
UCHWAŁA NR XXVIII/195/16
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Byczyna"

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dni 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska w Byczynie uchwala co nastepuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Byczyna”, stanowiący załącznik do 
nieniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Byczynie

Adam Radom
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WYKAZ SKRÓTÓW 

CAFE - Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 maja 2008 r. 

c.w.u. – ciepła woda użytkowa 

CO2 – dwutlenek węgla 

COP3 – trzecia konwencja klimatyczna 

DSRK – Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności 

EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy 

ESCO – Przedsiębiorstwo usług energetycznych (ang. Energy Service Company) 

GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

GIS (Green Investment Scheme) – System Zielonych Inwestycji (program NFOŚiGW) 

GUS – Główny Urząd Statystyczny 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) – Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu 

JST – Jednostka samorządu terytorialnego 

KOBIZE – Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami 

LCA (Life Cycle Assessment) – Ocena cyklu życia 

LPG – gaz ciekły 

MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

MSP – małe i średnie przedsiębiorstwa 

MWh – zużycie energii (megawatogodziny) 

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

NPRGN – Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 

OZE – Odnawialne Źródło Energii 

PGN – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

PKB – produkt krajowy brutto 

PM10, PM2,5 – pył zawieszony o średnicy odpowiednio10 i 2,5 µm 

POIŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

POP – Program Ochrony Powietrza 

PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

RPO – Regionalny Program Operacyjny 

SEAP – Plan działań na rzecz zrównoważonej energii 

SOOŚ – Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko 
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SRK – Strategia Rozwoju Kraju 2020  

UE – Unia Europejska 

UNFCCC – ramowa Konwencja Klimatyczna 

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
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1. Streszczenie   

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Byczyna jest dokumentem strategicznym 

mającym na celu przedstawienie planowanych działań Gminy zmierzających do redukcji zużycia 

energii, co przełoży się bezpośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych. Równocześnie 

opracowany dokument został przygotowany zgodnie z wymaganiami stawianymi dla tych 

dokumentów przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 

poradnikiem „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”. 

W ramach planu zostały zidentyfikowane obszary problematyczne i wskazano działania 

mające na celu rozwiązanie zdiagnozowanych problemów. Przeanalizowano w tym celu 

uwarunkowania do realizacji zaplanowanych działań oraz możliwości redukcji zużycia energii 

i emisji gazów cieplarnianych w każdym ze zdiagnozowanych obszarów. Przedstawiono listę 

zadań wraz z ich kosztami, czasem realizacji i określeniem jednostek realizujących poszczególne 

zadania. Wskazano możliwe źródła finansowania poszczególnych działań, uwzględniając 

wszelkie dostępne środki zewnętrzne jak i środki własne gminy oraz podmiotów 

zaangażowanych w realizację zadań. 

 Zinwentaryzowano źródła emisji i scharakteryzowano poszczególne sektory pod 

względem ich energochłonności oraz wielkości emisji dwutlenku węgla. Największą emisję 

dwutlenku węgla odnotowano w sektorze gospodarczym, następnie mieszkaniowym 

i transporcie. Sektor gospodarczy jest równocześnie sektorem, który charakteryzuje się 

największą konsumpcją energii finalnej. 

Zaplanowane działania, zarówno realizowane przez gminę, jak i realizowane przez 

pozostałych interesariuszy, pozwolą osiągnąć następujące efekty: 

 szacunkowa wielkość redukcji emisji:  4,72%, 

 redukcja zużycia energii:  4,37%, 

  wzrost udziału energii z OZE w całkowitej produkcji: 9,33%. 

Oszacowane efekty wyznaczone zostały w stosunku do roku 2014. Jest to bowiem rok, 

dla którego udało się zebrać kompleksowe dane dla wszystkich grup odbiorców, wytwórców 

i dostawców energii. 

 

Rzeczywiste wartości wskaźników, jakie faktycznie zostaną osiągnięte do 2020 r., są 

uzależnione od wielu czynników, na które samorząd nie ma możliwości oddziaływania lub ma 

taką możliwość w ograniczonym zakresie. Należą do nich: wzrost gospodarczy, struktura 
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gospodarki, liczba ludności, gęstość zaludnienia, charakterystyka zasobów budowlanych, 

struktura użytkowania terenu, możliwość pozyskania zewnętrznego finansowania (szczególnie 

dotacji) na realizację inwestycji, a także postawy mieszkańców i innych interesariuszy. Tak więc 

aby osiągnąć zakładane cele na terenie Gminy Byczyna, konieczne jest podejmowanie działań 

zmierzających do zmniejszenia zużycia energii finalnej, co przełoży się bezpośrednio na 

zmniejszenia emisji CO2. Działania te mają również na celu zwiększenie udziału odnawialnych 

źródeł energii w produkcji energii finalnej.  

W Planie, w zakresie odnawialnych źródeł energii zakłada się wykorzystanie energii 

wody, słońca oraz biomasy. Lokalizacja elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Byczyna nie 

może obejmować obszaru miasta w promieniu 10 km, że względu na ochronę jego unikalnego 

układu urbanistycznego i zachowanych terenów historycznych wokół miasta. 

Szacunkowy koszt zaplanowanych zadań wyniesie ok. 19 mln zł (dla zadań Gminy), 

z czego zdecydowana większość wymaga znalezienia dodatkowych źródeł finansowania. 

Dodatkowe środki na realizację zaplanowanych zadań mogą pochodzić z zewnętrznego 

finansowana, spoza budżetu gminy (środki UE i krajowe) oraz oszczędności powstałych w 

wyniku lepszego zarządzania posiadanymi zasobami i wprowadzania usprawnień zmierzających 

do ograniczenia ilości zużywanej energii. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem 

strategicznym, który ma umożliwić pozyskanie dodatkowych środków na planowane działania, 

a wprowadzenie w życie jego założeń, ma się przyczynić do powstawania oszczędności 

pozwalających na realizację kolejnych zadań. 
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2. Wstęp   

Gospodarka niskoemisyjna to taka działalność człowieka, która przynosi zysk inwestorom 

wzrost gospodarczy krajowi i znaczną redukcję emisji CO2 oraz której wzrost osiąga się 

w wyniku integracji: 

- wydajnych rozwiązań energetycznych, 

- stosowania czystej i odnawialnej energii, 

- proekologicznych innowacji technologicznych przyjaznych dla klimatu. 

W ramach takiej gospodarki: 

- w sposób efektywny produkuje się i zużywa energię i materiały, 

- usuwa i odzyskuje odpady metodami minimalizującymi emisję gazów cieplarnianych. 

 

 Plan gospodarki niskoemisyjnej 
 to dokument, który określa wizję rozwoju w kierunku gospodarki 

niskoemisyjnej 

 

 

PLAN  
GOSPODARKI 

NISKOEMISYJNEJ 

 
redukcja emisji CO2 I innych 

zanieczyszczeń 
dofinansowanie z Unii 

Europejskiej 
Wszystkie zaplanowane działania 

przyczynia się do redukcji emisji gazów 
cieplarnianych oraz ubocznych produktów 
nieefektywnego spalania węgla, jak tlenki 
azotu, siarki, rakotwórczego bezo(a)pirenu 

oraz pyłów PM10 i PM2,5. 

PGN jest dokumentem koniecznym do 
ubiegania się o dofinansowanie na zadania 
dotyczące redukcji CO2 z POIŚ i RPO WO. 

Na lata 2014-2020 Komisja Europejska 
przewidziała dla Polski wsparcie przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną na poziomie 27 

mld euro 
  

poprawa efektywności 
energetycznej 

dofinansowanie ze środków 
krajowych 

Zadania związane z termomodernizacją 
budynków publicznych oraz pozyskanie 

funduszy na termomodernizację budynków 
mieszkalnych. 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego będzie 
uwzględniało posiadanie PGN jako jednego 
z kryteriów podziału środków krajowych. 
Gminy posiadające to opracowanie będą 

miały większe szanse na otrzymanie 
wsparcia. 

  
niskoemisyjne technologie 

gminne 
oszczędności dla lokalnego 

budżetu 
Plan przewiduje inwestycje w 

niskoemisyjne technologie, tzn. budowę 
instalacji wykorzystujących energię słońca, 

wiatru i bomasy/biogazu.  

Wdrażane projekty i zmiany w bilansie 
energetycznym przełożą się na wymierne 
oszczędności w budżecie gminy, z tytułu 
ograniczenia zużycia energii i paliw oraz 

ograniczeniu strat w infrastrukturze 
publicznej 

   
 poprawa komfortu życia mieszkańców  
 Działania zapisane w Planie dotyczą rozwoju gminy zwłaszcza w 

sektorach: budownictwa, transportu, gospodarki przestrzennej. 
Sektory te bezpośrednio dotyczą mieszkańców. 

 

 

Schemat 1. Charakterystyka i oddziaływanie PGN.  
Źródło: opracowanie własne. 
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Najważniejsze dla gmin skutki realizacji działań na rzecz efektywności energetycznej 

i niskoemisyjnego rozwoju to:  

• zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną w lokalnych jednostkach 

samorządowych, 

• zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń,  

• zwiększenie wykorzystania lokalnych zasobów energii  odnawialnej,  

• poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie zależności od 

paliw kopalnych,  

• tworzenie lokalnych możliwości zatrudnienia i wzmocnienia miejscowej gospodarki, 

• zwiększenie innowacyjności na poziomie lokalnym. 

 

2.1. Podstawy prawne i formalne opracowania   

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się 

na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, a także poprawie jakości powietrza, poprzez 

realizację zadań spójnych z założeniami POP dla strefy opolskiej. Celem realizacji Planu jest 

osiągniecie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wynikających z działań 

zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.  

Konieczność sporządzenia Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz, przede wszystkim, 

realizacji działań opisanych w Planie, wynika z postanowień Ramowej Konwencji Narodów 

Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ratyfikowana przez Polskę w 1994 r.), uzupełniającego 

ją Protokołu z Kioto z 1997 r. oraz pakietu klimatyczno-energetycznego, przyjętego przez 

Komisję Europejską w grudniu 2008 roku.  

Ponadto potrzeba opracowania i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy 

Byczyna wpisuje się w politykę Polski i wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju 

Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r. Niniejszy 

dokument umożliwi również spełnienie obowiązków nałożonych na jednostki sektora 

publicznego w zakresie efektywności energetycznej, wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. nr 94, poz. 551 z późn. zm.). 
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Ochrona powietrza realizowana jest w oparciu o następujące przepisy prawne:  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 

1232, t.j. ze zm.),  

• Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 

686, t.j. ze zm.),  

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, 

t.j. ze zm.),  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów 

ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1028),  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których 

dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 914),  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów 

emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 

spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546),  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów 

emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2011 r. Nr 95, poz. 558),  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania 

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

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87),  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, 

których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880),  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi 

przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych 

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 243, poz. 2063) ze zmianami (Dz. U. z 2007 r. Nr 

240, poz. 1753; Dz. U. z 2011 r. Nr 276, poz. 1633; Dz. U. z 2012 r., poz. 1479; Dz. U. 

z 2013 r., poz. 1018),  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu 

i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. 

z 2012 r., poz. 1034).  
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Najważniejsze akty prawne wspierające ideę poprawy efektywności i/lub ograniczenia 

emisji do powietrza:  

Ustawa Prawo ochrony środowiska 

W Prawie ochrony środowiska można wskazać kilka instrumentów, które mogą mieć 

zastosowanie w przypadku niskiej emisji. Dział II (art. 86-96a) poświęcony jest ochronie 

powietrza. Artykuły w tym dziale dotyczą kluczowych zmian związanych z wdrażaniem 

Dyrektywy 2008/50WE (CAFE). Ponadto wprowadzono przepisy sankcyjne za uchybienia 

w zakresie przygotowania i realizacji programów ochrony powietrza oraz planów działań 

krótkoterminowych (Rozdział 4 art. 315a-c). 

 

Ustawa o odnawialnych źródłach energii  

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015, poz. 478) 

określa: 

1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania; 

a) energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, 

b) biogazu rolniczego  

- w instalacjach odnawialnego źródła energii,  

c) biopłynów,  

2) mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie; 

a) energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,  

b) biogazu rolniczego, 

c) ciepła  

- w instalacjach odnawialnego źródła energii, 

3) zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej 

z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii; 

4) zasady realizacji krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych; 

5) warunki i tryb certyfikowania instalatorów mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji 

odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 

kW oraz akredytowania organizatorów szkoleń; 
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6) zasady współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz 

wspólnych projektów inwestycyjnych.1 

 

Nowelizacja ustawy o OZE 

31 grudnia 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o OZE z dnia 29 grudnia 2015 

roku. Nowelizacja Ustawy o OZE o pół roku przedłuża czas funkcjonowania zielonych 

certyfikatów, tym samym zmienia termin wejścia w życie aukcyjnego systemu wsparcia OZE. 

