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Słownik skrótów używanych w Planie
EBRD/EBOiR

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

EFTA (ESWH)

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (ang. European Free Trade Association)

EOG

GPZ

Europejski Obszar Gospodarczy
(ang. Energy Saving Company lub Energy Service Company), formuła realizacji przedsięwzięć
zwiększających efektywność wykorzystania energii i obniżających wydatki na energię
Główny punkt zasilania

JST

Jednostka samorządu terytorialnego

KSE

Krajowy System Elektroenergetyczny

MŚ

Ministerstwo Środowiska

MŚP

Małe i średnie przedsiębiorstwa

nN

Sieć niskich napięć

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PGN, Plan
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PJB

Państwowe jednostki budżetowe

POIiŚ

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

PPP

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

OZE

Odnawialne źródła energii

RPO WSL

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego

SN

Sieć średnich napięć

SOOŚ

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko

SRP

Stacja redukcyjno-pomiarowa

UE

Unia Europejska

WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

WN

Sieć wysokich napięć

WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZR

Zrównoważony rozwój

ESCO

Podstawowe jednostki i przeliczniki
kilo (k)

103 = tysiąc

mega (M)

106 = milion

giga (G)

109 = miliard

W, kW

Wat, kilowat

kWh

kilowatogodzina

MW, MWh

megawat, megawatogodzina

MJ

megadżul

MPa

megapaskal

kg

kilogram

µg

mikrogram = 10-6 grama

ng

nanogram = 10-9 grama

Mg

megagram, tona = 106 grama
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1.

Wstęp
1.1. Streszczenie

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze jest dokumentem strategicznym, w którym
zostały zawarte działania inwestycyjne i nieinwestycyjne realizowane na terenie Gminy w latach
2014 – 2020, przyczyniające się do:
 redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 redukcji zużycia energii finalnej poprzez poprawę efektywności energetycznej,
 zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE),
 poprawy jakości powietrza na terenie Gminy.
Celem niniejszego dokumentu było dokonanie inwentaryzacji emisji (baza danych o emisji)
i w odniesieniu do przyjętego roku bazowego (2012) przedstawienie zgłoszonych, potencjalnych oraz
rekomendowanych działań związanych z ograniczeniem zużycia energii finalnej (określenie efektu
energetycznego) oraz redukcji emisji zanieczyszczeń (w tym gazów cieplarnianych) do atmosfery
(określenie efektu ekologicznego).
Przygotowując bazę inwentaryzacyjną wyróżniono następujące sektory:
 sektor użyteczności publicznej,
 sektor usługowo-handlowy,
 sektor mieszkalny,
 sektor transportowy,
 oświetlenie uliczne.
W ramach PGN sporządzono listę planowanych inwestycji, których wykonanie ma przybliżyć Gminę
do osiągnięcia celów w postaci efektu ekologicznego i efektu energetycznego. Inwestycje te
podzielono pod względem następujących obszarów działań:
 termomodernizacja budynków,
 budowa nowych budynków o lepszej niż wymagana obecnym prawem charakterystyce
energetycznej,
 promocja niskoemisyjnego transportu,
 wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
 wymiana punktów świetlnych w oświetleniu na punkty bardziej energooszczędne.
Sumarycznie efekty wszystkich rozpatrywanych inwestycji dają wyniki przedstawione w tabeli
poniżej (Tabela 1).
Tabela 1. Sumaryczne efekty wszystkich rozpatrywanych inwestycji [Opracowanie własne KAPE S.A.]

Wskaźnik

Efekt energetyczny
Uzysk z OZE
Efekt ekologiczny/
Uniknięcie emisji
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Działania krótko-, średnioi długoterminowe
Porównanie
Wartość
z rokiem
bazowym 2012
5 678 MWh/rok
5,3 %
352 MWh/rok
0,3%
2 945 Mg CO2/rok

6,5 %
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Budżet przewidziany na finansowanie inwestycji ujętych w PGN obejmować będzie środki
pochodzące z dwóch rodzajów źródeł finansowania:
 środki własne Gminy Jaworze oraz środki własne właścicieli infrastruktury technicznej lub jej
wyposażenia,
 środki pochodzenia zewnętrznego, które mogą być pozyskane w formie:
o dotacji bezzwrotnych,
o pożyczek,
o inwestycji bezpośrednich,
o kredytów komercyjnych,
o kredytów o preferencyjnych finansowych warunkach spłaty,
o gwarancji,
o umów o spłatę inwestycji z uzyskanych oszczędności (firmy typu ESCO).
Efekty działań prowadzonych w ramach PGN na rzecz budowy gospodarki niskoemisyjnej w Gminie
Jaworze powinny być monitorowane przez Gminę. Proces ten sprzyjałby ocenie bieżącego poziomu
realizacji inwestycji biorąc pod uwagę realne możliwości realizacji inwestycji i innych przedsięwzięć
towarzyszących osiągnięciu celów Planu. W tym celu uzasadnione jest powołanie w strukturach
Gminy dedykowanego Zespołu ds. PGN. Przykładowy zakres zadań Zespołu wskazany jest w dalszej
części Planu (Rozdział 2.3.2. Zasoby ludzkie).
Zaproponowano następujące wskaźniki monitorowania realizacji PGN:
 zużycie energii, ciepła oraz paliw gazowych,
 emisja CO2,
 ilość energii uzyskanej z odnawialnych źródeł,
 liczba, moc oraz powierzchnia instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

1.2. Podstawa formalno–prawna
Podstawę formalną „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze” stanowi umowa zawarta
w dniu 07.11.2014 r. w Jaworzu pomiędzy Gminą Jaworze z siedzibą w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82, a
Krajową Agencją Poszanowania Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-665 Warszawa,
ul. Nowowiejska 21/25.
Niniejszy dokument jest spójny z obecnie obowiązującymi dokumentami oraz przepisami prawa Unii
Europejskiej, krajowymi oraz lokalnymi.
Niniejszy dokument jest spójny z obecnie obowiązującymi dokumentami oraz przepisami prawa Unii
Europejskiej, krajowymi oraz lokalnymi.
W trakcie realizacji niniejszego Planu przeanalizowano następujące dokumenty:
1.2.1. Przepisy Unii Europejskiej
 dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r.
w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów
energetycznego spalania (Dz. U. L. 309 z 27.11.2001),

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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 dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie
efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych (Dz. U. L 114
z 27.4.2006),
 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie
jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE) (Dz. U. L 152 z 11.06.2008),
 dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. U. UE L 09.140.16),
 dyrektywa 2009/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG,
Euratom,
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady 2000/60/WE,
2001/80/WE,
2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (Dz. U. L 140
z 5.6.2009),
 Pakiet Energetyczno-Klimatyczny,
 Odnowiona Strategia Zrównoważonego Rozwoju UE,
 EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu.
1.2.2. Dokumenty krajowe




















ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 nr 16 poz. 95 z późn. zm.),
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.),
ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn. zm.),
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998 nr 91 poz. 578 z późn.
zm.),
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003
nr 80 poz. 717 z późn. zm.),
ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),
ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2011 nr 94 poz. 551
z późn. zm.),
ustawa z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn.
zm.),
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.),
Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 2030.
POIiŚ 2014-2020,
Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016,
Polityka Energetyczna Państwa do 2030 roku,
Polityka Klimatyczna Polski,
Poradnik "Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)",
Projekt Ministerstwa Gospodarki „Polityka energetyczna Polski do 2050 r.”,
RPO WSL 2014-2020,
Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Szczegółowe zalecenia dotyczące
struktury planu gospodarki niskoemisyjnej.
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1.2.3. Dokumenty lokalne
Wszystkie wymienione poniżej dokumenty lokalne (strategie, plany, programy) są obowiązujące na
terenie Gminy Jaworze i związane z obszarem działań objętym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej:


Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Bielskiego, 2010 r.

Niniejszy dokument stanowi aktualizację „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Bielskiego”
przyjętego uchwałą Nr II/20/124/2004 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 25 marca 2004 r.
Aktualizacja „Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Bielskiego” powstała jako realizacja
przepisów zawartych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007
r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), która wprowadziła obowiązek opracowania planów gospodarki
odpadami i ich aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. Zgodnie z art. 14 ustawy o odpadach, projekt
powiatowego planu gospodarki odpadami, opracowuje organ wykonawczy powiatu. Jest to dokument
o charakterze strategicznym, przedstawiającym ogólne założenia w procesie programowania i
usprawniania gospodarki odpadami na terenie powiatu bielskiego.


Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) dla Gminy Jaworze - Dokument
strategiczny Porozumienia CITY_SEC – Porozumienie gmin powiatu bielskiego na rzecz
zrównoważonej energii

Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) jest jednym z głównych elementów
wynikających z przystąpienia Gminy Jaworze do ambitnej inicjatywy Unii Europejskiej –
Porozumienie Burmistrzów. Gmina Jaworze przystąpiła do Porozumienia 05 września 2011 r. na
podstawie decyzji popartej uchwałą. Plan SEAP przedstawia strategię działania gminy w celu
osiągnięcia założeń polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, w tym redukcji emisji
CO2.


Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Bielskiego, 2004 r.

Uwzględnia on ustalenia zawarte w Planem Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego.
Ponadto Plan stanowi integralną część programu ochrony środowiska dla powiatu bielskiego. W
planie opisano stan gospodarki odpadami, prognozy, cele i kierunki działań oraz niezbędne koszty
związane z realizacją przedsięwzięć w gospodarce odpadami.


Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego, 2014 r.

Opracowanie „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014” podyktowane jest
wejściem w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 Nr 152, poz. 897), w której art. 16 mówi, że
sejmik województwa jest obowiązany uchwalić, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy, zaktualizowany wojewódzki plan gospodarki odpadami. Projekt planu wojewódzkiego
opracowuje organ wykonawczy województwa.


Plan Odnowy Miejscowości dla Gminy Jaworze na lata 2010-2017

Plan Odnowy Miejscowości dla Gminy Jaworze, zwany dalej Planem Odnowy Miejscowości lub
Planem, to zestawienie działań, które mają być realizowane w konkretnym otoczeniu i czasie (20102017), sprzyjając realizacji celów określonych w Strategii Rozwoju Gminy Jaworze oraz w
Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW).


Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, 2004 r.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego jest podstawą formułowania zasad
realizujących politykę przestrzenną województwa i organizujących jego strukturę przestrzenną w
sposób uwzględniający założenia polityki przestrzennej państwa, określone w dokumencie pt.
"Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju" oraz tworzący warunki przestrzenne
do realizacji ustaleń strategii rozwoju województwa, przedstawionych w dokumencie pt. "Strategia
Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015".


Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze, 2013 r., 2014 r.

Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Jaworze to Uchwała Nr
XXXI/287/14 Rady Gminy Jaworze z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Jaworze ograniczonego ulicami: Wapienicką,
Zdrojową, Bielską, Niecałą i granicami z gminą Jasienica oraz miastem Bielsko-Biała, Uchwała Nr
XXIX/257/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Jaworze ograniczonego ulicami: Zdrojową,
Słoneczną, Wrzosową, Cisową oraz granicą z gminą Jasienica oraz Uchwała Nr XXV/228/13 Rady
Gminy Jaworze z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru gminy Jaworze ograniczonego ulicami: Wapienicką, Zdrojową, Słoneczną,
Wrzosową, Cisową oraz granicami: z miastem Bielsko – Biała, gminami Jasienica i Brenna z
wyłączeniem obszaru Lasów Państwowych oraz terenów położonych powyżej mostu na potoku
Jasionka. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powstały w celu ustalenia
przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich
zagospodarowania i zabudowy. Plany miejscowe są aktami prawa miejscowego na terenie Gminy
Jaworze.


Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie
poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji, Katowice,
2014 r.

Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego ma na celu osiągnięcie poziomów
dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. Z tych względów jest
dokumentem strategicznym dla województwa śląskiego a także istotnym dla jego mieszkańców.
Nadrzędnym celem, jaki przyświecał powstaniu Programu, jest poprawa jakości życia mieszkańców
województwa śląskiego, szczególnie ochrona ich zdrowia i życia poprzez wskazanie i wprowadzenie
działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na
społeczność regionu.


Program ochrony środowiska dla Gminy Jaworze, 2003 r., aktualizacja 2010 r.

Celem niniejszego opracowania było stworzenie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaworze,
którego realizacja doprowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego, do efektywnego
zarządzania środowiskiem oraz zapewni skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed
degradacją, a także stworzy warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa
Unii Europejskiej.


Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Jaworze, 2006 r.

Realizacja „Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Jaworze” to zastąpienie niskiej jakości
paliw stałych paliwami ekologicznymi lub innymi nośnikami energii w gminie Jaworze. Jest to
priorytetowe zadanie rozpatrywane w „Programie Ochrony Środowiska Gminy Jaworze”,
zrealizowane zgodnie z wymogami Prawa Ochrony Środowiska oraz w „Strategii Rozwoju Gminy
Jaworze”. Ponadto priorytety ekologiczne Gminy w zakresie poprawy jakości powietrza są zbieżne z
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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celami długoterminowymi powiatu bielskiego („Program Ochrony Środowiska Powiatu Bielskiego”,
„Strategia Rozwoju Powiatu Bielskiego do 2015r.”) oraz województwa śląskiego („Program Ochrony
Środowiska Województwa Śląskiego do 2004 roku oraz cele długoterminowe do roku 2015”,
„Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 –2015”).


Projekt Strategia Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze Strategią
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze Strategią
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020 jest odpowiedzią na potrzeby
rozwojowe środowisk subregionalnych oraz wyzwaniem w zakresie mobilizacji różnych podmiotów
lokalnych i regionalnych na rzecz osiągania wspólnych celów rozwojowych. Dokument wyraża wolę
lokalnych samorządów terytorialnych do realizacji wspólnych celów rozwojowych.


Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Jaworze na lata 2013-2028

Dokument jest odzwierciedleniem zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię
elektryczną, ciepło i paliwa gazowe. Opisuje: planowanie i organizację zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy; planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg
znajdujących się na terenie gminy; finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych
znajdujących się na terenie gminy, planowanie i organizację działań mających na celu racjonalizację
zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy.


Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jaworze na lata 2014-2022

Strategia powstała w związku z misją wykorzystania aktywności osób i rodzin oraz wszystkich
zasobów środowiska lokalnego do poprawy jakości życia mieszkańców gminy Jaworze oraz do
przeciwdziałania marginalizacji grup społecznych. Celem dokumentu jest zbudowanie
zintegrowanego systemu oparcia społecznego, umożliwiającego zrównoważony rozwój wszystkim
mieszkańcom gminy Jaworze oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu grup zagrożonych
marginalizacją.


Strategia Rozwoju Gminy Jaworze, grudzień 2000 r.

Dokument jest elementem dialogu społecznego, uruchamianego w Gminie Jaworze przez jego
władze samorządowe i radę liderów lokalnych. Jest to opracowanie o charakterze otwartym i wymaga
stałego rozszerzania jego treści i wprowadzania okresowych modyfikacji pod wpływem
zachodzących sukcesywnie zmian w uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych. W
dokumencie zainicjowano różne formy współpracy publiczno-prywatnej dla ustanowienia
efektywnych mechanizmów realizacyjnych związanych z priorytetowymi przedsięwzięciami
rozwojowymi gminy. Strategia tworzy szeroką ofertę dla każdego, kto uznaje Jaworze za miejsce
godne swojej aktywności.


Strategia Rozwoju Powiatu Bielskiego do 2020 roku, 2013 r.

Jest to aktualizacja „Strategii rozwoju powiatu bielskiego do 2015 r.”, wobec nowych wyzwań
stojących przed powiatem po wejściu do Unii Europejskiej oraz zmieniających się uwarunkowań o
charakterze społecznym, ekonomicznym i prawnym. W ślad za tymi zmiana pojawiły się także nowe
wyzwania związane z rozwojem powiatu, a także związane z tym nowe szanse i zagrożenia. Strategia
przygotowana została z uwzględnieniem założeń strategicznych gmin powiatu bielskiego, a także
nowego podejścia do polityki spójności Unii Europejskiej, Strategii Rozwoju Województwa
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Śląskiego na lata 2000 – 2020 oraz Strategii Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2014 – 2020.
Opracowując ją brano pod uwagę możliwości uzyskania wsparcia w jej realizacji ze źródeł
krajowych, centralnych i wojewódzkich, jak również ze środków Unii Europejskiej.


Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”, 2010 r.

Strategia stanowi zapis świadomych wyborów społeczności regionu, zorientowanych na rozwiązanie
głównych problemów i utrzymanie województwa na ścieżce trwałego i zrównoważonego rozwoju
oraz podnoszenie konkurencyjności. Jako główne narzędzie polityki rozwoju prowadzonej przez
samorząd województwa, strategia wyznacza zakres działań podejmowanych przez władze regionu, a
także stanowi punkt odniesienia dla inicjatyw oraz dokumentów o charakterze planistycznym,
przestrzennym i programowym, podejmowanych i tworzonych na poziomie regionalnym, lokalnym,
a także przez środowiska branżowe.


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze, 2007 r.

To dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę
przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania na terenie Gminy Jaworze. Całość opracowania
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jaworze składa się
z następujących dwóch części: „Uwarunkowania rozwoju na tle diagnozy zewnętrznej i wewnętrznej
sytuacji gminy” i „Ustalenia studium zawierające kierunki rozwoju gminy Jaworze. Studium jest
podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Obok miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jest aktem planowania przestrzennego i w systemie planistycznym
zaliczane jest do aktów planowania ogólnego. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, a więc nie
zawiera przepisów powszechnie obowiązujących i nie może być podstawą do wydania decyzji
administracyjnych. Dokument ten ma za to charakter aktu kierownictwa wewnętrznego,
obowiązującego w systemie organów gminy. Wiąże wójta gminy przy sporządzaniu miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów. Kolejnym
zadaniem studium Gminy Jaworze jest również ukazanie gospodarczych i przestrzennych perspektyw
rozwoju.
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze,
w 2007 r. objęła aktualizację polityki przestrzennej gminy:
 w zakresie lokalizacji centrum balneorekreacyjnego w Jaworzu w rejonie ul. Folwarcznej,
 w zakresie lokalizacji zbiornika retencyjnego w Jaworzu – Nałężu.


Uchwała Nr X/81/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 19 października 2015 roku w sprawie:
zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze, załącznik nr 1 oraz
załącznik nr 2 do uchwały nr X/81/2015 z dnia 19.10.2015.

W Uchwale przestawiono szczegółowo działania planowane do realizacji w Gminie Jaworze w latach
2015-2018.


Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, 2010 r.

Plan ten jest strategicznym dokumentem planowania przestrzennego, będącym podstawą
formułowania zasad realizacji polityki przestrzennej województwa i organizacji jego struktury
przestrzennej. Zmianę Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa wprowadzono z
powodu m.in. dużego znaczenia nabrał rozwój Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w
Pyrzowicach. Był to impuls dla rozwoju najbliższego otoczenia i całego regionu. W Planie określono
podstawowe zasady polityki przestrzennej województwa: zasada kształtowania regionu jako
zrównoważonego policentrycznego systemu przestrzennego; zasada kształtowania efektywnej sieci
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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infrastruktury; zasada ochrony innych wartości wysoko cenionych o podstawowym znaczeniu dla
racjonalnego gospodarowania przestrzenią, takich jak: wymagania ładu przestrzennego; walory
architektoniczne i krajobrazowe; wymagania ochrony środowiska; wymagania ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; wymagania ochrony zdrowia oraz
bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także osób niepełnosprawnych; walory ekonomiczne przestrzeni;
prawa własności; potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa; potrzeby interesu publicznego.
Zadania te są podstawą ustawowej procedury uzgadniania projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego gmin, a dla obszarów nie objętych planami, projektów decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy w
odniesieniu do innych inwestycji.
Przygotowując Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze nawiązywano do treści
wszystkich powyżej opisanych opracowań, pn.: Projekt Strategii Rozwoju Subregionu
Południowego, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, Strategie Rozwoju Gminy,
Powiatu, Województwa, Plany Gospodarki Odpadami, Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej
Energii, Plan Odnowy Miejscowości, Plany Zagospodarowania Przestrzennego, Program ochrony
powietrza, Program Ochrony Środowiska, Program Ograniczenia Niskiej Emisji, Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Miejscowe Plany
Zagospodarowania Przestrzennego.
Między innymi :
 do „Planu Odnowy Miejscowości dla Gminy Jaworze na lata 2010-2017” nawiązano w
rozdziale 2.1.7 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna,
 „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jaworze,
Część i I II” oraz Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego opisano w rozdziale
1.3.1. Cele, kierunki i priorytety rozwoju przestrzennego oraz 2.1.1. Stan obecny – informacje
ogólne,
 „Strategia rozwoju Gminy Jaworze” została wykorzystana w rozdziale 2.1.1. Stan obecny –
informacje ogólne oraz 2.1.2. Warunki środowiskowe,
 do „Programu Ochrony Środowiska Gminy Jaworze” nawiązano w rozdziale 2.1.11. Potencjał
Gminy Jaworze w wykorzystaniu OZE oraz w rozdziale 2.2.1. Identyfikacja obszarów
problemowych – jakość powietrza,
 „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy Jaworze na lata 2013-2028” został wspomniany w rozdziale 2.1.3. Klimat oraz w
rozdziale 2.1.11. Potencjał Gminy Jaworze w wykorzystaniu OZE,
 do „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego (…)” nawiązano w
rozdziale 2.2.1. Identyfikacja obszarów problemowych – jakość powietrza.

Powiązania wybranych dokumentów lokalnych wraz z projektem dokumentu PGN
Tabela 2. Powiązanie ważniejszych dokumentów lokalnych z implementacją w PGN [Opracowanie własne KAPE S.A.]
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Szczebel

Dokument

Cel ochrony środowiska

Implementacja w PGN

Studium
uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy Jaworze,
2007 r.

Planowanie inwestycji zgodnie
z obowiązującym prawem lokalnym

Wszystkie zaplanowane działania będą prowadzić
do redukcji emisji zanieczyszczeń, poprawy
jakości powietrza atmosferycznego. Działania będą
prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem
lokalnym

Miejscowe Plany
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy Jaworze,
2013 r., 2014 r.

Wyznaczają cele ochrony i zasady
kształtowania środowiska oraz
warunki dotyczące zaopatrzenia w
ciepło, informacje dotyczące
ograniczaniu stosowania paliw
stałych, a preferowania stosowania
paliw gazowych

Zaplanowane inwestycje mają za zadanie
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,
odchodzenie od ogrzewania paliwami stałymi.

„Projekt założeń
do planu
zaopatrzenia w
ciepło, energię
elektryczną i
paliwa gazowe dla
Gminy Jaworze na
lata 2013-2028”

1) przedsięwzięcia racjonalizujące
użytkowanie ciepła, energii
elektrycznej i paliw gazowych
2) możliwości wykorzystania
istniejących nadwyżek i lokalnych
zasobów paliw i energii, z
uwzględnieniem energii elektrycznej
i ciepła wytwarzanych
w odnawialnych źródłach energii,
energii elektrycznej i ciepła
użytkowego wytwarzanych w
kogeneracji oraz zagospodarowania
ciepła odpadowego z instalacjach
przemysłowych

Zaplanowano działania w zakresie zwiększania
efektywności przesyłu i wytwarzania ciepła
w lokalnych, indywidualnych kotłowniach,
zmniejszające zapotrzebowanie na energię oraz
produkcję energii ze źródeł odnawialnych

Realizacja zadań zmierzających do
ograniczenia emisji z
indywidualnych systemów
grzewczych.

Zaplanowanie zadań takich jak modernizacja
kotłowni w budynkach mieszkalnych
i publicznych, montaż instalacji odnawialnych
źródeł energii w budynkach mieszkalnych
i publicznych

Celem jest określenie planu działań
w zakresie obniżenia poziomu
niskiej emisji spowodowanej
spalaniem paliw w indywidualnych
źródłach ciepła

Działania zawarte w dokumencie mają za zadanie
zmniejszenie emisji z indywidualnych źródeł
ciepła, poprawę jakości powietrza oraz wzrost
efektu ekologicznego w mieście

Poprawa stanu środowiska
naturalnego, efektywne zarządzanie
środowiskiem oraz zapewni
skuteczne mechanizmy chroniące
środowisko stworzenie warunków
dla wdrożenia wymagań
obowiązującego w tym zakresie
prawa Unii Europejskiej.

Wszystkie zaplanowane działania będą prowadzić
do poprawy jakości środowiska na terenie Gminy.

Lokalny
Program ochrony
powietrza dla
terenu
województwa
śląskiego mający
na celu osiągnięcie
poziomów
dopuszczalnych
substancji w
powietrzu oraz
pułapu stężenia
ekspozycji,
Katowice, 2014 r.
Program
Ograniczenia
Niskiej Emisji w
Gminie Jaworze,
2006 r.
Program ochrony
środowiska dla
Gminy Jaworze,
2003 r.,
aktualizacja 2010
r.

1.3. Cele strategiczne i szczegółowe
Cele Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wpisują się w cele przyjęte na poziomie Unii Europejskiej,
w zakresie transformacji gospodarki Europy w kierunku niskoemisyjnym.
Wyznaczone cele strategiczne i szczegółowe na poziomie lokalnym dla Gminy Jaworze w ramach
PGN przedstawiają się następująco:
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Tabela 3. Cele strategiczne i szczegółowe dla Gminy Jaworze [Opracowanie własne KAPE S.A.]

CELE STRATEGICZNE
Poprawa stanu powietrza
atmosferycznego przy
zrównoważonym
i efektywnym wykorzystaniu
nośników energii poprzez wsparcie
gospodarki niskoemisyjnej
na terenie Gminy Jaworze

CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Redukcja zużycia energii finalnej z poszczególnych sektorów
odbiorców energii.
2. Poprawa efektywności energetycznej obiektów ze szczególnym
uwzględnieniem budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.
3. Redukcja zanieczyszczeń pochodzących z sektora transportu
drogowego oraz indywidualnych źródeł ciepła.
4. Redukcja emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Jaworze.
5. Zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Aby lokalnie realizować cele strategiczne w Gminie Jaworze, przygotowano inwentaryzację emisji
gazów cieplarnianych na terenie gminy oraz stworzono bazy zawierające dane o stanie gospodarki
energią w poszczególnych sektorach. Inwentaryzacja danych o emisji została wykonana
w odniesieniu do przyjętego roku bazowego, czyli do roku 2012. W dokumencie przedstawiono
zgłoszone potencjalne i rekomendowane działania mające na celu ograniczenie zużycia energii
finalnej i redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W odniesieniu do założonego roku bazowego
została określona możliwość redukcyjna emisji dwutlenku węgla możliwa do osiągnięcia w roku
2020. Zostały zaproponowane także wskaźniki mające posłużyć do monitoringu Planu. Opisano
również harmonogram realizacji Planu.
W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze przeprowadzono szkolenia
dla pracowników Urzędu Gminy na temat problematyki związanej z przygotowaniem i wdrożeniem
Planu. Zaprezentowano informacje zawarte w opracowanym Planie, ideę gospodarki niskoemisyjnej
oraz udział dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w stworzeniu
Planu.
Podczas przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej korzystano z danych dostarczonych przez
pracowników Urzędu Gminy Jaworze. Dane dotyczyły sektora użyteczności publicznej, budynków
komunalnych, transportu, oświetlenia, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej i
energetyki odnawialnej. Dzięki pomocy zarządców wspólnot mieszkaniowych uzyskano także dane
z budynków przynależących do Wspólnot Mieszkaniowych. W przygotowaniu dokumentu
uwzględniono również informacje od przedstawicieli sektora prywatnego. Były to między innymi
przedsiębiorstwa usługowe, handlowe i transportowe. Dokument zawiera również dane od
dystrybutorów energii (m.in. dane dotyczące zużycia energii w obiektach gminnych i u odbiorców
prywatnych).
Poprzez kampanie edukacyjne PGN dla Gminy Jaworze będzie wpływał na świadomość
mieszkańców i stron zainteresowanych (ze szczególnym uwzględnieniem działań w sektorze
publicznym). W dokumencie zapisano także działania mające wpływać na zmiany postaw
konsumpcyjnych użytkowników energii (współpraca z mieszkańcami oraz zainteresowanymi
stronami).
1.3.1. Cele, kierunki i priorytety rozwoju przestrzennego
Tereny zabudowane i zurbanizowane w Gminie Jaworze mają specjalne znaczenie dla rozwoju
przestrzennego, w związku z tym, przypisano im cele i kierunki rozwoju:
 uporządkowanie
zagospodarowania
terenu
istniejącej
zabudowy
mieszkaniowej
oraz uzupełnienie istniejących zespołów zabudowy mieszkaniowej,
 ochrona walorów krajobrazowych i przyrodniczych przed nieplanowaną zabudową rozproszoną,

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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 tereny zabudowy mieszkaniowej powinny być przeznaczone na celowe projekty strategiczne
Gminy,
 rozwój usług związanych z obsługą ruchu turystycznego,
 budowa nowego centrum usługowego w pobliżu centrum Jaworza,
 budowę centrum o charakterze ponadlokalnym w rejonie pomiędzy ul. Bielską a linią kolejową,
 dopuszczenie realizacji podstawowych usług w obrębie zespołów mieszkaniowych,
 zachowanie istniejących terenów o funkcji przemysłowej i nierozbudowywanie obiektów
przemysłowych, (za wyjątkiem terenu w pasie pomiędzy ul. Bielską a linią kolejową, gdzie
przewiduje się takie dopuszczenie pod warunkiem zachowania odpowiednich standardów
ekologicznych i krajobrazowych.) [5]
Poniższa tabela (Tabela 3) prezentuje cele, kierunki i priorytety rozwoju przestrzennego gminy
zapisane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jaworze.
Zapisy te są warte podkreślenia, gdyż Gmina dążąc do ich realizacji może także działać w kierunku
gospodarki niskoemisyjnej.
Tabela 4 Rozwój przestrzenny Gminy Jaworze [Opracowanie własne KAPE S.A.]

