę zgłaszającą, niezbędne jest dookreślenie następujących wartości:
– szacowany koszt realizacji i źródła finansowania,
– dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania,
– planowany efekt energetyczny: roczna oszczędność energii w [MWh] oraz roczna produkcja
energii z OZE w [MWh],
– planowany efekt ekologiczny: roczne zmniejszenie emisji CO2 w MgCO2.
Gdy stwierdzi się konieczność utworzenia nowego działania można:
– uwzględnić zadania w kolejnej aktualizacji PGN jeśli jego realizacja będzie miała miejsce
w następnych latach,
– bez zbędnej zwłoki zaktualizować PGN, jeśli realizacja przedsięwzięcia ma znaczący wpływ na
zmianę struktury wykorzystania paliw, zmianę zapotrzebowania na energię lub zmianę emisji
CO2,
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–

dokonać wpisu nowego zadania do PGN na podstawie stosownego zarządzenia Wójta Gminy
Dąbrowa.

W przypadku gdy działania będą realizowane przez samorząd lokalny, nowe działanie należy
wpisać do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Po zakończeniu realizacji dodatkowo zaplanowanego zadania, jednostka zgłaszająca zadanie
określi uzyskane rzeczywiste rezultaty działania:
– nakłady inwestycyjne,
– roczna oszczędność energii w MWh (efekt energetyczny),
– roczna produkcja energii z OZE w MWh ( wzrost OZE),
– roczne zmniejszenie emisji CO2 w MgCO2 (efekt ekologiczny).
Uzyskane dane zostaną przekazane przez jednostkę zgłaszającą do Urzędu Gminy w Dąbrowie,
gdzie pracownicy wchodzący w skład zespołu koordynującego PGN dokonają oceny efektów
ekologicznych przed i po zakończeniu inwestycji, co znajdzie odzwierciedlenie w Planie
Gospodarki Niskoemisyjnej.
Procedura zmiany dokumentu może przebiegać na dwa sposoby.
Ze względu na zapisy zawarte w harmonogramie rzeczowo-finansowym, tj. nazwy zadania,
usunięcia i dodania zadania, terminu realizacji oraz planowych kosztów realizacji zadania do
dokonania ich zmian, konieczne będzie wprowadzenie stosownego zarządzenia przez Wójta Gminy
Dąbrowa. Natomiast, w przypadku opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
konieczna będzie uchwała Rady Gminy Dąbrowa.

10. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI UJĘTYCH W PLANIE
Podstawową barierą dla wdrożenia działań PGN wydają się być trudności z finansowaniem
projektów. W Polsce występuje wielopoziomowy i zróżnicowany system finansowania
innowacyjnych projektów inwestycyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych
źródeł energii. System ten obejmuje finansowanie w formie bezzwrotnej (dotacje) oraz zwrotnej
(pożyczki i kredyty). Wiele potencjalnych źródeł finansowania wykorzystuje środki z budżetu Unii
Europejskiej, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie przez inwestora bardzo korzystnych warunków
finansowania. Operatorami procesu pozyskiwania finansowania są zarówno instytucje państwowe
oraz ich wydzielone jednostki organizacyjne (na szczeblu ogólnopolskim i regionalnym) jak
i podmioty komercyjne oferujące produkty dedykowane do inwestycji związanych z energią
odnawialną i efektywnością energetyczną.
Szereg obiektywnych czynników zewnętrznych pozwala stwierdzić, że pełna realizacja Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej będzie trudna bez wsparcia finansowego planowanych zadań
inwestycyjnych. W czasie realizacji PGN-u, wskazane jest aby był przeprowadzany stały
monitoring pod kątem analizy możliwości pozyskania środków z dostępnej, w tym zakresie oferty
programowej, różnych instytucji finansujących.
Z tego tytułu poniżej przedstawiono źródła finansowania inwestycji ujętych w Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa.