Nowelizacja powoduje przesunięcie na 1 lipca 2016 roku wejście w życie aukcyjnego systemu 

wsparcia OZE oraz systemu wsparcia mikroinstalacji do 10 kW - taryf gwarantowanych. Ponadto 

zgodnie z przyjętą nowelizacją właściciele mikroinstalacji o mocy do 40 kW, którzy uruchomili 

swoje instalacje przed 1 stycznia 2016 roku także zostaną objęci systemem bilansowania tzw. 

net-meteringiem.2 

Celem ustawy jest m.in.: 

1) zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, między innymi 

w wyniku efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii,  

2) racjonalne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, uwzględniające realizację 

długofalowej polityki rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej, wypełnienie zobowiązań 

wynikających z zawartych umów międzynarodowych, oraz podnoszenie innowacyjności 

i konkurencyjności gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej,  

3) kształtowanie mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii 

elektrycznej, ciepła lub chłodu, lub biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnych źródeł 

energii,  

4) wypracowanie optymalnego i zrównoważonego zaopatrzenia odbiorców końcowych w 

energię elektryczną, ciepło lub chłód, lub w biogaz rolniczy z instalacji odnawialnych źródeł 

energii,  

5) tworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, 

ciepła lub chłodu, lub biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnych źródeł energii,  

6) tworzenie nowych miejsc pracy w wyniku przyrostu liczby oddawanych do 

użytkowania nowych instalacji odnawialnych źródeł energii,  

                                           
1 Strona internetowa, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000478 (dostęp: 12.01.2016). 
2 Strona internetowa, http://odnawialnezrodlaenergii.pl/ustawa-o-oze (dostęp:12.01.2016). 
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7) zapewnienie wykorzystania na cele energetyczne produktów ubocznych i pozostałości 

z rolnictwa oraz przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze.3 

 

Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce jest postrzegany 

głównie jako działanie zmniejszające obciążenie środowiska oraz zwiększające bezpieczeństwo 

energetyczne kraju. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy polska elektroenergetyka 

oparta jest w około 90 % na węglu, w związku z czym zdywersyfikowanie źródeł wytwarzania 

energii elektrycznej jest niezwykle istotne. Wymaga zaznaczenia, że rozwój energetyki 

odnawialnej opierać się będzie przede wszystkim na generacji rozproszonej, która jednocześnie 

przyczynia się do zmniejszenia strat związanych z przesyłem energii, a tym samym istotnie 

poprawia bezpieczeństwo energetyczne i redukuje emisję gazów cieplarnianych. Głównym 

efektem obowiązywania ustawy będzie realizacja celów w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł 

energii, wynikających z dokumentów rządowych przyjętych przez Radę Ministrów, tj. Polityki 

energetycznej Polski do 2030 roku oraz Krajowego Planu Działania w Zakresie Energii ze Źródeł 

Odnawialnych. Ważnym efektem przyjęcia ustawy o odnawialnych źródłach energii będzie 

wyodrębnienie i usystematyzowanie mechanizmów wsparcia dla energii z OZE zawartych 

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

r., poz. 1059, z późn. zm.].4 

 

Ustawa o efektywności energetycznej  

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, 

poz. 551 ze zm.) określa: 

1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, 

2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, 

3) zasady uzyskania i umorzenia świadectw efektywności energetycznej, 

4) zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej.5 

 

Celem ustawy jest utrzymanie ram prawnych dla działań na rzecz poprawy efektywności 

energetycznej gospodarki, zakreślonych przez dyrektywę 2006/32/WE Parlamentu 

                                           
3 Strona internetowa, http://ieo.pl/dokumenty/ustawaoze/dokument51292_uzasadnienie_do_projektu_ ustawy.pdf 
(dostęp: 12.01.2016). 
4 Ibidem. 
5 Strona internetowa, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110940551 (dostęp: 12.01.2016). 
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Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego 

wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającą dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz. 

Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 64) jak też stworzenie podstaw w krajowym porządku 

prawnym dla nowych rozwiązań przewidzianych w dyrektywie 2012/27/UE. Dyrektywa 

2012/27/UE zastępuje od dnia 5 czerwca 2014 r. dwie, dotychczas obowiązujące dyrektywy:  

1) dyrektywę 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. 

w sprawie promowania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku 

wewnętrznym energii oraz zmieniającej dyrektywę 92/42/EWG, 

2) dyrektywę 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. 

w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz 

uchylającą dyrektywę Rady 93/76/EWG. 

Projekt ustawy przewiduje działania dotyczące zwiększenia oszczędności energii: 

1) przez odbiorców końcowych, 

2) w zakresie wytwarzania oraz 

3) w przesyłaniu i dystrybucji.6 

 

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów  

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 

2008 r. Nr 223, poz. 1459 ze zm.) określa zasady finansowania ze środków Funduszu 

Termomodernizacji i Remontów części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych 

i remontowych.7  

Na mocy ww. ustawy z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, 

zmniejszającego zapotrzebowanie na energię o określoną wartość, inwestorowi przysługuje 

premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, zwana 

dalej „premią termomodernizacyjną”.8 

 

                                           
6 Strona internetowa, legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/226993/227027/227028/dokument153632/dokument153723.docm 
(dostęp 12.01.2016). 
7 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.  o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1459, 
Art.1. 
8 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.  o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1459, 
Art. 3. 
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2.2. Cel przygotowania Planu gospodarki niskoemisyjnej   

W dniu 23 stycznia 2008 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet dokumentów, 

głównie legislacyjnych, określanych jako tzw. pakiet energetyczno-klimatyczny. Dokumenty te 

mają na celu realizację przyjętych przez Radę Europejską w 2007 r. założeń dotyczących 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym, stanowiących, że do 2020 r. Unia Europejska: 

• o 20% zredukuje emisję gazów cieplarnianych (z opcją 30% redukcji, o ile w tym 

zakresie zostaną zawarte stosowne porozumienia międzynarodowe) w stosunku do 

poziomu emisji z 1990 r., 

• o 20% zwiększy udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii, 

• o 20% zwiększy efektywność energetyczną, w stosunku do prognoz na rok 2020, 

• zwiększy udział biopaliw w ogólnej konsumpcji paliw transportowych co najmniej do 

10%. 

Po prawie rocznych pracach, w grudniu 2008 r., osiągnięto porozumienie pomiędzy 

Parlamentem Europejskim i Radą UE – Pakiet energetyczno-klimatyczny został przyjęty, 

a publikacja jego poszczególnych elementów w Dzienniku Urzędowym UE nastąpiła w dniu 

5 czerwca 2009 r.9 

 Celem opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej jest wsparcie działań 

zmierzających do osiągnięcia założeń określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 

roku 2020, tj.:  

 redukcji emisji gazów cieplarnianych,  

 zwiększenia udziału zużycia energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,  

 redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać osiągnięte poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej,  

 a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano 

przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są 

programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych 

(PDK).10  

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej pozwala gminie pozyskać fundusze unijne 

w latach 2014-2020. Z zapisów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynika, że 

gminy które opracowały PGN, czyli gminy posiadające dokumenty strategiczne w zakresie 

                                           
9 Strona internetowa, http://www.kobize.pl/pl/article/pakiet-energetyczno-klimatyczny-ue/id/388/pakiet-2013-2020 
(dostęp: 12.01.2016). 
10 Strona internetowa, http://www.niskaemisja.pl/program-gospodarki-niskoemisyjnej/91.html (dostęp: 12.01.2016). 
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ograniczenia niskiej emisji mogą się ubiegać o udział w programach, których celem jest 

pozyskanie dofinansowania na działania takie jak: 

• termomodernizacje budynków, 

• wdrażanie odnawialnych źródeł energii, 

• działania z zakresu modernizacji transportu publicznego (zmniejszające emisję).11 

Gmina Byczyna podjęła działania w celu sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, 

aby uwzględniać w swoich planach inwestycyjnych efekt ekologiczny, jaki może być osiągnięty 

dzięki ich realizacji. Zgodnie z zapisami programów operacyjnych (m.in. RPO WO, POIŚ), aby 

gmina mogła pozyskać dofinansowanie na działania m.in. w zakresie termomodernizacji 

budynków, transportu publicznego czy wdrażania odnawialnych źródeł energii (OZE), musi 

posiadać plan gospodarki niskoemisyjnej, a projekty mają być wybierane na podstawie 

kryteriów efektywności kosztowej w powiązaniu z efektem ekologicznym. Zatem odpowiednie 

zaplanowanie działań i przeanalizowanie ich efektów pod względem środowiskowym ma bardzo 

duże znaczenie w kontekście ubiegania się o dofinansowanie. PGN może również pomóc 

w ubieganiu się o finansowanie działań z innych komplementarnych źródeł: Programu działań 

na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) w latach 2014-2020, funduszy EOG oraz środków 

krajowych (dysponowanych przez NFOŚiGW). 

 

2.3. Zakres i metodyka opracowania   

Niniejszy Plan gospodarki niskoemisyjnej został opracowany zgodnie ze „Szczegółowymi 

zaleceniami dotyczącymi struktury planu gospodarki niskoemisyjnej” udostępnionymi przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z wytycznymi zalecana 

struktura dokumentu powinna przedstawiać się następująco:  

1. Streszczenie.  

2. Ogólna strategia:  

• Cele strategiczne i szczegółowe,  

• Stan obecny,  

• Identyfikacja obszarów problemowych,  

• Aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzkie, 

zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe na 

monitoring i ocenę).  

                                           
11 Strona internetowa, http://www.niskaemisja.pl/program-gospodarki-niskoemisyjnej/91.html (dostęp: 12.01.2016). 
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3. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla.  

4. Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem:  

• Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania,  

• Krótko/średnioterminowe działania/zadania (opis, podmioty odpowiedzialne za 

realizację, harmonogram, koszty, wskaźniki).  

 

Przy opracowywaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Byczyna przyjęto 

następujące założenia:  

• Planem objęto cały obszar gminy Byczyna,  

• uwzględniono zakres działań przewidzianych do realizacji na szczeblu gminy,  

• skoncentrowano się na działaniach niskoemisyjnych i na efektywnym wykorzystaniu 

zasobów,  

• w Planie oraz w planowanych przedsięwzięciach uwzględniono współuczestnictwo 

przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców energii (podmioty usługowo-

przemysłowe, firmy transportowe, gospodarstwa domowe),  

• Planem objęto w szczególności obszar, w którym władze lokalne mają wpływ na 

zużycie energii w perspektywie długoterminowej (m.in. budynki użyteczności 

publicznej, transport gminny, oświetlenie uliczne itp.),  

• w Planie przewidziano działania mające wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych 

użytkowników energii,  

• zapewniono spójność Planu gospodarki niskoemisyjnej z opracowanymi bądź 

tworzonymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi.  

 

Metodyka opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej polegała na:  

• ocenie aktualnego stanu i uwarunkowań środowiska w zakresie niskiej emisji 

zanieczyszczeń powietrza w Gminie Byczyna,  

• weryfikacji dotychczasowych dokumentów i opracowań inwestycyjno-

środowiskowych,  

• określeniu bilansu emisji CO2 na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz 

identyfikacji obszarów problemowych,  

• wyznaczeniu głównego celu strategicznego oraz sformułowaniu kierunków działań 

pozwalających na realizację wyznaczonych celów,  
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• określeniu uwarunkowań realizacji Planu w zakresie rozwiązań prawno- 

instytucjonalnych oraz źródeł finansowania, wraz ze wskazaniem harmonogramu 

zadań i wskaźników monitorowania,  

• konsultacji poszczególnych etapów tworzenia Planu z Urzędem Gminy Byczyna.  

Źródłem informacji do Planu były m.in. materiały uzyskane z Urzędu Gminy Byczyna, 

Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu, 

Głównego Urzędu Statystycznego, od dystrybutorów zaopatrujących mieszkańców Gminy 

w energię elektryczną i gaz, od zakładów przemysłowych i usługowych oraz od mieszkańców 

Gminy, a także dostępna literatura fachowa. 

 

2.4. Przepisy prawa oraz dokumenty strategiczne   

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Byczyna jest zgodny przede wszystkim:  

a) na szczeblu międzynarodowym: 

• z Ramową Konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), 

• z Protokołem z Kioto, 

• z Europejskim Programem Zapobiegania Zmianom Klimatu, 

• ze Strategią „Europa 2020”, 

b) na szczeblu krajowym:  

• z ustaleniami i rekomendacjami wynikającymi z Polityki Energetycznej Polski do 2030 

roku,  

• z Krajowym Planem Działania w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych,  

• z Polityką Klimatyczną Polski,  

• z Polityką Ekologiczną Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016,  

• z Długookresową Strategią Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, 

• ze Strategią Rozwoju Kraju 2020, 

• z Założeniami Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, 

c) na szczeblu wojewódzkim: 

• ze Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r., 

• z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, 

• z Programem Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2015 

z perspektywą do roku 2019, 
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• z Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie 

poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych,  

d) na szczeblu powiatowym:  

• ze Strategią Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014–2022, 

• ze Strategią Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork - Namysłów – Olesno, 

• z Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego 

Kluczbork-Namysłów-Olesno (projekt – czerwiec 2016), 

• z Programem Ochrony Powietrza dla strefy Namysłowsko – Oleskiej, 

e) na szczeblu lokalnym:  

• ze Strategią Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020, 

• ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Byczyna, 

• z Projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe gminy Byczyna, 

• z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

 

2.4.1. Poziom międzynarodowy   

Podstawą wszelkich działań zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 

są porozumienia zawierane na szczeblu międzynarodowym, w tym na poziomie europejskim. 

Pierwszy raport, powołanego w 1988 roku Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu – IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change), stał się podstawą do zwołania w 1992 r. II 

konferencji w Rio de Janeiro pt. „Środowisko i rozwój”. Podczas szczytu podpisana została 

Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). Podjęty 

dokument został zatwierdzony decyzją Rady Unii Europejskiej 94/69/WE z 15 grudnia 1993 r. 

Celem Konwencji jest ustabilizowanie ilości gazów cieplarnianych na poziomie niezagrażającym 

środowisku, a szczegółowe uzgodnienia zostały zawarte podczas III konferencji Stron Konwencji 

(COP3) w Kioto w 1997 r., której rezultatem był najważniejszy dokument dotyczący walki ze 

zmianami klimatycznymi – Protokół z Kioto (Kyoto Protocol). Na mocy postanowień Protokołu 

z Kioto ustanowiono limity emisji gazów cieplarnianych. Kraje, które zdecydowały się na 

ratyfikację Protokołu (w tym Polska) zobowiązały się do redukcji emisji tych gazów.  
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Unia Europejska podejmuje działania mające na celu zapobieganie zmianom klimatu 

zarówno na arenie międzynarodowej, przyjmując zobowiązania prawa międzynarodowego 

w tym zakresie, jak i poprzez ustanowienie w prawie unijnym przepisów wiążących państwa 

członkowskie. 