Cele rozwoju przestrzennego
wygodny układ komunikacji
samochodowej, publicznej i pieszej,
rozbudowa i poprawa warunków
dostępności do istniejącej bazy
turystyczno-sportowej,

Kierunki rozwoju przestrzennego
uporządkowanie komunikacji,
rozbudowa bazy turystyczno-sportowej,

rozbudowa bazy usługowej,

ochrona krajobrazowa i przyrodnicza obszarów o wysokich
walorach środowiskowych i kulturowych,

utrzymanie i podniesienie poziomu
atrakcyjności krajobrazowej
oraz turystycznej i rekreacyjnej gminy,

rewaloryzacja parku i zespołu pałacowego w centralnej części
gminy,

stworzenie centrum usługowego, w pobliżu istniejącego centrum,
budowa centrum usługowego o charakterze ponadlokalnym
zachowanie zielonego charakteru
zlokalizowanego w północnej części gminy pomiędzy torami
centralnej części gminy.
kolejowymi a ul. Bielską / ul. Cieszyńską (drogą powiatową),
objęcie zabudową mieszkaniową niskiej intensywności dalszych
terenów pod warunkiem zachowania odpowiednich standardów.
Priorytety przestrzenne rozwoju gminy związane z obszarem priorytetowym
uporządkowanie komunikacji, przez rozbudowę chodników, parkingów, zatok i przystanków autobusowych,
rewaloryzacja parku i zespołu pałacowego,
zagospodarowanie obiektów zabytkowych,
stworzenie nowego centrum handlowego,
budowa centrum sportowego,
utworzenie gminnej strefy ekonomicznej,
budowa centrum bis w rejonie dworca kolejowego,
intensyfikacja działań inwestycyjnych zmierzających do rozbudowy bazy turystyczno-sportowej,
budowa zbiornika retencyjnego wraz z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi,
ustanowienie planu ochrony terenów leśnych,
wytyczenie i organizacja ścieżek pieszych i szlaków turystycznych.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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2.

Ogólna strategia
2.1. Stan obecny

2.1.1. Informacje ogólne
Jaworze jest gminą wiejską o powierzchni 2 113 ha [1], znajdującą się w południowej części
Województwa Śląskiego i południowo-zachodniej części powiatu bielskiego.

Rysunek 1. Gmina Jaworze na tle Województwa Śląskiego

Rysunek 2. Gmina Jaworze na tle powiatu

bielskiego[Opracowanie własne KAPE S.A.]

Powierzchnia Gminy Jaworze stanowi 4,7% powierzchni powiatu i 0,2% powierzchni Województwa
Śląskiego [1].
Gmina Jaworze sąsiaduje od zachodu i południa z gminą Brenna (powiat cieszyński), od północy i
północnego-zachodu z gminą Jasienica (powiat bielski), a od wschodu z miastem Bielsko-Biała
(miasto na prawach powiatu).
W skład Gminy Jaworze wchodzi jedna miejscowość – Jaworze. W roku 2014 Gminę zamieszkiwało
7 051 osób, w tym 3 470 mężczyzn i 3 581 kobiet [1]. Widać wzrost liczby ludności w latach 20122014.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Liczba ludności

Ludność w Gminie Jaworze
w latach 2012-2014
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Wykres 1. Stan ludności w Gminie Jaworze na przestrzeni lat 2012-2014 [Opracowanie własne KAPE S.A.] [1]

Miejscowość Jaworze obejmuje swym zasięgiem cztery dawne przysiółki (dzielnice): Jaworze
Średnie, Jaworze Górne, Jaworze Nałęże oraz Jaworze Dolne. Podział na dzielnice dotyczy tylko
terenów zabudowanych i zurbanizowanych. Do Gminy Jaworze należą również dawne miejscowości
Błatnia, Pelchrim i Grabka.

Rysunek 3. Dzielnice Gminy Jaworze [3]

Gmina położona jest w strefie obejmującej zurbanizowany obszar „Aglomeracja bielska”
i sąsiaduje z jej śródmiejską częścią (z miastem Bielsko-Biała). Sąsiedztwo tego miasta silnie wpływa
na proces rozwoju w całym regionie. Mieszkańcy Jaworza korzystają z zatrudnienia na rynku pracy
w Aglomeracji bielskiej i sąsiedniej Aglomeracji górnośląskiej. Gmina Jaworze na tle regionu pełni
funkcję turystyczną, rekreacyjno-sportową i rezydencjalną. Powstaje coraz więcej gospodarstw
agroturystycznych, mieszkańcy okolicznych miast przyjeżdżają do Jaworza na wypoczynek.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Jaworze ma strategiczne położenie wynikające z bliskości względem Drogi Krajowej E-75
oraz Gór Beskidów o dużych walorach krajobrazowych i klimatycznych [4]. Jaworze jest
jednocześnie
umiejscowione
w
krainie
historycznej
Śląska
Cieszyńskiego
i przynależy do euroregionu o takiej samej nazwie (Śląsk Cieszyński).
Zgodnie z zapisami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Jaworze” [5], struktura przestrzenna obszaru Gminy Jaworze jest silnie zdeterminowana przez
podział na dwie części. Pierwsza, południowa część zajmuje ponad 50% powierzchni gminy, są tu
tereny leśne. Druga część leżąca na północy to teren zurbanizowany, głównie zabudowy
mieszkaniowej, usługowej i rekreacyjnej, zabudowy produkcyjno-usługowej oraz tereny rolne.
(Rysunki 4-7).

Rysunek 4 Mapa Gminy Jaworze, z podziałem na plan A, B i C, Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jaworze, 2001 [Opracowanie własne KAPE S.A.]

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze uchwalone
Uchwalą Nr XXXII/179/01 z dnia 19 lipca 2001 r. zmieniono uchwałą Nr XI/104/07 Rady Gminy
Jaworze z dnia 20 listopada 2007 r. Aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obszaru Gminy Jaworze z roku 2013 i 2014 składa się z trzech części: plan A, B i C.
Plan B ograniczono ulicami: Zdrojową,
Słoneczną, Wrzosową, Cisową oraz od
zachodu granicą z gminą Jasienica.

Rysunek 5. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru Gminy Jaworze, Plan B,
uchwała NR XXIX/257/13 Rady Gminy Jaworze
z dnia 10 grudnia 2013 r.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Plan A jest ograniczony ulicami: Wapienicką,
Zdrojową, Bielską, Niecałą i granicami
z gminą Jasienica oraz miastem Bielsko-Biała.

Rysunek 6. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru Gminy Jaworze, Plan A,
uchwała NR XXXI/287/14 Rady Gminy Jaworze
z dnia 11 lutego 2014 r.
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Plan C został ograniczony ulicami: Wapienicką, Zdrojową, Słoneczną, Wrzosową, Cisową
oraz granicami: z miastem Bielsko – Biała, gminami Jasienica i Brenna z wyłączeniem obszaru
Lasów Państwowych oraz terenów położonych powyżej mostu na potoku Jasionka.

Rysunek 7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Jaworze, Plan C, uchwała

NR XXV/228/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 lipca 2013 r.

Analizując plany zagospodarowania przestrzennego (tereny zurbanizowane) widać wyraźnie
przeważającą powierzchnię pokrytą przez tereny użytkowane rolniczo: grunty orne, tereny obsługi
produkcji w gospodarstwach rolnych, zabudowę zagrodową (odcienie koloru żółtego) oraz tereny
zabudowy mieszkaniowej: jednorodzinnej, wielorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej (odcienie
koloru pomarańczowego). Obiekty w odcieniach koloru czerwonego to tereny usługowe (usługi
oświaty, służby zdrowia, kultu religijnego, administracji, turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji),
a w kolorze fioletowym zaprezentowano tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Kolorem
zielonym (w różnych odcieniach) oznaczono tereny zieleni i wód.
Tabela 5. Struktura przestrzenna Gminy Jaworze
Powierzchnia
ogólna gminy

Użytki rolne

Lasy

Tereny
zabudowane
i zurbanizowane

Grunty
pod
wodami

Powierzchnia w [ha]
2 123

708

1 127

279

9

13,16

0,43

Procentowy udział [%]
100,00

33,36
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Struktura przestrzenna Gminy Jaworze [%]
0,43%
13,16%

33,36%

Użytki rolne
Lasy

53,05%

Tereny zabudowane
i zurbanizowane
Grunty pod wodami

Wykres 2. Struktura przestrzenna Gminy Jaworze [Opracowanie własne KAPE S.A.] [1]

Dominujące pod względem zajmowanej powierzchni są tereny leśne. Druga ważna grupa to użytki
rolne, a tereny zabudowane i zurbanizowane to trzecia co do wielkości forma zagospodarowania
przestrzennego Gminy [5].
2.1.2. Warunki środowiskowe
Tereny leśne stanowią 53% powierzchni Gminy Jaworze. Jest to jednocześnie obszar ochrony siedlisk
Natura 2000 pn. „Beskid Śląski”. Opisywane tereny leśne wchodzą w skład Parku Krajobrazowego
„Beskidu Śląskiego”. Pozostałe 47% powierzchni Gminy to obszar otuliny tego parku. Cały obszar
Gminy należy do Nadleśnictwa Bielsko [6].

Rysunek 8. Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000, Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego
i otuliny tego parku w obszarze Gminy Jaworze

Obszary leśne w Gminie Jaworze zaklasyfikowano do lasów I grupy (lasy ochronne), w tym ok. 31%
stanowi obszar lasów uzdrowiskowo-klimatycznych, a tereny pozostałe (69%) to lasy wodochronne.
Parki zajmują 10% obszarów leśnych i posiadają okazy podlegające różnym formom ochrony.
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Przykładowo park przy Pałacu w Jaworzu jest wpisany do rejestru zabytków i ze względu na
starodrzew jest uważany za najbardziej cenny obiekt tego typu na tle całego byłego Województwa
Bielskiego [4].
Gmina umiejscowiona jest w malowniczej okolicy – u progu Beskidu Śląskiego w obrębie masywu
Błotnego (917 m n.p.m.) zwanego Błatnią - pomiędzy ramionami górskimi porośniętych lasami
stoków: Bucznika (679 m n.p.m.), Ostrego (659 m n.p.m.) Borowiny (718 m n.p.m.) i Wysokiego
(756 m n.p.m.).
Cieki wodne na terenie Jaworza to potoki Szeroki, Wysoki i Jasienica zwany również potocznie
Jasionką [7]. Na terenie Jaworza występują zasoby wód mineralnych. Są to głównie solanki o stopniu
mineralizacji w granicach 11 - 15%, o temperaturze od 23°C do 32°C. Już w przeszłości funkcje
zdrowotne tych wód sławiły Gminę i wykorzystywane były do leczenia schorzeń układu
oddechowego, układu krążenia, narządów ruchu, zaburzeń neurologicznych i zaburzeń przemiany
materii [8]. Władze dążą do odzyskania statusu uzdrowiska, utraconego na początku XX wieku.
Gmina uzyska wtedy nazwę ”Jaworze-Zdrój”. W roku 2014 powstała tężnia solankowa, a rok później
był przygotowywany operat uzdrowiskowy w związku z koniecznością przeprowadzania badań na
rzecz uzyskania statusu uzdrowiska.
2.1.3. Klimat
Gmina Jaworze znajduje się w strefie klimatu podgórskiego z cechami ostrzejszego klimatu
górskiego w części południowej, górzystej i zalesionej. Klimat ten charakteryzują następujące
wyznaczniki [3,4,9]:
 średnia roczna temperatura powietrza: 7,8°C,
 absolutne maksymalne temperatury: +35,8°C,
 średnia amplituda roczna: ok. 20oC,
 długość okresu wegetacyjnego: 201-211 dni w roku,
 długość zimy: ok. 100 dni,
 długość przedwiośnia: 30-40 dni,
 długość wiosny: ok. 60-70 dni,
 długość lata: ok. 90 dni,
 długość jesieni : ok. 65 dni,
 roczna suma opadów: 695-925 mm,
 średnia ilość dni pogodnych, słonecznych: 40-43 dni w roku,
 średnia ilość dni pochmurnych: 140-150 dni w roku,
 zachmurzenie najmniejsze: w sierpniu i wrześniu,
 zachmurzenie największe: w grudniu,
 wiatry z kierunków: południowych oraz zachodnich,
 średnia prędkość wiatru: 5 m/s, wiatry halne o średniej prędkości 15 m/s.

2.1.4. Ciepłownictwo
Potrzeby cieplne gminy pokrywane są z indywidualnych źródeł lokalnych, pracujących na: paliwie
węglowym, paliwie gazowym, paliwie olejowym, w oparciu o energię elektryczną
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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oraz w minimalnym stopniu o biomasę. W dużej części Gminy Jaworze poprowadzona jest sieć
gazociągów, które zasilają urządzenia do produkcji ciepła. Na terenie Gminy obecnie nie znajdują się
źródła ciepła sieciowego.
Tabela 6. Dane dotyczące sieci gazowej w Gminie Jaworze [1]
Sieć gazowa - cecha
długość czynnej sieci
ogółem

Jednostka

2012

2013

m

57 564,0

58 525,0

m

55,0

45,0

długość czynnej sieci
przesyłowej
odbiorcy gazu
ogrzewający
mieszkania gazem
zużycie gazu
zużycie gazu
na ogrzewanie
mieszkań

gosp.

1 463,0

1 500,0

tys.m3

2 125,1

2 027,0

tys.m3

1 729,8

1 771,1

ludność korzystająca
z sieci gazowej

osoba

6 576,0

6 415,0

Tabela 7. Dane dotyczące wyposażenia w instalacje w Gminie Jaworze [1]
Mieszkania
wyposażone
w instalacje
techniczno-sanitarne
(ogółem)
wodociąg
łazienka

Jednostka

2012

2013

ilość
ilość

2 173
2 135

2 199
2 161

centralne ogrzewanie

ilość

1 945

1 971

gaz sieciowy
Mieszkania
wyposażone
w instalacje - w %
ogółu mieszkań - na
wsi
wodociąg
łazienka
centralne ogrzewanie

ilość

2 017

2 043

%

2012

2013

%
%
%

98,9
97,2
88,5

98,9
97,2
88,7

W latach 2012-2013 Gmina Jaworze była względnie dobrze wyposażona w instalacje i urządzenia
komunalne. W opisywanym okresie wzrosła liczba mieszkań z instalacjami. Liczba mieszkań
z centralnym ogrzewaniem wzrosła z 1 945 do 1 971, a tych, które miały zainstalowany gaz sieciowy
z 2 017 do 2 043.
2.1.5. Infrastruktura gazowa
Gmina Jaworze zasilana jest gazem ziemnym wysokometanowym (E). W latach 2012-2014
do obiektów gminnych gaz sprzedawało kilka firm, m.in. firma Elgas Energy Sp. z o.o. (ul. Armii
Krajowej 220, Bielsko-Biała) czy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG Obrót
Detaliczny Sp. z o.o.), Region Górnośląski (ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze).

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

23

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze

Dystrybutorem gazu na terenie Gminy jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (PSG Sp. z o.o.).
Zgodnie z wymogami dyrektywy Unii Europejskiej oraz znowelizowanej ustawy-Prawo
energetyczne od dnia 1 lipca 2007 r. dokonano prawnego rozdzielenia działalności handlowej od
technicznej dystrybucji gazu. Od roku 2007 za dystrybucję gazu i obsługę sieci gazowej oraz jej
rozbudowę odpowiada właśnie Dystrybutor. Wszelkie dane dotyczące rozbudowy sieci gazowej pod
kątem przyłączania obiektów istniejących oraz nowych obiektów uzyskano od Polskiej Spółki
Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu, (ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze), Strefa
dystrybucyjna: RB Bielsko, Bielsko Centrum, Jednostka: Rejon dystrybucji Gazu w Bielsku-Białej.
Oddział w Zabrzu (dawniej Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.). Oddział ten rozpoczął
działalność 1 lipca 2013 roku. Przekształcenie spółki w oddział było rezultatem konsolidacji obszaru
dystrybucji, w efekcie której sześć spółek gazownictwa zajmujących się dystrybucją gazu ziemnego
w Polsce zostało połączonych w jedną spółkę ogólnopolską.
Tabela 8. Łączne dane uzyskane od Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Zabrzu, i od Operatora GAZSYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach [Opracowanie własne KAPE S.A.]
Lp.
1
2

3

Wybrane informacje
Łączna długość sieci wraz
z przyłączami [m]
Sieć średniego ciśnienia
z przyłączami [m]
– PSG S. z o.o.
Ilość przyłączy gazowych
średniego ciśnienia [szt.]
w tym do budynków
mieszkalnych

4
5

Stacje gazowe I [szt.]
Stacje gazowe II [szt.],
Jaworze, Hotel Jawor, rok
bud. 2005, przepustowość 70
[m3/godz.]

2012

2013

2014

98 351

99 785

100 735

98 351

99 785

100 735

1 693

1 728

1 771

1 586

1 616

1 658

2

2

2

1

1

1

Na obszarze Gminy Jaworze występuje sieć gazowa średniego i wysokiego ciśnienia.
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Zabrzu dystrybuuje gaz po sieciach średniego
ciśnienia. Stacje gazowe przynależące do tej firmy to stacje gazowe drugiego stopnia (II). Sieciami
średniego ciśnienia dostarczany jest gaz do odbiorców przemysłowych, do kotłowni i ciepłownie
lokalne i do gospodarstw domowych (ze specjalnym układem reduktora ciśnienia). Przepustowość
nominalna tej stacji wynosi 70 m3/h.
Przesyłowe sieci gazowe wysokiego ciśnienia obsługiwane są przez Operatora Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (oddział w Świerklanach, ul. Wodzisławska 54, 44-266
Świerklany). Operator GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach jest w właścicielem sieci
wysokiego ciśnienia. Stacje gazowe, którymi firma zarządza to stacje pierwszego stopnia (I). Gaz w
tych stacjach znajduje się pod ciśnieniem nominalnym PN równym 6,3 MPa, a przepustowość
nominalna tych stacji wynosi 6 500 nm3/h. Sieci wysokiego ciśnienia dostarczają gaz do obiektów
typu elektrownie, elektrociepłownie. Gmina Jaworze zasilana jest z dwóch kierunków: ze stacji
redukcyjno-pomiarowej SRP I Jasienica-Jaworze oraz ze SRP I przy ul. Zabłocie Duże w BielskuBiałej. Stacje redukcyjno-pomiarowe I redukują ciśnienie gazu do średniego poziomu. Operator
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach obsługuje pod względem
technicznym przesył gazu w obszarze: sieci przesyłowej, dwóch stacji redukcyjno-pomiarowych i w
stacjach węzłowych.
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Na przestrzeni lat 2012-2014 widać wzrost długości sieci gazowych średniego ciśnienia wraz
z przyłączami oraz wzrost ilości przyłączy gazowych. W związku z zapytaniem o działania
inwestycyjne Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na terenie Gminy Jaworze, uzyskano
informację, iż Projekt Planu Rozwoju na lata 2016-2020 nie przewiduje realizacji zadań
inwestycyjnych z zakresu budowy lub modernizacji sieci. Rozbudowa sieci gazowej jest realizowana
na bieżąco w miarę zgłaszanych potrzeb w ramach procesu przyłączeniowego. Sieć gazowa jest w
dobrym stanie technicznym i może być źródłem gazu dla potencjalnych odbiorców na terenie Gminy.
Wszelkie inwestycje związane z rozbudową sieci gazowej będą realizowane w miarę występowania
przyszłych potencjalnych odbiorców o warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej i spełniające
warunek opłacalności ekonomicznej. Prace modernizacyjne lub remonty kapitalne będą
przeprowadzane na bieżąco, w miarę pozyskiwania środków finansowych. PSG Sp. z o.o. posiada
umowy na świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego ze sprzedawcami gazu, którzy także
obsługują bieżące rozliczenia za paliwo gazowe.
Tabela 9. Ilość dostarczanego gazu oraz ilość zużytego paliwa gazowego na terenie Gminy Jaworze w okresie od 1
kwietnia 2012 do 31 grudnia 2014 r., dane dla Drobnego Odbioru (DO) i Wielkiego Odbioru (WO) przekazane przez
PSG Sp. z o.o. [Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych od Polskiej Spółki Gazownictwa]
Zużycie gazu [m3]

Podmioty:

(01.04.-31.12.)
2012

(01.01.-31.12.)
2013

(01.01.-31.12.)
2014

Drobny Odbiór (DO)
(odbiorcy indywidualni,
odbiorcy w grupach
taryfowych do W4)

189 674

1 891 008

2 143 170

Wielki Odbiór (WO)
(duże podmioty gospodarcze,
odbiorcy w grupach
taryfowych powyżej W4)

411 104

751 243

659 766

Suma roczna

600 778

2 642 251

Suma z lat 2012-2014

2 802 936
6 045 965

W Gminie Jaworze gaz jest dostarczany i zużywany głównie przez odbiorców indywidualnych (DO).
Odbiorcy indywidualni to w tym wypadku gospodarstwa domowe, usługi, budynki użyteczności
publicznej. Analizując dane dotyczące zużycia gazu w okresie od 1 kwietnia 2012 do 31 grudnia 2014
r., można zauważyć wzrost zużycia gazu przez tę grupę odbiorców. Wielki odbiór (WO) dotyczy
dużych podmiotów gospodarczych na terenie gminy. Zużycie gazu przez te podmioty wzrosło
w latach 2012 i 2013, a po roku 2013 zaczęło maleć. W Jaworzu nie występują znaczące podmioty
gospodarcze, które mogłyby zwiększać zapotrzebowanie na paliwa gazowe, ciepło i energię
elektryczną. W okolicy, w Gminie Jasienica od 1988 roku istnieje działająca fabryka Mebli Giętych,
w Jaworzu jest umiejscowiony tylko pawilon handlowy tej firmy.
2.1.6. Infrastruktura elektroenergetyczna
Dostawcą energii elektrycznej na terenie Gminy Jaworze jest TAURON Dystrybucja S.A., Oddział
w Bielsku-Białej. Firma posiada rozległą sieć średniego (SN) i niskiego napięcia (nN). Podstawowym
źródłem zasilania sieci średniego napięcia (15 kV) zlokalizowanej na terenie Gminy Jaworze jest
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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stacja transformatorowa 110/15 kV GPZ Wapienica w Bielsku-Białej wyposażona w dwa
transformatory 110/15 kV o mocy 25 MVA, zasilana liniami napowietrznymi wysokiego napięcia
(110 kV) relacji: Komorowice-Wapienica i Wapienica-Aleksandrowice. Odbiorcy energii
elektrycznej zasilani są poprzez napowietrzne i kablowe linie 15 kV, stacje transformatorowe
15/0,4 kV oraz sieć niskiego napięcia (0,4 kV) w wykonaniu napowietrznym, kablowym
i napowietrzno-kablowym.
Tabela 10. Sieć dystrybucyjna TAURON Dystrybucja S.A. na terenie Gminy Jaworze (stan na dzień 31.12.2014)
[Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych od firmy TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Bielsku-Białej]
Napięcie
WN (110 kV)
SN (15 kV)
nN (0,4 kV)

Rodzaj linii
napowietrzne
kablowe
napowietrzne
kablowe
napowietrzne
kablowe

Długość sieci [m]
0
0
45 409
570
160 383
23 775

Firma TAURON Dystrybucja S.A. zaopatruje użytkowników w energię elektryczną w większości po
napowietrznych liniach niskiego napięcia. Linie tego typu stanowią 69,7% wszystkich linii, które
posiada ten dystrybutor na terenie Gminy.
Na następnej stronie (Rysunek 9) przedstawiono układ linii średniego napięcia na terenie Gminy,
w tym 41 stacji transformatorowych (SN/nN): słupowe, wkomponowane i wolnostojące. Dwie stację
są eksploatowane wspólnie z odbiorcą i jedna stacja jest we władaniu odbiorcy. W Tabeli 10
zaprezentowano dane szczegółowe tych stacji. Łączna moc stacji wynosi 9243 kVA (9,3 MVA).

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Rysunek 9. Plan sieci TAURON Dystrybucja S.A. 15 kV na terenie Gminy Jaworze [Źródło :TAURON Dystrybucja
S.A.]

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Tabela 11. Wykaz stacji transformatorowych SN/nN zasilających obszar Gminy Jaworze [Źródło : TAURON

Dystrybucja S.A., Opracowanie własne KAPE S.A.]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nr
stacji
10264
10270
10278
10289
10291
10294
10306
10309
10311
10318

11

10324

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

10328
10333
10338
10340
10342
10607
10614
10615
10616
10617
10618
10620
10621
10631
10648
10653
10719
10787
10788
10799
10800
10823
10844
10957
10973
11025

38

11093

39

11122

40
41

11123
11806

Lp.

Nazwa

Wykonanie

Rodzaj stacji

Jaworze CPN
Domena Jaworze
Jawor Jaworze
PGR Jaworze
Goruszka
Jaworze Sanktuarium
Jaworze Kowale
Jaworze Średnie
W-ca Leśniczówka
Jaworze Basen
Jaworze Przemysł
Drzewny
Jaworze Szkoła
Jaworze GRN
Jaworze Nałęże
Jaworze Dawid
Jaworze Górski
Jaworze Rydułtowy
Jaworze Kościół
Jaworze Bujak
Jaworze Baza SKR
Jaworze Gajówka
Jaworze Brandys
Jaworze Krzempek
Jaworze Krzemień
Atarex
Jaworze Słowik
Miętowa Wapienica
Pawilon Jaworze
Kaplica Jaworze
Ferma Owiec
Kolonia Jaworze
Król Jaworze
Prewentor. Jaworze
Jaworze Wieczorek
Jaworze Wąwóz
Haprus
Jaworze Zagajnikowa
Jaworze Pod Młyńską
Kępą
ZK Jaworze
Cyprysowa
Jaworze Bielska
Jaworze Biedronka

Słupowa
Słupowa
Wolnostojąca
Słupowa
Wolnostojąca
Wkomponowana
Wolnostojąca
Słupowa
Słupowa
Wolnostojąca

Stacja SN/nN
Stacja SN/nN
Stacja SN/nN
Stacja SN/nN
Stacja SN/nN
Stacja SN/nN
Stacja SN/nN
Stacja SN/nN
Stacja SN/nN
Stacja SN/nN

Wolnostojąca

Stacja SN/nN

Wolnostojąca
Słupowa
Słupowa
Słupowa
Słupowa
Słupowa
Słupowa
Słupowa
Słupowa
Słupowa
Słupowa
Słupowa
Słupowa
Słupowa
Słupowa
Słupowa
Słupowa
Słupowa
Wolnostojąca
Słupowa
Słupowa
Wkomponowana
Wolnostojąca
Słupowa
Słupowa
Słupowa

Stacja SN/nN
Stacja SN/nN
Stacja SN/nN
Stacja SN/nN
Stacja SN/nN
Stacja SN/nN
Stacja SN/nN
Stacja SN/nN
Stacja SN/nN
Stacja SN/nN
Stacja SN/nN
Stacja SN/nN
Stacja SN/nN
Stacja SN/nN
Stacja SN/nN
Stacja SN/nN
Stacja SN/nN
Stacja SN/nN
Stacja SN/nN
Stacja SN/nN
Stacja SN/nN
Stacja SN/nN
Stacja SN/nN
Stacja SN/nN
Stacja SN/nN
Stacja SN/nN

Moc
stacji
400
250
400
160
160
100
200
100
160
400
2 x 630,
1 x 400
250
250
100
250
160
100
250
250
160
63
100
100
100
400
400
100
160
160
400
160
250
800
400
250
250
160

Słupowa

Stacja SN/nN

160

Tauron Dystrybucja S.A.

Wolnostojąca

ZK SN

0

Tauron Dystrybucja S.A.

Wolnostojąca
Wolnostojąca

Stacja SN/nN
Stacja SN/nN

630
100

Tauron Dystrybucja S.A.
Obca
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Właściciel
Tauron
Tauron
Tauron
Tauron
Tauron
Tauron
Tauron
Tauron
Tauron

Dystrybucja S.A.
Dystrybucja S.A.
Dystrybucja S.A.
Dystrybucja S.A.
Dystrybucja S.A.
Wspólne
Dystrybucja S.A.
Dystrybucja S.A.
Dystrybucja S.A.
Dystrybucja S.A.

Tauron Dystrybucja S.A.
Tauron
Tauron
Tauron
Tauron
Tauron
Tauron
Tauron
Tauron
Tauron
Tauron
Tauron
Tauron
Tauron
Tauron
Tauron
Tauron
Tauron
Tauron
Tauron
Tauron
Tauron
Tauron
Tauron
Tauron
Tauron

Wspólne
Dystrybucja S.A.
Dystrybucja S.A.
Dystrybucja S.A.
Dystrybucja S.A.
Dystrybucja S.A.
Dystrybucja S.A.
Dystrybucja S.A.
Dystrybucja S.A.
Dystrybucja S.A.
Dystrybucja S.A.
Dystrybucja S.A.
Dystrybucja S.A.
Dystrybucja S.A.
Dystrybucja S.A.
Dystrybucja S.A.
Dystrybucja S.A.
Dystrybucja S.A.
Dystrybucja S.A.
Dystrybucja S.A.
Dystrybucja S.A.
Dystrybucja S.A.
Dystrybucja S.A.
Dystrybucja S.A.
Dystrybucja S.A.
Dystrybucja S.A.
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Poniżej zaprezentowano dane dla obszaru powiatu bielskiego :
Tabela 12. Ilość odbiorców w obszarze powiatu bielskiego, w tym gminy Jaworze, w latach 2012-2014 – dane z umów

kompleksowych w poszczególnych grupach taryfowych [Źródło: TAURON Dystrybucja S.A., Opracowanie własne
KAPE S.A.]