10.1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014 – 2020
Programy regionalne będą dwufunduszowe, tj. finansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. To nowość w porównaniu
z perspektywą 2007 – 2013.
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Gmina Dąbrowa w ramach RPO WO 2014 – 2020 będzie miała możliwość skorzystania m.in.
z zadań obejmujących Oś IV. Gospodarka niskoemisyjna w zakresie takich celów jak:
– Poprawa jakości powietrza, w szczególności poprzez wsparcie ekologicznego transportu
publicznego.
– Zmniejszenie energochłonności sektora publicznego oraz mieszkalnictwa.
– Ograniczenie strat i nadmiernego zużycia energii przez MSP.
– Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez MSP,
oraz zadań obejmujących Oś VII. Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców
w zakresie:
– Zwiększenie dostępności transportowej poprzez rozwój infrastruktury drogowej.
– Zwiększenie dostępności transportowej poprzez rozwój i modernizację infrastruktury kolejowej
w regionie.
W ramach RPO WO 2014 – 2020 Gmina Dąbrowa będzie mogła aplikować o środki finansowe
w zakresie m.in. inwestycji w ekologiczny transport publiczny, działania dotyczące przebudowy
infrastruktury wyprowadzającej ruch samochodowy z obszarów o dużej gęstości zaludnienia,
integrację funkcjonowania poszczególnych podsystemów transportowych, kompleksową
termomodernizację budynków, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz rozwoju instalacji
OZE. Inwestycje te powinny przyczynić się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery,
zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania OZE.

10.2. NFOŚiGW
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi jedno z głównych źródeł
polskiego systemu finansowania przedsięwzięć służących ochronie środowiska, wykorzystujący
środki krajowe jak i zagraniczne. Na najbliższe lata przewidziane jest finansowanie działań
w ramach programu ochrona atmosfery, który podzielony jest na działania priorytetowe, takie jak:
poprawa jakości powietrza, poprawa efektywności energetycznej, wspieranie rozproszonych,
odnawialnych źródeł energii oraz system zielonych inwestycji (GIS – Green Inwestment Scheme).
Beneficjentami ww. programów mogą być osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz
organizacje pozarządowe (w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły, związki wyznaniowe),
posiadające prawo własności do jednorodzinnego budynku mieszkalnego.
Finansowane są następujące prace remontowe:

10.3. WFOŚiGW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w celu poprawy
efektywności energetycznej i poprawy jakości powietrza przewiduje wsparcie finansowe dla osób
fizycznych, przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu udziela pomocy
finansowej na realizację zadań w zakresie:
– oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności
finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych
funduszy zagranicznych,
– dotacji, w tym dopłat do częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych,
– przekazywania środków na zadania realizowane przez państwowe jednostki budżetowe, za
pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa.
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Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Opolu przyjęła listę przedsięwzięć priorytetowych, przewidzianych
do dofinansowania w nadchodzących latach obejmujących m.in.
o Ochronę powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu:
– kontynuacja działań zmierzających do dalszej redukcji emisji zanieczyszczeń
atmosferycznych,
– budowa systemu zarządzania ochroną powietrza atmosferycznego,
– kontynuowanie i rozbudowa wdrożonych mechanizmów rynkowych, sprzyjających
podejmowaniu
działań
w
zakresie
ochrony
powietrza
atmosferycznego
i przeciwdziałania zmianom klimatu.
o Wykorzystanie energii odnawialnej:
– wzrost wykorzystania energii odnawialnej w bilansie energetycznym województwa,
– promocja i popularyzacja zagadnień, w tym modelowych rozwiązań technologicznych,
związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej,
– wsparcie projektów w zakresie budowy urządzeń i instalacji do produkcji
i transportu energii odnawialnej,
– prowadzenie
analiz
przyrodniczo-krajobrazowych
przy
lokalizacji
obiektów
i urządzeń do produkcji energii, w szczególności energetyki wiatrowej i wodnej,
– określenie
potencjału
technicznego
i
ekonomicznego
energii
odnawialnej
w województwie opolskim.
Jednostki samorządu terytorialnego
Jednym z programów finansowania skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego jest
Termomodernizacja budynków jednostek samorządu terytorialnego. Innym działaniem
finansowanym jest Modernizacja źródeł ciepła przez jednostki samorządu terytorialnego w celu
ograniczenia zanieczyszczeń z niskiej emisji. WFOŚiGW przewiduje także środki na Projekty
z zakresu odnawialnych źródeł energii realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Przedsiębiorcy
Wspieranie zadań z zakresu termomodernizacji to program skierowany do przedsiębiorców.
Realizacji przedsięwzięcia w tym zakresie przewidziana jest w formie pożyczki.
Kolejnym programem skierowanym do przedsiębiorców jest ograniczenia zanieczyszczeń
z niskiej emisji poprzez modernizację źródeł ciepła oraz projekty z OZE.
Osoby fizyczne
Osoby fizyczne mogą liczyć na finansowe wsparcie z WFOŚIGW w realizacji przedsięwzięć
modernizacji systemów cieplnych, a także projektów z zakresu OZE.
Modernizacja systemów cieplnych o niskiej sprawności i złym stanie technicznym, produkcja ciepła
w kogeneracji oraz wprowadzanie nowych technologii w zakładach przemysłowych mających na
celu ograniczenie emisji jest programem skierowanym do osób fizycznych i osób prawnych.
WFOŚIGW przewiduje także środki na projekty z zakresu OZE realizowane przez osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą.