W celu umożliwienia realizacji ustaleń przyjęto pewne mechanizmy ułatwiające 

wypełnienie zobowiązań w zakresie redukcji emisji. Należą do nich: 

1. Handel emisjami gazów cieplarnianych pomiędzy krajami z załącznika B. Umożliwia to 

zbywanie i nabywanie przez poszczególne państwa jednostek emisji gazów cieplarnianych, które 

powodują wzrost lub spadek limitu dla danego kraju, przy czym wspólny limit ustalony dla 

państw rozwiniętych i transformujących się pozostaje ten sam. 

2. Mechanizm wspólnych wdrożeń (Joint Impelementation) mających na celu 

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przy uwzględnieniu ich zróżnicowania pomiędzy 

poszczególnymi państwami. Państwo-inwestor zmniejsza swoje koszty redukcji emisji (w 

porównaniu do kosztów, jakie musiałby ponieść realizując inwestycje krajowe) i zwiększa swój 

limit emisji. Natomiast Państwo-gospodarz (gospodarz projektu) zyskuje przyjazne dla 

środowiska, nowoczesne technologie. Jednostki redukcji uzyskane w wyniku realizacji projektu 

JI nazywają się jednostkami redukcji emisji (Emission Reduction Unit – ERU) i są transferowane 

z Państwa-gospodarza do Państwa-inwestora. 

3. Mechanizm czystego rozwoju (CDM – Clean Development Mechanizm) – stanowi 

realizację projektów przez kraje rozwinięte i w okresie transformacji w pozostałych krajach 

będących sygnatariuszami konwencji. Jest to sposób pozyskiwania dodatkowych jednostek 

redukcji emisji. 

Instrument wspólnych wdrożeń oraz mechanizm czystego rozwoju umożliwiają krajom 

rozwiniętym, na które nałożono zobowiązania redukcji lub cele ograniczenia emisji zgodnie 

z postanowieniami protokołu z Kioto, inwestowanie w projekty ograniczające emisje w innych 

krajach.12 

W ramach zobowiązań ekologicznych, zawartych w Strategii „Europa 2020”, Unia 

Europejska określiła zobowiązania ekologiczne i wyznaczyła cele ilościowe, które powinny zostać 

osiągnięte najpóźniej do 2020 roku: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% 

w stosunku do 1990 r., zmniejszenie zużycia energii o 20% w porównaniu z prognozami dla UE 

                                           
12 Strona internetowa, http://www.kobize.pl/pl/article/instrumenty-redukcji-emisji/id/332/informacja-ogolna 
(dostęp:12.01.2016). 
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na 2020 r., zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20% całkowitego zużycia energii 

w UE, w tym zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie do 10%. 

Osiągnięcie przyjętych zobowiązań nakłada konieczność współdziałania na wszystkich 

szczeblach: krajowym, wojewódzkim i lokalnym. 

 

2.4.2. Poziom krajowy   

Zgodnie z dokumentem Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Polska, jako kraj 

członkowski Unii Europejskiej, czynnie uczestniczy w tworzeniu wspólnotowej polityki 

energetycznej, a także dokonuje implementacji jej głównych celów w specyficznych warunkach 

krajowych, biorąc pod uwagę ochronę interesów odbiorców, posiadane zasoby energetyczne 

oraz uwarunkowania technologiczne wytwarzania i przesyłu energii.  

Na poziomie krajowym podejmowany jest szereg działań ukierunkowanych na 

osiągnięcie priorytetów polityki klimatyczno-energetycznej, wysokiego trwałego wzrostu 

gospodarczego i zatrudnienia oraz rosnącego poziomu życia w kraju, z wykorzystaniem 

optymalnie zaprojektowanych i wdrażanych systemów wsparcia, przy jednoczesnej poprawie 

jakości środowiska, racjonalnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi, minimalizacji kosztów 

finansowych i społecznych przy optymalnej alokacji środków budżetowych13. Podstawą 

wszelkich inicjatyw są dokumenty strategiczne konkretyzujące cele i priorytety. 

 

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku  

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku została opracowana zgodnie z art. 13-15 

ustawy Prawo energetyczne. Przedstawia strategię Państwa, mającą na celu odpowiedzenie na 

najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką, zarówno w perspektywie 

krótkoterminowej, jak i w perspektywie do 2030 roku. Jednym z priorytetów strategii jest 

zapewnienie osiągnięcia przez Polskę co najmniej 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych 

w zużyciu energii finalnej brutto do roku 2020, w tym co najmniej 10% udziału energii 

odnawialnej zużywanej w transporcie.  

Podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są:  

• poprawa efektywności energetycznej,  

• wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,  

                                           
13 I spotkanie Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią, w dniu 6 
marca 2014 r. w Warszawie - prezentacja.   
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• dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej, np. poprzez wprowadzenie 

energetyki jądrowej,  

• rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,  

• rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,  

• ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.  

Aby efektywnie wprowadzić realizację celów polityki energetycznej, niezbędny jest 

aktywny udział władz regionalnych, poprzez przygotowywane na szczeblu wojewódzkim, 

powiatowym lub gminnym strategii rozwoju energetyki, a także uwzględnianie tego aspektu 

w procesach określania priorytetów inwestycyjnych przez samorządy. Plan gospodarki 

niskoemisyjnej gminy Byczyna jest zbieżny z zapisami Polityki energetycznej Polski w kontekście 

poprawy efektywności energetycznej. Kwestia ta jest traktowana w obu dokumentach w sposób 

priorytetowy, a postęp w tej dziedzinie będzie kluczowy dla realizacji wszystkich wyznaczonych 

celów. 

 

Krajowy Plan Działania w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych (KPD) 

Krajowy Plan Działania w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych został przyjęty przez 

Radę Ministrów w dniu 6 grudnia 2010 r. Realizuje on zobowiązania wynikające z art. 4 ust. 1 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. Dokument 

określa krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych zużytej w sektorze 

transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania i chłodzenia w 2020 r. 

W KPD przyjęto, iż osiągnięcie głównych celów opierać się będzie o dwa filary zasobów OZE 

dostępnych i możliwych do wykorzystania w Polsce, tj. poprzez wzrost wytwarzania energii 

elektrycznej generowanej przez wiatr oraz większe wykorzystanie energetyczne biomasy. 

Osiągnięcie tego celu będzie możliwe jedynie przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Tworzone obecnie nowe prawo legislacyjne dot. 

OZE ma doprowadzić do wsparcia dla energii z odnawialnych źródeł, a tym samym umożliwi 

zwiększenie inwestycji w nowe moce wytwórcze. Należy również położyć szczególny nacisk na 

konieczność rozwoju technologii w dziedzinie OZE oraz promocji badań naukowych i działalności 

dydaktycznej w tym kierunku. 
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Polityka Klimatyczna Polski  

Dokument ten jest integralnym i istotnym elementem polityki ekologicznej państwa. 

Główne założenie strategiczne „Polityki…” sformułowano na podstawie zapisów zawartych 

w Polityce Ekologicznej Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 

2007-2010.  

Cel strategiczny to: włączenie się Polski do wysiłków społeczności międzynarodowej na 

rzecz ochrony klimatu globalnego poprzez wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, 

zwłaszcza w zakresie poprawy wykorzystania energii, zwiększania zasobów leśnych i glebowych 

kraju, racjonalizacji wykorzystania surowców i produktów przemysłu oraz racjonalizacji 

zagospodarowania odpadów, w sposób zapewniający osiągnięcie maksymalnych, 

długoterminowych korzyści gospodarczych, społecznych i politycznych.  

Cel strategiczny polityki klimatycznej Polski może być osiągnięty poprzez realizację celów 

i działań krótko-, średnio- i długookresowych:  

• cele i działania krótkookresowe (na lata 2003-2006) – obejmowały działania dotyczące 

wdrożenia systemów umożliwiających realizację postanowień Konwencji i Protokołu 

z Kioto oraz zapewnienie możliwości korzystnego dla Polski udziału w mechanizmach 

wspomagających,  

• cele i działania średnio- i długookresowe (na lata 2007-2012 oraz 2013-2020) – 

obejmują dalszą integrację polityki klimatycznej z polityką gospodarczą i społeczną; 

szczególnie zwrócić należy uwagę na działania kreujące bardziej przyjazne dla klimatu 

wzorce zachowań konsumpcyjnych i produkcyjnych, ograniczające negatywny wpływ 

aktywności antropogenicznej na zmiany klimatu oraz wdrożenie i stosowanie tzw. 

„dobrych praktyk”, które charakteryzują się dużą skutecznością i efektywnością, i wraz 

z innowacyjną techniką pozwalają na osiągnięcie wyznaczonych celów.  

 

Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016  

Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 jest aktualizacją polityki ekologicznej na 

lata 2007- 2010. Jej priorytetowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju 

i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Polityka zwraca 

uwagę na trudne zadania związane z ochroną atmosfery – przeciwdziałaniem zmianom klimatu. 

Wynika to z przyjętej przez Radę Europejską w 2007 roku decyzji o redukcji emisji CO2 z terenu 

Unii o 20% do roku 2020. Poza tym przyjęto, że udział OZE w produkcji energii wyniesie co 
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najmniej 20% i o tyle samo wzrośnie efektywność energetyczna. Polityka odnosi się do jakości 

powietrza w punkcie 4.2.14 W treści przedstawiono m.in. dane ukazujące stopień redukcji 

zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w latach 1998-2005. W okresie tym zmniejszono 

emisję tlenku węgla i dwutlenku węgla do atmosfery o 30%, emisję dwutlenku siarki o 65%, 

pyłu o 80%, a tlenków azotu o 45%.  

Jednocześnie dokument uwypukla kwestię, iż mimo znacznego ograniczenia emisji 

wspomnianych zanieczyszczeń Polska ma obecnie problem z dotrzymaniem teraźniejszych 

standardów dotyczących jakości powietrza w świetle dyrektyw Unii Europejskiej. Polityka 

energetyczna Polski oparta jest w znacznej mierze na węglu, co stwarza ogromne problemy 

z dotrzymaniem limitów dla źródeł o dużej mocy (pow. 50 MW) i kotłów spalających węgiel 

kamienny i brunatny. Podobnie trudne do spełnienia są normy narzucone przez Dyrektywę 

CAFE, dotyczące pyłu zawieszonego PM10 oraz pyłu zawieszonego PM2,5.  

Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy Byczyna wykazuje spójność z dokumentem 

Polityki Ekologicznej Państwa 2009-2012, przede wszystkim, ze względu na nacisk dotyczący 

dalszej redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz konieczności modernizacji systemu 

energetycznego na terenie Gminy. 

 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności (DSRK), 

przyjęta została Uchwałą nr 16 Rady Ministrów dnia 5 lutego 2013 roku. 

DSRK, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) (art. 9 ust. 1) – określa główne 

trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz kierunki 

przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, 

obejmujące okres co najmniej 15 lat. Stanowi najszerszy i najbardziej ogólny element nowego 

systemu zarządzania rozwojem kraju, którego założenia zostały określone w Ustawie z dnia 

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz przyjętym przez Radę Ministrów 

dnia 27 kwietnia 2009 r. dokumencie Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski. DSRK 

obejmuje okres prawie 20 lat, gdyż przyjętym przy jej konstruowaniu horyzontem czasowym 

jest rok 2030. Proponowane w niniejszym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej działania zmierzają 

bezpośrednio do realizacji celu głównego, przedstawionego w DSRK, którym jest poprawa 

jakości życia Polaków. Osiągnięcie tego celu powinno być mierzone, z jednej strony, wzrostem 

                                           
14 Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012, rozdz. 4.2. Jakość powietrza, str. 39-43. 
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produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca, a z drugiej – zwiększeniem spójności 

społecznej oraz zmniejszeniem nierównomierności o charakterze terytorialnym, jak również 

skalą skoku cywilizacyjnego społeczeństwa i innowacyjności gospodarki w stosunku do innych 

krajów. 

Istotą realizacji wskazanego wyżej celu głównego DSRK jest, między innymi, wdrożenie 

założeń inwestycyjnych sugerowanych w takich gminnych dokumentach, jak opracowywany 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, zawierający propozycje projektów zgodnych z celami 

strategicznymi i kierunkami interwencji w obszarze konkurencyjności i innowacyjności, 

w szczególności celu 715 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa 

stanu środowiska. Dla właściwej realizacji zdefiniowanego wyżej celu, wskazano następujące 

kierunki interwencji: 

1. Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne. 

2. Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych. 

3. Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację kierunków 

pozyskiwania gazu. 

4. Realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce. 

5. Integracja polskiego rynku elektroenergetycznego, gazowego i paliwowego z rynkami 

regionalnymi. 

6. Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii. 

7. Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki. 