Grupa taryfowa
A
B
C
R
G

2012
0
87
4 892
15
62 170

Ilość odbiorców
2013
0
87
4 240
7
62 609

2014
0
86
4 111
5
62 935

Rodzaj i opis grup taryfowych na terenie powiatu bielskiego :
 A - podmioty zasilane z sieci wysokiego napięcia,
 B - podmioty zasilane z sieci średniego napięcia,
 C - podmioty zasilane z sieci niskiego napięcia,
 R - podmioty przyłączane do sieci niezależnie od napięcia znamionowego sieci (m.in. silniki
syren alarmowych, oświetlenie reklam, krótkotrwały pobór energii elektrycznej trwający nie
dłużej niż rok),
 G - podmioty zasilane energią elektryczną niezależnie od napięcia zasilania i wielkości mocy
umownej (m.in. gospodarstwa domowe, pomieszczenia gospodarcze, budynki mieszkalne,
domy letniskowe, garaże) [10].
Analizując powyższą tabelę można zauważyć, iż na terenie powiatu bielskiego najwięcej jest
odbiorców korzystających z taryfy G. W 2014 roku liczba wynosiła około 63 000 odbiorców.
W latach 2012-2014 ilość ta wzrosła o 765 odbiorców.
Tabela 13. Ilość dostarczonej energii elektrycznej [MWh] do odbiorców posiadających umowy kompleksowe odbiorców
w obszarze powiatu bielskiego, w tym gminy Jaworze, w latach 2012-2014, w poszczególnych grupach taryfowych
[Źródło: TAURON Dystrybucja S.A., Opracowanie własne KAPE S.A.]

Grupa taryfowa
A
B
C
R
G

2012
0
67 191,79
66 831,99
56,99
136 660,91

Energia elektryczna [MWh]
2013
0
67 014,94
42 766,16
32,75
138 643,09

2014
0
71 426,68
35 570,72
18,17
139 821,67

Tabela 12 prezentuje ilość energii elektrycznej dostarczonej do odbiorców w poszczególnych grupach
taryfowych na terenie powiatu bielskiego. Najwięcej MWh energii elektrycznej było dystrybuowane
do odbiorców posiadających taryfę G. W 2014 r. było to około 140 000 MWh energii, a w roku 2012
- 136 660 MWh.
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Tabela 14. Ilość odbiorców posiadających umowy o świadczenie usług dystrybucji na terenie powiatu bielskiego
w poszczególnych grupach taryfowych w latach 2012-2014 [Źródło: TAURON Dystrybucja S.A., Opracowanie własne
KAPE S.A.]

Grupa taryfowa
A
B
C+R+G

Ilość odbiorców posiadających umowy o świadczenie usług
dystrybucji
2012
2013
2014
3
3
3
35
44
51
1 396
2 493
3 049

W Tabeli 13 i 14 zaprezentowano ilość odbiorców posiadających umowy o świadczenie usług
dystrybucji i ilość dostarczonej do nich energii. Najwięcej jest odbiorców korzystających
z połączonej taryfy C+R+G. Jednak nie ta grupa dominuje pod względem odebranej ilości energii
elektrycznej. Najwięcej energii elektrycznej jest odbierane przez grupę taryfową B.
Tabela 15. Ilość dostarczonej energii elektrycznej [MWh] do odbiorców posiadających umowy o świadczenie usług
dystrybucji na terenie powiatu bielskiego w poszczególnych grupach taryfowych w latach 2012-2014

Grupa taryfowa
A
B
C+R+G

Energia elektryczna [MWh] dostarczona do odbiorców
posiadających umowy o świadczenie usług dystrybucji
2012
2013
2014
98 101,49
105 120,47
121 724,47
132 058,40
129 433,54
136 527,36
23 075,10
46 073,71
54 283,29

Firma TAURON Dystrybucja S.A. nie przewiduje zmian w układzie zasilania w energię elektryczną
odbiorców na terenie Gminy Jaworze.
2.1.7. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
W Gminie Jaworze czynna sieć wodociągowa ma długość 70,55 km. Według danych z Urzędu Gminy
łączna ilość zużywanej wody w 2014 wyniosła 515 900 m3 i taka sama ilość ścieków była
odprowadzana do sieci kanalizacyjnej. Czynna sieć kanalizacyjna w 2014 r. miała długość 66,37 km
i korzystało z niej 1340 osób. Przy 808 gospodarstwach domowych/ nieruchomościach istniał
zbiornik bezodpływowy. Poniżej przedstawiamy zestawienie danych z GUS oraz Urzędu Gminy
Jaworze, opisujące jak wyglądała gospodarka wodno-ściekowa w latach 2012-2014.
Tabela 16. Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jaworze latach 2012-2014 [1]
Przedmiot badań

Jednostka

2012

2013

2014

Eksploatacja sieci wodociągowej - ogółem

m3

213 200 201 700

206 000

Eksploatacja sieci wodociągowej - gospodarstwa domowe

m3

176 800 167 300

166 400

Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich
- ogółem

osoba

2 585

3 557

4 741

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej

km

49,50

61,50

66,73

Ilość ścieków odprowadzonych do sieci

m3

121 000 144 000

180 000

Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania
odprowadzone do wód lub do ziemi w ciągu roku - ogółem

m3

121 000 194 000

194 000

Liczba nieruchomości ze zbiornikiem bezodpływowym - szambo

[-]
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Z powyższej tabeli wynika, iż eksploatacja sieci wodociągowej na przestrzeni lat 2012-2014 uległa
zmniejszeniu. Mniej wody zużywa się ogółem i w samych gospodarstwach domowych. Wzrosła
natomiast liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków, zwiększyła się także ilość ścieków
odprowadzonych do wód lub do ziemi, wymagających oczyszczania. Na korzyść Gminy działa także
fakt wydłużenia się czynnej sieci kanalizacyjnej i zwiększenie eksploatacji tej sieci, co popierają dane
o spadku ilości mieszkańców korzystających z bezodpływowych zbiorników.
Gmina Jaworze nie jest jeszcze w całości zwodociągowana. Wciąż trwają prace mające na celu
zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostęp do infrastruktury wodnej.
Znacznie gorzej przedstawia się sytuacja dostępności do infrastruktury kanalizacyjnej. Gmina
Jaworze skanalizowana jest w niewielkim stopniu. Władze Gminy Jaworze w objęciu wszystkich
mieszkańców systemem kanalizacyjnym widzą wielką szansę rozwoju miejscowości [11]. Zły stan
odprowadzania i oczyszczania ścieków wynika głównie z braku odpowiednich urządzeń sanitarnych
i złego stanu użytkowanych zbiorników bezodpływowych. W latach 2010-2013 przeprowadzono
budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu
Spójności UE [2]. W latach 2015-2017 planowane jest przeprowadzenie już kolejnego, piątego etapu
budowy kanalizacji sanitarnej obejmującego teren przy ulicy Bielskiej. Będzie to budowa kanalizacji
na odcinku 6,4 km. Okazało się, że na 900 budynków przewidzianych
do podłączenia w trzech pierwszych etapach przyłączy nie wykonało 119 właścicieli budynków
przewidzianych do podłączenia (7,6%). Zbliżający się również szósty etap inwestycji będzie
wyjątkowo trudny, ponieważ przedsięwzięcie to będzie odbywało się w pobliżu infrastruktury
kolejowej.
Siecią wodociągową oraz kanalizacyjną administruje firma "AQUA" S.A., 43-300 Bielsko-Biała, ul.
1 Maja 23. W Bielsku-Białej, w rejonie/dzielnicy Wapienica, znajduje się oczyszczalnia ścieków,
której właścicielem i zarządcą jest firma "AQUA" S.A. Wszystkie pompownie są małe
i energooszczędne [12]. Plany firmy to budowa lub przebudowa sieci wodociągowej wraz
z przyłączami, co w sumie daje inwestycje na łącznym odcinku 19,05 km. Zgodnie z założeniami do
nowej „Strategii Rozwoju Gminy Jaworze na lata 2015-2023” planowane jest kompleksowe
podłączenie wszystkich mieszkańców do sieci wodno-kanalizacyjnej.
2.1.8. Gospodarka odpadami
W związku z obowiązująca od 1 lipca 2013 roku nową ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach zostały w Gminie Jaworze rozwiązane dotychczasowe indywidualne
umowy zawierane przez mieszkańców z firmami zajmującymi się gospodarką odpadową. Od tego
czasu została zawarta przez Urząd Gminy Jaworze zbiorcza umowa z jedną wybraną firmą na odbiór
odpadów u wszystkich mieszkańców Gminy Jaworze. Podmiot gospodarczy został wybrany na
zasadzie przetargu. Rada Gminy przyjęła następnie uchwałę o tzw. „opłacie śmieciowej”. Na
podstawie tej uchwały wszyscy mieszkańcy Gminy są zobowiązani do wnoszenia comiesięcznej
opłaty za wywóz odpadów.
Gmina Jaworze jest od tego czasu odpowiedzialna za następujące zadania:
 budowę wspólnych z innymi gminami instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (co już
miało miejsce dzięki zaangażowaniu Gminy w realizację wspólnego m.in. z Miastem BielskiemBiałą projektu pn. „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami”),
 stworzenie obejmującego wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi,
 nadzór nad gospodarką odpadami komunalnymi, w tym koordynacja odbiorów odpadów
od właścicieli nieruchomości,
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 organizację odbioru papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych
oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
Gmina jest odpowiedzialna za zbiórkę następujących typów odpadów:
papier, tektura, szkło,
pestycydy aerozole,
plastik, metale oraz drewno,
bio-odpady,
odzież i tekstylia,
grunt i kamienie, odpady budowlane,
oleje i tłuszcze, farby i rozpuszczalniki,
odpady z czyszczenia ulic i placów,
sprzęt elektroniczny i AGD,
wraki pojazdów.
przedmioty wielkogabarytowe,
lekarstwa, baterie, żarówki i rtęć,
Na terenie obsługiwanym przez Zakład Gospodarki Odpadami S.A. zostały określone zasady dot.
selektywnej zbiórki „u źródła”. W gospodarstwach domowych oraz firmach dokonuje się segregacji
odpadów na:
 mokre (odpady ulegające biodegradacji),
 suche (pozostałe odpady),
 popiół.
Odpady niebezpieczne, elektroodpady, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony odbierane są od
mieszkańców podczas wyznaczonych zbiórek. Ponadto odpady budowlane z nieruchomości
zamieszkałych i mieszanych odbierane są w ilości 4m3 na rok kalendarzowy. Papier, szkło, tworzywa
sztuczne, metale oraz odpady wielomateriałowe mieszkańcy mogą dostarczać do mini-punktów
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Gmina Jaworze nie posiada na swoim terenie Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK). Wszystkie te odpady trafiają następnie
do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (tzw. RIPOK) w Bielsku-Białej i
poddawane są odpowiednim procesom. Dane zawarte w dokumentach: „Wykaz nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Jaworze, z których następował odbiór odpadów komunalnych w
latach 2013 i 2014”, „Wykaz nieruchomości mieszanych i niezamieszkałych na terenie Gminy
Jaworze, z których następował odbiór odpadów komunalnych w latach 2013 i 2014” oraz „Realizacja
zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi z roku 2012, 2013 i 2014”, prezentuje
Tabela 16.
Tabela 17. Wykaz danych dot. gospodarki odpadowej w nieruchomościach zamieszkałych, mieszanych

i niezamieszkałych na terenie Gminy Jaworze w Gminie Jaworze latach 2013 i 2014 [Opracowanie własne KAPE
na podstawie danych z Urzędu Gminy Jaworze]
Cecha
Nieruchomości zamieszkałe
Liczba nieruchomości zamieszkałych
Liczba mieszkańców
Nieruchomości, w których jest segregacja odpadów
Nieruchomości, w których brak segregacji
Nieruchomości mieszane i niezamieszkałe
Liczba nieruchomości mieszanych i niezamieszkałych
- w tym liczba nieruchomości mieszanych
- w tym liczba nieruchomości niezamieszkałych
Liczba mieszkańców w nieruchomościach mieszanych
Nieruchomości, w których jest segregacja odpadów
Nieruchomości, w których brak segregacji
Liczba pojemników na odpady w nieruchomościach mieszanych i niezamieszkałych
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Inne wybrane dane dotyczące gospodarki odpadowej na terenie Gminy [13] przedstawia Tabela 17.
Tabela 18. Wykaz wybranych zagadnień z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
w Gminie Jaworze latach 2012-2014 [Opracowanie własne KAPE na podstawie danych z Urzędu Gminy Jaworze]
Jednostka

2012

2013

2014

Mg

23,1

310,9

909,2

26,00%

17,80%

36,38%

1 509

2 220

2 264

Łączna masa selektywnie odebranych
odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji

Osiągnięty poziom recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów
%
komunalnych: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła
Liczba nieruchomości, od których zostały
Liczba
odebrane odpady komunalne
nieruchomości

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jaworze obejmuje właścicieli
nieruchomości zamieszkałych (na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych jak również „mieszanych”, czyli w części
zamieszkałych oraz niezamieszkałych (na mocy uchwały Rady Gminy Jaworze).
Odpady komunalne odbierane są nie tylko od rodzin zamieszkujących domy mieszkalne i bloki, ale
również z firm, szkół, szpitali, domków letniskowych, czyli wszystkich nieruchomości położonych
na terenie Gminy Jaworze.
Gmina Jaworze nie posiada własnej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
oraz składowiska odpadów komunalnych. Zgodnie z podpisanym porozumieniem międzygminnym
cały strumień odpadów komunalnych z terenu gminy od 1 lipca 2013 r. zawożony jest do Zakładu
Gospodarki Odpadami (ZGO) w Bielsku-Białej.
Tabela 19. Ilość wytwarzanych odpadów na terenie Gminy Jaworze w latach 2012-2014 [Opracowanie własne KAPE na
podstawie danych z Urzędu Gminy Jaworze]
Ilość odpadów wytwarzanych w Gminie Jaworze
2012

2013

2014

1 055,9 [Mg]

1 224,6 [Mg]

1 331,3 [Mg]

Analizując powyższe dane przekazane przez pracowników Urzędu Gminy Jaworze, widać wyraźnie
tendencję wzrostową ilości produkowanych odpadów i wzrost ilości typów odpadów (z każdym
rokiem w wykazie pojawiały się nowe frakcje).
Udział poszczególnych frakcji odpadów przedstawiono na dwóch kolejnych wykresach
porównujących udział procentowy frakcji w roku 2012 i 2014. Zauważalne jest zjawisko, że w roku
2012, kiedy to jeszcze nie obowiązywała ustawa o odpadach, dominowała frakcja niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych (ok. 74%), drugie, znaczące miejsce miały odpady ze szkła
(ok. 13%) i odpady wielkogabarytowe (ok. 4%), natomiast w roku 2014 niesegregowane odpady
komunalne znalazły się na trzecim miejscu (ok. 21%), a na pierwszym miejscu pojawiły się inne
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niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (ok. 35%) i żużle, popioły i pyły (ok. 25%). W
latach 2012-2014 wzrosła ilość frakcji na jakie były dzielone odpady wytwarzane na terenie Gminy.
Na Wykresie 3 frakcje, które miały najmniejszy udział i stanowiły łącznie poniżej 1,1% to m.in.
metale, zużyte opony, odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, leki i tworzywa
sztuczne. Na wykresie dotyczącym sytuacji z 2014 r. wśród najmniej znaczących (stanowiących
łącznie 1,28%) oprócz wyżej wymienionych były m.in. także urządzenia zawierające freony, zużyte
urządzenia elektryczne i elektroniczne, gleba i ziemia, w tym kamienie, baterie i akumulatory,
odpadowa papa i materiały izolacyjne.
W obecnej sytuacji Gminy Jaworze, w latach 2012-2014 nie było możliwe wykorzystanie
energetyczne wytwarzanych odpadów. W tym okresie i w latach następnych nie były i nie są
planowane inwestycje w zakresie gospodarki odpadami. Zgodnie z założeniami do nowej „Strategii
Rozwoju Gminy Jaworze na lata 2015-2023” planowane jest ograniczenie liczby „dzikich wysypisk”.
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Udział frakcji w wytworzonej masie
odpadów w 2012 r. [%]

niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

Udział frakcji w wytworzonej masie
odpadów w 2014 r. [%]

opakowania ze szkła

2,14%
3,59%

3,70%

0,55%

odpady
wielkogabarytowe

1,10%

2,14%
3,81%
4,60%

0,41%
1,28%

zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu

6,34%
opakowania z tworzyw
sztucznych

25,46%

13,32%
74,10%

inne niewymienione frakcje
zbierane w sposób
selektywny
niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

0,58%

1,50%

opakowania z papieru i
tektury
urządzenia zawierające
freony, zużyte
urządzenia elektryczne i
elektroniczne
tekstylia

pozostałe frakcje o
sumie 1,10%

żużle, popioły paleniskowe i
pyły z kotłów

odpady wielkogabarytowe

20,77%

34,61%

opakowania ze szkła

odpady komunalne
niewymienione w innych
podgrupach
odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbiórek i
remontów
gruz ceglany

pozostałe frakcje o sumie
1,28%

Wykres 3. Struktura wybranych frakcji wytwarzanych w gminie odpadów w roku 2012 i 2014 wraz z oznaczeniem frakcji [Opracowanie własne KAPE S.A.]
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2.1.9. Mieszkalnictwo
Ogólna liczba budynków mieszkalnych na terenie Gminy Jaworze na koniec 2014 roku wynosiła
1929. Liczba budynków na terenie Gminy w latach 2012-2014 uległa zwiększeniu o 46 mieszkań (tj.
o 2,4%).
Tabela 20. Zasoby mieszkaniowe Gminy Jaworze w latach 2012-2014 [Opracowanie własne KAPE S.A.] [1]

Zasoby mieszkaniowe (ogółem)
Jednostka

2012

2013

2014

Mieszkania

[-]

2 197

2 223

2 249

Izby

[-]

10 654

10 808

10 969

Powierzchnia użytkowa mieszkań

m2

242 886

246 832

250 633

Budynki mieszkalne w gminie
- ogółem

[-]

1 883

1 903

1 929

W badanym okresie jest zauważalny wzrost liczby mieszkań, izb i powierzchni użytkowych
mieszkań. Sektor mieszkalnictwa w Gminie Jaworze można podzielić na budynki komunalne,
budynki Wspólnot Mieszkaniowych i domy jednorodzinne.
Analizując dane dotyczące budynków komunalnych należy zwrócić uwagę na przedział wiekowy
budynków: 1872-1972. Budynki te ze względu na swój wiek i średni stan techniczny wymagają
termomodernizacji. Duże możliwości stwarza łączna kubatura budynków wielkości: 4 565,1 m3.
W budynkach komunalnych zlokalizowano łącznie 26 lokali. Wśród tych lokali znajduje się 21 lokali
mieszkalnych i zamieszkuje je 37 mieszkańców.
Budynki Wspólnot Mieszkaniowych charakteryzują się jeszcze większym przedziałem wiekowym
niż budynki komunalne (1868-1980). Są to budynki wielorodzinne z ilością lokali od 6-45. Łączna
kubatura wszystkich analizowanych budynków Wspólnot Mieszkaniowych wynosi 44 600,31 m3,
natomiast łączna ilość użytkowników dochodzi aż do 517 osób.
2.1.10. Komunikacja
2.1.10.1. Opis ogólny
Gmina Jaworze znajduje się w pobliżu Bielska-Białej i granicy z Republiką Czeską, dzięki temu ma
połączenie z sąsiadującymi miejscowościami. Na terenie Gminy występują tylko drogi powiatowe
i lokalne, połączone z drogami krajowymi i wojewódzkimi (nieleżącymi na terenie Gminy).
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Rysunek 10. Mapa – umiejscowienie Gminy Jaworze na tle sieci dróg krajowych i wojewódzkich. [Źródło:TARGEO,
Auto Mapa.]

Drogi powiatowe tworzą podstawowy układ komunikacyjny Gminy. Najważniejsze ulice na terenie
Gminy to: ulica Cieszyńska, Bielska, Słoneczna, Zdrojowa, Cisowa i Wapienicka połączone
z siecią dróg miejscowych. Niektóre drogi lokalne wymagają modernizacji. Ich zły stan jest barierą
rozwoju Gminy Jaworze.
Na terenie Gminy Jaworze wszystkie znaczące drogi to drogi powiatowe. Do 1999 roku, przed
reformą administracyjną, były to drogi wojewódzkie. Długość dróg powiatu bielskiego wynosi
334,50 km. Drogi powiatowe w obrębie Gminy Jaworze mają łącznie długość 15,50 km:
 4,897 km – Bielska – Cieszyńska,
 3,753 km – Wapienicka – Zdrojowa,
 2,366 km – Słoneczna,
 4,505 km - Cisowa [14].
Układ komunikacji samochodowej zewnętrznej oparty jest o przebieg drogi 1(E75) relacji KrakówCieszyn (głównej dwujezdniowej drogi o charakterze krajowej, międzyregionalnej). Jako
podstawowe traktuje się powiązania na trzech kierunkach: kierunek wschodni do Bielska-Białej –
funkcjonują obecnie dwa połączenia, z których jedno przebiega drogą krajową 1(E75),
a drugie przez Wapienicę ma ograniczone możliwości przepustowości, kierunek zachodni
do Cieszyna – połączenie poprzez dawną drogę krajową 1(E75) i ekspresową S1 oraz kierunek
północny do aglomeracji katowickiej – połączenie poprzez dawną drogę krajową 1(E75)
i ekspresową S1.
Pomiędzy Gminą Jaworze a gminami ościennymi istnieją różnego charakteru powiązania
komunikacyjne. Pomiędzy Jaworzem a Gminą Brenna nie funkcjonuje obecnie żadne powiązanie
komunikacji samochodowej, a jedynymi ciągami komunikacyjnymi są szlaki piesze i turystyczne
o charakterze rekreacyjnym. Pomiędzy Jaworzem a gminą Jasienica występują w zasadzie (poza
ulicami Cieszyńską i Bielską) tylko powiązania lokalne. W związku z tym konieczne jest
usprawnienie powiązań układu komunikacyjnego. Pomiędzy Gminami Bielskiem-Białą a Jaworzem
istnieją dwa główne połączenia komunikacyjne – między ulicami Bielską i Cieszyńską oraz ulicami
Wapienicką i Jaworzańską. Preferowane byłoby usprawnienie tych połączeń oraz pozostałych
połączeń o lokalnym charakterze.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

37

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze

Układ komunikacyjny wewnątrz Gminy Jaworze wyznacza siatka ulic lokalnych i dojazdowych,
będących drogami gminnymi. Drogi te są bardzo zróżnicowane pod względem nawierzchni
oraz innych parametrów technicznych. Poza tym charakteryzują się one niską przepustowością, która
może być istotną barierą w rozwoju przestrzennym gminy. Układ tych dróg wymaga wprowadzenia
wielu korekt technicznych, organizacyjnych i funkcjonalnych łącznie z przebudową i budową
nowych odcinków [14].
2.1.10.2. Transport ogólny, publiczny i prowadzony przez podmioty gospodarcze
Na terenie Gminy Jaworze w latach 2012-2014 roku było zarejestrowanych od 4 815 (w 2012 r.)
do 5 086 (w 2014 r.) pojazdów, które emitowały zanieczyszczenia do środowiska. W zestawieniu
pominięto przyczepy i naczepy. Zaprezentowano udział poszczególnych typów pojazdów w łącznej
liczbie pojazdów w badanym okresie. Na wykresie dominuje udział samochodów osobowych (ok.
75%)
i ciężarowych
(ok.
15%).
Liczba
samochodów
osobowych
latach
2012 – 2014 wzrosła łącznie o 181 sztuk.

Udział typów pojazdów w sumie wszystkich
zarejstrowanych pojazdów w Gminie [%]
w latach 2012-2014
SAMOCHÓD SPECJALNY (0,69-0,92%)

100%
SAMOCHÓD OSOBOWY (75,04-74,60%)

90%
80%

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY (15,04-15,00%)

70%

SAMOCHÓD INNY (0,10-0,14%)

60%
50%

MOTOROWER (3,88-3,68%)

40%

MOTOCYKL (3,30-3,56%)

30%

CIĄGNIK SAMOCHODOWY (0,37-0,55%)

20%
CIĄGNIK ROLNICZY (1,50-1,45%)

10%
0%

AUTOBUS (0,08-0,10%)

2012

2013

2014

Wykres 4. Struktura udziału typów pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy Jaworze w latach 2012-2014
[Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych uzyskanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych] [15]

Urząd Gminy jest w posiadaniu jednego samochodu osobowego oraz czterech pojazdów rolniczych
(mini traktorów i traktorów tradycyjnych).
W Gminie Jaworze usługi transportowe świadczy przewoźnik PKS oraz trzech przewoźników
prywatnych, wynajmujących przystanki na terenie Gminy jako przystanki postojowe swoich
pojazdów.
W latach 2012-2014 zadania w zakresie transportu zbiorowego Gminy Jaworze na podstawie umowy
realizuje Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, poprzez operatora, którym jest PKS w BielskuBiałej Spółka Akcyjna z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul.
Traugutta 11, adres do korespondencji: PKS w Bielsku-Białej Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

38

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze

Czechowicach-Dziedzicach, 43-300 Bielsko-Biała ul. Legionów 54. Ponadto na podstawie umów na
korzystanie z przystanków autobusowych („Jaworze Dolne Wiarus”, „Jaworze Dolne Wierzby”,
„Jaworze Poczta”) na terenie Gminy Jaworze w zakresie przewozów pasażerskich prowadziły
działalność gospodarczą trzy następujące firmy: Usługowo-Handlowa „INTERPALM” Brzeżański
Bogusław, 31-227 Kraków, ul. Zielińska 22/41, Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „TRANSKOM”
Spółka z o.o., 43-430 Skoczów, ul. Ciężarowa 41, Usługi Transportowe - Przewóz Osób „DAS II”
Karol Górniak, 43-426 Dębowiec, ul. Gumna 11.
Poniżej przedstawiono dane uzyskane od przewoźników oraz informacje na temat planowanych przez
nich w najbliższych latach inwestycji:
a) PKS w Bielsku-Białej S.A.
Firma PKS w Bielsku-Białej S.A. prowadzi usługi transportowe związane z komunikacją powiatową
świadczoną na rzecz Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. Pojazdy PKS w Bielsku-Białej S.A.
są zasilane jedynie olejem napędowym. Firma posiada 59 pojazdów. Na tą sumę składają się autobusy
marki Autosan i Solbus. Autobusy te (zależnie od modelu i wieku) spalają od 17 do 32 litrów oleju
napędowego/100 km. W roku 2017 planowane są przez powiat bielski inwestycje do realizacji
(również na terenie gminy Jaworze). Projektem objętym jest 10 gmin powiatu bielskiego. Są to
projekty z zakresu transportu niskoemisyjnego, o których dofinansowanie będzie ubiegał się Powiat
w ramach ZIT/RIT RPO WSL na lata 2014-2020. Zgodnie z projektem RIT (Regionalna Inwestycja
Terytorialna)/ZIT (Zintegrowana Inwestycja Transportowa) planowany jest rozwój niskoemisyjnego
transportu publicznego Powiatu Bielskiego: zakup 18 szt. nowych, niskoemisyjnych autobusów oraz
zakup i wdrożenie Systemu Informacji Pasażerskiej.
Planowane działanie dotyczące gospodarki niskoemisyjnej i niskoemisyjnego transportu .
będzie m.in. dotyczyło kwestii :





zbiorowego transportu miejskiego,
wykorzystania inteligentnych systemów transportowych (ITS),
zakupu autobusów spełniających normę EURO VI,
zakupowi taboru będą towarzyszyć inwestycje w infrastrukturę niezbędną dla właściwego
funkcjonowania zrównoważonej mobilności.

b) Prywatna firma przewozowa (TRANSKOM” Spółka z o.o.)
Firma Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „TRANSKOM” Spółka z o.o., posiada 33 autobusy.
W latach 2015-2020 planowana jest wymiana ok 2-3 autobusów rocznie. Opisano to w poniższej
tabeli (Tabela 21).
Tabela 21. Plany wymiany autobusów w firmie P.K. „TRANSKOM” SP. z o.o. [Opracowanie własne KAPE S.A.]

Lp.

Rok realizacji

Ilość
[szt]

Paliwo

1
2
3
4
5

2015
2016
2017
2018
2019

2
2
2
3
3

ON
ON /CNG
ON/CNG
ON/CNG
ON/CNG
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2020

3

CNG/EN EL.

Inni użytkownicy dróg na terenie Gminy to firmy usługowo-handlowe, pracownicy Urzędu Gminy
użytkujący pojazdy służbowe oraz mieszkańcy Jaworza. Jedną z ważniejszych firm usługowotransportowych jest „PHU OPERATUS Marian Krajewski”, dowożąca odpady komunalne na
składowisko w Bielsku-Białej. Firma posiada 3 samochody. Nie planuje się żadnych nowych
inwestycji w firmie.
2.1.10.3. Transport rolniczy w Gminie
Gmina zbiera dane o dopłatach do akcyzy do zakupu paliwa (oleju napędowego) stosowanego
w rolnictwie. Decyzję podejmuje Województwo Śląskie, przez pracowników Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wyliczane są wartości dopłaty dla rolników, którzy
zwrócą się z wnioskiem o taką formę dofinansowania.
Tabela 22. Wartość dopłat do akcyzy do zakupu paliwa dla pojazdów rolniczych w Gminie Jaworze w latach
2012-2014 [Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych z Urzędu Gminy Jaworze]
Rok
Łączna wartość dopłat do akcyzy
wypłaconych na terenie Gminy
Jaworze [zł]
Il. litrów [l]

2012
15 124,39

2013
15 918,18

2014
15 645,28

15 920,41

16 755,98

16 468,72

Stawka zwrotu akcyzy w latach 2012-2014 wynosiła 0,95 zł/1 litr oleju napędowego (ON).
Zauważalny jest wzrost wypłaconych dopłat do akcyzy do paliwa pomiędzy rokiem 2012 i 2013.
W roku 2014 wartość ta spadła.
Analizując dane dotyczące ilości przejechanych kilometrów (wozokilometrów) i zużycia paliw
w transporcie ogólnym, publicznym i podmiotów gospodarczych oraz w transporcie rolniczym widać
wyraźny trend zwiększenia łącznej długości tras tych samochodów i zwiększanie się średniorocznego
zużycia paliw. Jest to związane z ogólnym rozwojem sektora transportu w Gminie Jaworze.
2.1.10.4. Komunikacja rowerowa
Zgodnie z danymi pochodzącymi z Urzędu Gminy Jaworze w roku 2014 na terenie Gminy
znajdowało się ok. 13 km ścieżek rowerowych. Trasy rowerowe opisuje m.in. inicjatywa
RoweroweBielsko.pl. W ramach wycieczki rowerowej turyści mogą zobaczyć cztery ważne obiekty
na terenie Gminy i odwiedzić punkty widokowe.
Zgodnie z założeniami do nowej „Strategii Rozwoju Gminy Jaworze na lata 2015-2023” planowane
są dwa ważne kierunki działania na rzecz transportu rowerowego: wzrost długości ścieżek/ciągów
rowerowych na terenie Gminy oraz opracowanie kompleksowego planu modernizacji dróg i ich
standaryzacja (asfalt, chodniki, wydzielone pasy dla rowerów).
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Rysunek 11. Mapa trasy rowerowej zaproponowanej wydana przez inicjatywę działającą na stronie internetowej
Rowerowe Bielsko

2.1.10.5. Kolej
Gmina Jaworze nie posiada własnej sieci kolejowej. Najbliżej położone od niej stacje kolejowe
usytuowane są w miejscowościach: Jasienica i Bielsko-Biała (stacja Bielsko-Biała Wapienica
i Bielsko-Biała Aleksandrowice).