10.4. Bank Gospodarstwa Krajowego
W Banku Gospodarstwa Krajowego istnieje m.in. Fundusz Termomodernizacji i Remontów,
którego celem jest pomoc finansowa dla Inwestorów realizujących przedsięwzięcia
termomodernizacyjne, remontowe oraz remonty budynków mieszkalnych jednorodzinnych
z udziałem kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych.
Pomoc ta zwana odpowiednio :
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 „premią termomodernizacyjną’’,
 „premią remontową’’,
 „premią kompensacyjną’’.
stanowi źródło spłaty części zaciągniętego kredytu na realizację przedsięwzięcia lub remontu.
O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy: budynków
mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności publicznej
stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do
wykonywania zadań publicznych, lokalnej sieci ciepłowniczej, lokalnego źródła ciepła.
Z premii mogą korzystać wszyscy Inwestorzy, bez względu na status prawny, a więc np.: osoby
prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samorządu
terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele domów
jednorodzinnych.
Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
których celem jest:
– zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej
w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących własność
jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie zadań publicznych,
– zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do w/w budynków - w wyniku
wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją
lokalnego źródła ciepła,
– zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je
lokalnych źródłach ciepła,
– całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie
wysokosprawnej kogeneracji - z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności
w zużyciu energii.
Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego i jego
pozytywna weryfikacja przez BGK. Od dnia 19 marca 2009 r. wartość przyznawanej premii
termomodernizacyjnej wynosi 20% wykorzystanego kredytu, nie więcej jednak niż 16% kosztów
poniesionych na realizację przedsięwzięcia i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności
kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

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

10.6. Finansowanie w formule ESCO
Przedsiębiorstwo usług energetycznych ,,ESCO’’ (Energy Saving Company - Przedsiębiorstwo
Oszczędzania Energii) to przedsiębiorstwo świadczące usługi energetyczne lub dostarczające
innych środków poprawy efektywności energetycznej w zakładzie lub w pomieszczeniach
użytkownika, biorące przy tym na siebie pewną część ryzyka finansowego. Zapłata za wykonane
usługi jest oparta (w całości lub w części) na osiągnięciu poprawy efektywności energetycznej oraz
spełnieniu innych uzgodnionych kryteriów efektywności.
ESCO oferują eksperckie usługi w zakresie energetyki na zasadzie finansowania projektów
energetycznych przez tzw. stronę trzecią (TPF - Third Party Funding).
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Ten typ finansowania ma wiele zalet - umowy z firmą ESCO, oparte o kontrakty wykonawcze,
to umowy o efekt energetyczny - z gwarancją uzyskania oszczędności. Nie wymaga angażowania
własnych środków, zaś system energetyczny/grzewczy jest serwisowany przez specjalistyczną
firmę. Formuła ESCO może być realizowana w wielu sektorach: budownictwie, gospodarce
komunalnej, przemyśle itp. Firma typu ESCO zobowiązuje się do sfinansowania całego zadania ze
środków własnych lub pozyskanych.
Czym charakteryzuje się działalność firmy ESCO?
ESCO oferuje kompletną usługę energetyczną, w tym badanie możliwości, zaprojektowanie
przedsięwzięcia, instalowanie, finansowanie, eksploatację i naprawy oraz monitorowanie
energooszczędnych technologii.
ESCO oferuje kontrakt na podział kwoty zaoszczędzonego rachunku, w którym klient użytkownik
energii płaci za usługę z części rzeczywiście zaoszczędzonego rachunku.
ESCO istnieje dzięki wynikom ze zrealizowanego przedsięwzięcia, chociaż są różne metody ich
określania (wyników).
ESCO przejmuje największe ryzyko przedsięwzięcia: techniczne, finansowe i eksploatacyjne.
Jak firma ESCO zarabia pieniądze?
Firma ESCO ponosi koszty wdrożenia energooszczędnych przedsięwzięć, które przynoszą
oszczędność energii. W zależności od mechanizmów finansowych stosowanych do sfinansowania
inwestycji, tj. umowy o podziale oszczędności, spłaty z oszczędności lub dzierżawy, firma ESCO
uczestniczy w podziale korzyści z energooszczędnych inwestycji, przejmując wszystkie lub część
korzyści w okresie trwania kontraktu. Jeżeli przepływ pieniędzy do firmy ESCO z oszczędności
energii w okresie trwania kontraktu jest większy niż wszystkie poniesione koszty, to firma ESCO
zyskuje, jeżeli nie, to ponosi straty.