8. Zwiększenie poziomu ochrony środowiska. 

 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 

W Strategii określono wizję Polski 2020, zgodnie z którą, konkurencyjna gospodarka to 

gospodarka dysponująca odpowiednimi, efektywnie wykorzystywanymi zasobami energii, 

pozwalającymi na dynamiczny wzrost. Do 2020 r. większość działań związanych 

z dywersyfikacją źródeł i nośników energii wkroczy w decydującą fazę realizacji. Wzrost 

efektywności energetycznej gospodarki oraz większe wykorzystanie źródeł odnawialnych 

sprzyjać będzie zmniejszaniu emisji CO2 i realizacji zobowiązań wynikających z pakietu 

klimatyczno-energetycznego. Warunkiem realizacji celów rozwojowych kraju, obok dostępu do 

                                           
15 Strategia - DSRK - Cel 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska, 
str. 105-107. 
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energii, jest także przyjazne człowiekowi środowisko, będące podstawą jego egzystencji 

i służące zaspokajaniu licznych potrzeb. Wprowadzone zostaną nowoczesne rozwiązania służące 

racjonalnemu korzystaniu z zasobów, przy równoczesnym zmniejszaniu oddziaływania 

działalności człowieka na środowisko. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Byczyna wpisuje się w sposób ogólny w cel 

główny SRK, za to w sposób szczegółowy wpisuje się w realizację celów Obszaru strategicznego 

II. Konkurencyjna gospodarka, w tym w szczególności Celu II.6. Bezpieczeństwo energetyczne 

i środowisko, zgodnie z zapisami którego, osiągnięcie zrównoważonego rozwoju poprzez 

harmonijne połączenie wzrostu gospodarczego z wymogami ochrony środowiska stanowić 

będzie dla Polski w najbliższym dziesięcioleciu jedno z głównych wyzwań rozwojowych. 

Realizacja Celu II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko SRK, następować będzie 

poprzez wdrożenie następujących priorytetowych kierunków interwencji publicznej: 

1. Racjonalne gospodarowanie zasobami. 

2. Poprawa efektywności energetycznej. 

3. Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii. 

4. Poprawa stanu środowiska. 

5. Adaptacja do zmian klimatu. 

 

Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN) 

Dokument ten wynika z potrzeby przestawienia gospodarki na gospodarkę 

niskoemisyjną. Koniecznym jest bowiem odpowiedzieć na wyzwania związane ze zmianą 

klimatu, z drugiej zaś strony stworzyć, w dłuższej perspektywie, optymalny model nowoczesnej 

materiałooszczędnej i energooszczędnej gospodarki, zorientowanej na innowacyjność i zdolnej 

do konkurencji na europejskim i globalnym rynku. Działaniami wynikającymi z NPRGN objęta 

będzie cała gospodarka przy zaangażowaniu wszystkich jej sektorów. Jednym z wymiernych 

efektów tej transformacji będzie osiągnięcie efektu redukcyjnego emisji gazów cieplarnianych i 

innych substancji, które powiązane będzie z racjonalnym wydatkowaniem środków. 

Realizacja ujętych w niniejszym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej działań 

inwestycyjnych prowadzi wprost do realizacji celu głównego NPRGN, którym jest - rozwój 

gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju. 

Dla realizacji celu głównego wyznaczone zostały następujące cele szczegółowe NPRGN: 

1. Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii. 
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2. Poprawa efektywności energetycznej. 

3. Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami. 

4. Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych. 

5. Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami. 

6. Promocja nowych wzorców konsumpcji. 

Realizacja działań ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej wykazuje bezpośrednią 

lub pośrednią komplementarność z wyżej wskazanymi celami szczegółowymi NPRGN, co pozwoli 

w pełni realizować założenia niniejszego dokumentu. 

Należy również wskazać, że wykonanie założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej 

działań pozwoli na realizację obowiązków jednostki samorządu terytorialnego w zakresie 

efektywności energetycznej, które zostały określone Ustawą przyjętą 15 kwietnia 2011 r. o 

efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 94, poz. 551 z późn.zm.). Ustawa ta, reguluje obowiązki 

i działania wynikające z Dyrektywy 2006/32/WE, w tym przede wszystkim: 

1) zasady określenia końcowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, 

2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, 

3) zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej. 

 

2.4.3. Poziom regionalny i lokalny  

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.  

Strategia zakłada, że województwo opolskie jest regionem europejskim, którego rozwój 

zależy od wielu czynników i uwarunkowań, w tym priorytetów przyjętych na poziomie Polski 

i Unii Europejskiej. Zwiększenie zatrudnienia i konkurencyjności oraz zapewnienie spójności 

społecznej, gospodarczej i terytorialnej oparte będzie na rozwoju inteligentnym, 

zrównoważonym i sprzyjającym włączeniu społecznemu. Wizja regionu w 2020 roku zakłada 

uzyskanie określonego stanu rozwoju województwa opolskiego, gdzie na pierwszym miejscu są 

jego mieszkańcy – wykształceni, otwarci na zmianę, wiedzę i innowacje. Społeczność regionalna 

jest aktywna na rynku pracy i poza nim, opolska gospodarka jest konkurencyjna i innowacyjna, 

zarówno w przestrzeni krajowej, jak i europejskiej. 

W ramach Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. będą realizowane 

następujące cele:  

CEL STRATEGICZNY 1. Konkurencyjny i stabilny rynek pracy.  

CEL STRATEGICZNY 2. Aktywna społeczność regionalna.  
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CEL STRATEGICZNY 3. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka.  

CEL STRATEGICZNY 4. Dynamiczne przedsiębiorstwa.  

CEL STRATEGICZNY 5. Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta turystyczno-kulturalna.  

CEL STRATEGICZNY 6. Dobra dostępność rynków pracy, dóbr i usług.  

CEL STRATEGICZNY 7. Wysoka jakość środowiska.  

CEL STRATEGICZNY 8. Konkurencyjna aglomeracja opolska.  

CEL STRATEGICZNY 9. Ośrodki miejskie biegunami wzrostu.  

CEL STRATEGICZNY 10. Wielofunkcyjne obszary wiejskie.16  

Do osiągnięcia poprawy jakości środowiska przyczynią się działania ukierunkowane na 

wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, obejmujące poprawę efektywności energetycznej, rozwój 

i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych oraz odnawialnych źródeł energii. Zaplanowane w 

PGN przedsięwzięcia są spójne z kierunkami działań przewidzianymi w Strategii. 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego jest podstawowym 

narzędziem prowadzenia polityki przestrzennej na poziomie regionu, rozumianej jako celowe 

oddziaływanie władz województwa na rozmieszczenie funkcji i przestrzenne różnicowanie 

dynamiki rozwoju. 

Głównym zadaniem Planu jest określenie przestrzennych uwarunkowań rozwoju oraz 

kierunków i priorytetów kształtowania środowiska przyrodniczego, kulturowego 

i zurbanizowanego w ciągu najbliższych kilkunastu lat, w dostosowaniu do strategicznych 

kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego województwa, zawartych w Strategii Rozwoju 

Województwa Opolskiego, z równoczesnym uwzględnieniem koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju. 

Głównym celem polityki przestrzennej województwa opolskiego jest kształtowanie 

struktury przestrzennej, która będzie pobudzała rozwój województwa, zapewniała 

konkurencyjność w stosunku do otoczenia zewnętrznego i eliminowała niekorzystne różnice 

w warunkach życia wewnątrz regionu17. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przewiduje działania zgodne z zasadami określonymi 

jako rozwinięcie głównej zasady polityki przestrzennej województwa opolskiego, którą jest: 

                                           
16 Strona internetowa, http://strateg.stat.gov.pl/strategie_pliki/opolskie_2012.pdf (dostęp:21.01.2016). 
17 Strona internetowa, Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, 
http://umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=3179 (dostęp: 21.01.2016). 
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racjonalizacja przestrzeni i równoważenie rozwoju uwzględniające niezbędną dynamizację 

rozwoju, tworzenie warunków wzrostu efektywności gospodarowania i znacznej poprawy 

warunków życia mieszkańców18. 

 

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą 

do roku 2019 

Podstawę opracowania celów strategicznych i strategii wdrożeniowych „Programu 

ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019” 

stanowią dokumenty opracowane na szczeblu krajowym, w szczególności „Polityka Ekologiczna 

Państwa na lata na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016”oraz na 

szczeblu regionalnym dokumenty o znaczeniu strategicznym, takie jak: Strategia Rozwoju 

Województwa Opolskiego czy Palna zagospodarowania przestrzennego województwa 

opolskiego. Podstawą Programu jest jednak specyfika środowiska w województwie opolskim 

wyznaczająca kluczowe obszary analizy objęte niniejszym Planem. 

Do celów systemowych określonych w dokumencie należą: 

1. Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych. 

2. Planowanie przestrzenne zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. 

3. Edukacja ekologiczna społeczeństwa. 

4. Innowacyjność prośrodowiskowa. 

 

Program Ochrony Powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów 

dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz 

z planem działań krótkoterminowych 

Program ochrony powietrza (POP) dla strefy opolskiej, w której stwierdzone zostały 

ponadnormatywne poziomy pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu, 

jest dokumentem przygotowanym w celu określenia działań, których realizacja ma doprowadzić 

do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza. 

Zaplanowane w PGN działania związane z termomodernizacją obiektów użyteczności 

publicznej, organizacją kampanii promocyjnych i akcji społecznych związanych z ograniczaniem 

emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, 

                                           
18 Strona internetowa, Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, 
http://umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=3179 (dostęp: 21.01.2016). 
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wdrażanie efektywnych energetycznie zamówień/zakupów publicznych, wdrażanie zmian 

w zapisach dotyczących zagospodarowania przestrzennego realizują poniższe działania 

naprawcze wskazane w POP dla strefy opolskiej: 

• SOp19 - Modernizacja ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności publicznej 

w powiatach województwa opolskiego, 

• SOp20 - Podejmowanie działań na rzecz ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza 

przez gminy województwa opolskiego znajdujące się poza obszarami wyznaczonymi 

w ramach Programu ochrony powietrza, 

• SOp64 - Prowadzenie działań promujących ogrzewanie zmniejszające emisję 

zanieczyszczeń do powietrza i działań edukacyjnych (np. ulotki, imprezy, akcje szkolne, 

audycje i inne) w celu uświadamiania mieszkańcom wpływu zanieczyszczeń na zdrowie, 

• SOp65 - Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów 

dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników niepowodujących nadmiernej 

„niskiej emisji” oraz projektowanie linii zabudowy uwzględniając zapewnienie 

„przewietrzania” miasta ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie, 

• SOp68 - Uwzględnianie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza 

poprzez odpowiednie przygotowywanie specyfikacji zamówień publicznych, które 

uwzględniać będą potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, 

• SOp69 - Aktualizacja projektów założeń do planów oraz planów zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe w gminach, 

• SOp75 - Uwzględnianie ograniczenia emisji pyłów na etapie wydawania i opiniowania 

pozwoleń.19 

Wśród działań planowanych do realizacji znajdują się zadania spójne z wyżej 

wymienionymi działaniami naprawczymi, wskazanymi do realizacji przez wszystkie gminy 

województwa opolskiego, a w szczególności wszelkie działania tak inwestycyjne jak 

i promocyjne czy administracyjno – prawne zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczeń 

do atmosfery. 

 

  

                                           
19 Strona internetowa, Program Ochrony Powietrza, Tabela 25. Harmonogram rzeczowo - finansowy działań 
naprawczych dla strefy opolskiej, http://opolskie.pl/docs/pop_strefa_opolska5.pdf, (dostęp: 22.01.2016). 
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Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014–2022 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej obejmuje działania spójne z celami Strategii Rozwoju 

Powiatu Kluczborskiego na lata 2014–2022 w następującym obszarze:  

Pole strategiczne 1. Przestrzeń, infrastruktura i środowisko. 

POLE OPERACYJNE 1.1. Gospodarka niskoemisyjna oraz produkcja i dystrybucja energii 

odnawialnej. 

Planowane kierunki działań, które są spójne z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Byczyna to: 

a. Kierunek działania 1.1.1 Wdrażanie niskoemisyjnych i energooszczędnych technologii 

w obiektach użyteczności publicznej. 

b. Kierunek działania 1.1.2 Produkcja i dystrybucja energii odnawialnej dla obiektów 

użyteczności publicznej. 

c. Kierunek działania 1.1.3 Promocja gospodarki niskoemisyjnej oraz produkcji 

i dystrybucji energii odnawialnej na terenie powiatu kluczborskiego. 

d. Kierunek działania 1.1.4 Podejmowanie działań zwiększających świadomość 

społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i ekologii. 

 

Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork - Namysłów – Olesno.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wpisuje się w założenia interwencji Strategii Rozwoju 

Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork - Namysłów - Olesno na poziomie wszystkich obszarów 

strategicznych, tj.: Przedsiębiorczość, Transport, Rewitalizacja, Edukacja, Zdrowie, 

Społeczeństwo, Kultura, Sport, Turystyka, Środowisko oraz Bezpieczeństwo.  

Obszar strategiczny Środowisko koncentruje się na rozwoju infrastruktury 

zrównoważonego korzystania z zasobów środowiska naturalnego, rozwoju gospodarki 

niskoemisyjnej oraz ochrony bioróżnorodności i obszarów cennych przyrodniczo. Jako cele 

operacyjne wskazano wdrażanie niskoemisyjnych i energooszczędnych technologii, 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz promocję gospodarki niskoemisyjnej jak 

też produkcji i dystrybucji energii odnawialnej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork - 

Namysłów - Olesno. Zaplanowane w PGN działania realizują założone w Strategii cele. 
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Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork-Namysłów-

Olesno (projekt – czerwiec 2016) 

Plany zrównoważonej mobilności miejskiej są nowym rodzajem dokumentów 

strategicznych uchwalanych przez jednostki samorządu terytorialnego, których głównych 

zadaniem jest lepsze planowanie i realizacja działań mających na celu dążenie do 

zrównoważonego modelu mobilności na danym obszarze objętym dokumentem. 

Teren powiatów objętych niniejszym planem to obszary miejskie i wiejskie, w związku 

z tym Plan Mobilności musi uwzględniać nie tylko działania typowo miejskie, ale również te 

dotyczące terenów niezurbanizowanych, gdzie należy dążyć do lepszego zaspokojenia potrzeb 

przewozowych, także w sposób alternatywny dla indywidualnego transportu samochodowego. 