2.1.11. Odnawialne źródła energii
Energia ze źródeł odnawialnych pochodzi z naturalnych powtarzających się procesów
przyrodniczych i jest pozyskiwana z odnawialnych niekopalnych źródeł energii.
W polskich warunkach energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię [16]:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

promieniowania słonecznego,
wody,
wiatru,
zasobów geotermalnych,
wytworzoną z biopaliw stałych, biogazu i biopaliw ciekłych,
otoczenia pozyskiwaną przez pompy ciepła.
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2.1.11.1. Potencjał Gminy Jaworze w wykorzystaniu OZE
Energia słoneczna
Energia promieniowania słonecznego poprzez zastosowanie:
• płaskich, próżniowych i innego typu kolektorów słonecznych,
• ogniw fotowoltaicznych,
może być przetwarzana na ciepło (np. do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, wody
w basenach kąpielowych, ogrzewania pomieszczeń) lub do bezpośredniego wytwarzania energii
elektrycznej [16].

Rysunek 12. Mapa potencjału wykorzystania energii słonecznej [17]

Gmina Jaworze leżąca w południowej części Polski, należy do obszaru, który ma umiarkowane
warunki dla wykorzystania energii słonecznej (Rysunek 12.). Średnioroczne sumy promieniowania
słonecznego całkowitego padającego na jednostkę powierzchni poziomej wynoszą dla gminy
Jaworze około 1 080 kWh/m2/rok, natomiast roczna liczba godzin czasu promieniowania słonecznego
wynosi 1 400 h [17].
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Rysunek 13. Usłonecznienie względne na terenie Polski [18]

Usłonecznienie względne w ciągu roku (czyli liczba godzin z bezpośrednio widoczną tarczą
słoneczną) dla Gminy Jaworze oscyluje w granicach 32-34%.
Potencjał wykorzystania energii słonecznej dla Gminy Jaworze:
• instalowanie kolektorów na domach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej oraz
usługowo – produkcyjnych (do podgrzewania c.w.u. w okresie wiosenno – letnim),
• instalowanie ogniw fotowoltaicznych na drogach przebiegających przez Gminę Jaworze (do
zasilania znaków ostrzegawczych) oraz na budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy (do
produkcji energii elektrycznej).
Na terenie Gminy istnieją instalacje kolektorów słonecznych w obiektach zaliczonych do sektora
usługowo-handlowego i przemysłu. Instalacje znajdują się w Beskidzkim Zespole LeczniczoRehabilitacyjnym, w Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu. W budynku Oddziału dla
Dorosłych jest 129, a budynku Oddziału dla Dzieci i Młodzieży są 24 kolektory słoneczne. Jest to
własność Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach.
Energia wodna
Energia wody (potencjalna i kinetyczna) jest określana jako wielkość energii elektrycznej, która jest
wytwarzana w elektrowniach wodnych. Do energii odnawialnej zalicza się jedynie produkcję energii
elektrycznej w elektrowniach na dopływie naturalnym [16]. Na terenie Gminy Jaworze nie
funkcjonują elektrownie wodne, ponieważ potencjał wykorzystania energetyki wodnej na terenie
województwa śląskiego został wyczerpany.
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Energia wiatru
Energia wiatru jest to energia kinetyczna wiatru wykorzystywana w turbinach wiatrowych do
produkcji energii elektrycznej [16].

Rysunek 14. Mapa potencjału wykorzystania energii wiatru [19]

Gmina Jaworze znajduje się w II strefie, korzystnej pod względem zasobów energii wiatru (Rysunek
14). Dla tej strefy energia wiatru oscyluje w granicach 750 – 700 kWh/m2 na wysokości 10 m nad
poziomem gruntu, natomiast na wysokości 30 m nad poziomem gruntu energia wiatru przyjmuje
wartości z przedziału 100 – 1 500 kWh/m2 (Tabela 22).
Tabela 23. Energia wiatru w kWh/m2 w poszczególnych strefach [19]
Nr i nazwa strefy

Energia wiatru
Energia wiatru
2
na wysokości 10 m [kWh/m ] na wysokości 30 m [kWh/m2]
> 1 000

> 1 500

750 – 1 000

100 – 1 500

III - dość korzystna

500 - 750

750 – 1 000

IV - niekorzystna

250 - 500

500 – 1 550

V - bardzo niekorzystna

< 250

< 500

VI - szczytowe partie gór

tereny wyłączone

tereny wyłączone

I - bardzo korzystna
II - korzystna

Brak występowania farm wiatrowych na obszarze Gminy związany jest z uwarunkowaniami
prawnymi i technicznymi. Do terenów wykluczonych z możliwości postawienia elektrowni są m.in.:
tereny zabudowy mieszkaniowej oraz intensywnego wypoczynku, ze względu na hałas
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oraz występowanie efektu stroboskopowego. Na terenie Gminy Jaworze nie można natomiast
wykluczyć rozwoju małych turbin wiatrowych do wykorzystania na potrzeby własne [9].
Energia geotermalna
Energia geotermalna jest to ciepło pozyskiwane z głębi ziemi w postaci gorącej wody lub pary
wodnej. Użytkowana bezpośrednio jako ciepło grzewcze dla potrzeb komunalnych oraz w procesach
produkcyjnych w rolnictwie, a także do wytwarzania energii elektrycznej (przy wykorzystaniu pary
suchej lub solanki o wysokiej entalpii) [16].
a) Geotermia głęboka
Obszar Gminy Jaworze charakteryzuje się znaczącym potencjałem wykorzystania geotermii.

Rysunek 15. Potencjał wykorzystania energii geotermalnej [20]

Gmina Jaworze ma potencjał do rozwoju energetyki geotermalnej, z powodu występowania na tym
obszarze złóż wód geotermalnych o temperaturze 23°C - 32°C [21]. Potencjalnym zastosowaniem
energii geotermicznej jest wykorzystanie jej do celów grzewczych. Planowane jest stworzenie
w Gminie Centrum Balneo-Rekreacyjnego. Zakres tego przedsięwzięcia wpisuje się w strategię
rozwoju regionu oraz Gminy Jaworze i jej dążenie do uzyskania statusu uzdrowiska. Lokalizacja
przedsięwzięcia jest optymalna zarówno z punktu widzenia dostępu do złóż wód termalnych,
możliwości komunikacyjnych jak i sąsiedztwa z dużymi aglomeracjami [22].
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Tabela 24. Prowincje i okręgi geotermalne Polski oraz potencjalne zasoby wód i energii w nich zawarte [20]

b) Geotermia płytka – pompy ciepła
Szacunek potencjału geotermii płytkiej związany jest ze stosowaniem pomp ciepła. Ciepło otoczenia
jest wychwytywane przez pompy ciepła z gruntu, ale również z powietrza atmosferycznego
(zewnętrznego) oraz wód gruntowych i powierzchniowych (rzeki, stawy, jeziora)[16].
Budynki użyteczności publicznej Gminy Jaworze nie są wyposażone w pompy ciepła,
a ich udział w pozostałych obiektach zlokalizowanych na terenie Gminy jest znikomy.

Energia z biopaliw stałych i biogazu
Biopaliwa stałe (inaczej
biomasa) obejmują organiczne,
niekopalne substancje
o pochodzeniu biologicznym, które mogą być wykorzystywane w charakterze paliwa
do produkcji ciepła lub wytwarzania energii elektrycznej [16]. Jak wynika z „Projektu założeń
do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe”, największy potencjał na
terenie Gminy Jaworze posiada biomasa z lasów.
Biogaz to gaz palny składający się w przeważającej części z metanu i dwutlenku węgla, uzyskiwany
w procesie beztlenowej fermentacji biomasy [16]. Na terenie Gminy Jaworze nie funkcjonuje
biogazownia z powodu mało korzystnych warunków do jej lokalizacji. Natomiast potencjał biogazu
wynosi na tym obszarze 52 049 m3/rok co odpowiada 338,32 MWh/rok energii cieplnej [9].

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

46

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze

2.2. Identyfikacja obszarów problemowych
Identyfikacja obszarów problemowych umożliwia wskazanie obszarów, które przyczyniają
się do zwiększonej emisji CO2, a przy tym do złego stanu jakości powietrza. Problem złej jakości
powietrza związany jest z sektorem użyteczności publicznej, mieszkalnictwa, usługowo-handlowym
i przemysłem oraz z transportem. Drugi wskazany przez autorów problem – infrastruktura drogowa
zanotowano w związku z działalnością sektora transportowego.
2.2.1. Jakość powietrza
Podstawowym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest emisja substancji pochodzących z procesów
spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w celach energetycznych. Głównymi źródłami emisji
zanieczyszczeń powietrza w procesach przemysłowych są procesy spalania paliw dla potrzeb
technologicznych oraz grzewczych.
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012, Nr 0, poz. 1031) zostały określone dopuszczalne poziomy
wybranych substancji w powietrzu. Nadmierna emisja zanieczyszczeń do powietrza, może prowadzić
do obszarowego przekroczenia tych poziomów.
Zanieczyszczenia emitowane do powietrza można podzielić na dwie kategorie:
 lotne stałe (pyłowe), takie jak, np. popiół lotny, sadza,
 gazowe (organiczne oraz nieorganiczne), takie jak, np. tlenek węgla, tlenek azotu.
Jeśli chodzi o źródła emisji, to można wyróżnić następujące typy emisji:
 powierzchniowa,
 punktowa,
 liniowa.
Istotny wpływ na występowanie przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu
mają warunki meteorologiczne. Do najbardziej istotnych z nich należą:
 temperatura,
 nasłonecznienie,
 opady atmosferyczne i wilgotność powietrza,
 prędkość i kierunek wiatru.
Zgodnie z Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Jaworze [21], podstawowym źródłem
zanieczyszczeń powietrza jest emisja substancji toksycznych pochodzących z procesów spalania
paliw stałych, ciekłych i gazowych w celach energetycznych. Przyczynami tego są przede wszystkim
przestarzałe urządzenia wytwórcze, niskosprawne instalacje ochrony środowiska, jak też spalanie
niskiej jakości paliw. Jest to zjawisko „niskiej emisji” i jest ono wywołane przez spalanie w domach
jednorodzinnych opalanych węglem lub drewnem, w sektorze usług i w wyniku emisji liniowej. Jest
to najprawdopodobniej główne źródło emisji pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 oraz dominujące
źródło wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), w tym silnie rakotwórczego
benzo()pirenu (B()P).
Benzo()piren powstaje w wyniku niecałkowitego spalania paliw, a także w następstwie biosyntezy
przez organizmy wodne. Ponadto może występować w żywności, glebie i w tkankach różnych
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organizmów. Przemieszcza się wraz z pyłem i wodą. Ulega biotransformacji, a także przemianom
pod wpływem światła, tlenu i temperatury.
Zanieczyszczenie powietrza na terenie Gminy Jaworze spowodowane jest głównie przez następujące
czynniki:
1. emisję zorganizowaną pochodzącą ze źródeł punktowych (jak emitory technologiczne
i grzewcze zakładów jak i emitory palenisk domowych),
2. emisję ze źródeł liniowych (jak ciągi komunikacyjne – drogi, linia kolejowa),
3. emisję niezorganizowaną (jak wypalanie traw),
4. emisję transgraniczną (spoza terenu Gminy).
Na terenie Gminy Jaworze nie są prowadzone bezpośrednie badania zanieczyszczeń atmosfery.
Jednak zgodnie z „Programem ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającym na
celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”
[23] oraz z „Trzynastą roczną oceną jakości powietrza w województwie śląskim, obejmującą 2014
rok” [24] wydzielono strefę śląską (kod strefy PL2405), w której znajduje się Gmina Jaworze.
Lista zanieczyszczeń pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia objęła:
benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, ozon, pył zawieszony PM10, pył zawieszony
PM2,5, arsen, benzo(α)piren, ołów, kadm oraz nikiel. Do zanieczyszczeń, które uwzględniono w
ocenie ze względu na ochronę roślin należały: dwutlenek siarki, tlenki azotu
oraz ozon.
Dla wszystkich substancji podlegających ocenie, strefy zaliczono do jednej z poniższych klas:
 klasa A - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały odpowiednio
poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych,
 klasa C - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalne
lub docelowe powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy ten margines jest
określony,
 klasa D1 - jeżeli stężenia ozonu w powietrzu na jej terenie nie przekraczały poziomu celu
długoterminowego,
 klasa D2 - jeżeli stężenia ozonu na jej terenie przekraczały poziom celu długoterminowego.
W strefie śląskiej (w tym w Gminie Jaworze) przypisano klasę C (stężenia zanieczyszczenia na tym
terenie przekraczały ponadnormatywne stężenia w powietrzu – przekraczały poziomy dopuszczalne
lub docelowe powiększone o margines tolerancji), następującym substancjom:
 pył PM2,5,
 pył PM10,
 benzo()piren.
W strefie śląskiej (w tym w Gminie Jaworze) przypisano klasę A (stężenia zanieczyszczenia na tym
terenie nie przekraczały ponadnormatywnych stężeń w powietrzu – nie przekraczały odpowiednio
poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych) substancji
SO2.

Program ochrony powietrza został opracowany dla strefy śląskiej ze względu na przekroczenie w tej
strefie:
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dopuszczalnej wartości stężenia średniorocznego oraz liczby przekroczeń dopuszczalnej
wartości stężenia 24-godzinnego pyłu zawieszonego PM10,
 dopuszczalnej wartości stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego PM2,5 powiększonej
o margines tolerancji,
 docelowej wartości stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu,
 dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu stężenia 24-godzinnego dwutlenku siarki
(SO2),
 poziomu docelowego oraz poziomu celu długoterminowego ozonu wyrażonego jako AOT 40,
 dopuszczalnej częstości przekroczenia poziomu docelowego 8 – godzinnego ozonu.
Wyniki badań stężeń ozonu na stacjach wykazały:
 dopuszczalną częstość przekroczenia poziomu docelowego 8 - godzinnego, wynoszącego 120
μg/m3 w roku kalendarzowym, uśrednionego w ciągu trzech lat, w strefie śląskiej została
przekroczona na stanowiskach w Ustroniu (32 dni), Złotym Potoku i Cieszynie (30 dni), za
wyjątkiem Wodzisławia (17 dni),
 przekroczenie, od 21% do 38% na terenie całego województwa, poziomu celu
długoterminowego - na wszystkich stanowiskach pomiarowych wystąpiły przekroczenia
maksymalnych, dopuszczalnych ze względu na ochronę ludzi, 8-godzinnych stężeń ozonu.
Największe przekroczenia odnotowano w Złotym Potoku - o 38% i Dąbrowie Górniczej 36%,
 przekroczenia poziomu docelowego oraz poziomu celu długoterminowego ozonu,
wyrażonego jako AOT 40 - na stacji tła regionalnego wskaźnik ten, uśredniony dla kolejnych
5 lat, wyniósł 18573 (μg/m3)*h przy poziomie docelowym wynoszącym 18000 (μg/m3)*h.
Przyczyną wystąpienia przekroczeń ozonu jest oddziaływanie naturalnych źródeł emisji lub zjawisk
naturalnych niezwiązanych z działalnością człowieka. Z badań, przeprowadzonych na terenie Polski
w ramach państwowego monitoringu środowiska wynika, że ozon jest zanieczyszczeniem w strefie
przyziemnej wykazującym tendencje do przekraczania poziomów dopuszczalnych na wielu
obszarach kraju i Europy. Wysokie stężenia tej substancji pojawiają się w sprzyjających warunkach
atmosferycznych, tj. wysokiej temperatury i promieniowania słonecznego. Ze względu na wskazane
przyczyny Program ochrony powietrza nie obejmuje analizy i działań naprawczych związanych
z poziomem ozonu w powietrzu.

2.2.1.1. Pył PM2,5, PM10,benzo()piren i SO2
Wartości średnie stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 w 2014 roku wyniosły w strefie śląskiej
od 21 μg/m3 do 40 μg/m3 (w Godowie) [24] (wartość dopuszczalna 25 μg/m3, powiększona o
margines tolerancji, wynosząca 26 μg/m3) [25].
Wartości średnie stężeń pyłu PM10 w 2014 roku wyniosły w strefie śląskiej od 28 do 56 μg/m3
(wartość dopuszczalna 40 μg/m3).
Średnioroczne stężenia benzo()pirenu w 2014 r. na wszystkich stanowiskach w Województwie
Śląskim zostały przekroczone i wyniosły w strefie śląskiej od 5 do 10 ng/m3 (wartość docelowa
1 ng/m3).
Stężenia dwutlenku siarki w 2014 roku wykazały
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brak przekroczeń dopuszczalnej częstości przekraczania poziomów dopuszczalnych stężeń 1godzinnych (24 razy),
najwyższe stężenie 24-godzinne wystąpiło 30 stycznia 2014 roku w Żywcu ul. Słowackiego,
wynosząc 132 μg/m3 i przekraczając poziom dopuszczalny 125 μg/m3. Na żadnym stanowisku
nie została przekroczona dopuszczalna częstości przekraczania poziomu dopuszczalnego,
wystąpiło 1- krotne przekroczenie w Żywcu,
brak przekroczenia poziomu dopuszczalnego w sezonie zimowym na stacji tła regionalnego w Złotym Potoku zanotowano 7 μg/m3.

Przekroczenie poziomu stężeń czterech wymienionych powyżej typów zanieczyszczeń związane jest
bezpośrednio z powszechnym stosowaniem paliwa węglowego. Jego spalanie skutkuje wyższymi
stężeniami zanieczyszczeń pyłu i dwutlenku siarki, szczególnie w sezonie grzewczym. Na terenie
całego Województwa Śląskiego znaczącym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest także transport
drogowy, zwłaszcza emisji tlenków azotu, pyłów i węglowodorów. Wielkość emisji tych
zanieczyszczeń systematycznie rośnie wraz ze wzrostem liczby pojazdów.
Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze powinno być zwrócenie uwagi aby
w Gminie nie były przekraczane poziomy dopuszczalnych stężeń pyłów PM2,5, PM10, benzo()pirenu
oraz dwutlenku siarki w powietrzu.
Sugerowane cele redukcji stężenia substancji w powietrzu (ze względu na ochronę zdrowia ludzi):
 wartości stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 do 25 μg/m3,
 wartości stężeń średniorocznych pyłu PM10 do 40 μg/m3, wartości średnie stężeń 24godzinnych pyłu PM10 do 50 μg/m3, poziom alarmowy wartości średnich stężeń 24godzinnych pyłu PM10 do 300 μg/m3, poziom informowania społeczeństwa o ryzyku
wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego - wartości średnich stężeń 24-godzinnych
pyłu PM10 do 200 μg/m3,
 wartości stężeń średniorocznych benzo()pirenu do 1 ng/m3,
 wartości średnich stężeń 24-godzinnych SO2 do 125 μg/m3, wartości stężeń 1-godzinnych SO2
do 350 μg/m3, poziom alarmowy wartości średnich stężeń 1-godzinnych SO2 ,do 500 μg/m3.

2.2.1.2. Działania naprawcze
W Programie ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego przedstawiono działania mające
na celu zmniejszenie poziomu emisji rozpatrywanych substancji w strefach wskazujących
na przekroczenie wartości dopuszczalnych.
Podstawowe działania mające na celu przywrócenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego
PM2,5, PM10 i benzo()pirenu powinny być związane przede wszystkim z:
 w zakresie ograniczenia emisji powierzchniowej (niskiej, z sektora komunalno-bytowego):
o wymianą niskosprawnych kotłów opalanych paliwami stałymi niskiej jakości
na wysokosprawne kotły opalane niskoemisyjnymi paliwami, regularnym
czyszczeniem przewodów kominowych,
o zmniejszeniem zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczenie strat ciepła
– termomodernizacja budynków,
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o ograniczeniem emisji z niskich rozproszonych źródeł technologicznych;
w zakresie ograniczania emisji liniowej (komunikacyjnej):
o rozwojem systemu transportu publicznego,
o zintegrowanym systemem kierowania ruchem ulicznym,
o tworzeniem stref zakazu ruchu samochodów,
o tworzeniem ścieżek rowerowych,
o intensyfikacją okresowego czyszczenia ulic,
o wprowadzeniem ograniczeń prędkości na drogach;
w zakresie ograniczania emisji punktowej:
o optymalnym sterowaniem procesami spalania,
o zmianą paliwa na inne, o mniejszej zawartości popiołów,
o stosowaniem technik odpylania spalin o dużej efektywności,
o zastosowaniem odnawialnych źródeł energii,
o zmniejszeniem strat przesyłu energii,
o stosowaniem efektywnych technik odpylania gazów odlotowych,
o zmianą technologii produkcji;
w zakresie planowania przestrzennego:
o uwzględnianiem w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów
zieleni ochronnej i urządzonej, preferowanie podłączenia do sieci ciepłowniczej,
sposobów zaopatrzenia w ciepło z zakazem stosowania paliw stałych,
o zaleceniem stosowania w decyzjach środowiskowych dla budowy i przebudowy dróg
pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych.

Ponadto powyższe działania powinny zostać uzupełnione edukacją i kształtowaniem właściwych
zachowań społecznych poprzez propagowanie konieczności oszczędzania energii cieplnej
i elektrycznej, promocji odnawialnych źródeł energii czy uświadamianie o szkodliwości spalania
paliw niskiej jakości [23].
2.2.2. Infrastruktura drogowa
Infrastruktura drogowa w każdej jednostce społecznej stanowi jeden z wielu podstawowych
elementów funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki, jednocześnie stając się przyczyną
wzmożonego zanieczyszczenia atmosfery w głównej mierze pyłem zawieszonym PM 10,
oraz dwutlenkiem azotu NO2.
Pył zawieszony, będący mieszaniną niewielkiej wielkości cząsteczek stałych i ciekłych, może
pochodzić z emisji bezpośredniej (pył pierwotny) lub może powstawać w wyniku reakcji między
substancjami już znajdującymi się w atmosferze (pył wtórny). Emisja pyłu unoszonego z jezdni
następuje w czasie ruchu samochodów. Natomiast źródłem emisji dwutlenku azotu w sektorze
transportowym na terenie Gminy są reakcje spalania przebiegające w ruchomych lub stacjonarnych
silnikach spalinowych.
W Gminie Jaworze problemowe jest zanieczyszczenie atmosfery w rejonie dróg powiatowych
i lokalnych, m.in. pobliżu północnej części Gminy, w okolicach drogi krajowej Nr 1(E75).
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

51

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze

2.3. Aspekty organizacyjne i finansowanie planu
2.3.1. Struktury organizacyjne
Wójt Gminy Jaworze jest organem wykonawczym Gminy. Urząd Gminy jest jednostką pomocniczą
Wójta Gminy. W strukturze organizacyjnej pracę Wójta wspiera [26]:
 Zastępca Wójta (ZW),
 Sekretarz Gminy (SG),
 Skarbnik Gminy (SK).
Wójtowi bezpośrednio podlega:
 Zastępca Wójta,
 Sekretarz,
 Skarbnik,
 Naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji,
 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
 Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu,
 Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością,
 Obsługa Prawna,
 Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI).
Zastępcy Wójta podlega:
 Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Uzdrowiska,
 Kierownik Referatu Obsługi Techniczno-Gospodarczej.
Sekretarzowi podlega:
 Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego,
 Naczelnik Wydziału Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, z wyłączeniem Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego,
 Specjalista ds. Informatyki i Informatyzacji.
Skarbnikowi podlega: Naczelnik Wydziału Finansów i Kontroli.
Zadania komórek organizacyjnych Urzędu, które są bezpośrednio związane z Planem Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze, są następujące:
1. Wydział Finansów i Kontroli,
2. Wydział Spraw Komunalnych i Uzdrowiska,
3. Wydział Rozwoju i Inwestycji.
2.3.2. Zasoby ludzkie
W związku z powstaniem PGN konieczne jest powołanie w strukturach Gminy Jaworze zespołu
odpowiedzialnego za wdrażanie, monitorowanie i aktualizację PGN – Zespołu ds. PGN. Z racji
zagadnień merytorycznych ujętych w PGN monitoring realizacji Planu powinien zostać przypisany
n/w komórkom organizacyjnym:
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1. Wydział Finansów i Kontroli,
2. Wydział Spraw Komunalnych i Uzdrowiska,
3. Wydział Rozwoju i Inwestycji.
1. Wydział Finansów i Kontroli – do jego właściwości należy w szczególności (m.in.):
• prowadzenie rachunkowości budżetu i Urzędu,
• sprawy budżetu i sprawozdawczości finansowej,
• wieloletnie planowanie finansowe i inwestycyjne,
• współdziałanie przy realizacji projektów współfinansowanych z pomocy bezzwrotnej i
zwrotnej.
2. Wydział Spraw Komunalnych i Uzdrowiska – do jego właściwości należy
w szczególności (m.in.):
• gospodarka nieruchomościami gminnymi,
• gospodarka odpadami i utrzymanie czystości i porządku w gminie,
• gospodarka wodna oraz utrzymanie systemu odwodnienia na terenie gminy,
• ochrona środowiska, ochrona zwierząt,
• sprawy dotyczące uzdrowiska,
• utrzymanie infrastruktury gminnej, obiektów małej infrastruktury i zieleni,
• współudział z innymi komórkami urzędu w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych
na realizację zadań gminy,
• zamówienia publiczne,
• zaopatrzenie gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
• zbiorowy transport publiczny oraz drogowy transport osób i rzeczy.
3. Wydział Rozwoju i Inwestycji – do jego właściwości należy w szczególności (m.in.):
• planowanie i realizacja inwestycji gminnych,
• pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań Gminy,
• prowadzenie spraw związanych z remontami i modernizację infrastruktury gminnej,
• sprawowanie zarządu drogami gminnymi i inwestycjami drogowymi, w tym
koordynacja działań z pozostałymi zewnętrznymi zarządcami dróg na terenie gminy,
• oświetlenie w gminie,
• budownictwo komunalne i socjalne.
Na potrzeby Planu wskazano przykładowe zadania Zespołu ds. PGN:
a) identyfikacja przedsięwzięć zapewniających realizację zadań PGN,
b) współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi oraz podmiotami zewnętrznymi
i wspieranie prowadzonych przez nich działań na rzecz realizacji zadań zawartych w PGN
w szczególności w zakresie efektywności energetycznej oraz zrównoważonego zużycia
energii, a także udział w działaniach (inicjatywach, programach, projektach)
przyczyniających się do realizacji zadań PGN,
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c) właściwe planowanie rzeczowo-finansowe, monitorowanie zabezpieczenia niezbędnych
środków finansowych na przedsięwzięcia realizujące zadania PGN oraz wykonanie
przedsięwzięć w danym przedziale czasowym, zapewniając realizację zadań PGN,
d) informowanie opinii publicznej o osiąganych rezultatach i budowanie poparcia społecznego
dla realizowanych działań – kontakt ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi
działającymi na terenie Gminy,
e) przygotowanie i wdrożenie metodyki monitorowania i raportowania realizacji PGN
oraz procedury prowadzenia okresowej sprawozdawczości zadań PGN,
f) raportowanie postępów realizacji Planu do Wójta Gminy i wobec podmiotów zewnętrznych
(Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
Szczegółowa organizacja pracy i zakres obowiązków takiej struktury byłyby określone
w zarządzeniu Wójta Gminy Jaworze.
Zbiór elementów umożliwiający działania związane z pomiarami, kontrolą, interpretacją efektów
realizowanych przedsięwzięć oraz uaktualnień dokumentu obejmuje:
• roczne raporty – opracowywane przez Zespół ds. PGN. Zakłada się, że dokumenty zawierać będą
postępy prac wraz z oceną okresową przy wykorzystaniu zaproponowanego wskaźnika
monitoringu,
• system gromadzenia, przetwarzania i analizy danych związanych z efektami PGN opracowywane
przez Specjalistę ds. PGN przy wykorzystaniu elektronicznych form gromadzenia i przetwarzania
danych.
2.3.3. Zaangażowane strony
Zaangażowane w PGN strony to:
 władze publiczne,
 mieszkańcy,
 podmioty gospodarcze.
Uwzględnienie w PGN przedsięwzięć, zgłoszonych przez w/w interesariuszy zlokalizowanych
na terenie Gminy:
 umożliwiło przeprowadzenie inwentaryzacji transportowo-budowlanej znajdujących się
na terenie Gminy, w celu identyfikacji systemów grzewczych;
 zwiększy szanse interesariuszy na uzyskanie dofinansowania w ramach nowej perspektywy
finansowej 2014-2020, na przedsięwzięcia objęte Planem, które obejmują obszary działań
w zakresie zużycia energii w budynkach i instalacjach, zużycia energii w transporcie, produkcję
energii oraz gospodarkę odpadami.
Opisani interesariusze: władze publiczne, mieszkańcy i podmioty gospodarcze (w tym producenci i
odbiorcy energii) współuczestniczą w realizacji planu. Dzięki przedstawicielom władzy publicznej,
mieszkańcom i podmiotom gospodarczym możliwe było uzyskanie danych do bazowej
inwentaryzacji emisji z lat 2012-2014. W przyszłości powinno być to także źródło danych corocznie
zestawianych - koniecznych do wypełniania baz dla lat 2015-2020. Władze publiczne powinny
corocznie dostarczać dane dotyczące zużycia energii i emisji w: sektorze użyteczności publicznej, w
mieszkalnictwie (budynki komunalne), w oświetleniu, w transporcie (m.in. pojazdy, którymi
zarządza Gmina). Dzięki pomocy zarządców Wspólnot Mieszkaniowych oraz Spółdzielni
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Mieszkaniowych możliwe byłoby uzyskanie także danych z budynków przynależących do Wspólnot
Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych. Mieszkańcy mogą przyczynić się do realizacji PGN
poprzez coroczne udzielenie informacji o zużyciu energii, emisji i danych o nowych zainstalowanych
instalacjach OZE w domach jednorodzinnych. Zadaniem podmiotów sektora usługowo-handlowego,
przemysłu i sektora transportu powinno być także coroczne przekazanie wyżej opisanych danych z
ich obiektów i danych dotyczących zużycia paliw w ich pojazdach. Przedsiębiorstwa dystrybuujące
energię elektryczną i paliwa gazowe powinny również dostarczać dane do realizacji Planu (m.in.
informacje dotyczące systemu zasilania Gminy w sieci i stacje GPZ, układy dosyłowe gazu, stacje
redukcyjno -pomiarowe, zapotrzebowanie Gminy na moc elektryczną i gaz danego typu, ilość
dostarczonej energii i paliw, ilość odbiorców, koszt i grupy taryfowe oraz przewidywane zmiany w
układzie zasilania).