10.7. Partnerstwo publiczno-prywatne
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest metodą współpracy administracji publicznej
z partnerami prywatnymi. Polega ono na przekazaniu podmiotowi prywatnemu realizacji inwestycji
o charakterze publicznym.
Przekazanie inwestycji partnerowi prywatnemu wiąże się z budową lub remontem niezbędnej
infrastruktury oraz jej utrzymaniem i zarządzaniem na etapie eksploatacji. PPP należy traktować
jako narzędzie wspomagające rozwój infrastruktury.
Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce reguluje ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r.
o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zgodnie z jej brzmieniem przedmiotem PPP jest wspólna
realizacja przedsięwzięcia, oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym
i partnerem prywatnym. Zawierając umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, partner prywatny
zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz do poniesienia
w całości albo w części wydatków na jego realizację. Podmiot publiczny zobowiązuje się natomiast
do współdziałania w osiągnięciu celu tego przedsięwzięcia.
Możliwość skorzystania z dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej pozwala na stworzenie
tzw. hybrydowych modeli partnerstwa publiczno-prywatnego, które polegają na jednoczesnym
wykorzystaniu środków z funduszy i kapitału prywatnego oraz ewentualnie krajowych środków
publicznych. Środki funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowią w takim modelu
uzupełnienie finansowania prywatnego. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania na projekty
inwestycyjne z funduszy unijnych w wysokości nawet 85% wartości kosztów kwalifikowanych.
Projekty takie łączą w sobie dodatkowe ryzyka, takie jak: ryzyko poziomu dofinansowania, ryzyko
zwrotu funduszy unijnych, czy też ryzyko trwałości projektu i ryzyko znaczących zmian
w projekcie, wymagających akceptacji przez Komisję Europejską.
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PPP wspiera projekty inwestycyjne głównie w sektorach: efektywności energetycznej
(szczególnie w zakresie projektów oświetlenia ulicznego i termomodernizacji budynków
użyteczności publicznej), gospodarki odpadami dróg, budownictwa (obiekty wykorzystywane na
siedziby administracji publicznej lub instytucji kultury).
W poniższej tabeli zobrazowano działania w poszczególnych sektorach z możliwym źródłem ich
finansowania.
Tab. 55. Działania w poszczególnych sektorach z możliwym źródłem ich finansowania
Lp.

Sektor/Działanie

1.

Budynki użyteczności publicznej/ Termomodernizacja
budynków jednostek własnych Gminy

2.

Budynki użyteczności publicznej/ Efektywność energetyczna
budynków nie podległych Gminie

3.

Budynki użyteczności publicznej/ Zarządzanie energią
w budynkach jednostek własnych Gminy

4.

Budynki użyteczności publicznej/ Produkcja energii
z Odnawialnych Źródeł Energii

5.

Społeczność lokalna/ Termomodernizacja budynków

6.
7.

Społeczność lokalna/ Produkcja energii z Odnawialnych
Źródeł Energii
Społeczność lokalna/ Likwidacja niskiej emisji (Przyłączenie
nieruchomości do sieci gazowej, modernizacja ogrzewania
węglowego)

8.

Przedsiębiorcy/ Termomodernizacja budynków

9.

Przedsiębiorcy/ Produkcja energii z Odnawialnych
Źródeł Energii
Przedsiębiorcy/ Likwidacja niskiej emisji (Przyłączenie
nieruchomości do sieci gazowej, modernizacja ogrzewania
węglowego)

10.

Planowane źródło dofinansowania
Budżet gminy, RPO WO 2014 –2020,
formuła ESCO, partnerstwo publicznoprywatne
Budżet gminy, RPO WO 2014 –2020,
WFOŚiGW, formuła ESCO, partnerstwo
publiczno-prywatne
Budżet gminy
Budżet gminy, RPO WO 2014 –2020,
formuła ESCO, partnerstwo publicznoprywatne
Środki własne, WFOŚiGW Program
Ryś, BOŚ, BGK
Środki własne WFOŚiGW Program
NFOŚiGW Program Prosument
Środki własne NFOŚiGW, WFOŚiGW,
BOŚ, BGK
Środki własne NFOŚiGW, WFOŚiGW,
BOŚ, BGK
Środki własne, WFOŚiGW, NFOŚiGW
Program Prosument, BOŚ, BGK
Środki własne NFOŚiGW , WFOŚiGW,
BOŚ, BGK

11.