Planowane kierunki działań, które są spójne z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Byczyną to: 

1. Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Byczynie (parking uzupełniający). 

2. Parkingi typu bike&ride: lokalizacja w centrach miast, przy urzędach gminy, przy dużych 

sklepach. 

3. Rozwój infrastruktury dedykowanej rowerzystom i pieszym. 

4. Działania wspierające rozwój zrównoważonej mobilności. 

 

Program Ochrony Powietrza dla strefy namysłowsko – oleskiej 

Program ochrony powietrza jest dokumentem zawierającym działania naprawcze 

w strefie namysłowsko – oleskiej, zmierzające do obniżenia poziomu zanieczyszczeń poprzez 

realizację skutecznych działań, których wdrożenie spowoduje obniżenie poziomu zanieczyszczeń 

powietrza. 

Zdiagnozowano, że odpowiedzialna za przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu 

zawieszonego jest emisja napływowa oraz powierzchniowa. W celu jej obniżenia proponuje się 

w pierwszej kolejności obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego. Ponadto w programie 

ochrony powietrza wskazano kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia standardów 

jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego.    

PGN dla Gminy Byczyna uwzględnia działania rekomendowane do realizacji, a 

w szczególności związane z: 

• wymianą kotłów grzewczych w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych 

i zastosowanie w nich paliw ekologicznych,  
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• zmniejszaniem zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczanie strat 

ciepła - termomodernizacja budynków,  

• ograniczeniem emisji liniowej poprzez realizację zadań związanych z budową 

ścieżek rowerowych, modernizacją i remontami dróg gminnych, modernizacją 

oświetlenia czy sieci wodociągowych.  

 

Strategia Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020 

Strategia Rozwoju Gminy Byczyna zakłada jej kształtowanie jako gminy:  

• chroniącej walory i zasoby historyczno-ekologiczne,  

• dbającej o wzrost poziomu życia mieszkańców,  

• tworzącej warunki dla rozwoju przedsiębiorczości,  

• wspierającej rozwój rolnictwa, turystyki i sportu,  

• realizującej wspólne przedsięwzięcia z sąsiadami,  

• otwartej na wyzwania XXI wieku.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest spójny z zapisami Strategii w obszarach: 

1. Obszar III. Usługi publiczne 

Cel operacyjny 3.1 Rozwijanie systemów infrastruktury technicznej.  

Kierunki interwencji (zadania kluczowe):  

• rozbudowa sieci gazociągowej, 

• modernizacja kotłowni w zakresie wymiany źródeł grzewczych na nowoczesne 

i ekologiczne, 

• wymiana sieci ciepłowniczych przynoszących straty ciepła, 

• budowa nowych systemów ciepłowniczych,  

• przebudowa i rozwój systemu oświetlenia ulicznego. 

Cel operacyjny 3.4 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz wykorzystanie ekologii dla 

rozwoju gminy.  

Kierunki interwencji (zadania kluczowe):  

• wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (w tym m.in. fotowoltaika 

i kolektory słoneczne, biogazownie), 

• optymalizacja kosztów energii poprzez organizowanie grupowych (z innymi 

samorządami) zakupów energii, 
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• termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i obiektów zamieszkania 

zbiorowego, 

• program ograniczania niskiej emisji, 

• sprawny i efektywny system gospodarki odpadami (w tym utylizacja i recykling),  

• zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych (powodzie, susze, 

itp.) – właściwe zagospodarowanie przestrzeni, systemy monitoringu i wczesnego 

ostrzegania, 

• zachowanie środowiska przyrodniczego oraz działania rekultywacyjne,  

• edukacja ekologiczna i promocja postaw ekologicznych, 

• program ochrony bioróżnorodności, 

• program małej retencji. 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i działania planowane w nim do realizacji, wpisują się 

w cel główny rozwoju gminy którym jest zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców gminy 

z zachowaniem rolniczej i mieszkaniowej funkcji gminy, utrzymanie i dalszy rozwój funkcji 

usługowej wraz z rozwojem funkcji turystycznej miasta Byczyny oraz utrzymanie rangi w sieci 

osadniczej miasta Byczyny jako siedziby samorządu terytorialnego przy wykorzystaniu  

pozytywnych uwarunkowań lokalnych i regionalnych. Cel ten będzie osiągnięty dzięki realizacji 

celów strategicznych: 

• bezpieczeństwo ekologiczne i ład przestrzenny, 

• bezpieczeństwo społeczno – ekonomiczne, aktywizacja gospodarcza, 

• nowoczesne i niezawodne urządzenia infrastruktury technicznej. 

Bezpieczeństwo ekologiczne – to przede wszystkim poprawa stanu środowiska 

przyrodniczego oraz stanu sanitarnego (czystość atmosfery osiągnięta poprzez likwidację 

nadmiernej emisji pyłów i gazów pochodzących z lokalnych źródeł, pozyskanie odnawialnych 

źródeł energii wiatru, biomasy, wody i słońca). 

 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy 

Byczyna 

Dokument zawiera: 
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• ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe, 

• przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 

gazowych, 

• możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, 

z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz 

zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, 

• zakres współpracy z innymi gminami. 

Gmina Byczyna posiada opracowanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Byczyna” z 2000 r. Zgodnie z Ustawą Prawo 

Energetyczne dokument ten powinien być aktualizowany co 3 lata. Zaplanowano 

przedsięwzięcie zgodne z działaniem SOp6920 wskazanym w POP dla strefy opolskiej polegające 

na aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe w gminie. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Byczyny 

W miejscowym planie zagospodarowania w Dziale I. Rozdziale 2. Zasady ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego21 znalazły się zapisy: 

§ 8. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego oraz ochrony przed hałasem i wibracjami: 

1) należy stosować rozwiązania oraz środki techniczne i technologiczne zapobiegające lub 

ograniczające emisje zanieczyszczeń, hałasu i wibracji, w tym szczególnie: 

a) przy składowaniu na otwartym terenie materiałów, będących źródłem emisji 

niezorganizowanej do powietrza, wdrażać technologie minimalizujące emisję wtórną,  

b) stosować paliwa niskoemisyjne lub wysokosprawne urządzenia zapewniające 

dotrzymanie obowiązujących norm emisji zanieczyszczeń,  

c) wprowadzać paliwa ekologiczne: energię elektryczną, gaz, olej opałowy, węgiel 

o zawartości siarki palnej w paliwie do 0,3%, a także niekonwencjonalną energię 

odnawialną w zasilaniu energetycznym budynków i gospodarce komunalnej, w tym 

energię słoneczną. 

                                           
20 POP dla strefy opolskiej Tabela 25. Harmonogram rzeczowo-finansowy działań naprawczych dla strefy opolskiej 
str. 99. 
21 Uchwała Nr LVIII/428/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Byczyny, str. 6. 
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Zapisy MPZP są zgodne z założeniami Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej 

w zakresie SOp19, SOp20 i SOp65. 

PGN dla Gminy Byczyna szczegółowo wskazuje działania zmierzające do ochrony 

powietrza, przez co jest spójny z założeniami MPZP. 

 

3. Ogólna strategia 

Gmina Byczyna w niniejszym dokumencie podejmuje się wszelkich działań zmierzających 

do poprawy jakości powietrza na jej obszarze, a w szczególności do:  

• redukcji emisji gazów cieplarnianych,  

• zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,  

• redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.  

 

Są to cele, które będą realizowane w Gminie nie tylko do 2020 roku, ale i w dalszej 

perspektywie czasu. Realizacja założeń długoterminowych będzie możliwa dzięki podejmowaniu 

konkretnych działań ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza. Do najważniejszych zadań 

należy zaliczyć:  

• kompleksową termomodernizację budynków, głównie budynków użyteczności publicznej;  

• zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej poprzez remont 

i modernizację istniejących urządzeń sieciowych;  

• modernizację instalacji służących do ogrzewania budynków i wykorzystanie instalacji 

ekologicznych;  

• propagowanie oraz wspieranie wykorzystania energii odnawialnej (w szczególności 

instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła, wykorzystanie biomasy);  

• modernizację oświetlenia ulicznego, w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,  

• rezygnację z indywidualnych systemów grzewczych na rzecz podłączenia się do zbiorczych 

systemów ciepłowniczych (tam gdzie jest to możliwe);  

• budowę ścieżek rowerowych i propagowanie transportu rowerowego;  

• właściwe planowanie przestrzeni urbanistycznej; 

• podejmowanie działań promujących wszelkie sposoby redukcji emisji CO2 oraz 

podniesienie efektywności energetycznej, a także stosowanie technologii 

wykorzystujących odnawialne źródła energii; 
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• prowadzenie działań promujących ogrzewanie zmniejszające emisję zanieczyszczeń do 

powietrza i działań edukacyjnych (np. ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje i inne) 

w celu uświadamiania mieszkańcom wpływu zanieczyszczeń na zdrowie; 

• uwzględnianie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza poprzez 

odpowiednie przygotowywanie specyfikacji zamówień publicznych, które uwzględniać 

będą potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem; 

• uwzględnianie ograniczenia emisji pyłów na etapie wydawania i opiniowania pozwoleń. 

 

W celu właściwej realizacji zaplanowanych działań konieczne jest ich właściwe 

skoordynowanie. Niezbędne jest również zachowanie ciągłości procesu wdrażania działań 

i spójności pomiędzy inwestycjami, co należeć będzie do przedstawicieli władz samorządu 

terytorialnego. Równocześnie w realizację poszczególnych założeń powinni być zaangażowani 

wszyscy interesariusze Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, a w szczególności:  

• mieszkańcy Gminy Byczyna,  

• przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie gminy (przede wszystkim przedsiębiorstwa 

komunalne, wodno-kanalizacyjne),  

• rolnicy,  

• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,  

• instytucje oświatowe, kulturalne, zdrowotne,  

• organizacje społeczne i pozarządowe.  

 

3.1. Cel strategiczny i cele szczegółowe 

Główny, strategiczny cel Planu został zdefiniowany w następujący sposób: 

 

Rozwój Gminy Byczyna w oparciu o niskoemisyjną gospodarkę oraz poprawa 

jakości powietrza poprzez wzrost efektywności energetycznej, redukcję emisji CO2 

oraz wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

 

Cele szczegółowe: 

Cel 1 - osiągnięcie zmniejszenia o co najmniej 1% emisji CO2 do roku 2020 w stosunku do 

wielkości emisji wyznaczonej dla roku 2014. 
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Cel 2 – zwiększenie udziału o co najmniej 3% odnawialnych źródeł energii w bilansie 

energetycznym Gminy. 

Cel 3 – zmniejszenie o co najmniej 1% niskiej emisji w transporcie oraz w budynkach 

użyteczności publicznej poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię.  

Cel 4 – zmniejszenie o co najmniej 1 % zapotrzebowania na energię finalną. 

Cel 5 – redukcja emisji  zanieczyszczeń do powietrza (pyłu PM10) o 0,4 Mg/rok. 

Cel 6 – włączenie w realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej lokalnej społeczności. 

Kierunki działań:  

• modernizacja lokalnych kotłowni oraz prowadzenie działań termomodernizacyjnych 

w obiektach użyteczności publicznej zarządzanych przez Gminę,  

• stworzenie systemu zachęt finansowych do wymiany/modernizacji systemów grzewczych,  

• modernizacja lokalnych źródeł ciepła - wymiana niskosprawnych kotłów na nowe kotły na 

biomasę lub na kotły gazowe, kotły olejowe albo kotły węglowe - retortowe o wysokiej 

sprawności,  

• modernizacja instalacji systemu grzewczego oraz wytwarzania ciepłej wody użytkowej,  

• zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł w bilansie energetycznym Gminy –

poprzez montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła,  

• wspomaganie wprowadzania nowych technologii, modernizacji lub nowych inwestycji 

zmierzających do zmniejszenia energochłonności przemysłu prowadzonych przez 

podmioty gospodarcze na terenie Gminy poprzez usuwanie barier administracyjnych, 

pomoc w uzyskaniu środków finansowych, uzyskanie wymaganych decyzji 

administracyjnych,  

• działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje) w zakresie 

podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców, w tym promocja wykorzystywania 

OZE,  

• uwzględnianie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza, poprzez 

odpowiednie przygotowanie specyfikacji zamówień publicznych,  

• uwzględnianie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wymogów 

dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników o wysokiej sprawności 

grzewczej i niskiej emisji pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu, dwutlenku węgla,  

• usprawnianie systemów zarządzania dostawą energii – modernizacja sieci przesyłowych 

ciepła, energii elektryczne i gazu, eliminacja strat,  
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• monitoring zużycia energii – usprawnianie zarządzania energią w budynkach użyteczności 

publicznej będących własnością Gminy – w perspektywie wprowadzanie inteligentnych 

liczników dla wszystkich mediów energetycznych, wprowadzanie systemu monitorowania 

on-line dla wszystkich mediów energetycznych, który pozwoli na bieżąco monitorować 

zmiany wielkości zużywanych mediów oraz ponoszonych kosztów, a co za tym idzie 

natychmiastowo reagować w przypadku wykrycia poboru odbiegającego od normy 

i minimalizować straty.  

 

3.2. Analiza stanu obecnego 

3.2.1. Charakterystyka Gminy Byczyna  

Gmina Byczyna usytuowana jest w północno-wschodniej części województwa 

opolskiego, w powiecie kluczborskim, na północno-zachodnim krańcu Wyżyny Śląskiej. Obszar 

gminy położony jest w mezoregionie Wysoczyzna Wieruszowska, której teren pod względem 

wysokościowym jest zróżnicowany od 150 do 200 m n.p.m. Na wschód i południowy wschód 

rozciąga się Próg Woźnicki.  