2.4. Możliwości finansowania
Przedsięwzięcia i działania wynikające z PGN będą finansowane z dwóch rodzajów źródeł:
 środki własne Gminy,
 środki pochodzenia zewnętrznego.
Perspektywa pozyskania środków finansowych zarówno z programów krajowych jak i europejskich
jest elementem bazowym planowania budżetu na zaplanowane działania i ich realizację. Środki
z budżetu Gminy powinny być przede wszystkim wykorzystywane jako kapitał początkowy,
przyczyniający się do pozyskania zewnętrznych środków.
Zewnętrzne wsparcie finansowe dla planowanych działań może występować w formie bezzwrotnych
dotacji, inwestycji bezpośrednich, pożyczek, kredytów komercyjnych oraz wykorzystanie formuły
ESCO.
2.4.1. Budżet
Podstawowym sposobem zarządzania finansami Gminy Jaworze jest uchwała budżetowa Gminy
wykonywana co roku. Projekt budżetu zawiera przede wszystkim kwoty planowanych dochodów,
wydatków, kwoty planowanego deficytu albo nadwyżki wraz ze źródłami oraz zasady
wykorzystywania budżetu przez jednostki samorządowe. Powstanie budżetu opiera się o wskaźniki
makroekonomiczne zawarte w założeniach Rządu, prognozy Gminy, Wieloletnią Prognozę
Finansową oraz przewidywane wykonanie budżetu za rok poprzedni na podstawie informacji z końca
trzeciego kwartału roku poprzedniego.
Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowywana jest równolegle z projektem budżetu. Obejmuje
ona okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognoza musi być spójna
z budżetem, zawierać powinna bilans przychodów i rozchodów Gminy w poszczególnych latach
z uwzględnieniem każdego przedsięwzięcia.
2.4.2. Źródła finansowania inwestycji
Środki finansowe ze źródeł zewnętrznych mogą być pozyskiwane w różnej formie z poniżej
wymienionych dostępnych obecnie źródeł:
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW),
 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska (POIiŚ),
 Środki norweskie i EOG,
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
(WFOŚiGW),
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego (RPO WSL),
inne możliwości.

Poniżej opisano podstawowe sposoby możliwości pozyskania dofinansowania działań wpisujących
się w postanowienia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
2.4.2.1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
NFOŚiGW jest jednym z narzędzi realizacji polityki ochrony środowiska w Polsce dzięki stabilnym
przychodom i przejrzystym formom współpracy z beneficjentami. Narodowy Fundusz oferuje
pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów realizowanych m.in. przez samorządy,
przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, organizacje społeczne a także osoby fizyczne. W sektorze
finansów publicznych jest również największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji
finansowych w obsłudze środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę środowiska. Za jego
pośrednictwem wykorzystywane mogą być środki krajowe, unijne, norweskie czy EOG [27].
Poniżej zamieszczono tabelę z programami NFOŚiGW, których źródłami finansowania są środki
krajowe (Tabela 24) .
Następnie, w Tabeli 25, zamieszczono priorytety inwestycyjne Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowiska 2014-2020.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, w którym Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej pełni funkcję Instytucji Wdrażającej (a zatem jest instytucją, która
uczestniczy w naborze wniosków) to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną,
ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo
energetyczne. Program w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 kontynuuje główne kierunki
inwestycji określone w jego poprzedniku – POIiŚ 2007-2013. Dotyczą one przede wszystkim
rozwoju infrastruktury technicznej kraju w najważniejszych sektorach gospodarki.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Tabela 25. Programy NFOŚiGW, których źródłami finansowania są środki krajowe [27]

PROGRAM

CEL

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ

FINANSOWANIE

NABÓR

Podmioty sektora finansów
publicznych (bez PJB)
Samorządowe osoby prawne,
spółki prawa handlowego,
w których JST posiadają 100%
udziałów lub akcji i które
powołane są do realizacji zadań
własnych JST wskazanych
w ustawach
Organizacje pozarządowe
(w tym fundacje
i stowarzyszenia), kościoły
i inne związki, które realizują
zadania publiczne na podstawie
odrębnych przepisów

Dotacja, pożyczka

Ciągły

Osoby fizyczne

Dotacja na częściową
spłatę kapitału kredytu
bankowego
za pośrednictwem
banku, na podst.
umowy z NFOŚiGW

Ciągły

BENEFICJENCI

OCHRONA ATMOSFERY – 3.2 Poprawa efektywności energetycznej

LEMUR

Zmniejszenie zużycia
energii, a w
konsekwencji
ograniczenie lub
uniknięcie emisji CO2
w związku
z projektowaniem
i budową nowych
energooszczędnych
budynków użyteczności
publicznej oraz
zamieszkania
zbiorowego.

Projektowanie i budowa lub tylko
budowa nowych budynków
użyteczności publicznej
i zamieszkania zbiorowego.

Dopłaty do
kredytów na
budowę domów
energooszczędnych

Zmniejszenie emisji CO2,
poprzez dofinansowanie
przedsięwzięć
poprawiających
efektywność
wykorzystania energii
w nowo budowanych
budynkach mieszkalnych.

Budowa domu jednorodzinnego;
Zakup nowego domu
jednorodzinnego;
Zakup lokalu mieszkalnego w
nowym budynku mieszkalnym
wielorodzinnym.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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PROGRAM

Inwestycje
energooszczędne
w małych
i średnich
przedsiębiorstwach

CEL

Ograniczenie zużycia
energii w wyniku
realizacji inwestycji
w zakresie efektywności
energetycznej
i zastosowania
odnawialnych źródeł
energii w sektorze MŚP;
w rezultacie realizacji
programu nastąpi
zmniejszenie emisji CO2.

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ
Inwestycje LEME – działania
w zakresie:
a) poprawy efektywności
energetycznej i/lub zastosowania
OZE;
b) termomodernizacji budynku/ów
i/lub zastosowania OZE
Inwestycje Wspomagane - działania
inwestycyjne, które nie kwalifikują
się, jako Inwestycje LEME,
w zakresie:
a) poprawy efektywności
energetycznej i/lub odnawialnych
źródeł energii w wyniku których
zostanie osiągnięte min. 20%
oszczędności energii;
b) termomodernizacji budynku/ów
i/lub odnawialnych źródeł energii w
wyniku których zostanie osiągnięte
min. 30% oszczędności energii.

BENEFICJENCI

Prywatne podmioty prawne
(przedsiębiorstwa) utworzone
na mocy polskiego prawa i
działające w Polsce –
beneficjent musi spełniać
definicję mikroprzedsiębiorstw
oraz MŚP

FINANSOWANIE

NABÓR

Dotacja na częściową
spłatę kapitału kredytu
bankowego
za pośrednictwem
banku, na podstawie
umowy z NFOŚiGW
(dot. banków:
─Bank Ochrony
Środowiska S.A.,
─Bank Polskiej
Spółdzielczości S.A.,
─BNP Paribas Bank
S.A.,
─IDEA Bank S.A.)

Ciągły

OCHRONA ATMOSFERY – 3.3 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii
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PROGRAM

BOCIAN –
Rozproszone,
odnawialne źródła
energii

CEL

Ograniczenie lub
uniknięcie emisji CO2
poprzez zwiększenie
produkcji energii
z instalacji
wykorzystujących OZE.

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ
Budowa, rozbudowa lub
przebudowa następujących instalacji
OZE:
 elektrownie wiatrowe,
 systemy fotowoltaiczne,
 pozyskiwanie energii z wód
geotermalnych,
 elektrownie wodne,
 źródła ciepła opalane biomasą,
 wielkoformatowe kolektory
słoneczne wraz z akumulatorem
ciepła,
 biogazownie,
 instalacje wytwarzania biogazu
.rolniczego celem wprowadzenia go
do sieci gazowej dystrybucyjnej
i bezpośredniej,
 wytwarzanie energii elektrycznej
w wysokosprawnej kogeneracji na
biomasę,
 instalacje hybrydowe,
 systemy magazynowania energii
towarzyszące inwestycjom OZE
o mocach nie większych niż 10krotność mocy zainstalowanej
dla każdego ze źródeł OZE.

BENEFICJENCI

FINANSOWANIE

NABÓR

Przedsiębiorcy podejmujący
realizację przedsięwzięć
z zakresu OZE na terenie RP.

Pożyczka

Ciągły

NOWY PROGRAM – trwają konsultacje projektu programu priorytetowego NFOŚiGW RYŚ

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

59

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze

PROGRAM

RYŚ –
Termomodernizacja
budynków
jednorodzinnych

CEL

Poprawa efektywności
wykorzystania energii
w budynkach
jednorodzinnych,
promowanie idei
energooszczędności
oraz rozwój rynku
urządzeń i wykonawców.
Ograniczenie emisji CO2
oraz szkodliwych dla
zdrowia mieszkańców
pyłów.

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ

Prace ociepleniowe budynku, ale
także dofinansowanie instalacji
wewnętrznych oraz źródeł ciepła.
Beneficjent będzie miał możliwość
podejmowania indywidualnych
decyzji co do zakresu
wykonywanych prac
modernizacyjnych, polegających
na realizacji jednego lub kilku
elementów, przy zachowaniu
właściwej kolejności prac.
Połączenie kilku elementów
z grupy Prace
termomodernizacyjne będzie
dodatkowo premiowane dotacją.

BENEFICJENCI

FINANSOWANIE

NABÓR

Dotacja - na koszty
oceny energetycznej
budynku przed i po
realizacji
przedsięwzięcia oraz
na koszty niezbędnej
dokumentacji
projektowej (od 10%
do 30%).

Osoby fizyczne i inne podmioty
posiadające prawo własności
(w tym współwłasności)
jednorodzinnego budynku
mieszkalnego, dopuszczonego
do użytkowania.

Kredyt wraz z dotacją
(łącznie do 100%
kosztów
kwalifikowanych) koszty inwestycji,
z czego dotacja będzie
dotyczyła jedynie
przedsięwzięć
termomodernizacyjnych
złożonych z kilku
elementów oraz
montażu wentylacji
mechanicznej.

Trwają
konsultacje
projektu
programu

Kredyt - wymiana
źródeł ciepła oraz
zastosowanie OZE.
Alternatywnie
Beneficjent może
skorzystać z innych
programów wsparcia
źródeł ciepła

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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PROGRAM

Prosument – linia
dofinansowania
z przeznaczeniem
na zakup i montaż
mikroinstalacji
OZE

CEL

Ograniczenie lub
uniknięcie emisji CO2
w wyniku zwiększenia
produkcji energii z OZE,
poprzez zakup i montaż
małych instalacji lub
mikroinstalacji OZE,
do produkcji energii
elektrycznej lub ciepła
i energii elektrycznej dla
osób fizycznych oraz
wspólnot lub spółdzielni
mieszkaniowych.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ
Przedsięwzięcia polegające na
zakupie i montażu małych instalacji
lub mikroinstalacji OZE do
produkcji energii elektrycznej lub do
produkcji ciepła i energii
elektrycznej, na potrzeby
istniejących lub będących
w budowie budynków mieszkalnych
jednorodzinnych lub
wielorodzinnych, tj.:
 źródła ciepła opalane biomasą,
 pompy ciepła,
 kolektory słoneczne,
 systemy fotowoltaiczne
 małe elektrownie wiatrowe,
 mikrokogeneracja,
przeznaczone dla budynków
mieszkalnych.
Dopuszcza się zakup i montaż
instalacji równolegle
wykorzystującej więcej niż jedno
OZE lub więcej niż jedno
odnawialne źródło ciepła w
połączeniu ze źródłem (źródłami)
energii elektrycznej.

BENEFICJENCI



FINANSOWANIE

NABÓR

Dla samorządów →
JST lub ich związki.


Poprzez
WFOŚiGW→
JST lub ich związki



Dofinansowanie
w formie pożyczki
wraz z dotacją łącznie
do 100% kosztów
kwalifikowanych
instalacji wchodzących
w skład przedsięwzięcia

Poprzez bank →

osoby fizyczne posiadające
prawo do dysponowania
budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym (istniejącym
lub w budowie);
wspólnoty mieszkaniowe
zarządzające budynkami
mieszkalnymi
wielorodzinnymi;
spółdzielnie mieszkaniowe
zarządzające budynkami
mieszkalnymi
wielorodzinnymi.

Ciągły
Kredyt wraz z dotacją
na realizację
przedsięwzięcia
udzielany jest przez
bank, ze środków
udostępnionych przez
NFOŚiGW.
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PROGRAM

CEL

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ

BENEFICJENCI

FINANSOWANIE

NABÓR

PROGRAM MIĘDZYDZIEDZINOWY

5.5. Edukacja
ekologiczna

5.6.
Współfinansowanie
programu LIFE
Współfinansowanie
projektów LIFE+

Podnoszenie poziomu
świadomości
ekologicznej
i kształtowanie postaw
ekologicznych
społeczeństwa poprzez
promowanie zasad ZR, w
tym:
 upowszechnianie
wiedzy z zakresu
ochrony środowiska
i ZR;
 kształtowanie
zachowań
prośrodowiskowych;
 aktywizacja społeczna budowanie
społeczeństwa
obywatelskiego.

Poprawa jakości
środowiska, w tym
środowiska naturalnego,
przy wykorzystaniu przez
Polskę środków
dostępnych w ramach
Programu LIFE.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Kompleksowe projekty
wykorzystujące media tradycyjne tj.
telewizja, w tym idea placement,
radio, prasa, outdoor, itp. oraz
elektroniczne tj. internet, aplikacje
mobilne,
warsztaty, konkursy, imprezy
edukacyjne,
konferencje, szkolenia, seminaria, elearning, profesjonalizacja
animatorów edukacji ekologicznej,
produkcja interaktywnych pomocy
dydaktycznych,
wyposażenie i doposażenie centrów
edukacyjnych.

Osoby prawne lub jednostki
organizacyjne z osobowością
prawną, którym ustawa
przyznaje zdolność prawną,
osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą,
państwowe lub samorządowe
jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości
prawnej.

Dotacja, pożyczka,
przekazanie środków do
PJB

Konkursowy

Przedsięwzięcia krajowe i
międzynarodowe w zakresie
realizowanym na terytorium RP,
które przyczyniają się do osiągnięcia
celów Instrumentu Finansowego
LIFE+, w ramach:
 komponentu I Przyroda
i Różnorodność biologiczna,
 komponentu II Polityka
i zarządzanie w zakresie
środowiska,

Zarejestrowane na terenie RP:
 osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą,
 osoby prawne,
 państwowe lub samorządowe
jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości
prawnej, które podejmują
realizację przedsięwzięcia
jako Beneficjent

Pożyczka przeznaczona
na zapewnienie wkładu
własnego
wnioskodawcy,
pożyczka przeznaczona
na zachowanie
płynności finansowej.

Ciągły
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PROGRAM

CEL

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ
 komponentu III Informacja
i komunikacja.

5.6.
Współfinansowanie
programu LIFE
Współfinansowanie
projektów LIFE
w perspektywie
finansowej
2014 – 2020

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Przedsięwzięcia krajowe
i międzynarodowe w zakresie
realizowanym na terytorium RP,
które przyczyniają się do osiągnięcia
celów Programu:
 krajowe i międzynarodowe projekty
zintegrowane LIFE w zakresie
realizowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
projekty składane przez MŚ lub inne
jednostki podległe MŚ lub przez niego
nadzorowane.

BENEFICJENCI

FINANSOWANIE

NABÓR

koordynujący projektu LIFE+
lub są Współbeneficjentami
krajowego albo
zagranicznego LIFE+.

Ciągły
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Tabela 26. Priorytety inwestycyjne POIiŚ 2014-2020, których źródłami finansowania są środki unijne dysponowane przez NFOŚiGW [28]

PRIORYTET
INWESTYCYJNY

FINANSOWANIE
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020

4.I. Wspieranie wytwarzania
i dystrybucji energii
pochodzącej z OZE

4.II. Promowanie
efektywności energetycznej
i korzystania z OZE
w przedsiębiorstwach

CEL

Wzrost udziału energii
wytwarzanej ze źródeł
odnawialnych
w końcowym zużyciu
energii brutto.

Zwiększona efektywność
energetyczna
w przedsiębiorstwach

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ

I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Wsparcie na budowę i przebudowę
 lądowych farm wiatrowych,
 instalacji na biomasę,
 instalacji na biogaz,
 w ograniczonym zakresie jednostek
wytwarzania energii wykorzystującej
wodę i słońce oraz ciepło przy
wykorzystaniu energii geotermalnej,
 sieci elektroenergetycznych
umożliwiających przyłączenia
jednostek wytwarzania energii
elektrycznej OZE do KSE.
 Przebudowa linii produkcyjnych
na bardziej efektywne energetycznie,
 głęboka, kompleksowa modernizacja
energetyczna budynków
w przedsiębiorstwach,
 zastosowanie technologii efektywnych
energetycznie w przedsiębiorstwach,
 budowa i przebudowa instalacji OZE
(o ile wynika to z przeprowadzonego
audytu energetycznego),
 zastosowanie energooszczędnych
technologii produkcji i użytkowania
energii (energia elektryczna, ciepło,
chłód, woda),

BENEFICJENCI

NABÓR

Użytkownicy indywidualni
i przedsiębiorcy
korzystający z sieci
elektroenergetycznych,
gazowych (w zakresie
biogazu) i ciepłowniczych.

Fundusz
Spójności

Konkursowy

Duże przedsiębiorstwa.

Fundusz
Spójności

Konkursowy
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 zastosowanie technologii odzysku
energii wraz z systemem
wykorzystania energii ciepła
odpadowego w ramach
przedsiębiorstwa, wprowadzanie
systemów zarządzania energią.

4III. Wspieranie
efektywności energetycznej,
inteligentnego zarządzania
energią i wykorzystania
OZE w infrastrukturze
publicznej, w tym
w budynkach publicznych,
i w sektorze
mieszkaniowym

Zwiększona efektywność
energetyczna
w budownictwie
wielorodzinnym,
mieszkaniowym
oraz w budynkach
użyteczności publicznej

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Wsparcie kompleksowej modernizacji
energetycznej budynków użyteczności
publicznej i wielorodzinnych wraz
z wymianą wyposażenia tych obiektów
na energooszczędne,
w zakresie związanym z:
 ociepleniem obiektu, wymianą okien,
drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia
na energooszczędne,
 przebudową systemów grzewczych
(wraz z wymianą i przyłączeniem
źródła ciepła), systemów wentylacji
i klimatyzacji, zastosowaniem
automatyki pogodowej i systemów
zarządzania budynkiem,
 budową lub modernizacją
wewnętrznych instalacji odbiorczych
oraz likwidacją dotychczasowych
źródeł ciepła,
 instalacją mikrokogeneracji
lub mikrotrigeneracji na potrzeby
własne,
 instalacją OZE w modernizowanych
energetycznie budynkach (o ile
wynika to z audytu energetycznego),
 instalacją systemów chłodzących,
w tym również z OZE.

Państwowe jednostki
budżetowe i administracji
rządowej oraz podległe jej
organy i jednostki
organizacyjne,
spółdzielnie mieszkaniowe
oraz wspólnoty
mieszkaniowe, państwowe
osoby prawne oraz
podmioty będące
dostawcami usług
energetycznych.

Fundusz
Spójności

Konkursowy
i pozakonkursowy
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4.IV. Rozwijanie
i wdrażanie inteligentnych
systemów dystrybucji
działających na niskich
i średnich poziomach
napięcia

Wprowadzenie
pilotażowych sieci
inteligentnych

 Budowa lub przebudowa w kierunku
inteligentnych sieci dystrybucyjnych
średniego i niskiego napięcia,
dedykowanych zwiększeniu
wytwarzania z OZE i/lub ograniczaniu
zużycia energii, w tym wymiana
transformatorów,
 kompleksowe pilotażowe
i demonstracyjne projekty wdrażające
inteligentne rozwiązania na danym
obszarze,
 inteligentny system pomiarowy,
 działania w zakresie popularyzacji
wiedzy na temat inteligentnych
systemów przesyłu i dystrybucji
energii, rozwiązań, standardów,
najlepszych praktyk w zakresie
związanym z inteligentnymi sieciami
elektroenergetycznymi.

Użytkownicy indywidualni
i przedsiębiorcy
korzystający z sieci
elektroenergetycznych.

Fundusz
Spójności

Pozakonkursowy

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

4.V. Promowanie strategii
niskoemisyjnych dla
wszystkich rodzajów
terytoriów, w szczególności
dla obszarów miejskich

Większe wykorzystanie
niskoemisyjnego
transportu miejskiego

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

 Inwestycje w infrastrukturę szynową,
 zakup niskoemisyjnych form
transportu (norma co najmniej Euro 6),
 zakup pojazdów o alternatywnych
systemach napędowych
(elektrycznych, hybrydowych,
biopaliwa napędzane wodorem itp.)
 budowa, rozbudowa, przebudowa sieci
drogowych i szynowych.

JST, zarządcy
infrastruktury transportu
miejskiego i zbiorowego.

Fundusz
Spójności

Pozakonkursowy
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PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020
VII. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
7E. Zwiększenie
efektywności energetycznej
i bezpieczeństwa dostaw
poprzez rozwój
inteligentnych systemów
dystrybucji, magazynowania
i przesyłu energii
oraz poprzez integrację
rozproszonego wytwarzania
energii ze źródeł
odnawialnych

Wzmocniona
infrastruktura
bezpieczeństwa
energetycznego kraju

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

 Budowa i/lub przebudowa sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych
gazu ziemnego wraz z infrastrukturą
wsparcia dla systemu
z wykorzystaniem technologii smart,
 budowa i/lub przebudowa sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych
energii elektrycznej
z wykorzystaniem technologii smart,
 budowa i/lub przebudowa
magazynów gazu ziemnego,
 przebudowa możliwości
regazyfikacji terminala LNG.

Przedsiębiorstwa
energetyczne,
prowadzące działalność
przesyłu, dystrybucji,
magazynowania,
regazyfikacji gazu
ziemnego
oraz przedsiębiorstwa
energetyczne zajmujące
się przesyłem
i dystrybucją energii
elektrycznej.

EFRR

Pozakonkursowy
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2.4.2.2. Środki norweskie i EOG



Mechanizm Finansowy EOG,
Norweski Mechanizm Finansowy.

Bezzwrotna pomoc finansowa dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm
Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (potocznie znanych jako fundusze
norweskie), pochodzi z trzech krajów EFTA, będących zarazem członkami EOG. W ich skład
wchodzi Program Środowiskowy: PL04-2014 Energia: „Oszczędzanie i promowanie odnawialnych
źródeł energii”.
Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza
oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia
energii. Uwzględniana jest tu także poprawa efektywności energetycznej budynków, obejmująca
swym zakresem termomodernizację budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych
na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej,
szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu. Innym rodzajem działań wpisujących
się w zakres dofinansowania jest modernizacja lub zastąpienie istniejących źródeł energii (wraz
z ewentualną wymianą lub przebudową przestarzałych lokalnych sieci zaopatrujących budynki
użyteczności publicznej nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła
lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW w tym: pochodzącymi ze źródeł
odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu – kogeneracji/
trigeneracji).
Beneficjenci: podmioty publiczne i podmioty prywatne realizujące zadania publiczne. Finansowanie:
dotacja do 80% kwalifikowanych środków w trybie konkursowym.
W 2015 r. nabór wniosków otworzono 10 lipca i trwał on do 14 września. Konkurs skierowany był
głównie do przedsiębiorstw produkujących i sprzedających ciepło. Wnioski w konkursie mogły
składać zarówno małe, duże jak i średnie przedsiębiorstwa. Wspierane były takie przedsięwzięcia jak
modernizacja procesu spalania lub zamiana nośnika energii, w tym gazu, oleju, OZE. Premiowane
było odejście od węgla na rzecz biomasy. Nie uwzględniane zaś w programie były inwestycje
związane ze współspalaniem oraz instalacjami zastępczymi. W kolejnych latach będą ogłaszane
następne konkursy.

2.4.2.3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach powstał
w 1993 roku. Jest publiczną instytucją finansową, realizującą politykę ekologiczną Województwa
Śląskiego. Realizując swoją misję, Fundusz koncentruje się na:
 wspieraniu działań proekologicznych podejmowanych przez administrację publiczną,
przedsiębiorców, instytucje i organizacje pozarządowe,
 zarządzaniu środkami europejskimi ukierunkowanymi na ochronę środowiska i gospodarkę
wodną.
WFOŚiGW umożliwia pozyskiwanie pomocy finansowej w zakresie różnych kierunków. Programy
i konkursy planowane są na jeden rok, przy czym co roku mogą być różne i wykorzystywać różną
sumaryczną kwotę dofinansowania.[29].
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Dotacje udzielane są na dofinansowanie m.in. zadań z zakresu:
 wspierania wykorzystania źródeł energii odnawialnej produkujących energię cieplną,
za wyjątkiem źródeł dla nowobudowanych obiektów;
 wspierania wykorzystania źródeł energii odnawialnej dla nowobudowanych obiektów
użyteczności publicznej jednostek sektora finansów publicznych;
 wspierania wykorzystania źródeł energii odnawialnych produkujących energię elektryczną w
ramach wymaganych prawem koncesji lub rejestrów;
 z zakresu ochrony atmosfery, gospodarki wodnej i ochrony wód (z wyjątkiem budynków
mieszkalnych), realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w obiektach
użyteczności publicznej oraz przez pozostałe jednostki w obiektach użyteczności publicznej
wpisanych do rejestru zabytków;
 monitoringu środowiska.
Dotacji udziela się z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu,
do wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych. Poniżej (Tabela 27) zamieszczono priorytety
inwestycyjne WFOŚiGW, które mogą stanowić dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w
ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Tabela 27. Opis priorytetów inwestycyjnych WFOŚiGW w Katowicach [Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie
danych z WFOŚiGW w Katowicach] [29]

Cele operacyjne

Priorytetowe kierunki dofinansowania
Priorytet 3. Ochrona Atmosfery (OA)
Cel długoterminowy do 2018 r.: Poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie zużycia energii
i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
OA 1.1. Wdrażanie projektów nowoczesnych, efektywnych
i przyjaznych środowisku układów technologicznych
oraz systemów wytwarzania, przesyłu lub
użytkowania energii
OA 1.2. Budowa lub zmiana systemu ogrzewania na bardziej
OA 1. Zmniejszenie
efektywny ekologicznie i energetycznie
emisji pyłowo-gazowej, w
OA 1.3. Budowa i modernizacja systemów redukcji
tym tzw. „niskiej emisji”,
zanieczyszczeń pyłowo-gazowych
zwiększenie efektywności
energetycznej
OA 1.5. Termoizolacja budynków w zakresie wynikającym
wytwarzania przesyłu lub
z audytu energetycznego
użytkowania energii
OA. 1.7. Instalacje do produkcji paliw niskoemisyjnych
lub biopaliw
OA 1.8. Wymiana autobusów komunikacji miejskiej
z wprowadzeniem do eksploatacji pojazdów
z napędem hybrydowym lub elektrycznym.
OA. 2. Wspieranie
odnawialnych
OA 2.1. Wdrażanie programów lub projektów z zastosowaniem
lub alternatywnych źródeł
odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii
energii
OA 3. Wspieranie
OA 3.1. Inwestycje polegające na budowie obiektów użyteczności
budownictwa
publicznej o niemal zerowym zużyciu energii, realizowane przez
niskoenergetycznego
jednostki sektora finansów publicznych
Priorytet 5. Edukacja ekologiczna (EE)
Cel długoterminowy do 2018 r.: Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań
proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Cele operacyjne

EE 1. Edukacja
ekologiczna dzieci
i młodzieży

EE 3. Edukacja ludzi
dorosłych

Priorytetowe kierunki dofinansowania
EE 1.1. Realizacja warsztatów, organizowanych na terenie
Województwa Śląskiego, przez jednostki
wyspecjalizowane w prowadzeniu edukacji
ekologicznej
EE 1.2. Konkursy ekologiczne o zasięgu co najmniej
wojewódzkim
EE 1.3. Wspieranie ośrodków edukacji ekologicznej,
organizacji realizujących programy edukacji
ekologicznej oraz przyszkolnych grup biorących
udział w krajowych i międzynarodowych
programach ekologicznych poprzez zakup pomocy
dydaktycznych i drobnego sprzętu
EE 3.1. Seminaria, sympozja i konferencje z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej.