Oświetlenie publiczne/ Modernizacja oświetlenia ulicznego

Środki własne, TAURON –
DYSTRYBUCJA S.A., formuła ESCO,
partnerstwo publiczno-prywatne

12.

Transport/ Modernizacja i rozbudowa nawierzchni dróg
gminnych, ulic i chodników

Środki własne, WFOGRiL

Źródło: Opracowanie własne

11. SPOSÓB MONITOROWANIA I RAPORTOWANIA EFEKTÓW
REALIZACJI CELÓW UJĘTYCH W PGN
Ocena skuteczności wdrożenia PGN wymaga zaplanowania odpowiedniej koncepcji jego ewaluacji.
Monitorowanie postępów wynikających z działań wdrożeniowych stanowi z jednej strony podstawę
dla ewentualnych działań korygujących lub aktualizujących zaproponowane rozwiązania, z drugiej
zaś umożliwia całościową ocenę planu w kategoriach sukcesu lub porażki.
W warstwie metodycznej monitoring i ewaluacja powinny być prowadzone z wykorzystaniem
ograniczonego zbioru wskaźników umożliwiających szybki pomiar stopnia realizacji priorytetów
i celów strategicznych, przy uwzględnieniu dostępności danych statystycznych.
| S t r o n a 129
Id: 2ABD653B-3D51-4977-BCA7-F4718EE3CD0B. Podpisany

Strona 129

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla GMINY DĄBROWA
Mając na uwadze powyższe, dobór wskaźników monitoringu (M) i ewaluacji (E) został dokonany
w oparciu o następujące kryteria:
– wewnętrzne odnoszące się do poszukiwania wskaźników monitoringu i ewaluacji, które
w sposób syntetyczny, a zarazem całościowy opisują stopień realizacji poszczególnych
priorytetów i celów,
– zewnętrzne odnoszące się do wykorzystania w procesie monitoringu popularnych wskaźników
ewaluacji proponowanych przez Wytyczne SEAP.
Założenia dla konstrukcji systemu monitorowania PGN odnoszą się do zbioru elementów
umożliwiających pomiar, kontrolę, interpretację efektów realizowanych działań oraz uaktualnienia
dokumentu. Obejmują one:
– roczne raporty – odnoszące się do postępów prac oraz obejmujące swym zasięgiem zagadnienia
oceny okresowej przy wykorzystaniu zaproponowanych wskaźników monitoringu i ewaluacji,
– system gromadzenia, przetwarzania i analizy informacji związanych z efektami PGN, bazujący
na wartościach zaproponowanych wskaźników monitoringu i ewaluacji. Postuluje się
wykorzystanie elektronicznych form gromadzenia i przetwarzania danych.
Biorąc pod uwagę kompleksowość działań zaproponowanych w PGN, a także wieloaspektowość jej
efektów istotnym dodatkowym elementem monitoringu i ewaluacji będą badania opinii
społeczności lokalnej. Na potrzeby przedmiotowego dokumentu, poniżej przedstawiono
proponowane wskaźniki monitoringu działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej.
Tab.56. Podstawowe wskaźniki monitoringu na potrzeby wdrażania PGN
Opis wskaźnika
Wskaźnik redukcji emisji
CO2 w stosunku do roku
bazowego

Wskaźnik redukcji zużycia
energii finalnej w stosunku
do roku bazowego

Wskaźnik wzrostu udziału
energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych
w stosunku do roku
bazowego

Jednostka

Założone wartości do
osiągnięcia do 2020 r.
1905,43 Mg CO2

Mg/rok

- 4,74 %
w stosunku do roku
bazowego
4 086,70 MWh

MWh/rok

- 3,91 %
w stosunku do roku
bazowego
526,07 MWh

MWh/rok

0,50 % udziału OZE w
bilansie końcowego
zużycia energii
w stosunku do roku
bazowego

Źródło danych
Administratorzy obiektów,
przedsiębiorstwa energetyczne,
dane z monitoringu zużycia
i kosztów nośników energii
Administratorzy obiektów,
przedsiębiorstwa energetyczne,
dane z monitoringu zużycia
i kosztów nośników energii
Administratorzy obiektów,
przedsiębiorstwa energetyczne,
dane z monitoringu zużycia
i kosztów nośników energii