W skład Gminy wchodzi miasto Byczyna i 23 wsie sołeckie. Całkowita powierzchnia 

gminy to 183 km2, co stanowi 2,14% obszaru województwa opolskiego. Na koniec 2013 r. 

zamieszkiwało ją 9 546 osób, w tym w Byczynie 3 714. Przez teren gminy od północnego 

zachodu poprzez Byczynę, aż na południowy wschód przebiega pasmo falistych wzgórz. Na 

północ i południe od nich rozciąga się obszar bardziej płaski, nizinny. Prosna - to największy 

ciek wodny w gminie, do niej w okolicach Kostowa wpada Pratwa na biegu której (na 14 

kilometrze rzeki) w latach 1995 - 1996 wybudowano zbiornik retencyjny "Biskupice-Brzózki", 

który spiętrza wody w akwen o powierzchni 42 ha (powierzchnia zalewowa 100 ha) 

i pojemności 535000 m³. Docelowo pojemność tą można zwiększyć o dodatkowe 237000 m3. 

Jego budowa była związana ze znacznym obniżeniem wód gruntowych na terenach położonych 

na zachód od Byczyny. Na brzegu zbiornika odtworzony wczesnośredniowieczny gród 

słowiański. 
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Mapa 1. Byczyna na tle Europy I Polski  
źródło: http://www.byczyna.pl/2038/2164/polozenie.html 

 

3.2.2. Klimat i środowisko przyrodnicze oraz obszary chronione 

Warunki klimatyczne  

Warunki klimatyczne gminy Byczyna, z powodu położenia na skraju Wyżyny Śląskiej są 

odrobinę ostrzejsze niż panujące na Nizinie Śląskiej. Na terenie gminy elementami 

o największym znaczeniu kształtującymi klimat lokalny są przede wszystkim: rzeźba terenu, 

gęstość i wielkość cieków wodnych, pokrycie terenu (zabudowa, grunty orne, łąki, lasy), rodzaj 

gruntów i głębokość zalegania wód gruntowych. Dominujący wpływ na klimat lokalny ma 

położenie gminy przy dwóch stosunkowo dużych dolinach rzecznych (Prosna i Pratwa), 

tworzących rozległe obniżenia dolinne. 

Średnia temperatura stycznia wynosi –2,60C, natomiast lipca nie przekracza 180C. Liczba 

dni mroźnych wynosi 37, a dni z przymrozkami 70. Dni gorących jest przeciętnie 35. 

Stosunkowo niewiele jest dni pochmurnych (118). Średni czas zalegania pokrywy śnieżnej to 

około 57 dni. Pokrywa śnieżna najczęściej pojawia się 28 listopada i zanika pod koniec marca. 

Średnia opadów rocznych nie przekracza 520 mm. Przeważają wiatry słabe (153 dni) i bardzo 

słabe (118 dni), wiejące głównie z sektora zachodniego, z kierunku W i SW. Okres wegetacyjny 

trwa z reguły 220 dni, rozpoczyna się 31 marca, a kończy 5 listopada. 

Szczególną charakterystyczną cechą tutejszego klimatu są łagodne i długie okresy jesieni 

oraz wczesne i pogodne wiosny. Najwyższe wartości nasłonecznienia odnotowuje się w czerwcu 
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i lipcu, co wiąże się z dłuższym dniem i mniejszym zachmurzeniem. Najmniejsze zachmurzenie 

zanotowano na przełomie lata i jesieni. 

 
Wykres 1. Opady w Byczynie.  
Źródło: http://pogoda.wp.pl/cid,43806,miasto,Byczyna,klimat.html 
 

 
Wykres 2. Temperatura powietrza w Byczynie.  
Źródło: http://pogoda.wp.pl/cid,43806,miasto,Byczyna,klimat.html 

 

Warunki klimatyczne, ukształtowanie terenu oraz nasłonecznienie pozwalają na 

uwzględnienie w planach realizacji zadań związanych z odnawialnymi źródłami energii, a co za 

tym idzie, z możliwością budowy instalacji solarnych czy fotowoltaicznych, a także pomp ciepła. 

 

Warunki glebowe  

Gmina Byczyna ma charakter typowo rolniczy. Zdecydowały o tym korzystne warunki 

glebowe, występowanie dużych obszarów czystej przestrzeni rolniczej o wysokich walorach 

gruntowo – wodnych i klimatycznych oraz dobrze rozwinięta rolnicza baza produkcyjna 

i wieloletnie tradycje. 
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Na ponad 12 tys. ha gruntów ornych przeważają gleby o dużej przydatności rolniczej. 

Grunty III klasy stanowią przeszło 25%, a klasy IV prawie 60%. Również na użytkach zielonych 

przeważają grunty klasy III i IV, co stanowi przeszło 81% użytków w gminie. Jakość gleb, 

agroklimat, gospodarka wodna, trudność gleb do uprawy - to czynniki dające podstawę oceny 

agroekologicznej gleb. W skali 100 punktowej łączne warunki agroekologiczne gminy ocenia na 

80-90 pkt. Takie uwarunkowania sprzyjają uprawom energetycznym, a gmina dzięki znacznej 

produkcji rolnej ma spory potencjał do energetycznego wykorzystania słomy, zarówno 

w kotłach grzewczych jak i w biogazowaniach rolniczych. W przypadku gminy Byczyna 

największe możliwości produkcji biomasy ma produkcja rolna i uprawy rzepaku, kukurydzy 

i zbóż. Uzyskiwane paliwo jest nieuciążliwe dla środowiska – ilość dwutlenku węgla 

emitowanego do atmosfery podczas jego spalania równoważona jest ilością CO2 pochłanianego 

przez rośliny, które odtwarzają biomasę w procesie fotosyntezy. 

 

Wody powierzchniowe 

Obszar gminy położony jest w dorzeczu rzeki Odry. Przez obszar gminy Byczyna 

przebiega wododział między zlewnią rzeki Prosny, a rzeką Stobrawa. Obszar gminy Byczyna 

prawie w całości leży w zlewni rzeki Prosny.  

System wód powierzchniowych gminy Byczyna obejmuje w zakresie wód płynących: 

• rzekę Prosnę - jest to rzeka o gruntowo-deszczowo-śnieżnym ustroju zasilania, co 

klasyfikuje ją do rzek o zmiennym przepływie, z niżówkami letnio-jesiennymi oraz 

wezbraniami w okresie roztopów wiosennych (przepływ ok. 9,06 m3/s). Zagrożenie 

powodzią jest jednak niewielkie i dotyczy głównie łąk położonych w dolinie; 

• rzekę Pratwę - to lewy dopływ Prosny o długości 28,1 km. Pratwa płynie szeroką 

płaskodenną doliną, w obrębie której w 1996r. w okolicy Proślic, wybudowano zbiornik 

retencyjny Biskupice Brzózki o powierzchni ok. 42 ha. Jest on częściowo 

zagospodarowany, a w jego sąsiedztwie zbudowano wzorowany na średniowiecznym, 

drewniany Gród Rycerski; 

• rzekę Wołczyńska Struga - rzeka nizinna. Na obszarze gminy Byczyna przepływa doliną 

w jej południowo – zachodniej części. Z uwagi na walory krajobrazowe i unikalne 

środowisko planowana jest do objęcia ochroną jako obszar chronionego krajobrazu 

Wołczyński Strumień. W pobliżu zalega pokład torfu – Teklusia Natura 2000. 
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Oprócz Prosny, Pratwy i Wołczyńskiej Strugi, na sieć hydrologiczną składają się także 

liczne mniejsze rzeki, zgrupowanie dużych w skali regionu stawów, wyrobiska poeksploatacyjne, 

torfowiska, starorzecza, niewielkie oczka wodne, niecki bezodpływowe, tereny zalewowe oraz 

rozbudowana sieć kanałów i rowów melioracyjnych. Występują tu licznie stawy wykorzystywane 

głównie do hodowli ryb oraz zbiorniki wodne poeksploatacyjne. Przeważnie zbiorniki wodne 

mają niewielką powierzchnię (od 0,01 ha do 0,15). Największe zgrupowanie stawów znajduje 

się w okolicy Kostowa. 

Żaden z cieków wodnych na terenie gminy nie może być obecnie wykorzystany do 

produkcji energii, ze względu na swoją charakterystykę – zmienny przepływ, małe spadki, 

walory krajobrazowe i unikalne środowisko przyrodnicze. Jedynie w przypadku budowy 

zbiorników małej retencji na rzekach Prośnie i Pratwie można by rozważać budowę małych 

elektrowni wodnych.  

 

Czystość powietrza 

Gmina Byczyna ma charakter typowo rolniczy. Brak jest większych zakładów 

przemysłowych, dominują przedsiębiorstwa zaspokajające bieżące potrzeby mieszkańców 

gminy. Istniejące zakłady i firmy związane są z branżą przetwórstwa rolno-spożywczego, 

składowaniem, magazynowaniem, a także z usługami w zakresie handlu gastronomii i rzemiosła 

usługowego. 

Środowisko gminy jest wolne od dużych zagrożeń i obciążeń, ale występują mniejsze, 

mające wpływ na stan środowiska. 

Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego związany jest bezpośrednio z emisją 

zanieczyszczeń. Podstawowym źródłem emisji jest spalanie energetyczne, głównie paliw 

stałych, węgla, koksu, stanowiących podstawowe paliwo dla większości zakładów 

przemysłowych, warsztatów rzemieślniczych, jak również lokalnych kotłowni grzewczych. 

Na terenach wiejskich głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego są 

lokalne źródła grzewcze oparte na paliwie stałym węglu i koksie. Stan ten ulega sukcesywnej 

poprawie poprzez remonty i modernizację zabudowy oraz wprowadzanie ekologicznych źródeł 

energii. 

Istniejące na terenie gminy małe zakłady usługowe i produkcyjne są źródłem 

zanieczyszczenia powietrza, ale nie w stopniu przekraczającym dopuszczalne normy. Ważną rolę 
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w redukcji zanieczyszczeń atmosferycznych pełnić może system ciepłowniczy na obszarze 

miasta Byczyna, ale wymaga on modernizacji i rozbudowy. 

Lokalnym źródłem zanieczyszczeń liniowych są także przebiegające przez teren 

opracowania drogi, w szczególności droga krajowa nr 11. Pozostałe drogi, z powodu 

niewielkiego natężenia ruchu, nie wpływają istotnie na stan zanieczyszczenia powietrza na 

terenie miasta i gminy. 

Mogą tu występować podwyższone, ale poniżej norm dopuszczalnych, poziomy immisji 

zanieczyszczeń komunikacyjnych (NOx, CO, SO2, ołów, pył zawieszony, węglowodory), a zasięg 

przestrzenny ich oddziaływania nie przekracza kilkunastu metrów od pasa drogowego. Emisja ta 

niestety wraz z postępującym zwiększaniem się ilości pojazdów na drodze, wykazuje tendencję 

wzrostową. 

 

Zagrożenie hałasem  

Byczyna nie należy do miast o niekorzystnym klimacie akustycznym. Zagrożenie hałasem 

przemysłowym jest nieznaczne i ma lokalny charakter. 

Na obszarze gminy główne źródła uciążliwości akustycznej stanowią tereny 

komunikacyjne (drogowe i kolej), a przede wszystkim: 

- droga krajowa nr 11 relacji Kołobrzeg – Bytom, 

- droga wojewódzka nr 487 Byczyna – Gorzów Śl. – Olesno, 

- dwutorowa magistrala linii kolejowej łącząca Katowice z Poznaniem, stanowiąca jeden 

z głównych szlaków kolejowych,  

- a także w mniejszym stopniu drogi powiatowe i gminne. 

Ograniczenie hałasu do wartości wyznaczonych poziomami dopuszczalnymi jest jednym 

z istotniejszych zadań. Zadanie to, ze względu na powszechność występowania zagrożeń 

hałasem. jest zadaniem długofalowym. 

 

3.2.3. Gospodarka i rolnictwo  

Większość mieszkańców gminy Byczyna związana jest z dominującą funkcją, jaka 

występuje na jej terenie, czyli rolnictwem. Działalność produkcyjna, w tym zwłaszcza przemysł 

ma znacznie mniejsze znaczenie. Prawie 13%-owy udział pracujących w szeroko rozumianych 

usługach, świadczy o tym, że gmina pełni funkcję usługową dla otaczającego ją obszaru. 
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Gmina Byczyna należy do grupy gmin słabo uprzemysłowionych. 45% ludności w gminie 

pracuje w rolnictwie. Część rolników łączy działalność rolniczą z pracą poza rolnictwem, 

najczęściej we własnym zakładzie usługowym. Działalność inwestycyjna obejmuje małe 

i średnie zakłady o charakterze produkcyjno – usługowym, nastawione na obsługę produkcji 

rolnej i najbliższego zaplecza, jakim jest gmina, ale także na zewnątrz. Zlokalizowany na terenie 

gminy przemysł oparty jest głównie na drobnych zakładach rzemieślniczych oraz usługowych. 

Przedsiębiorstwa zarejestrowane w rejestrze REGON 
 2013 2014 
Przedsiębiorstwa ogółem, w tym: 815 790 
w sektorze rolniczym 56 39 
w sektorze przemysłowym 83 88 
w sektorze budowalnym 111 108 
Osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą na 10 tys. mieszkańców 

613 583 

Tabela 1. Przedsiębiorstwa zarejestrowane w rejestrze REGON 
Źródło: opracowanie własne 

 

Dobre połączenie transportowe powoduje lokalizowanie się zakładów przy 

najważniejszych drogach przebiegających przez obszar gminy. Niestety na terenie gminy notuje 

się stały spadek zarejestrowanych podmiotów gospodarczych.  