2.4.2.4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 realizuje wizję rozwoju
regionu zawartą w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” i stanowi jeden
z istotniejszych instrumentów polityki regionalnej. Stanowi też instrument realizacji Umowy
Partnerstwa – dokumentu określającego strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech
polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa w
Polsce w latach 2014-2020 i wykazuje z nią pełną zgodność. RPO WSL 2014-2020 wraz z krajowymi
programami operacyjnymi oraz Umową Partnerstwa tworzy spójny system dokumentów
strategicznych i programowych na nową perspektywę finansową.
Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego nie zawsze oznacza
otrzymanie bezzwrotnej dotacji na realizację danego projektu. Może ono również przybrać inną
formę, w tym najczęściej [30]:






dotacji, poręczenia lub pożyczki udzielanej na preferencyjnych warunkach,
doradztwa dla firmy lub możliwość wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej
działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej połączone ze wsparciem doradczoszkoleniowym,
stypendiów dla młodzieży oraz innych form wsparcia ułatwiających podejmowanie
zatrudnienia osobom mającym problemy na rynku pracy,
świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych na poziomie lokalnym, w szczególności
w zakresie wsparcia dla budowy i funkcjonowania partnerstw publiczno-społecznych
na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i tworzenia lokalnych kooperatyw oraz usług animacji
lokalnej na rzecz rozwoju organizacji obywatelskich oraz partycypacji społecznej.

Na następnej stronie (w Tabeli 28) przedstawiono opis priorytetów inwestycyjnych RPO WSL 20142020

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Tabela 28. Opis priorytetów inwestycyjnych RPO WSL [Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych z RPO Województwa Śląskiego] [30]

PRIORYTET INWESTYCYJNY
RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ
BENEFICJENCI
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna)

4a. Wspieranie wytwarzania
i dystrybucji energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych

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

4c. Wspieranie efektywności
energetycznej, inteligentnego
zarządzania energią i wykorzystania
odnawialnych źródeł energii w
infrastrukturze publicznej, w tym

budowa i przebudowa infrastruktury służącej do
produkcji i dystrybucji energii ze źródeł
odnawialnych

modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych
na bardziej efektywne energetycznie,
głęboka, kompleksowa modernizacja
energetyczna budynków w przedsiębiorstwach,
zastosowanie technologii efektywnych
energetycznie w przedsiębiorstwach,
zastosowanie energooszczędnych (energia
elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii
produkcji i użytkowania energii, wprowadzanie
systemów zarządzania energią, budowa,
rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej
do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych (o ile wynika to
z przeprowadzonego audytu energetycznego)
modernizacja energetyczna budynków
użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych
budynków mieszkalnych,
likwidacja „niskiej emisji” poprzez
wymianę/modernizację indywidualnych źródeł
ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych
nośników ciepła,

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

JST, ich związki i stowarzyszenia,
podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST
lub ich związki i stowarzyszenia,
jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,
podmioty wykonujące działalność leczniczą,
szkoły wyższe,
organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
towarzystwa budownictwa społecznego,
porozumienia podmiotów ww. reprezentowane przez lidera,
podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego

MŚP,
podmioty wdrażające instrumenty finansowe

JST, ich związki i stowarzyszenia,
podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST
lub ich związki i stowarzyszenia,
jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,
podmioty wykonujące działalność leczniczą,
szkoły wyższe,
organizacje pozarządowe,
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RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ

PRIORYTET INWESTYCYJNY
w budynkach publicznych i w sektorze
mieszkaniowym

budowa instalacji OZE w modernizowanych
energetycznie budynkach

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

budowa, przebudowa liniowej i punktowej
infrastruktury transportu zbiorowego (np.
zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi
rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, bus
pasy),
wdrażanie inteligentnych systemów
transportowych (ITS),
zakup taboru autobusowego i tramwajowego na
potrzeby transportu publicznego wraz z budową
infrastruktury,
budowa i przebudowa liniowej infrastruktury
tramwajowej,
poprawa efektywności energetycznej
oświetlenia.

4g. Promowanie wykorzystywania
wysokosprawnej kogeneracji
ciepła i energii elektrycznej w oparciu
o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

budowa i modernizacja instalacji do produkcji
energii w wysokosprawnej kogeneracji

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

BENEFICJENCI
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
towarzystwa budownictwa społecznego,
porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane
przez lidera, podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
W zakresie niskoemisyjnego transportu:
JST oraz ich związki, których statutowym zadaniem jest
wykonywanie ustawowych zadań jednostek samorządu
terytorialnego w zakresie transportu publicznego,
podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu
terytorialnego i ich związków, realizujące zadania z zakresu
transportu publicznego, wybrane zgodnie z prawem zamówień
publicznych,
podmioty, w których większość udziałów posiada JST lub
związek JST, realizujące na podstawie statutu zadania publiczne z
zakresu transportu publicznego, porozumienia podmiotów ww.
reprezentowane przez lidera.
W zakresie poprawy efektywności oświetlenia w gminach:
JST, ich związki i stowarzyszenia,
podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają
jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i
stowarzyszenia,
jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,
spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa
społecznego, porozumienia podmiotów wymienionych wyżej
reprezentowane przez lidera, podmioty działające w oparciu
o umowę/porozumienie, w ramach partnerstwa publicznoprywatnego
JST, ich związki i stowarzyszenia,
podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST
lub ich związki i stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora
finansów publicznych, podmioty wykonujące działalność leczniczą,
szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego,
porozumienia podmiotów ww. reprezentowane przez lidera,
przedsiębiorcy, podmioty działające w oparciu
o umowę/porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
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2.4.3. Inne możliwości
2.4.3.1. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (European Bank for Reconstruction
and Development – EBRD/EBOiR)
EBOiR jest instytucją finansową promującą rozwój sektora prywatnego w państwach
przechodzących transformację gospodarczą i ustrojową. Wspiera zmiany strukturalne towarzyszące
wdrażaniu zasad demokracji wielopartyjnej, pluralizmu politycznego oraz gospodarki rynkowej.
Popiera rozwój zapewniający ochronę środowiska (zrównoważony rozwój).
Jednym z kierunków strategicznych Banku jest promowanie gospodarki niskoemisyjnej
- kierunek ten ma szczególnie na celu promowanie rozwiązań niskoemisyjnych, efektywności
energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Na najbliższe lata promowanie działań na rzecz
gospodarki niskoemisyjnej jest jednym z kluczowych priorytetów strategicznych Banku. Bank będzie
nadal wspierał dywersyfikację zasobów energetycznych i paliwowych (szczególnie o źródła
odnawialne) oraz poprawę efektywności energetycznej (zarówno po stronie popytu, jak i po stronie
podaży), tym samym przyczyniając się do rozwoju bardziej zrównoważonego rynku energetycznego
w kraju [31].

2.4.3.2. Finansowanie w formule ESCO/PPP
Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) polega na realizacji przedsięwzięć opartych o umowę
długoterminową zawartą pomiędzy podmiotem publicznym, a podmiotem prywatnym. Polega ono
na przekazaniu podmiotowi prywatnemu realizacji zadania o charakterze publicznym. Wykonanie
przez partnera prywatnego takiego zadania wiąże się z budową lub remontem niezbędnej
infrastruktury, a następnie jej utrzymaniem i zarządzaniem. Z tego względu PPP należy traktować
jako, z jednej strony narzędzie wspomagające rozwój infrastruktury, z drugiej natomiast, jako sposób
dostarczania obywatelom określonych usług. PPP jest od wielu lat powszechnie stosowaną na świecie
metodą współpracy administracji publicznej, zarówno centralnej, jak i samorządowej, z partnerami
prywatnymi [32].
Finansowanie w formule ESCO specjalizuje się w realizacji przedsięwzięć zwiększających
efektywność wykorzystania energii i obniżających wydatki na energię ponoszone przez klientów firm
typu ESCO. Ten sposób finansowania polega na tym, że firma finansująca przedsięwzięcie angażuje
swoje środki finansowe w przeprowadzenie u klienta przedsięwzięcia modernizacyjnego, a
odzyskuje poniesione nakłady (wraz z wynagrodzeniem) poprzez płatności rozłożone w czasie.
Płatności dokonywane przez klienta pochodzą z wygenerowanych oszczędności na kosztach energii.
Finansowanie projektów w formule ESCO zachodzi bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek
płatnych z góry kosztów inwestycyjnych przez beneficjenta. W wyniku realizacji inwestycji w czasie
trwania umowy, umowa gwarantuje beneficjentowi określony poziom oszczędności energii oraz
pozwala mu uniknąć inwestowania w nieznane sobie obszary.
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W przypadku tej metody finansowania istotą jest pewność uzyskania efektów – firma typu ESCO
gwarantuje oszczędności energii. Ze względu na zbyt małą szczegółowość danych oraz analityczne
szacowanie wielu danych opisujących obiekty (np.: cechy geometryczne, sposób i czas użytkowania)
wykonanie wiarygodnej symulacji finansowej dla tego modelu nie jest możliwe. Konieczna byłaby
szczegółowa analiza techniczna, ekonomiczna i finansowa wszystkich obiektów. Dodatkową zaletą
jest fakt, iż klient może dobrowolnie zaangażować własne środki pieniężne w obieraną inwestycję.
Na skutek takiej możliwości efekty są dzielone pomiędzy firmę i klienta [33].

2.4.3.3. Bank Gospodarstwa Krajowego
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest polskim bankiem rozwoju, który należy w całości
do skarbu państwa. Został on powołany w celu wspierania rządowych programów społecznogospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego. W zakresie BGK
znaleźć można realizację programów służących wzrostowi ekonomicznemu Polski. Jednym
z przedsięwzięć, którego dofinansowanie jest możliwe dzięki BGK może być premia
termomodernizacyjna, która stanowi element Funduszu Termomodernizacji i Remontów.
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. Jednakże premia nie przysługuje jednostkom budżetowym i zakładom
budżetowym.
Premia
termomodernizacyjna
przysługuje
w
przypadku
realizacji
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 ww. 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.
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Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego i jego
pozytywna weryfikacja przez BGK [34].
Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego
na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, nie więcej jednak niż:
 16% poniesionych, rzeczywistych kosztów przedsięwzięcia,
 dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na
podstawie audytu energetycznego.
2.4.3.4. Bank Ochrony Środowiska
Bank Ochrony Środowiska jest w Polsce liderem w udzielaniu kredytów na inwestycje, o których
mowa w Ustawie o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z dnia 18 grudnia 1998 roku.
Prowadzi również inne linie kredytowe finansujące działania termomodernizacyjne. Zakres
kredytowania, procedura przyznawania oraz wielkość kredytu i beneficjenci zależą od warunków
umowy miedzy BOŚ S.A., a lokalnym WFOŚiGW. Podobnie jak w przypadku mechanizmów
wsparcia oferowanych przez NFOŚiGW, Bank Ochrony Środowiska posiada produkty wspierające
inwestycje proefektywnościowe skierowane do samorządów, jak i do przedsiębiorców działających
na obszarze gmin oraz do zamieszkujących je osób fizycznych. Poniżej znajduje się oferta kredytów
Banku Ochrony Środowiska, z których mogą skorzystać samorządy realizujące inwestycje budujące
gospodarkę niskoemisyjną.
Kredyt z Dobrą Energią:
Finansowanie przeznaczone jest na inwestycje w budowę odnawialnych źródeł energii tj.:
 biogazownie,
 elektrownie wiatrowe,
 elektrownie fotowoltaiczne,
 instalacje energetycznego wykorzystania biomasy oraz inne projekty z zakresu energetyki
odnawialnej.
Beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorcy. W przypadku jednostek
samorządu terytorialnego maksymalne dofinansowanie osiąga poziom do 100% wartości inwestycji.
Okres kredytowania wynosi do 20 lat, przy karencji nawet do 18 miesięcy.
Kredyt Eko-Montaż:
Umożliwia finansowanie zakupu i/lub montażu urządzeń tj.:
 pompy ciepła,
 kotły niskoemisyjne (gazowe, olejowe, węglowe),
 kotły na biomasę,
 ogniwa fotowoltaiczne,
 siłownie wiatrowe,
 kolektory słoneczne oraz rekuperatory.
Kredyt przeznaczony jest dla Jednostek samorządu terytorialnego i dla przedsiębiorców.
Maksymalna kwota finansowania wynosi dla JST do 100% kosztów netto zakupu i kosztów montażu.
Okres kredytowania to 10 lat, a karencja jest do 12 miesięcy.
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2.4.4. Środki finansowe na monitoring i ocenę wdrażania Planu
Regularne monitorowanie wdrażania PGN, a następnie wprowadzenie do Planu stosownych
poprawek pozwala ocenić, czy samorząd lokalny osiąga obrane cele, jak również umożliwia
wprowadzenie – jeśli to konieczne – środków naprawczych. Środki finansowe przewidziane
na monitoring i ocenę to:
 środki własne zawarte w budżecie Gminy,
 środki krajowe,
 środki unijne.
W poniższej tabeli (Tabela 28) wymieniono możliwe dofinansowania działań związanych
z zarządzaniem środowiskowym w regionie.
Tabela 29. Opis priorytetowych kierunków dofinansowania WFOŚiGW w Katowicach [Opracowanie własne
KAPE S.A. na podstawie danych ze strony WFOŚiGW w Katowicach] [29]

PRIORYTETOWE KIERUNKI
DOFINANSOWANIA
Priorytet 7. Zarządzanie środowiskowe w regionie
7.1 Opracowania i ekspertyzy (ZS)
ZS 2.2. Opracowanie planów gospodarki
ZS 2. Opracowanie strategii i programów
niskoemisyjnej oraz programów efektywności
wdrożeniowych w zakresie ochrony
energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych
środowiska i gospodarki wodnej
źródeł energii
Priorytet 7. Zarządzanie środowiskowe w regionie
7.2 Monitoring środowiska (MO)
MO 2.1. Opracowanie informacji o stanie
MO 2. Stworzenie systemu
środowiska. Upowszechnianie informacji o stanie
upowszechniania i udostępniania informacji
środowiska. Tworzenie baz danych
o stanie środowiska
o zanieczyszczeniach
CELE OPERACYJNE
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3. Wyniki inwentaryzacji emisji CO2 dla roku bazowego 2012
Poniżej przedstawiono podsumowanie wyników inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych
wykonanych dla lat 2012-2014.
Celem inwentaryzacji jest określenie wielkości emisji z obszaru Gminy Jaworze tak, aby możliwe
było zaprojektowanie działań służących ograniczeniu tego negatywnego zjawiska.

3.1. Podstawowe założenia
Dokument opracowano zgodnie z proponowaną przez NFOŚiGW metodologią monitorowania
wskaźników opracowaną przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej
we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Energii (DG ENER) i Biuro Porozumienia Burmistrzów
zawartą w poradniku „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”. Jako
rok bazowy inwentaryzacji przyjęto rok 2012. Jako roku bazowego nie wybrano roku zalecanego
1990 r., wybrano natomiast rok 2012. Był to inny możliwy rok do inwentaryzacji. Zebrano
odpowiednio dużo danych inwentaryzacyjnych w tym roku. Przed rokiem 2012 dane były niepełne.
Wyróżniono następujące sektory odbiorców:
 sektor użyteczności publicznej,
 sektor obiektów mieszkalnych,
 sektor usługowo-handlowy oraz przemysł,
 oświetlenie,
 sektor transportowy.
Do inwentaryzacji emisji CO2 w roku bazowym 2012 posłużono się zestawem
wskaźników odpowiednich dla danego nośnika energii. Wartości wskaźników oraz ich źródła
przedstawiono na następnej stronie w Tabeli 30. Ze względu
na potrzebę zapewnienia
porównywalności wielkości emisji CO2 dla kolejnych analizowanych lat (2013 i 2014) oraz okresu
wdrażania PGN do roku 2020 przewidziano niezmienność przyjętych wskaźników. Założenie to
pozwoli na wykazanie rzeczywistych redukcji emisji CO2 wynikających z działań przeprowadzonych
do roku 2020.
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Tabela 30. Zestawienie wykorzystanych wskaźników przyjętych do obliczeń emisji dla paliw oraz energii elektrycznej w roku bazowym – 2012 [Opracowanie własne KAPE
S.A.]
2012
Wartość
opałowa
[MJ/kg]

Rodzaj paliwa

Energia
elektryczna

-

Wskaźnik emisji
CO2 [przelicznikKAPE S.A.]
[Mg CO2/MWh]

Źródło

0,812
[Mg CO2/MWh]**

-

Referencyjny wskaźnik
jednostkowej
emisyjności dwutlenku
węgla przy produkcji
energii elektrycznej do
wyznaczania poziomu
bazowego dla
projektów JI
realizowanych w Polsce
- KOBIZE

Wskaźnik emisji
CO2
[kg CO2/GJ]

Gaz ziemny

34,04
[MJ/m3] *

55,82

0,201

Olej opałowy

40,19

76,59

0,276

Węgiel kamienny

22,72

94,71

0,341

Benzyna

44,8

68,61

0,247

43,33

73,33

0,264

15,6

109,76

0,395***

Biogaz

50,4

54,33

0,196

LPG

47,31

62,44

0,225

Olej napędowy
(diesel)
Drewno opałowe
i odpady
pochodzenia
drzewnego
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Metodologia obliczeń:
Obliczenia wielkości emisji wykonano za pomocą arkuszy kalkulacyjnych. Do obliczeń
wykorzystano następujący wzór obliczeniowy:
𝑬𝑪𝑶𝟐 = 𝑪 × 𝑬𝑭
gdzie:
𝑬𝑪𝑶𝟐 – wielkość emisji CO2 [Mg/rok];
𝑪 – zużycie energii (elektrycznej, ciepła, paliwa) [MWh/rok];
𝑬𝑭 – wskaźnik emisji CO2 [MgCO2/MWh].
Wyjaśnienie :
* - Wartość opałowa gazu ziemnego ma inną jednostkę. Jest to [MJ/m3] zamiast [MJ/kg].
** - Wskaźnik emisji CO2 dla energii elektrycznej ma inną jednostkę. Jest to [Mg CO2/MWh] zamiast
[kg CO2/GJ].
*** - Wskaźnik KOBIZE dla drewna opałowego i odpadów pochodzenia drzewnego (biomasa)
w latach 2012-2014 wynosił 0,395, jednak w obliczeniach emisji CO2 założono zerowy wskaźnik
emisji CO2 (0,000) . Związane jest to z ilością CO2 emitowaną w trakcie spalania, która równoważy
się z ilością CO2 pobieraną przez rośliny podczas procesu fotosyntezy.

3.2. Źródła danych
Bazową inwentaryzację opracowano w oparciu o dane otrzymane od Urzędu Gminy Jaworze
w zakresie:




zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i budynkach komunalnych należących
do gminy,
stanu oświetlenia zewnętrznego, ilości punktów świetlnych,
pojazdów będących w użytkowaniu/zarządzaniu przez Urząd Gminy Jaworze.

Do opracowania inwentaryzacji pozyskano także dane dotyczące:









zużycia energii w budynkach jednorodzinnych (dane z ankietyzacji budynków
jednorodzinnych z uwzględnieniem wykorzystania różnych rodzajów paliw, w tym zużycie
energii elektrycznej przez wyposażenie/urządzenia),
zużycia energii w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych należących do gminy
(dane z ankietyzacji, w tym zużycie energii elektrycznej przez wyposażenie/urządzenia),
zużycia energii w budynkach z sektora usługowo-handlowego i przemysłu z terenu gminy
(dane z ankietyzacji, w tym zużycie energii elektrycznej przez wyposażenie/urządzenia),
ilości pojazdów zarejestrowanych w Gminie Jaworze (dane z Ministerstwa Spraw
Zagranicznych uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, w tym końcowe
zużycie energii w transporcie),
mobilności, pojazdów i zużycia paliw przez przewoźników przewozów pasażerskich (w tym
końcowe zużycie energii w transporcie),
zużycia energii elektrycznej i dostarczonej energii elektrycznej (dane od dystrybutora sieci
energetycznej na terenie gminy – TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej),
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zużycia gazu ziemnego (dane od dystrybutora sieci gazowej na terenie gminy – Polska Spółka
Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu),
m.in. infrastruktury technicznej, ludności, mieszkalnictwa, (dane z Głównego Urzędu
Statystycznego, Bank Danych Lokalnych).

Bazowa inwentaryzacja danych została sporządzona ze szczególnym uwzględnieniem sektorów, w
których samorząd Gminy Jaworze zamierza podjąć działania zmierzające do zmniejszenia emisji
CO2, w sektorze użyteczności publicznej, mieszkalnictwa, usługowo-handlowym, transporcie i
oświetleniu.

3.3. Charakterystyka głównych sektorów odbiorców energii
3.3.1. Obiekty użyteczności publicznej
Gminne jednostki organizacyjne na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze
zaliczono do obiektów użyteczności publicznej. Ich wykaz przedstawia się następująco:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biblioteka Gminna (dawna Gospoda Pod Goruszką),
Budynek usługowy, którym zarządza Urząd Gminy Jaworze,
Budynek zaplecza na Amfiteatrze,
Budynek zaplecza kompleksu sportowego,
Budynki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
Budynki Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu,
Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni St. Maczka,
Kościół Parafialny p.w. Opatrzności Bożej,
Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu,
Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Jaworzu,
Samodzielny Gminny ZOZ Jaworze,
Szkoła Podstawowa Nr 1 łącznie z Publicznym Przedszkolem Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej,
Urząd Gminy Jaworze i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

Na podstawie danych przekazanych przez pracowników Urzędu Gminy Jaworze określono zużycie
energii oraz obliczono emisję CO2 w poszczególnych latach w obiektach użyteczności publicznej.
Tabela 31. Inwentaryzacja zużycia energii i emisji CO2 w sektorze użyteczności publicznej w Gminie Jaworze
[Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych przekazanych przez pracowników Urzędu Gminy Jaworze].

Rok

Zużycie energii
[MWh/rok]

Emisja CO2
[Mg CO2/rok]

2012

1 866,50

622,90

2013

2 335,51

790,12

2014

2 433,14

791,52
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Zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej względem roku bazowego wzrosło.
W 2014 roku było wyższe o 566,64 MWh, czyli ok. 30,4 % w porównaniu do 2012 roku. Emisja
dwutlenku węgla na przestrzeni lat 2012-2014 miała także tendencję rosnącą. W roku 2014 emisja
CO2 wyniosła 791,52 MgCO2/rok i była ona wyższa od emisji dwutlenku węgla w roku bazowym
o 168,62 MgCO2/rok tj. o ok. 27,0 %.

3.3.1.1. Zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej
Poniżej zaprezentowano zużycie energii z poszczególnych nośników energii.
Tabela 32. Zużycie energii w podziale na nośniki energii w budynkach użyteczności publicznej w latach 2012-2014
[Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych przekazanych przez pracowników Urzędu Gminy Jaworze].
Zużycie energii [MWh/rok]

Nośnik
2012

2013

2014

węgiel

990,28

1 071,12

728,3

gaz ziemny

697,54

984,83

1 376,54

energia elektryczna

178,68

279,57

328,30

Główne źródło energii w budynkach użyteczności publicznej stanowią węgiel oraz gaz ziemny,
których zużycie waha się w latach 2012-2014 kolejno od 990,28 MWh/rok do 728,30MWh/rok
(węgiel) oraz od 697,54 MWh/rok do 1 376,54 MWh/rok (gaz ziemny). Można zauważyć, że zużycie
węgla w badanym okresie spadło, a wykorzystanie gazu ziemnego wzrosło. Przyczyną były
modernizacje z wymianą kotłów węglowych na gazowe.
W najmniejszym stopniu w sektorze użyteczności publicznej łączne zużycie energii pochodzi
z zużycia energii elektrycznej. Porównując zużycie energii elektrycznej z roku bazowego do roku
2014 widać tendencję wzrostową (o 83,8%). Tabela nie zawiera informacji o zużyciu oleju
opałowego i biomasy/drewna, gdyż żaden z budynków użyteczności publicznej nie jest zasilany
takimi nośnikami energii.
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Zużycie energii w 2012 r. w budynkach
użyteczności publicznej [%]
9,57%

53,06%

37,37%

węgiel
gaz ziemny
energia elektryczna

Wykres 5. Procentowe zużycie energii w podziale na nośniki energii w roku bazowym w budynkach użyteczności
publicznej na terenie Gminy Jaworze [Opracowanie własne KAPE S.A.].

Zużycie energii w 2014 r. w budynkach
użyteczności publicznej [%]

13,49%

węgiel
29,93%

56,57%

gaz ziemny
energia
elektryczna

Wykres 6. Procentowe zużycie energii w podziale na nośniki energii w roku 2014 w budynkach użyteczności publicznej
na terenie Gminy Jaworze [Opracowanie własne KAPE S.A.].

Analizując wykresy (Wykres 5 i 6) warto zauważyć, że po dwóch latach wykorzystanie gazu
ziemnego wzrosło. Procentowy udział gazu w łącznym zużyciu energii dominował w 2014 r.
3.3.1.2. Emisja dwutlenku węgla w budynkach użyteczności publicznej
Porównując emisję CO2 do atmosfery w Gminie Jaworze w latach 2012-2014 widać podobny trend
jak w zużyciu energii w tym samym okresie: nastąpił spadek emisji wywołanej spalaniem węgla,
a jednocześnie wzrost emisji w wyniku spalania gazu ziemnego i zużycia energii elektrycznej.
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Tabela 33. Emisja dwutlenku węgla w podziale na nośniki energii w budynkach użyteczności publicznej w latach 20122014 [Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych przekazanych przez pracowników Urzędu Gminy
Jaworze].
Emisja CO2 [Mg CO2/rok]

Nośnik

2012

2013

2014

węgiel

337,64

365,21

248,32

gaz ziemny

140,17

197,90

276,62

energia elektryczna

145,09

227,01

266,58

Przeważające źródła emisji dwutlenku węgla w budynkach użyteczności publicznej to węgiel oraz
gaz ziemny. Emisja CO2 w latach 2012-2014 wywołana spalaniem węgla spadła z 337,64 do 248,32
Mg CO2, natomiast w przypadku wykorzystania gazu ziemnego było to podwojenie emisji: wzrost
z 140,17 Mg CO2 do 276,62 Mg CO2. Użycie energii elektrycznej w budynkach użyteczności
publicznej wywołało w opisywanych latach wzrost emisji z 145,09 do 266,58 Mg CO2.

Emisja CO2 w 2012 r. w budynkach
użyteczności publicznej [%]
węgiel
23,29%

gaz ziemny
54,21%

22,50%

energia elektryczna

Wykres 7. Procentowy podział nośników energii wpływających na emisję CO2 w roku bazowym w budynkach
użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaworze [Opracowanie własne KAPE S.A.].

Emisja CO2 w 2014 r. w budynkach
użytecznosci publicznej
węgiel
31,37%

33,68%

gaz ziemny
energia elektryczna

34,95%

Wykres 8. Procentowy podział nośników energii wpływających na emisję CO2 w roku 2014 w budynkach użyteczności
publicznej na terenie Gminy Jaworze [Opracowanie własne KAPE S.A.].
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Na obydwu wykresach (tak jak na wykresach dotyczących zużycia energii) widać trend rosnącej
procentowej przewagi gazu ziemnego. W tym przypadku jest to nośnik energii, w wyniku spalania
którego najwięcej dwutlenku węgla emitowanego jest do atmosfery w sektorze budynków
użyteczności publicznej. Zjawisko zmniejszonej emisji w wyniku spalania węgla, co wpływa na
poprawę jakości atmosfery.
3.3.2. Obiekty mieszkalne
Na sektor obiektów mieszkalnych w Gminie Jaworze składają się trzy następujące typy budynków:
 budynki komunalne,
 budynki Wspólnot Mieszkaniowych,
 budynki jednorodzinne.
Analiza zużycia energii i emisji CO2 w poszczególnych latach w obiektach mieszkalnych była
możliwa dzięki danym jakie przekazali pracownicy Urzędu Gminy Jaworze (o budynkach
komunalnych) oraz dzięki ankietyzacji (budynki Wspólnot Mieszkaniowych i budynki
jednorodzinne). Na potrzeby analizy podzielono sektor mieszkalny na dwie grupy. Razem
analizowano budynki komunalne i budynki Wspólnot Mieszkaniowych, oddzielnie natomiast
budynki jednorodzinne.
3.3.2.1. Budynki komunalne i budynki Wspólnot Mieszkaniowych
W budynkach komunalnych i budynkach przynależących do Wspólnot Mieszkaniowych w latach
2012-2014 obniżyło się zużycie energii i emisja dwutlenku węgla. W 2014 roku zużycie energii
i emisja CO2 względem roku bazowego zmniejszyły się w takim samym stopniu - o 3,15%.
Tabela 34. Inwentaryzacja zużycia energii i emisji CO2 w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych
w Gminie Jaworze [Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych przekazanych przez pracowników Urzędu
Gminy Jaworze i ankietyzacji].