Źródło: Opracowanie własne
Odpowiedni dobór wskaźników monitoringu efektów poszczególnych działań jest bardzo ważny.
Wskaźniki wskazują jednocześnie jakie dane należy pozyskiwać podczas przygotowywania
raportów. Lista planowanych zadań opisanych w ramach ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Dąbrowa’’ może być na bieżąco zmieniana.
W poniższej tabeli wskazano wskaźniki monitoringu na potrzeby przyjętych zadań w ramach
w ramach Długoterminowej strategii PGN.
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Tab.57. Proponowane wskaźniki monitoringu na potrzeby wdrażania zadań długoterminowych na
lata 2019 -2025

Przedsiębiorcy

Społeczność lokalna

Transport

Oświetlenie
publiczne

Budynki użyteczności publicznej

Sek
tor

Opis wskaźnika

Jednostka

Źródło danych

Oszczędność energii
MWh/ Redukcja emisji
CO2 Mg/Produkcja
energii z OZE

Ilość energii ze źródeł
odnawialnych w budynkach
użyteczności publicznej

MWh/rok

Administratorzy obiektów,
dane z monitoringu zużycia
i kosztów nośników energii

37,37 MWh z OZE

MWh/rok

Administratorzy obiektów,
dane z monitoringu zużycia
i kosztów nośników energii

47,00 MWh/
14,10 Mg

MWh/rok

Administratorzy obiektów,
dane z monitoringu zużycia
i kosztów nośników energii

80,00 MWh/
32,00 Mg

Ilość energii w wyniku
modernizacji oświetlenia
drogowego

MWh/rok

Administratorzy obiektów,
dane z monitoringu zużycia
i kosztów nośników energii

340,00 MWh/
136,00 Mg

Ilość energii w wyniku
modernizacji dróg gminnych

MWh/rok

Urząd Gminy Dąbrowa

174,49 MWh/
44,88 Mg

Ilość energii ze źródeł
odnawialnych w budynkach
mieszkalnych

MWh/rok

Społeczność lokalna

Ilość energii w wyniku działań
termomodernizacyjnych
w budynkach mieszkalnych

MWh/rok

Ilość energii w wyniku
modernizacji ogrzewania
węglowego w budynkach
mieszkalnych

MWh/rok

Społeczność lokalna

500,00 MWh/
150,00 Mg

Ilość energii ze źródeł
odnawialnych w obiektach
przemysłowo -usługowych

MWh/rok

Przedsiębiorcy

200,00 MWh z OZE

MWh/rok

Przedsiębiorcy

200,00 MWh/
60,00 Mg

MWh/rok

Przedsiębiorcy

100,00 MWh/
30,00 Mg

Ilość energii w wyniku działań
termomodernizacyjnych
w budynkach użyteczności
publicznej
Ilość energii w wyniku
zastosowania oświetlenia
energooszczędnego w
budynkach użyteczności
publicznej

Ilość energii w wyniku działań
termomodernizacyjnych
w obiektach przemysłowo usługowych
Ilość energii w wyniku
modernizacji ogrzewania
węglowego w obiektach
przemysłowo -usługowych

Społeczność lokalna

200,00 MWh z OZE
600,00 MWh/
180,00 Mg

* - Założone efekty wynikają z przyjętych zadań w ramach Długoterminowej strategii PGN
Źródło: Opracowanie własne
Powyższe wskaźniki stanowią propozycję w ramach monitoringu działań.
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12.WYNIKI PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
W związku z opracowanym projektem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa’’,
działając na podstawie pełnomocnictwa Nr SEK.0052.25.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14
maja 2015 r. , zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze
zm.) o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiskowo, zespół autorski
opracowania zwrócił się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu a także do
Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z prośbą o uzgodnienie czy
istnieje konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w.w.
projektu dokumentu.
RDOŚ pismem o sygn.WOOŚ.411.2.71.2015.ER z dnia 31.07.2015 r. przedstawił stanowisko, iż
analiza przedłożonego wniosku oraz uzasadnienia zawierającego informacje o uwarunkowaniach,
o których mowa w art.49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.)
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiskowo, wykazała, że projektowany dokument
nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, a jego realizacja nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Z uwagi na
powyższe RDOŚ stwierdził, że brak jest przesłanek do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.
Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem o sygn. NZ.9022.301.2015.JG
z dnia 27.07.2015 r. uzgodnił, podobnie jak RDOŚ, odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Dąbrowa’’.
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