 

  Gmina Byczyna charakteryzuje się dużym udziałem gruntów ornych w całości 

powierzchni gminy. Rolnictwo pozostaje ważną gałęzią gospodarki lokalnej. Dobre warunki 

naturalne gminy, wysoki wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz znaczący udział gleb 

chronionych (I-IV klasa bonitacyjna) i użytków zielonych sprawia, że główną funkcją jest 

i pozostanie gospodarka rolna. Z rolnictwa utrzymuje się około 70% ogółu mieszkańców gminy. 

Z ogólnej powierzchni gminy, wynoszącej 18 289 ha, użytki rolne stanowią 13 385 ha, 

czyli 74% powierzchni ogólnej gminy Byczyna. Niski, bo na poziomie 12%, jest udział lasów 

i gruntów leśnych, przy średniej krajowej 27%, ale wynika to z dobrych naturalnych warunków 

dla rolnictwa panujących na obszarze gminy. 

 
Tabela 2. Lesistość w Gminie Byczyna na koniec 2014 r.  
Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu;  Statystyczne Vademecum Samorządowca 
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Pozostałe grunty do których zalicza się wody i tereny zurbanizowane, takie jak drogi, 

tereny kolejowe, zabudowane oraz zieleń zorganizowana zajmują 1630 ha, w tym w mieście 

141 ha. 

Gmina posiada korzystne warunki przyrodniczo – glebowe dla rozwoju rolnictwa. 

Różnorodność skał macierzystych, z których wytworzyły się gleby i czynniki glebotwórcze 

zachodzące na obszarze gminy przyczyniły się do znacznego zróżnicowania pokrywy glebowej. 

W uprawach rolnych przeważa produkcja zbóż i roślin przemysłowych. Mniejszy udział 

w rolnictwie ma hodowla bydła i trzody chlewnej. 

Struktura zasiewów w ha w gminie kształtuje się średnio rocznie następująco: 

• zboża ogółem - 73,8%, 

• rzepak ozimy - 8,4%, 

• buraki cukrowe - 3,7%, 

• ziemniaki - 6,1%, 

• pastewne - 2,5%. 

Potencjał rolniczy gminy predestynuje ją do wykorzystania zasobów rolnych w produkcji 

energii. Możliwości wykorzystania słomy, słomy kukurydzianej, odpadów z produkcji rolnej czy 

zwierzęcej są bardzo duże, od peletów wykorzystywanych w kotłach centralnego ogrzewania, 

po kostki i bale słomiane do spalania czy współspalania w kotłach grzewczych, po biogazownie 

rolnicze produkujące biogaz wykorzystywany do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, 

również  w kogeneracji. 

 

3.2.4. Infrastruktura techniczna i komunikacyjna 

Kolejna część opracowania obejmuje kwestie związane z infrastrukturą techniczną. 

Scharakteryzowana została nade wszystko dostępność do sieci komunalnych: wodociągów, 

instalacji kanalizacyjnej i gazowej, energii elektrycznej, cieplnej, telekomunikacyjnej oraz układ 

dróg i składowanie odpadów. Ma ona wpływ na jakość i komfort życia, częstokroć determinuje 

procesy migracyjne, czy rozwój działalności gospodarczej, a jej stan wpływa na ilość zużytej 

energii oraz emisję zanieczyszczeń do atmosfery. 

1. System zaopatrzenia w wodę. 

Gmina posiada zorganizowany system zaopatrzenia w wodę. Wszystkie jednostki 

osadnicze są wyposażone w sieć wodociągową, opartą o ujęcia wody w Byczynie, Dobiercicach, 

Kostowie, Nasale – Kastel i Polanowicach bez powiązań zewnętrznych.  
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2. System odprowadzania i oczyszczania ścieków. 

Aktualnie gospodarka ściekowa na terenie gminy jest niekompletna. Jeden układ 

kanalizacyjny zakończony oczyszczalnią ścieków posiada miasto Byczyna. Długość sieci 

kanalizacyjnej w mieście wynosi ok. 10 km, ilość przyłączy ok. 500. Drugi układ kanalizacyjny 

obejmuje wieś Roszkowice i składa się z kanalizacji sanitarnej: grawitacyjnej Ø 200 o dł. 

3977,00 m; tłocznej PE Ø 160 o dł. 4082,00 m; 87 przyłączy oraz 1 tłoczni ścieków AWALIFT. 

Ponadto na terenie Gminy wybudowano 52 kompletne przydomowe oczyszczalnie 

ścieków w miejscowościach Kostów – 15 szt., Jakubowice – 3 szt., Janówka – 11 szt., Miechowa 

– 11 szt. i Ciecierzyn – 12 szt. 

 
Tabela 3. Infrastruktura kanalizacyjna w Gminie Byczyna.  
Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu;  Statystyczne Vademecum Samorządowca 

 

Oprócz układu miejskiego, na terenie gminy funkcjonują 2 układy kanalizacji 

zakończonych oczyszczalniami ścieków o niewielkiej przepustowości: 

- Polanowice – kanalizacja sanitarna zakończona oczyszczalnią ścieków typu ,,Miniblok”, 

o przepustowości 100m³/h; 

- Biskupice – kanalizacja sanitarna z oczyszczalnią ścieków typu ,,Bioblok”, 

o przepustowości 100m³/h. 

Na terenach nie skanalizowanych nieczystości płynne gromadzone są w zbiornikach 

należących do użytkowników nieruchomości, a następnie wywożone na najbliższy punkt zlewny 

przy oczyszczalni ścieków w Byczynie. 

Z informacji przekazanych przez Spółkę HYDROKOM, w latach 2017-2018 planowane są 

modernizacje sieci wodociągowych i ujęć wody. Działania te będą miały wpływ na obniżenie 

energochłonności sieci. 

3. System zasilania w energię elektryczną. 

Na terenie gminy zlokalizowana jest jednotorowa napowietrzna linia wysokiego napięcia 

110KV relacji: 
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- Kluczbork – GPZ Kostów , typ: AFL - 6 120mm² o długości ok.13,5km, 

- GPZ Kostów – Kępno (w eksploatacji ZE Częstochowa). 

Sieć elektroenergetyczna, zaopatrująca w energię mieszkańców gminy, zasilana jest 

w energię elektryczną z krajowego systemu elektroenergetycznego za pośrednictwem GPZ-tu 

110/15KV „Kostów” w Kostowie oraz częściowo, dwoma liniami 15KV z położonego w gminie 

Kluczbork GPZ –tu Kluczbork. GPZ Kostów wyposażony jest w dwa transformatory 10MVA oraz 

posiada rozdzielnię: 110KV i 15 kV. 

Dostawa energii elektrycznej do poszczególnych odbiorców odbywa się liniami średniego 

napięcia 15kV wykonanymi jako kablowe i napowietrzne. 

Obecne obciążenie istniejącymi liniami 15kV wskazuje, że istnieje możliwość przesłania 

większej ilości energii elektrycznej co pozwoli w najbliższej przyszłości na pokrycie 

ewentualnego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną. 

Z informacji przekazanych przez operatora TAURON S.A. na podstawie umowy nr 

O/OPOLE/CRU/563/2014, w latach 2017-2020 planowana jest modernizacja i przebudowa już 

istniejących oraz budowa nowych sieci elektoenergtycznych na terenie gminy jak też 

modernizacja stacji i rozdzielni.  

4. System zaopatrzenia w gaz. 

Przez teren gminy przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia o przekroju Ø 100 CN6,3MPa 

relacji Komorzno – Tworóg, od południowo – wschodniej części gminy do miasta Byczyna, 

będący odgałęzieniem od gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Odolanów – Szopienice DN100 

CN-6,3MPa. Z sieci wysokiego ciśnienia gaz ziemny wysokometanowy jest rozprowadzany na 

terenie miasta poprzez stację redukcyjno – pomiarową pierwszego stopnia „Byczyna”. Gaz 

w mieście Byczyna dystrybuowany jest siecią gazową średniego ciśnienia o długości ponad 6km. 

Rezerwy sieci gazowej, jak i stacji redukcyjno – pomiarowej, pozwolą na swobodne podłączenie 

nowych odbiorców. Obecnie nie jest planowana rozbudowa sieci do nowych terenów 

inwestycyjnych czy budowlanych, jednakże w obszarze objętym siecią nadal jest możliwość 

przyłączenia odbiorców. Prowadzone przez gminę działania informacyjne i promujące paliwa 

alternatywne powinny zmienić ten trend i skłonić właściciela sieci do jej rozbudowy. 

5. Zaopatrzenie w ciepło. 

Na terenie miasta i gminy Byczyna nie ma w pełni zorganizowanego miejskiego systemu 

ciepłowniczego. Zapotrzebowanie na ciepło pokrywane jest z kotłowni lokalnych, które 

posiadają niewielkie odcinki sieci zbiorczej, wymagające często modernizacji, w celu 
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zmniejszenia strat przesyłowych, a co za tym idzie, ograniczenie produkcji i zużycia energii 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w mieście wyposażona jest w ciepło z kotłowni zasilanej 

gazem ziemnym. Na terenie miasta działa jedna kotłownia o mocy zainstalowanej powyżej 

1MW, gazowa ECO S.A., zlokalizowana przy ul. Zamoyskiego. Zasila ona poprzez sieć cieplną 

niskoparametrową głównie budynki komunalne oraz budynki mieszkalne Byczyńskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej i Spółdzielni mieszkaniowych „Rolnik” i „Przyszłość”. Na terenie miasta i gminy 

zlokalizowane są obecnie 52 kotłownie o mocy poniżej 1MW, w tym 25 na terenie miasta, nie 

należących do Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. Zasilają one w ciepło główne obiekty 

użyteczności publicznej, obiekty usługowe a także mieszkaniowe. Na terenie miasta i gminy 

Byczyna zainstalowanych zostało też kilka kotłowni olejowych. 

Gazyfikacja miasta Byczyna, która rozpoczęła się na przełomie lat 1998 i 1999, pozwoliła 

na wprowadzenie paliwa gazowego, co skutkuje obniżeniem emisji zanieczyszczeń, tj. pyłu, 

dwutlenku węgla, tlenku azotu, dwutlenku siarki wprowadzanych do powietrza. Jednakże gaz 

nie jest powszechnie wykorzystywany. Jedynie w mieście, po wprowadzeniu gazyfikacji 

przewodowe, następuje częściowe zastąpienie paliw stałych, gazem dla celów grzewczych.  

Potrzeby pozostałych mieszkańców gminy zabezpieczane są ze źródeł indywidualnych, 

opartych o paliwa stałe: węgiel, koks i miał.  

6. Składowanie odpadów. 

 
Wykres 3. Zmieszane odpady komunalne.  
Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu;  Statystyczne Vademecum Samorządowca 

 

Głównym źródłem powstawania odpadów komunalnych na obszarze miasta i gminy 

Byczyna są gospodarstwa domowe oraz obiekty użyteczności publicznej. Wg prawa unijnego, 

składowanie odpadów, nawet przechowywanie ich w całkowitej izolacji od środowiska, należy 
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traktować jako zło konieczne, które stosowane być powinno po wyczerpaniu się wszystkich 

innych możliwości ich gospodarczego wykorzystania. Dotychczas odpady komunalne z obszaru 

miasta i gminy Byczyna składowane były na składowisku komunalnym w Gołkowicach. 

Składowisko komunalne w Gołkowicach w 2011 roku zostało zamknięte i zostanie poddane 

rekultywacji, a na odzyskanym terenie zostanie posadzony las. Gmina Byczyna została zaliczona 

do Północnego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi z ośrodkiem centralnym Kluczbork. 

Aktualnie wszystkie zbierane z terenu miasta i gminy Byczyna odpady komunalne są 

składowane na składowisku komunalnym w Gotartowie k/Kluczborka. Spotyka się również 

porzucone odpady na obrzeżach dróg i lasów. Likwidacja dzikich składowisk śmieci następuje na 

bieżąco. Po wprowadzeniu na terenie gminy tzw. selektywnej zbiórki odpadów, polegającej na 

zbiórce odpadów segregowanych, a także dzięki utworzeniu punktów zbiórki odpadów 

wtórnych, wyposażonych w pojemniki typu dzwon i typu siatkowego, problem dzikich wysypisk 

znacznie się zmniejszył. Składowanie odpadów innych niż komunalne, których wytwórcami są 

w większości podmioty gospodarcze, odbywa się w oparciu o wydane decyzje administracyjne. 

7. Komunikacja i drogi. 

Gmina Byczyna posiada dogodne połączenia drogowe zarówno wewnątrz gminy, jak i na 

zewnątrz. Przez obszar gminy przebiegają: 

• z północy na południe droga krajowa nr 11 relacji Kołobrzeg – Bytom o znaczeniu 

międzyregionalnym, 

• droga wojewódzka nr 487 relacji Byczyna – Olesno o znaczeniu regionalnym, 

• drogi powiatowe 16 ciągów, 

• drogi gminne – 9 ciągów na obszarach wiejskich i 26 ciągów dróg - ulic w m. Byczyna. 
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Mapa 2. Drogi w Gminie Byczyna.  
Źródło: Urząd Miejski w Byczynie 

 

Wymienione drogi zapewniają dogodne powiązania komunikacyjne gminy, a przez to 

łatwy dostęp do sąsiednich rynków pracy oraz rynków zbytu. Dla gminy istotne znaczenie dla 

rozwoju gospodarczego oraz standardów obsługi ludności ma istniejący system dróg 

powiatowych, łączący gminę z systemem dróg krajowych i wojewódzkich. Sieć dróg 

powiatowych jest na terenie gminy dostatecznie gęsta i daje możliwość rozwoju prawidłowych 

powiązań wewnątrz gminy, jak i z terenami sąsiednimi. Jednak pod względem technicznym 

drogi te nie są zadowalające, nie spełniają parametrów technicznych stawianym drogom klasy 

zbiorczej i lokalnej w zależności od pełnionej funkcji w obsłudze ruchu drogowego. Drogi te 

posiadają zawężone pasy drogowe, zbyt małe promienie łuków, ciasne i niekiedy niebezpieczne 

przejścia o ograniczonej widoczności przez tereny zabudowane, w przeważającej części dróg 

brak jest systemu odwodnienia. 