Rok

Zużycie energii
[MWh/rok]

Emisja CO2
[Mg CO2/rok]

2012

176,46

74,84

2013

174,10

73,84

2014

170,90

48
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Zużycie energii w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych:
W największym stopniu na łączne zużycie energii w tego typu budynkach wpłynęło wykorzystanie
węgla, gazu ziemnego i energii elektrycznej. Drewno i biomasa służyły do ogrzania najmniejszej
liczby budynków tego sektora i miały znikomy udział w zużyciu energii w budynkach komunalnych
i Wspólnot Mieszkaniowych.
Tabela 35. Zużycie energii w podziale na nośniki energii w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych
w latach 2012-2014 [Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie ankietyzacji].
Zużycie energii [MWh/rok]

Nośnik

2012

2013

2014

gaz ziemny

77,83
49,73

76,79
49,06

75,38
48,16

energia elektryczna

47,17

46,54

45,68

drewno/biomasa

1,73

1,71

1,68

węgiel

Zużycie energii w budynkach komunalnych
i Wspólnot Mieszkaniowych w 2014 r. [%]
0,98%
26,73%

44,11%

węgiel
gaz ziemny

28,18%

energia elektryczna
drewno/biomasa

Wykres 9. Procentowe zużycie energii w podziale na nośniki energii w2014 r. w budynkach komunalnych i Wspólnot
Mieszkaniowych na terenie Gminy Jaworze [Opracowanie własne KAPE S.A.].
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Emisja dwutlenku węgla w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych:
Na emisję największy wpływ miało wykorzystywanie energii elektrycznej (co przedstawia Tabela
36), mniejszy udział miał węgiel, a gaz ziemny stanowił najmniejszy procent w tym zestawieniu.
Tabela 36. Emisja dwutlenku węgla w podziale na nośniki energii w budynkach komunalnych i Wspólnot
Mieszkaniowych w latach 2012-2014 [Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie ankietyzacji].
Emisja CO2 [Mg CO2/rok]

Nośnik
2012

2013

2014

gaz ziemny

26,54
10,00

26,19
9,86

25,70
9,68

energia elektryczna

38,30

37,79

37,09

węgiel

Emisja CO2 w budynkach komunalnych i Wspólnot
Mieszkaniowych w 2014 r. [%]

35,46%
51,18%

węgiel
13,36%

gaz ziemny
energia elektryczna

Wykres 10. Procentowy podział nośników energii wpływających na emisję CO2 w 2014 r. w budynkach komunalnych
i Wspólnot Mieszkaniowych na terenie Gminy Jaworze [Opracowanie własne KAPE S.A.].

3.3.2.2. Budynki jednorodzinne
W roku 2014 było 1 929 budynków jednorodzinnych w Gminie Jaworze [1]. Badając zużycie energii
i emisję dwutlenku węgla w latach 2012-2014 w domach jednorodzinnych można zauważyć
tendencję spadkową. W roku 2014 zużycie energii zmalało o ok.3,15 %. Podobna sytuacja wystąpiła
w przypadku emisji CO2. W 2014 roku emisja dwutlenku węgla spadła o ok. 3,19 % w porównaniu
do roku bazowego.
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Tabela 37. Inwentaryzacja zużycia energii i emisji CO2 w budynkach jednorodzinnych [Opracowanie własne
KAPE S.A. na podstawie ankietyzacji].

Rok

Zużycie energii
[MWh/rok]

Emisja CO2
[Mg CO2/rok]

2012

45 605,40

16 899,56

2013

44 995,53

16 663,38

2014

44 167,39

16 360,02

Tendencja

Zużycie energii
Tak jak w przypadku budynków komunalnych i budynków Wspólnot Mieszkaniowych, największy
udział w zużyciu energii w domach jednorodzinnych miał w latach 2012-2014 węgiel, na kolejnych
pozycjach uplasowały się gaz ziemny i energia elektryczna. Najmniejszy udział miało drewno
i biomasa.
Tabela 38. Zużycie energii w podziale na nośniki energii w budynkach jednorodzinnych w latach 2012-2014
[Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie ankietyzacji].
Zużycie energii [MWh/rok]

Nośnik

2012

2013

2014

węgiel

31 855,42

31 429,42

30 850,97

gaz ziemny

6 713,36

6 623,58

6 501,67

energia elektryczna

5 774,88
1 261,75

5 697,65
1 244,88

5 592,78
1 221,96

drewno/biomasa

Poniżej (Wykres 11) przedstawiono
jednorodzinnych w roku 2014.
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Zużycie energii w 2014 r. w budynkach
jednorodzinnych [%]
12,66%

2,77%

węgiel
gaz ziemny

14,72%

energia elektryczna
69,85%

drewno/biomasa

Wykres 11. Procentowe zużycie energii w podziale na nośniki energii w2014 r. w budynkach jednorodzinnych
na terenie Gminy Jaworze [Opracowanie własne KAPE S.A.].

Emisja dwutlenku węgla
Największy udział emisji CO2 w sektorze budynków jednorodzinnych przypada na węgiel stanowiący
ok. 64 % całkowitej emisji. Kolejnym ważnym nośnikiem energii jest tu energia elektryczna, a
najmniejsza emisja dwutlenku węgla pochodzi z gazu ziemnego.
Tabela 39. Emisja dwutlenku węgla w podziale na nośniki energii w budynkach jednorodzinnych w latach 2012-2014
[Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie ankietyzacji].

Emisja CO2 [Mg CO2/rok]

Nośnik

węgiel
gaz ziemny
energia elektryczna

2012

2013

2014

10 861,30
1 349,06
4 689,20

10 705,87
1 331,02
4 626,49

10 512,16
1 306,52
4 541,34

Udział nośników energii w emisji dwutlenku węgla (tak jak w przypadku zużycia energii) w badanym
okresie czasu miał bardzo zbliżoną wartość. Udział gazu ziemnego w latach 2012-2014 pozostał bez
zmian (8,16%), a udział węgla (ok. 63,84%) i energii elektrycznej (ok. 28,00%) zmienił się jedynie
o 0,01%.
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Emisja CO2 w 2014 r. w budynkach
jednorodzinnnych [%]
27,76%

węgiel
64,26%

gaz ziemny
energia elektryczna

7,99%

Wykres 12. Procentowy podział nośników energii wpływających na emisję CO2 w 2014 r. w budynkach
jednorodzinnych na terenie Gminy Jaworze [Opracowanie własne KAPE S.A.].

3.3.3. Usługi, handel i przemysł
W roku 2014 było na terenie Gminy Jaworze 150 budynków przynależących wyłącznie do sektora
usługowo-handlowego i do przemysłu. Po analizie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla w latach
2012-2014 w tych budynkach jest widoczna tendencja spadkowa. Tak jak w sektorze budynków
komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych w roku 2014 zużycie energii i emisja CO2 zmalały o ok.
3,15 %, w porównaniu do roku bazowego.
Tabela 40. Inwentaryzacja zużycia energii i emisji CO2 w sektorze usługowo-handlowym i przemyśle w Gminie Jaworze
[Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie ankietyzacji].

Rok

Zużycie energii
[MWh/rok]

Emisja CO2
[Mg CO2]

Uzysk z OZE
[MWh/rok]

2012

31 717,33

20 306,52

269,44

2013

31 123,18

20 034,87

269,44

2014

30 717,23

19 666,22

269,44

Tendencja

W sektorze tym pojawia się uzysk energii z odnawialnych źródeł i w związku z tym jest uniknięcie
emisji (efekt ekologiczny). Dzięki istniejącym kolektorom słonecznym (w Beskidzkim Zespole
Leczniczo-Rehabilitacyjnym, w Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu) udało się co roku
(w latach 2012-2014) wyprodukować 269,44 MWh energii co stanowiło czysty uzysk z OZE
i jednocześnie uniknięcie emisji co roku o wartości ok 218,79 Mg CO2.
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3.3.3.1. Zużycie energii w sektorze usługowo-handlowym i przemyśle
Wnioskując z poniższej tabeli widać wyraźnie, że w sektorze usługowo-handlowym i przemyśle
największy udział w zużyciu energii wynika z zużycia energii elektrycznej, na drugim miejscu jest
gaz ziemny, a na ostatnim, trzecim węgiel. Jest tu zatem zupełnie inna sytuacja niż w sektorze
użyteczności publicznej i mieszkalnictwa, gdzie węgiel dominował w tego typu zestawieniach.
Drewno i biomasa w tym sektorze nie są wykorzystywane.
Tabela 41. Zużycie energii w podziale na nośniki energii w sektorze usługowo-handlowym i przemyśle w latach
2012-2014 [Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie ankietyzacji].
Zużycie energii [MWh/rok]

Nośnik
węgiel
gaz ziemny
energia elektryczna

2012

2013

2014

2 520,02
6 973,85
22 223,46

2 486,32
6 880,59
21 926,27

2 440,56
6 753,95
21 522,72

Zużycie energii w sektorze usługowohandlowym i w przemyśle w 2014 r. [%]
7,95%
21,99%
70,07%

węgiel
gaz ziemny
energia elektryczna

Wykres 13. Procentowe zużycie energii w podziale na nośniki energii w2014 r. w budynkach sektora usługowohandlowego i w przemyśle na terenie Gminy Jaworze [Opracowanie własne KAPE S.A.].

3.3.3.2. Emisja dwutlenku węgla w sektorze usługowo-handlowym i przemyśle
Na emisję CO2 w sektorze usługowo-handlowym i przemyśle największy wpływ miało
wykorzystywanie energii elektrycznej, mniejszy udział miał węgiel, a gaz ziemny stanowił
najmniejszy procent w tym zestawieniu.
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Tabela 42. Emisja dwutlenku węgla w podziale na nośniki energii w sektorze usługowo-handlowym i przemyśle
w latach 2012-2014 [Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie ankietyzacji].
Emisja CO2 [Mg CO2/rok]

Nośnik
węgiel
gaz ziemny
energia elektryczna

2012

2013

2014

859,33
1 401,74
18 045,45

847,84
1 383,00
17 804,13

832,23
1 357,54
17 476,45

Emisja CO2 w sektorze usługowohandlowym i w przemyśle w 2014 r. [%]
4,23%

6,90%
węgiel

88,87%

gaz ziemny
energia elektryczna

Wykres 14. Procentowy podział nośników energii wpływających na emisję CO2 w 2014 r. w budynkach sektora
usługowo-handlowego i w przemyśle na terenie Gminy Jaworze [Opracowanie własne KAPE S.A.].

3.3.4. Oświetlenie
Oświetlenie na terenie Gminy Jaworze to:
 oświetlenie uliczne,
 oświetlenie parków i skwerów,
 iluminacja obiektów.
Oświetlenie uliczne składa się z 620 punktów świetlnych. Są to punkty o średniej mocy 150 W/szt.
Spośród 620 punktów świetlnych: 602 oprawy to oprawy sodowe, natomiast 18 sztuk to oprawy
rtęciowe. Właścicielem słupów oświetleniowych i punktów świetlnych jest Urząd Gminy Jaworze
i Tauron Dystrybucja S.A. Oświetlenie parków i skwerów obejmuje tereny zielone. Inwentaryzacją
zużycia energii elektrycznej w parkach i skwerach objęto: Glorietę, fontannę w parku, amfiteatr i staw
przy amfiteatrze. Dane z Boiska sportowego ORLIK posłużyły do oceny zużycia energii w kategorii
pn. iluminacja obiektów.
Instalacją oświetlenia zarządza Urząd Gminy. Na terenie Gminy Jaworze nie znajduje się
sygnalizacja świetlna. Zużycie energii oraz emisję CO2 przedstawiono w poniższej tabeli. Widać
tendencję niewielkiego spadku zużycia energii i emisji dwutlenku węgla w latach 2012-2014.
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Tabela 43. Inwentaryzacja zużycia energii i emisji CO2 w oświetleniu w Gminie Jaworze [Opracowanie własne KAPE
S.A. na podstawie danych przekazanych przez pracowników Urzędu Gminy Jaworze].
Rok

Zużycie energii
[MWh/rok]

Emisja CO2
[Mg CO2/rok]

Tendencja

2012

451,69

366,77

-

2013

390,69

317,24

2014

368,39

299,14

Zużycie energii i emisja dwutlenku węgla, która powstała w wyniku użytkowania oświetlenia
na terenie Gminy wynika z zużycia jednego nośnika energii – energii elektrycznej.
Tabela 44. Zużycie energii i emisja dwutlenku węgla wynikająca z wykorzystania oświetleniu w latach 2012-2014
[Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie ankietyzacji].

Nośnik
energia elektryczna

Zużycie energii
[MWh/rok]

Emisja CO2
[Mg CO2/rok]

2012

2013

2014

2012

2013

2014

451,69

390,69

368,39

366,77

317,24

299,14

W Gminie zaplanowano wymianę oświetlenia i przejście na oświetlenie energooszczędne. Jeszcze w
roku 2015 planowane jest wykonanie 12 punktów świetlnych, a po roku 2017 będzie realizowana
wymiana opraw świetlnych i oświetlenia LED w 6 budynkach komunalnych i 7 budynkach
użyteczności publicznej.

3.3.5. Transport
Transport na terenie Gminy Jaworze odbywa się po drogach powiatowych oraz w ramach siatki ulic
lokalnych i dojazdowych, będących drogami gminnymi. Na sektor transportu składa się transport
ogólny, publiczny, prowadzony przez podmioty prywatne oraz transport rolniczy.
Do opracowania inwentaryzacji w transporcie pozyskano dane dotyczące:
 mobilności, zużycia energii i paliw przez pojazdy, którymi zarządza Urząd Gminy Jaworze
(dane uzyskane od Urzędu Gminy Jaworze),
 mobilności, zużycia paliw przez podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska (sektor
usługo-handlowy i przemysł) na terenie Gminy (dane z ankietyzacji oraz dane uzyskane
od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wydział w Katowicach),
 liczby
pojazdów
zarejestrowanych
na
terenie
Gminy
Jaworze
(dane uzyskane od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych),
 mobilności, zużycia energii i paliw przez pojazdy prywatnych przewoźników przewozów
pasażerskich (dane z ankietyzacji - od PKS w Bielsku-Białej S.A. i od Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego „TRANSKOM” Spółka z o.o.),
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zużycia paliw przez pojazdy przewożące odpady (dane z ankietyzacji - od firmy PHU
OPERATUS Marian Krajewski),
kwoty wypłaconych dopłat do akcyzy za paliwo stosowane w pojazdach rolniczych
(dane uzyskane od Urzędu Gminy Jaworze) – transport rolniczy,
sprzedaży paliw na stacji paliw (dane z ankietyzacji - od firmy ZHU "Merkury", ul. Bielska
56, Jaworze).

Zgodnie z ogólnopolskim trendem, sektor transportu w Gminie Jaworze charakteryzuje się wzrostem
zużycia energii i emisji dwutlenku węgla. Źródłami emisji w tej grupie są procesy spalania oleju
napędowego, gazu LPG oraz benzyn. Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie dotyczące
transportu.
Tabela 45. Inwentaryzacja zużycia energii i emisji CO2 w transporcie ogólnym, publicznym, prowadzonym przez
podmioty prywatne i w rolnictwie w Gminie Jaworze [Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych
przekazanych przez pracowników Urzędu Gminy Jaworze, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i z ankietyzacji].

Rok

Zużycie
energii
[MWh/rok]

Emisja CO2
[Mg CO2/rok]

2012

28 427,96

7 234,21

2013

28 453,86

7 240,91

2014

28 628,56

7 289,04

Tendencja

Zużycie energii oraz emisja dwutlenku węgla związane z sektorem transportowym wykazują
tendencję rosnącą. W porównaniu do roku bazowego ich wielkość zwiększyła się o ponad 0,71 %
(zużycie energii) i 0,76% (emisja CO2).
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Transport ogólny, publiczny i prowadzony przez podmioty prywatne:
Tabela 46. Inwentaryzacja zużycia energii i emisji CO2 w transporcie ogólnym, publicznym i prowadzonym przez
podmioty prywatne w Gminie Jaworze [Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych przekazanych przez
pracowników Urzędu Gminy Jaworze, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego i z ankietyzacji].

Rok

Zużycie energii
[MWh/rok]

Emisja CO2
[Mg CO2/rok]

Tendencja

2012

28 267,00

7 191,72

-

2013

28 284,45

7 196,19

2014

28 462,15

7 245,08

Suma

85 013,60

21 632,99

Transport rolniczy:
Tabela 47. Inwentaryzacja zużycia energii i emisji CO2 w transporcie rolniczym w Gminie Jaworze [Opracowanie
własne KAPE S.A. na podstawie danych przekazanych przez pracowników Urzędu Gminy Jaworze].

Rok

Zużycie energii
[MWh/rok]

Emisja CO2
[Mg CO2/rok]

Tendencja

2012

160,96

42,49

-

2013

169,41

44,72

2014

166,50

43,96

Analizując udział poszczególnych paliw w całym sektorze transportu w Gminie Jaworze
przygotowano Tabelę 48 i otrzymano następujące wnioski :
 głównym nośnikiem energii wykorzystywanym przez pojazdy w latach 2012-2014 była
benzyna. Jej zużycie w 2012 r. stanowiło 57,84% całkowitego zużycia energii. Znaczny udział
miał również olej napędowy (36,89% w 2012 r.). W transporcie drogowym na terenie Gminy
Jaworze w najmniejszym stopniu wykorzystuje się gaz LPG, a energii elektrycznej nie stosuje
się w ogóle,
 na emisję dwutlenku węgla w Gminie największy wpływ miała także benzyna i olej
napędowy, stanowiły w 2012 r. następująco benzyna – 56,67%, olej napędowy – 4,71%.
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Tabela 48. Zużycie energii i emisja dwutlenku węgla w podziale na typy spalanych paliw w transporcie w Gminie
Jaworze w latach 2012-2014 [Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych przekazanych przez pracowników
Urzędu Gminy Jaworze, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
i z ankietyzacji].
Zużycie energii [MWh/rok]

Emisja CO2 [Mg CO2/rok]

Rok
benzyna

olej
napędowy

gaz

benzyna

olej
napędowy

gaz

2012

12 363,64

7 884,83

1 128,22

3 053,77

2 081,50

253,60

2013

12 845,66

7 783,27

1 150,39

3 172,83

2 054,69

258,59

2014

13 073,19

7 825,38

1 184,74

3 229,03

2 065,81

266,31

Sprzedaż paliw na terenie Gminy Jaworze na stacji paliw - ZHU "Merkury":
Do łącznego zużycia energii i emisji dwutlenku węgla w sektorze transportowym Gminy
nie włączono zużycia energii i emisji CO2 wyliczonego na podstawnie sprzedanych paliw w latach
2012-2014. Należy zaznaczyć, że nie całe paliwo zostanie spalone na terenie Gminy. Emisja będzie
w pewnym stopniu odbywała się na obszarze gmin sąsiednich.

3.4. Wyniki bazowej inwentaryzacji zużycia energii i emisji CO2
Dzięki zestawieniu bazowej inwentaryzacji możliwa będzie ocena sytuacji jak na przestrzeni lat
2012-2014 zmieniało się zużycie energii końcowej oraz emisja dwutlenku węgla do atmosfery.
Poniżej zamieszczono wykresy (15 i 16) obrazujące zmiany zużycia energii końcowej oraz emisji
dwutlenku węgla do atmosfery w badanym okresie.
Zużycie energii
Tabela 49. Łączne zużycie energii końcowej [MWh/rok] we wszystkich sektorach niezależnie od rodzaju nośnika energii
oraz od sektora [Opracowanie własne KAPE S.A.]

Zużycie energii
[MWh/rok]

2012

2013

2014

108 245,34

107 472,87

106 485,61
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Łączne zużycie energii we wszystkich sektorach
latach 2012-2014 [MWh/rok]
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Wykres 15. Łączne zużycie energii końcowej [MWh/rok] we wszystkich sektorach niezależnie od rodzaju nośnika
energii w podziale na zużycie energii w danym sektorze [Opracowanie własne KAPE S.A.]

Emisja CO2
Tabela 50. Łączna wielkość emisji dwutlenku węgla [Mg CO2/rok] we wszystkich sektorach niezależnie od rodzaju
nośnika energii oraz od sektora[Opracowanie własne KAPE S.A.]

Emisja CO2 [Mg CO2/rok]

2012

2013

2014

45 504,80

45 120,36

44 478,78
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Łączna emisja dwutlenku węgla we wszystkich sektorach w
latach 2012-2014 [Mg CO2/rok]
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Wykres 16. Łączna wielkość emisji dwutlenku węgla [Mg CO2/rok] we wszystkich sektorach niezależnie od rodzaju
nośnika energii w podziale na emisję w danym sektorze [Opracowanie własne KAPE S.A.]

Na terenie Gminy Jaworze jest spadek zużycia energii końcowej oraz emisji dwutlenku węgla
do atmosfery w latach 2013 i 2014 w porównaniu do roku bazowego – 2012.
Badając tendencję zmian zużycia energii i tendencję zmian emisji CO2 wywołaną przez poszczególne
nośniki energii można ustalić tendencję roczną zużycia energii końcowej oraz emisji dwutlenku
węgla. Tendencję zmian przedstawiono na wykresach (17 i 18).
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Tendencja zmian zużycia energii względem
roku bazowego 2012 [%]
2012

2013

2014
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Wykres 17. Tendencja zmian zużycia energii końcowej [MWh/rok] w odniesieniu do roku bazowego 2012
[Opracowanie własne KAPE S.A.]

Tendencja zmian emisji CO2 względem
roku bazowego 2012 [%]
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Wykres 18. Tendencja zmian emisji CO2/rok [Mg CO2/rok] w odniesieniu do roku bazowego 2012. [Opracowanie
własne KAPE S.A.]
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Powyższe wykresy wskazują, że do roku 2014 następował wzrost zużycia następujących nośników
energii w stosunku do roku 2012:
 o 5,7% w przypadku gazu ziemnego,
 o ok. 3,3% w przypadku paliw transportowych.
W przypadku węgla, energii elektrycznej i drewna/biomasy do roku 2013 ujawnia się tendencja
spadkowa (o niecały 1%). Do roku 2014 spadek zużycia tych nośników energii osiąga już poziom
niższy względem roku bazowego:
 o ok. 2,9% w przypadku energii elektrycznej,
 o 3,2% w przypadku drewna/biomasy,
 o 3,9% w przypadku węgla.
Emisja dwutlenku węgla wzrastała liniowo do 2014 r. w przypadku:
 paliw transportowych o 3,2%,
 gazu ziemnego o 1,8%.
Do roku 2013 zauważalny jest łagodniejszy spadek emisji wywołany użytkowaniem węgla i energii
elektrycznej (spadek o 1,1-1,2%).
W latach 2013-2014 jest już silniejsza tendencja spadkowa emisji dwutlenku wywołanej
wykorzystaniem tych nośników energii, na poziomie:
 spadku do 2,9% względem roku bazowego w przypadku energii elektrycznej,
 spadku do 3,9% w przypadku węgla.
Zużycie energii końcowej i emisja dwutlenku węgla z paliw transportowych zachowuje tendencję
malejącą na przestrzeni lat 2012 – 2014.
W związku z inwentaryzacją zużycia energii w latach 2012-2014 (inwentaryzacja względem roku
bazowego BEI) założono szacunkowy rozwój gospodarczy Gminy, bez działań na rzecz ograniczenia
emisji (Business as Usual –BaU) i wyznaczono szacunkową prognozowaną emisję w 2020 r. Na
podstawie prognozy zaplanowano działania zapewniające osiągnięcie poziomu docelowego emisji w
2020 r.
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Prognoza zużycia energii w latach 2012-2020 [%]
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Wykres 19. Prognoza zużycia energii [%] względem roku bazowego – zużycie energii w latach 2012-2014 oraz
szacunki dla lat 2015-2020 [Opracowanie własne KAPE S.A.]
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Wykres 20. Prognoza emisji dwutlenku węgla [%] względem roku bazowego – emisja w latach 2012-2014 oraz
szacunki dla lat 2015-2020 [Opracowanie własne KAPE S.A.]

W prognozie przyjęto maksymalną granicę błędu oszacowania na poziomie bezwzględnych 10%,
gdyż wartościom mieszczącym się w tej granicy trudno przypisać trwały trend. Analizując dwa
powyższe wykresy można oszacować, iż w roku 2020 przy rozwoju gospodarczym Gminy Jaworze i
braku działań na rzecz ograniczenia zużycia energii i emisji CO2, zużycie energii zostałoby
zredukowane o ok. 6,5%, a redukcja emisji dwutlenku węgla wyniosłaby ok 9%. Prognozowana
tendencja zużycia energii na terenie Gminy Jaworze jest malejąca. Ponadto różnica zużycia energii
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pomiędzy rokiem 2012, a 2020 wynosi 6,5 % (czyli redukcja do wartości 101 209,39,46 MWh/rok)
tj. mieści się w granicach błędu oszacowania. Z tego względu jako wartość prognozowaną według
scenariusza Business-as-Usual (BAU) przyjęto wartość z roku bazowego tj. 2012 (108
245,34MWh/rok). Również w przypadku emisji CO2 prognozowana tendencja jest malejąca, zaś
różnica pomiędzy rokiem bazowym, a prognozowanym nie przekracza granicy błędu (9 %), czyli
redukcja do wartości 41 409,37 MgCO2/rok. Biorąc pod uwagę powyższe, jako wartość
prognozowaną emisji również przyjęto wielkość z roku bazowego – 45 504,80 MgCO2/rok.
Ze względu na możliwość odwrócenia się tendencji, ze względu m.in. na prognozowany wzrost
ludności i wzrost gospodarczy w Gminie Jaworze, postanowiono przyjąć, iż Gmina rozwija się z
zeroenergetycznym wzrostem zużycia energii końcowej.
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4. Działania dla osiągnięcia celów gospodarki niskoemisyjnej
W latach 2012-2014 w Gminie Jaworze przeprowadzono następujące działania z zakresu
ograniczenia zużycia energii finalnej oraz redukcji emisji dwutlenku węgla:







termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 łącznie z Publicznym Przedszkolem nr 1 im.
Marii Dąbrowskiej,
wymiana źródeł ciepła, modernizacja systemu grzewczego, wymiana stolarki okiennej,
docieplenie ścian zewnętrznych, dachu/stropodachu w budynkach jednorodzinnych,
instalacja urządzeń korzystających z odnawialnych źródeł energii w sektorze usługowo
handlowym,
wymiana punktów świetlnych,
przebudowa sieci kanalizacji,
rozbudowa sieci ścieżek rowerowych.

Działania dla osiągnięcia celów gospodarki niskoemisyjnej obejmują lata 2012-2020. Poniżej
przedstawiono działania planowa do realizacji w latach 2014-2020. Są to przedsięwzięcia przypisane
do poszczególnych sektorów gospodarki. PGN dla Gminy Jaworze będzie wdrażany zgodnie
z klasyfikacją inwestycji tj. krótko-, średnio-, oraz długoterminowe.

4.1. Długoterminowa strategia i zobowiązania
Długoterminowa strategia Gminy Jaworze uwzględnia zapisy określone w ramach tzw. pakietu
klimatyczno-energetycznego UE, a poprzez realizację planowanych przedsięwzięć przyczynia się do
osiągnięcia celów zawartych w ww. pakiecie. W ich skład wchodzą następujące zobowiązania:
• Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20 % w porównaniu z poziomem z roku 1990,
• Zwiększenie do 20 % udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii, dla Polski – 15%,
• Zmniejszenie zużycia energii finalnej o 20% co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie
efektywności energetycznej.

4.2. Działania inwestycyjne
Planuje się zrealizować następujące działania inwestycyjne:
• Krótkoterminowe działania obejmują lata 2015 – 2017,
• Średnioterminowe i długoterminowe działania obejmują lata 2018 – 2020.
Decyzja dotycząca ostatecznego wykonania zadań będzie podejmowana w zależności
od uwarunkowań technicznych, organizacyjnych oraz możliwości pozyskania środków
zewnętrznych i wewnętrznych na ich realizację. Pierwszeństwo mają przedsięwzięcia wpisane
do WPF[35]. Przedsięwzięcia zaplanowane w PGN nie będą realizowane na terenach podlegających
ochronie prawnej oraz nie będą naruszać warunków ochrony obszarów Natura 2000.
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4.2.1. Działania krótkoterminowe (2015-2017)
Niniejszy rozdział zawiera zestawienie działań jakie zostaną podjęte na terenie Gminy Jaworze w ramach PGN w latach 2015-2017. Inwestycje
będą przeprowadzone w obszarze obiektów należących do Gminy (Tabela 51). Działania krótkoterminowe zostały wpisane do Wieloletniej
Prognozy Finansowej [35].
Jednostka koordynująca działania krótko-, średnio- i długoterminowe to podmiot odpowiedzialny za realizację tych działań.
Tabela 51. Działania krótkoterminowe w obszarze jednostek należących do Gminy Jaworze [Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych od pracowników Urzędu
Gminy Jaworze]

Lp.

Działanie

1

Budowa nowego
budynku o lepszej
niż wymagana
obecnym prawem
charakterystyce
energetycznej –
budowa budynku
socjalnego

2

Budowa nowego
budynku o lepszej
niż wymagana
obecnym prawem
charakterystyce
energetycznej –
budowa hali
pełnowymiarowej

Nazwa budynku

Szczegóły

Jednostka
koordynująca

Efekt
energe
tyczny
[MWh/
rok]

Budynek w fazie projektowej, ul. Zdrojowa

Budynek będzie wybudowany
z zastosowaniem nowoczesnej
technologii. Planuje się fotowoltaikę,
żarówki energooszczędne oraz
ogrzewanie gazowe. Budynek
wykonany zostanie z nowoczesnych
materiałów. Powierzchnia rzutu
poziomego wynosi 390 m2.

Urząd Gminy
Jaworze

10

3

0

530 000

Budynek w fazie projektowej, ul. Wapienicka

Budynek będzie wybudowany
z zastosowaniem nowoczesnej
technologii. Planuje się fotowoltaikę,
żarówki energooszczędne oraz
ogrzewanie gazowe. Budynek
wykonany zostanie z nowoczesnych
materiałów. Powierzchnia rzutu
poziomego wynosi 1 323 m2.

Urząd Gminy
Jaworze

36

9

0

6 509 495

46

12

0

7 039 495

SUMA
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Efekt
ekologiczny
/ Uniknięcie
emisji [Mg
CO2/rok]

Uzysk
energii
z OZE
[MWh/rok
]

Planowane
nakłady
finansowe
[zł]

103

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze

Wymienione w Tabeli 51. działania krótkoterminowe osiągają łącznie:
Efekt energetyczny
(redukcja zużycia
energii)

• 46 MWh/rok

Efekt ekologiczny

• 12 MgCO2/rok

Uzysk energii z OZE
Łączny koszt realizacji
inwestycji

• 0 MWh/rok
• 7 039 495 zł

Możliwe źródła finansowania dla przedsięwzięć krótkoterminowych (1. i 2.):
Budowa nowych budynków o lepszej niż wymagana obecnym prawem charakterystyce energetycznej
– budowa budynku socjalnego i hali sportowej- środki własne, NFOŚiGW.
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4.2.2. Działania średnio-, długoterminowe (2018-2020)
Rozdział ten zawiera działania jakie zostaną podjęte na terenie Gminy Jaworze do roku 2020. Inwestycje podzielone zostały na dwie grupy:
działania w obszarze obiektów należących do Gminy oraz działania realizowane przez jednostki zewnętrzne (mieszkańcy Gminy i podmioty sektora
usługowo-handlowego i przemysłu oraz Starostwo Powiatowe Powiatu Bielskiego w Bielsku-Białej).
Tabela 52. Działania średnioterminowe i długoterminowe w obszarze użyteczności publicznej Gminy Jaworze. [Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych od
pracowników Urzędu Gminy Jaworze]

Lp.

1

2

3

Działanie

Kompleksowa
termomodernizacja
komunalnych budynków
mieszkalnych

Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych poprzez
przebudowę budynku wraz
z zagospodarowaniem
przyległego otoczenia

Kompleksowa
termomodernizacja
budynków użyteczności
publicznej

Efekt
Uzysk
Efekt
ekologiczny / energii z
energetyczny Uniknięcie
OZE
[MWh/rok]
emisji [Mg [MWh/ro
CO2/rok]
k]

Planowane
nakłady
finansowe [zł]

Nazwa budynku

Szczegóły

Jednostka
koordynująca

Budynek nr 111 przy ul. Zdrojowej,
budynek mieszkalno-usługowy
Budynek nr 117 przy
ul. Wapienickiej, budynek
mieszkalny

Modernizacja 3 budynków z
lokalami komunalnymi oraz
socjalnymi na terenie Gminy
Jaworze stanowiącymi własność
Gminy. Docieplenie ścian,
docieplenie dachu, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiana kotłów z węglowych na
gazowe. Budynki o łącznej
powierzchni 1 357,81 m2

Urząd Gminy
Jaworze

9

1

-

4 500 000

Budynek nr 30 przy ul. Zdrojowej,
Rewitalizacja (w tym
budynek mieszkalny zostanie
kompleksowa termomodernizacja).
zamieniony na budynek użyteczności
W budynku powstanie Centrum
publicznej
Usług Społecznościowych.

Urząd Gminy
Jaworze

34

5

-

3 300 000

Modernizacja 2 budynków
użyteczności publicznej na terenie
Gminy Jaworze. Docieplenie
ścian, docieplenie dachu, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiana kotłów z węglowych na
gazowe. Budynki o łącznej
powierzchni użytkowej 763 m2.

Urząd Gminy
Jaworze

78

11

-

3 000 000

Budynek nr 317 przy
ul. Wapienickiej, budynek
mieszkalno-usługowy

Budynek nr 82 przy ul. Zdrojowej,
Urząd Gminy Jaworze i Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
Budynek nr 85 przy ul. Zdrojowej,
Budynek usługowy - Urząd Gminy
Jaworze
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Lp.

4

Działanie

Kompleksowa
termomodernizacja budynku
użyteczności publicznej

5

6

Wymiana punktów
świetlnych w oświetleniu
wewnętrznym
i zewnętrznym na bardziej
energooszczędne
w obiektach użyteczności
publicznej

Planowane
nakłady
finansowe [zł]

Nazwa budynku

Szczegóły

Jednostka
koordynująca

Budynek Samodzielnego Gminnego
ZOZ Jaworze, ul. Lecznicza 272

Modernizacja budynku
użyteczności publicznej. Poprawa
efektywności energetycznej
w budynku użyteczności
publicznej. Ocieplenie ścian
i stropodachu, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej, wymiana
źródła ciepła i modernizacja
instalacji centralnego ogrzewania

Urząd Gminy
Jaworze

24

3

-

1 500 000

Wymiana punktów świetlnych
w oświetleniu wewnętrznym
na bardziej energooszczędne komunalne budynki mieszkalne.
Łącznie 5 budynków. Wymiana
oświetlenia i przejście
na oświetlenie energooszczędne.
Wymiana żarówek na LED,
wymiana lamp. Wymiana łącznie
200 punktów świetlnych.

Urząd Gminy
Jaworze

402

327

-

200 000

Wymiana punktów świetlnych
w oświetleniu wewnętrznym
na bardziej energooszczędne budynki użyteczności publicznej.
Łącznie 9 obiektów. Wymiana
oświetlenia i przejście
na oświetlenie energooszczędne.
Wymiana żarówek na LED,
wymiana lamp. Wymiana łącznie
295 punktów świetlnych.

Urząd Gminy
Jaworze

208

169

-

350 000

Budynek nr 30 przy ul. Zdrojowej ,
budynek komunalny
Wymiana punktów
świetlnych w oświetleniu
wewnętrznym na bardziej
energooszczędne
w komunalnych budynkach
mieszkalnych

Efekt
Uzysk
Efekt
ekologiczny / energii z
energetyczny Uniknięcie
OZE
[MWh/rok]
emisji [Mg [MWh/ro
CO2/rok]
k]

Budynek nr 40 przy ul. Zdrojowej,
budynek komunalny
Budynek nr 111 przy ul. Zdrojowej,
budynek komunalny
Budynek nr 117 przy ul.
Wapienickiej, budynek komunalny
Bud. 317 przy ul. Wapienickiej,
budynek komunalny
Amfiteatr przy ul. Wapienickiej
Kompleks sportowy przy ul.
Koralowej
Boisko ORLIK przy
ul. Wapienickiej 10, kompleks
z polem do gry w koszykówkę,
siatkówkę, piłkę nożną, budynek
socjalny i szatnia.
Muzeum Fauny i Flory przy
ul. Wapienickiej, wymiana
oświetlenia w toaletach
i pomieszczeniu gospodarczym.
Budynek nr 82 przy ul. Zdrojowej,
Urząd Gminy
Budynek nr 85 przy ul. Zdrojowej,
Budynek usługowy
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Lp.

Działanie

7

Zastosowanie odnawialnych
źródeł energii
w komunalnych budynkach
mieszkalnych

8

Zastosowanie odnawialnych
źródeł energii w budynkach
użyteczności publicznej

9

Zastosowanie odnawialnych
źródeł energii w budynkach
usługowo-handlowych

Nazwa budynku

Budynek nr 97 przy ul. Szkolnej
Obiekt sportowy przy Szkole
Podstawowej Nr 1
Park rekreacyjno-wypoczynkowy
przy ul. Słonecznej
Budynek nr 111 przy ul. Zdrojowej,
budynek komunalny
Budynek nr 117 przy
ul. Wapienickiej, budynek
komunalny
Budynek nr 317 przy
ul. Wapienickiej, budynek
komunalny
Budynek nr 82 przy ul. Zdrojowej,
Urząd Gminy Jaworze
Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1
łącznie z Publicznym Przedszkolem
Nr 1
Budynek Gimnazjum Nr 1 im. gen.
broni St. Maczka
Amfiteatr przy ul. Wapienickiej
Kompleks sportowy przy
ul. Koralowej
Budynek Przedszkola
Samorządowego Nr 2
Budynek Samodzielnego Gminnego
ZOZ Jaworze, ul. Lecznicza 272
Beskidzki Zespół LeczniczoRehabilitacyjny, Szpital Opieki
Długoterminowej w Jaworzu Oddział dla Dorosłych.
Beskidzki Zespół LeczniczoRehabilitacyjny, Szpital Opieki
Długoterminowej w Jaworzu Oddział dla Dzieci i Młodzieży.
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Efekt
Uzysk
Efekt
ekologiczny / energii z
energetyczny Uniknięcie
OZE
[MWh/rok]
emisji [Mg [MWh/ro
CO2/rok]
k]

Planowane
nakłady
finansowe [zł]

Szczegóły

Jednostka
koordynująca

Zastosowanie fotowoltaiki
w 3 budynkach mieszkalnych
stanowiących własność Gminy
Jaworze, Montaż urządzeń
fotowoltaicznych

Urząd Gminy
Jaworze

-

3

4

1 000 000

Zastosowanie fotowoltaiki
w 7 budynkach użyteczności
publicznej stanowiących własność
Gminy Jaworze, Montaż urządzeń
fotowoltaicznych

Urząd Gminy
Jaworze

-

7

9

1 350 000

-

1

1

BD

Zastosowanie fotowoltaiki
w budynkach usługowych

Jednostka
zewnętrzna jednostka sektora
usługowohandlowego
i przemysłu

-

1

1

BD
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Lp.

Działanie

10

Program termomodernizacji
budynków jednorodzinnych
z zastosowaniem
odnawialnych źródeł energii

Budynki jednorodzinne

11

Program poprawy
efektywności energetycznej
w podmiotach usługowohandlowych i w przemyśle

Sektor usługowo-handlowy
i przemysł

12

Rozwój niskoemisyjnego
transportu publicznego
Powiatu Bielskiego - zakup
taboru autobusowego

Autobusy

13

Rozwój niskoemisyjnego
transportu publicznego
Powiatu Bielskiego System Informacji
Pasażerskiej

Nazwa budynku

System Informacji Pasażerskiej

SUMA
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Szczegóły

Jednostka
koordynująca

Termomodernizacja budynków
i/lub zastosowanie fotowoltaiki
Jednostki
i/lub zastosowanie kolektorów
zewnętrzne słonecznych w budynkach
Mieszkańcy
jednorodzinnych
Redukcja zużycia energii
Jednostki
elektrycznej o 5%, wymiana
zewnętrzne urządzeń na bardziej efektywne
jednostki sektora
energetycznie, zastosowanie
usługowourządzeń zmniejszających zużycie
handlowego
energii w oświetleniu
i przemysłu
Zakup 18 szt. nowych,
niskoemisyjnych środków
Starostwo
transportu – autobusów , które
Powiatowe
zostaną przeznaczone dla
Powiatu
podmiotu wewnętrznego jakim jest
Bielskiego
PKS w Bielsku-Białej SA.
Zakup i wdrożenie Systemu
Informacji Pasażerskiej
funkcjonującego na terenie
Powiatu Bielskiego

Starostwo
Powiatowe
Powiatu
Bielskiego

Efekt
Uzysk
Efekt
ekologiczny / energii z
energetyczny Uniknięcie
OZE
[MWh/rok]
emisji [Mg [MWh/ro
CO2/rok]
k]

Planowane
nakłady
finansowe [zł]

2 193

810

337

BD

1 577

1 281

-

BD

606

160

-

19 764 706

BD

BD

-

68 23 530

5 131

2 779

352

30 164 706
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Wymienione na stronach nr 95-98 działania średnio- i długoterminowe (Tabela 52.) osiągają łącznie:
Efekt energetyczny
(redukcja zużycia
energii)

• 5 131 MWh/rok

Efekt ekologiczny

• 2 779 MgCO2/rok

Uzysk energii z OZE
Łączny koszt realizacji
inwestycji

• 352 MWh/rok
• 30 164 706 zł

Możliwe źródła finansowania dla przedsięwzięć średnio- i długoterminowych:
1. Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych, rewitalizacja
obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku wraz z zagospodarowaniem
przyległego otoczenia, kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej środki własne, NFOŚiGW, WFOŚiGW, RPO WSL 2014-2020, POIiŚ 2014-2020 oraz BGK
(w przypadku termomodernizacji),
2. Wymiana punktów świetlnych w oświetleniu wewnętrznym na bardziej energooszczędne
w komunalnych budynkach mieszkalnych, wymiana punktów świetlnych w oświetleniu
wewnętrznym i zewnętrznym na bardziej energooszczędne w obiektach użyteczności
publicznej - WFOŚiGW, RPO WSL 2014-2020,
3. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w komunalnych budynkach mieszkalnych,
zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej, zastosowanie
odnawialnych źródeł energii w budynkach usługowo-handlowych i przemyśle - środki własne,
NFOŚiGW, WFOŚiGW, RPO WSL 2014-2020, POIiŚ 2014-2020,
4. Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych z zastosowaniem odnawialnych
źródeł energii - środki własne, NFOŚiGW, WFOŚiGW, RPO WSL 2014-2020, POIiŚ 20142020 oraz BGK (w przypadku termomodernizacji),
5. Program poprawy efektywności energetycznej w budynkach usługowo-handlowych
i w przemyśle - POIiŚ 2014-2020, NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz RPO WSL 2014-2020,
6. Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego Powiatu Bielskiego - zakup taboru
autobusowego, System Informacji Pasażerskiej - środki własne oraz RPO WSL 2014-2020.

4.2.3. Działania nieinwestycyjne
Realizacji przedsięwzięć (Tabela 51 i 52) towarzyszyły będą akcje informacyjno-edukacyjne
(opisane w Tabeli 54), które wpłyną na zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, a tym
samym przyczynią się do wymiernych efektów zużycia energii oraz zmniejszenia emisji CO2.
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Tabela 53. Planowane działania nieinwestycyjne w Gminie Jaworze. [Opracowanie własne KAPE S.A.]
Jednostka
koordynująca

Zadanie
Monitoring zużycia energii oraz wody we wszystkich obiektach
użyteczności publicznej.
Wprowadzenie zielonych zamówień publicznych.

Urząd Gminy
Jaworze

Kampanie edukacyjne dla szkół i mieszkańców dotyczące efektywności
energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej i odnawialnych źródeł energii
oraz energooszczędności w domu i w miejscu pracy oraz
niskoemisyjnych środków transportu (rowery, komunikacja zbiorowa),
szkolenia eco-driving.
Publikacje upowszechniające efektywność energetyczną.

Działania nieinwestycyjne (Tabela 53) osiągają łącznie:
Efekt energetyczny
(redukcja zużycia
energii)

• 479 MWh/rok

Efekt ekologiczny

• 154 MgCO2/rok

Uzysk energii z OZE
Łączny koszt realizacji
inwestycji

• 0 MWh/rok
• 0 zł

Możliwe źródła finansowania dla działań nieinwestycyjnych - środki własne, POIiŚ 2014-2020,
NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz RPO WSL 2014-2020.
Władze Gminy nie planują działań nieinwestycyjnych w zakresie planowania przestrzennego. Lecz
cele, kierunki i priorytety rozwoju przestrzennego (opisane w rozdziale 1.3.1. na stronie 14 i 15),
realizowane przez Gminę Jaworze, są zgodne z tematyką gospodarki niskoemisyjnej.

4.2.4. Podsumowanie
Analizując łączne dane dotyczące planowanych w latach 2015-2020 inwestycji i działań, uzyskano
następujące łączne wyniki dla efektu energetycznego, ekologicznego, uzysku energii z odnawialnych
źródeł energii i łączny koszt inwestycji:
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Efekt energetyczny
(redukcja zużycia
energii)

• 5 678 MWh/rok

Efekt ekologiczny

• 2 945 MgCO2/rok

Uzysk energii z OZE
Łączny koszt realizacji
inwestycji

• 352 MWh/rok
• 37 204 201 zł

W wyniku realizacji działań zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze
osiągnięty zostanie efekt energetyczny równy 5 678 MWh/rok w okresie do 2020 - zużycie energii
na obszarze Gminy zmaleje o 5,3% (względem zużycia energii w roku bazowym 2012).
Efekt ekologiczny przeprowadzonych działań wyniesie 2 945 MgCO2/rok. Emisja dwutlenku węgla
na obszarze Gminy zostanie zredukowana o 6,5% (względem redukcji emisji w roku bazowym 2012).
Uzysk energii z planowanych instalacji odnawialnych źródeł energii wyniesie 352 MWh/rok. Uzysk
wzrośnie o 0,3% względem produkowanej energii z OZE w roku 2012.
Analizując planowane inwestycje uwzględnione w PGN dla Gminy Jaworze, wyraźnie widać
kontynuację obranych kierunków działań zapisanych w Planie Działań na Rzecz Zrównoważonej
Energii (SEAP) dla Gminy Jaworze oraz w „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Jaworze na lata 2013-2028”. Działania dla
osiągnięcia celów gospodarki niskoemisyjnej (opisane w Rozdziale 4.) podkreślają istotność czterech
kierunków: likwidacji lub modernizacji kotłów węglowych, wzrostu wykorzystania gazu jako
głównego nośnika energii, wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii oraz optymalizacji zużycia
energii elektrycznej.
Mając na uwadze pojawiające się w latach 2015-2020 nowe możliwości finansowania inwestycji
w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, redukcji zużycia energii, zwiększania udziału energii
pochodzącej z odnawialnych źródeł energii oraz redukcji zanieczyszczeń do powietrza, możliwy
będzie udział podmiotów z terenu Gminy w tych programach dofinansowania i w efekcie większa
redukcja emisji.
Działania wymienione w Rozdziałach 4.2.1.-4.2.3. to działania niskoemisyjne i efektywnie
wykorzystujące zasoby (w tym poprawa efektywności energetycznej, wykorzystanie OZE), które
także uwzględniają obszary, których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń
zanieczyszczeń w powietrzu (w ramach termomodernizacji wymiana źródeł ciepła - niskosprawnych
kotłów opalanych paliwami stałymi niskiej jakości na wysokosprawne kotły opalane
niskoemisyjnymi paliwami, zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczenie
strat ciepła – termomodernizacja budynków, rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego,
zastosowanie odnawialnych źródeł energii, edukacja i kształtowanie właściwych zachowań
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społecznych poprzez propagowanie konieczności oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej,
promocja odnawialnych źródeł energii).

5. Sposób monitorowania i raportowania efektów realizacji celów projektu
Bardzo istotnym etapem wdrażania PGN będzie monitoring osiąganych efektów. Za monitoring
realizacji Planu odpowiedzialna będzie jednostka koordynująca, a do jej zadań będzie należało
zbieranie takich danych jak:
• terminy realizacji planowanych zadań wraz z postępem prac,
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•
•
•
•

poniesione koszty na realizację zadań,
osiągnięte rezultaty działań tj. efekty zużycia energii i redukcji emisji,
utrudnienia w realizacji zadań,
ocena skuteczności działań tj. stopień zrealizowanych założeń Planu.

Zaleca się wykonywanie okresowych (np. w cyklach rocznych) raportów kontrolnych z
implementacji Planu, gdzie dokonywana będzie aktualizacja inwentaryzacji emisji. W celu
poprawnego wykonania raportowania niezbędne będzie zgromadzenie danych wejściowych i
porównanie ich z wynikami inwentaryzacji emisji w roku bazowym tj. 2012, aby dokonać aktualizacji
inwentaryzacji emisji.
W celu aktualizacji inwentaryzacji konieczna będzie współpraca z podmiotami funkcjonującymi na
terenie Gminy Jaworze, w tym m.in. z:
• zarządcami nieruchomości, Wspólnot, Spółdzielni Mieszkaniowych,
• przedsiębiorstwami energetycznymi, dostawcami energii,
• przedsiębiorcami komunikacyjnymi.
Wskazany jest rozwój monitoringu zużycia energii oraz paliw w obiektach, które bezpośrednio
podlegają zarządzaniu przez Urząd Gminy Jaworze.
Zastosowanie wskaźników monitorowania postanowień Planu umożliwi ocenę efektów realizacji
PGN (ocenę postępów we wdrażaniu PGN). Istotne jest, aby odnosiły się one do stanu zużycia energii
i emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy. Efektywność wdrożonych postanowień Planu
powinna być odnoszona do przyjętego roku bazowego. Rok ten stanowi punkt odniesienia, w
stosunku do którego na przestrzeni lat ograniczone mają być: wielkość emisji CO2 i zużycie energii
finalnej oraz zwiększone wykorzystanie źródeł odnawialnych w produkcji energii.
Wyniki realizacji działań należy rozpatrywać w kontekście lokalnych warunków inwestycyjnych i
nieinwestycyjnych, które będą mieć wpływ na ich postępy w okresie objętym monitoringiem. PGN
zakłada, iż każdy z przyjętych mierników powinien osiągać w czasie odpowiedni trend: rosnący lub
malejący. W przypadku, gdy tendencja wynikowa miernika osiągać zacznie trend przeciwny niż
zakładany, oznaczać to będzie, iż należy ponownie przeanalizować realizację działań oraz
zachodzące uwarunkowania, które mają wpływ na zaistnienie takiego trendu. Na podstawie tak
przeprowadzonej analizy, jeżeli okaże się to konieczne, należy podjąć działania korygujące.
Monitorowanie realizacji celów i zadań wykonywane jest za pomocą wskaźników monitorowania.
Główne wskaźniki monitorowania realizacji PGN odnoszą się do celu strategicznego i celów
szczegółowych. Dla poszczególnych zadań zostały ustalone szczegółowe wskaźniki monitorowania,
w celu umożliwienia skutecznego monitorowania stopnia realizacji Planu. Ponadto w ramach
procedury sporządzania budżetu Gminy Jaworze w kolejnych latach, corocznie będzie weryfikowany
budżet na realizację zadań przewidzianych w PGN, wraz z aktualizacją WPF.
Raport kontrolny w ramach prowadzonego monitoringu będzie sporządzany na potrzeby wewnętrznej
sprawozdawczości z realizacji PGN. Minimalna częstotliwość sporządzania raportów to okres
dwuletni (licząc od terminu uzyskania pozytywnej opinii dla PGN NFOŚiGW) Zakres raportu
obejmować będzie: analizę stanu realizacji przedsięwzięć/zadań oraz osiągnięte rezultaty w zakresie
redukcji emisji oraz zużycia energii. W celu poprawnego wykonania raportowania niezbędne będzie
zgromadzenie danych wejściowych zarówno dotyczących obiektów gminnych jak i wszystkich
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innych znajdujących się na terenie Gminy. W związku z powyższym, konieczna będzie ścisła
współpraca jednostki koordynującej z podmiotami funkcjonującymi na terenie Gminy Jaworze.
Ponadto co cztery lata lub w przypadku gdy z raport kontrolny wykaże iż, wyznaczone cele redukcji
emisji oraz zużycia energii nie są osiągane (na zasadzie ewaluacji osiąganych celów i ew.
wprowadzania zmian w planie), sporządzany będzie raport inwetaryzacyjny, który zawierać będzie:
a) cele strategiczne i szczegółowe – przywołanie celów, aktualny stan realizacji celów (na podstawie
wskaźników monitorowania);
b) opis stanu realizacji PGN;
c) wyniki inwentaryzacji emisji – podsumowanie aktualnej inwentaryzacji emisji i porównanie jej
z inwentaryzacją bazową;
d) ocena realizacji oraz działania korygujące;
e) stan realizacji działań – zestawienie aktualnie osiąganych rezultatów działań określonych na
podstawie wskaźników monitorowania;
f) określenie przyczyn nie osiągania założonych celów redukcji emisji oraz zużycia energii i
propozycje działań naprawczych; - opcjonalnie.
Poniżej przedstawiono proponowane wskaźniki monitorowania oraz przewidywane trendy zmian w
czasie poszczególnych mierników.

5.1. Obiekty użyteczności publicznej
Poniżej zamieszczone zostały proponowane wskaźniki monitorowania sektora użyteczności
publicznej (Tabela 54). Konieczne jest przeprowadzanie monitoringu w budynkach użyteczności
publicznej należących do Gminy w tym m.in. w placówkach oświatowych, jednostkach
organizacyjnych Gminy czy też podmiotach kościelnych.

Tabela 54. Wskaźniki monitoringu proponowane dla budynków użyteczności publicznej [Opracowanie własne KAPE
S.A.]
Wskaźnik

Jednostka

Zużycie energii, ciepła oraz
paliw gazowych w budynkach
użyteczności publicznej

MWh/rok

Emisja CO2

MgCO2/rok
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Wskaźnik

Jednostka

Ilość energii uzyskanej z
odnawialnych źródeł

MWh/rok

Trend zmiany wskaźnika

Przewiduje się malejący trend zużycia energii oraz emisji CO2 z sektora użyteczności publicznej
w wyniku przeprowadzenia licznych termomodernizacji w niniejszych budynkach. Planowane
instalacje kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych pozwolą na zwiększenie udziału
odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii, stąd planowany jest rosnący trend
wskaźników dotyczących OZE.

5.2. Obiekty mieszkalne
W ramach sektora mieszkalnego (dla budynków komunalnych, budynków Wspólnot
Mieszkaniowych i domów jednorodzinnych) przewidziano monitoring zużycia nośników energii oraz
ilości OZE (Tabela 55). Do określenia zużycia energii można wykorzystać dane od dystrybutorów
oraz dane udostępniane przez GUS. Do monitoringu można wykorzystać informacje/zgłoszenia
przeprowadzanych przez mieszkańców działań termomodernizacyjnych, wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii oraz wymiany źródeł ciepła.
Tabela 55. Wskaźniki monitoringu proponowane dla budynków mieszkalnych [Opracowanie własne KAPE S.A.]
Wskaźnik
Zużycie energii elektrycznej
oraz paliw gazowych,
emisja CO2
Liczba, moc oraz powierzchnia
instalacji wykorzystujących
odnawialne źródła energii

Jednostka

Trend zmiany wskaźnika

MWh/rok
MgCO2/rok
szt.
kW
m2

Zakłada się malejącą tendencję zużycia energii oraz emisji, ze względu na zmniejszenie
zapotrzebowania w wyniku przeprowadzonych termomodernizacji. Natomiast udział odnawialnych
źródeł energii powinien wzrastać ze względu na rosnące zainteresowanie mieszkańców oraz dotacje
na wykonanie instalacji OZE.

5.3. Usługi
Monitoring jednostek sektora usługowo-handlowego i przemysłu powinien wpłynąć na ograniczanie:
zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych, a także redukcję emisji dwutlenku węgla na terenie
Gminy.
Analizowana być powinna liczba energooszczędnych budynków usługowych oddanych do użytku po
2014 roku; roczne zużycie energii elektrycznej i ciepła; liczba przedsiębiorstw, które uzyskały
dofinansowanie z WFOŚiGW na działania związane z ograniczeniem zużycia energii, emisji
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oraz wykorzystaniem OZE po 2014 roku; kwota zadań inwestycyjnych, które uzyskały
dofinansowanie na działania z WFOŚiGW związane z ograniczeniem zużycia energii, emisji
oraz wykorzystaniem OZE po 2014 roku; liczba przedsiębiorstw, które uzyskały dofinansowanie
z RPO WSL na działania związane z ograniczeniem zużycia energii, emisji oraz wykorzystaniem
OZE po 2014 roku; kwota zadań inwestycyjnych, które uzyskały dofinansowanie z RPO WSL
na działania związane z ograniczeniem zużycia energii, emisji oraz wykorzystaniem OZE
po 2014 roku.
Bardzo istotny będzie monitoring liczby, mocy oraz powierzchnia instalacji wykorzystujących
odnawialne źródła energii zainstalowanych na obiektach sektora usługowo-handlowego i przemysłu.
Tabela 56. Wskaźniki monitoringu proponowane dla budynków sektora usługowo-handlowego i dla przemysłu
[Opracowanie własne KAPE S.A.]

Wskaźnik

Jednostka

Zużycie energii elektrycznej oraz
paliw gazowych,
emisja CO2
Liczba, moc oraz powierzchnia
instalacji wykorzystujących
odnawialne źródła energii

Trend zmiany wskaźnika

MWh/rok
MgCO2/rok
szt.
kW
m2

5.4. Oświetlenie i transport
W Tabeli 57. przedstawione zostały wskaźniki do monitoringu dwóch sektorów: transportowego
i oświetleniowego. Dane do monitoringu transportu mogą zostać pozyskane od Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej oraz bezpośrednio od jednostek transportu
publicznego. Natomiast źródłem danych dotyczących oświetlenia (ulicznego, parków i skwerów oraz
iluminacji obiektów) jest Urząd Gminy Jaworze.

Tabela 57. Wskaźniki monitoringu proponowane dla sektora transportowego i oświetleniowego [Opracowanie własne
KAPE S.A.]
Wskaźnik

Jednostka

Trend zmiany wskaźnika

Transport
Zużycie paliwa,
emisja

MWh/rok
MgCO2/rok
Oświetlenie uliczne

Zużycie energii,
emisja
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W sektorze transportu zakłada się malejącą tendencję zużycia paliw i emisji CO2 na trasie pojazdów,
przejeżdżających przez teren Gminy Jaworze.
Malejąca tendencja zużycia energii elektrycznej i emisji dwutlenku będzie także możliwa dzięki
planowanej na terenie Gminy Jaworze wymianie punktów świetlnych w oświetleniu wewnętrznym
na bardziej energooszczędne (wymiana oświetlenia i przejście na oświetlenie energooszczędne).

5.5. Jakość powietrza
Ze względu na przekroczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Jaworze proponuje się
monitoring zanieczyszczeń takich jak PM10, PM2,5, B()P oraz SO2, których poziom stężenia badany
jest w Województwie Śląskim (Jaworze należy do strefy śląskiej).
Tabela 58. Wskaźniki monitoringu jakości powietrza[Opracowanie własne KAPE S.A.]

Wskaźnik

Jednostka

Stężenie pyłu PM10

μg/m3/rok

Stężenie pyłu PM2,5

μg/m3/rok

Stężenie B()P

ng/m3/rok

Stężenie SO2

μg/m3/rok

Trend zmiany wskaźnika

Przewiduje się malejącą tendencję stężenia zanieczyszczeń ze względu na ograniczenie niskiej emisji
oraz emisji z transportu.

6. Informacja o Strategicznej Ocenie Oddziaływania na Środowisko
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) strategiczna ocena oddziaływania
na środowisko wymagana jest, m.in. dla planów z dziedziny energetyki, jeśli wyznaczają one ramy
dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Ze względu na fakt, iż niniejsze opracowanie dotyczy obszaru jednej Gminy i obejmuje swoim
zakresem inwestycje, które nie są zakwalifikowane do listy przedsięwzięć mogących znacząco
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oddziaływać na środowisko (zamieszczonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. 2010
nr 213 poz. 1397) zaistniała możliwość odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz do Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wystąpiono z wnioskiem o odstąpienie od konieczności
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Na ww. wniosek otrzymano
odpowiedź pozytywną. Załącznik 1 zawiera decyzję RDOŚ, natomiast Załącznik 2 decyzję PWIS.
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Załącznik 1 – Decyzja dot. SOOŚ z RDOŚ
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Załącznik 1 – Decyzja dot. SOOŚ z RDOŚ – cz. 2
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Załącznik 2 – Decyzja dot. SOOŚ z PWIS
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Załącznik 2 – Decyzja dot. SOOŚ z PWIS – cz. 2
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