Najważniejszą rolę dla rozwoju gospodarczego gminy oraz poprawy standardów obsługi 

ludności mają drogi powiatowe zapewniające powiązania z układem wyższego rzędu: 

• nr 1336 O Wołczyn – Biskupice jako powiązanie z drogą krajową nr 11 i dalej 

z Opolem, Wrocławiem i Poznaniem, 
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• nr 1308 O Paruszowice – droga krajowa nr 11 jako powiązanie z drogą krajową 

nr 11 i dalej z Kluczborkiem i Olesnem, a dalej Górnym Śląskiem, 

• nr 1306 O Byczyna – granica województwa łódzkiego (Łubnice) stanowiąca 

połączenie do Warszawy, 

• nr 1311 O DK11 – Kujakowice – Byczyna – granica woj. łódzkiego (Gola) jako 

połączenie z S8 do Wrocławia i Warszawy. 

Drogi te jednak nie zapewniają dogodnego transportu masy towarowej jak i przewozów 

osobowych z uwagi na zbyt małe parametry pasów drogowych oraz promienie łuków. 

 

 
Mapa 3. Drogi powiatowe na terenie miasta Byczyna. 
Źródło: Urząd Miejski w Byczynie 

 

Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Byczyna: 

nr 13 01 O Byczyna – Bruny – DP 1337 O 
nr 13 02 O Byczyna - Kostów 
nr 13 03 O Ciecierzyn – Gołkowice – DP 1311 O 
nr 13 04 O Kostów – granica województwa wielkopolskiego ( Kuźnica Trzcińska ) 
nr 13 05 O DP 1302 O - Miechowa - Janówka 
nr 13 06 O Byczyna – granica województwa łódzkiego ( Łubnice) 
nr 13 07 O DP 1306 O - Borek – Sierosławice – DW 487 
nr 13 08 O Paruszowice – DK11 
nr 13 09 O Byczyna - Gola 
nr 13 10 O Ligota Górna - Wojsławice 
nr 13 11 O DK11 – Kujakowice - Byczyna – granica woj. łódzkiego (Gola) 
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nr 13 21 O Kluczbork – Jakubowice 
nr 13 35 O DP 1306 O – Roszkowice 
nr 13 36 O Wołczyn – Biskupice 
nr 13 38 O Komorzno – Proślice 
nr 13 45 O Biskupice – Polanowice – DP 1302 O 
Tabela 4. Wykaz dróg na terenie Gminy Byczyna.  
Źródło: opracowanie własne 

 

Dobrze rozwinięta jest sieć dróg gminnych publicznych i wewnętrznych (gospodarczych), 

służących głównie obsłudze terenów zabudowanych i terenów rolnych. Łączna długość dróg 

lokalnych (Gminy Byczyna) wynosi 44,2 km. Znajduje się tutaj również 51,9 km dróg 

wewnętrznych. Na terenach otwartych ich gęstość oraz parametry techniczne zapewniają ruch 

sprzętu rolniczego oraz dojazdy do pól w stopniu zadawalającym. Jednocześnie drogi te nie 

zapewniają prawidłowej obsługi terenów zabudowanych, głównie ze względu na 

niewystarczające parametry techniczne oraz skomplikowany lub nieczytelny układ 

komunikacyjny. 

Przewozy osobowe na terenie gminy realizowane są przez PKS oraz firmy prywatne. 

Ilość połączeń z sąsiednimi miastami Kluczborkiem, Wołczynem, Kępnem można uznać za 

wystarczajace w porach rannych, natomiast obniżają się w godzinach popołudniowych, 

wieczornych oraz w dni wolne od pracy i w dni świąteczne. Poziom zaspokojenia ma wpływ na 

postawy migracyjne ludności, zwłaszcza dla tych osób, które nie są w stanie nabyć własnego 

pojazdu. 

Transport zbiorowy obsługują: PKS Kluczbork (Gmina Byczyna jest udziałowcem spółki 

PKS Kluczbork) i prywatna firma „Przewóz osób Siwik”. 

 Zmiany w tym zakresie nie przewiduje się. 

Rozkłady jazdy przewoźników i operatorów: 

1) kurs 111603 – Byczyna Wałowa – Miechowa, 

2) kurs 111624 – Byczyna Miechowa przez Kostów, 

3) kurs 111630 – Byczyna – Jakubowice przez Ciecierzyn, 

4) kurs 111644 – Byczyna – Pszczonki przez Pogorzałkę, 

5) kurs 111648 – Byczyna – Dobiercice przez Sarnów, 

6) kurs 111651 – Byczyna –Jakubowice przez Polanowice, 

7) kurs 111653 – Byczyna – Gimnazjum, 

8) kurs 111654 – Byczyna – Gimnazjum – Wałowa, 

9) kurs 111657 – Kochłowice – Jakubowice skrz., 
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10) kurs 111660  – Byczyna – Gimnazjum – Jakubowice skrz. 

 

Dla rozwoju gospodarczego gminy istotna jest: 

1. realizacja na trasie DK nr 11 obwodnicy m. Byczyny i wsi Biskupice, Gołkowice, Kostów; 

2. modernizacja dróg dla polepszenia warunków przejazdu i funkcjonowania gminy: 

• drogi wojewódzkiej nr 487 Byczyna – Olesno oraz 

• dróg powiatowych poprzez zmianę ich parametrów i zapewnienie wygodnych 

przejść przez tereny zainwestowane, 

3.  modernizacja układu dróg gminnych, a także dróg – ulic w m. Byczyna. 

Przez obszar gminy przebiega pierwszorzędna dwutorowa, zelektryfikowana linia 

kolejowa nr 272 relacji Kluczbork – Poznań. 

 

Wykaz infrastruktury parkingowej 

1. Miasto Byczyna: 

• wewnątrz murów obronnych miejsca parkingowe w ciągach ulic: Długiej, Okrężnej, 3-go 

maja, Chopina, Kościelnej (ok. 120 miejsc), parking pomiędzy Pl. Wolności a ul. Okrężną 

(ok. 20 miejsc), 

• parking przy murach obronnych przy skrzyżowaniu ul. Basztowej i Wałowej (ok. 60 

miejsc), 

• parking przy skrzyżowaniu ul. Wałowej i Zamojskiego (ok. 10 miejsc), 

• parking przy ul. Stawowej (przy Przedszkolu w Byczynie) (ok. 10 miejsc), 

• parking przy ul. 11 listopada (ok. 20 miejsc), 

• parking przy Ośrodku Kultury w Byczynie (5 miejsc), 

• parking przy ul. Zamojskiego (przy punkcie TAURON) (8 miejsc), 

• parking na stadionie miejskim w Byczynie (ok. 20 miejsc), 

• parking przy basenie miejskim w Byczynie ul. Częstochowska (ok. 20 miejsc), 

• parking przy Publicznym Gimnazjum w Byczynie (ok. 20 miejsc), 

• parking przy OSP Byczyna ul. Częstochowska (ok. 7 miejsc), 

• parking przy siedzibie Oddziału Hydrokom w Byczynie ul. Stawowa (ok. 10 miejsc), 

• parking przy cmentarzu przy ul. Poznańskiej (5 miejsc), 

• parking przy PSP w Byczynie ul. Poznańska (10 miejsc), 

• parking przy ul. Moniuszki przy NZOZ Remedium (10 miejsc), 
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• parking przy ul. Kośnego w Byczynie (ok. 7 miejsc), 

• parking przy ul. Moniuszki Dworcowa (ok. 7 miejsc), 

• parking przy ul. Paruszowickiej (wł. Wspólnoty ok. 30 miejsc), 

• parking przy ul. Paruszowickiej (wł. Wspólnoty ok. 10 miejsc), 

• parking przy markecie POLO wł. Marketu (wł. Marketu ok. 25 miejsc), 

• parking przy markecie EKO (wł. Marketu ok. 5 miejsc), 

• parking przy Restauracji GRODZKA (wł. Restauracji), 

• parkingi przy POD w Byczynie (ul. Częstochowska ok. 20 miejsc, ul. Borkowska ok. 7 

miejsc). 

2. Sołectwa: 

• Biskupice parking przy PSP w Biskupicach (10 miejsc), 

• Biskupice parking przy kościele (8 miejsc), 

• Biskupice parkingi przy GRODZIE (ok. 40 miejsc), 

• Ciecierzyn parking przy kompleksie rodzinnym (7 miejsc), 

• Ciecierzyn parking przy kościele (10 miejsc), 

• Gołkowice parking przy kościele (5 miejsc), 

• Jaśkowice parking przy stawie i boisku (5 miejsc), 

• Kostów parking przy kościele (5 miejsc), 

• Miechowa Parking przy kościele (ok. 10 miejsc), 

• Paruszowice parking przy boisku sportowym (ok. 30 miejsc), 

• Polanowice parking przy ZSLGiZ (ok. 20 miejsc), 

• Parking przy CISPOL w Polanowicach (ok. 10 miejsc), 

• Proślice parking przy boisku sportowym (ok. 10 miejsc), 

• Dobiercice parking przy kościele ( ok. 10 miejsc), 

• Wojsławice parking przy kościele (ok. 5 miejsc). 

3. Brak parkingów P&R. 

 

3.2.5. Potencjał demograficzny   

Według danych GUS na koniec 2014 r. Gminę Byczyna zamieszkiwało 9529 osób: 4818 

kobiet (50,56% ogółu mieszkańców) i 4711 mężczyzn (49,44% ogółu mieszkańców). 38,98% 

ogółu populacji Gminy Byczyna (3714 osób) zamieszkiwało miasto Byczyna, natomiast 61,02% 

ogółu (5815 osób) zamieszkiwało obszar wiejski Gminy. 
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Tabela 5. Wybrane dane demograficzne w porównaniu z powiatem.  
Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu;  Statystyczne Vademecum Samorządowca 

 

Oczywistym jest, że największym ośrodkiem zamieszkania w gminie jest siedziba jej 

władz – miasto Byczyna. Do największych sołectw należą Biskupice, Roszkowice, Nasale, 

Polanowice, Proślice i Kostów. W tych 6 wsiach zamieszkuje 2981 mieszkańców, co stanowi 

49,3% ogółu ludności gminy. Większe miejscowości usytuowane są głównie przy ważniejszych 

traktach komunikacyjnych gminy. Gminę można uznać za relatywnie rozdrobnioną 

administracyjnie – część miejscowości nie liczy nawet 100 mieszkańców. Taka struktura jednak 

pozwala władzom gminy na efektywniejsze rozwiązywanie problemów mieszkańców przez 

działalność organów jednostek pomocniczych – rad sołeckich i sołtysów. 

 

 
Wykres 4. Migracje ludności na pobyt stały.  
Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu;  Statystyczne Vademecum Samorządowca 

 

Wykres 2. ukazuje zmiany liczby ludności Gminy Byczyna w latach 2009-2013. Możemy 

zauważyć niewielki, ale ciągły spadek tej wartości w latach 2010-2013. W roku 2014 nastąpiło 

zachwianie tendencji, gdy - w porównaniu do roku 2013 - Gminie Byczyna przybyło nowych 
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mieszkańców. Od roku 2010 obserwowana była tendencja spadkowa a saldo migracji ogółem 

było ujemne, ale od 2012 roku ten trend się odwrócił i w 2014 r. salto migracji było zerowe. 

Analizując ruch migracyjny, można zauważyć, że Gmina Byczyna charakteryzuje się 

ujemnym saldem migracji, wynoszącym średnio -0,29%. Ujemne saldo migracji dotyczy 

zarówno terenów miejskich, jak i terenów wiejskich. 

Omawiając ruchy ludności i podkreślając dodatnie saldo migracji z terenów wiejskich do 

miasta, nie sposób nie poruszyć kwestii znaczenia funkcji miasta Byczyna. Jednakże poziom tej 

migracji jest nieznaczny. Znacznie poważniejszym problemem jest migracja zarobkowa, która 

obecnie trochę osłabła, ale z danych wynika, że największy odpływ ludności z Gminy Byczyna 

nastąpił między 2004 a 2008 rokiem. 

Konkluzją przeprowadzonych analiz było wyspecyfikowanie trendów charakterystycznych 

dla Gminy Byczyna, które posłużyły do symulacji liczby ludności do roku 2035. W tym celu 

wykorzystano prognozę GUS opracowaną dla powiatu kluczborskiego.  

Z danych tych wynika (porównanie dla roku 2013, 2023 i 2035): 

  Ogółem w 2013 Ogółem w 2023 Ogółem w 2035 

Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 
Ogółem 67 006 32 665 34 341 62 996 30 819 32 177 56 771 27 897 28 874 
0-2 1 815 934 881 1 442 743 699 1 023 527 496 
3-6 2 352 1 222 1 130 2 115 1 089 1 026 1 423 733 690 
7-12 3 375 1 745 1 630 3 497 1 799 1 698 2 510 1 296 1 214 
13-15 2 076 1 087 989 1 779 906 873 1 474 753 721 
16-18 2 231 1 110 1 121 1 586 807 779 1 522 775 747 
18 771 392 379 539 258 281 531 269 262 
19-24 5 516 2 832 2 684 3 221 1 697 1 524 3 134 1 622 1 512 
0-17 11 078 5 706 5 372 9 880 5 086 4 794 7 421 3 815 3 606 
18-59/64 43 630 23 131 20 499 37 954 20 499 17 455 32 555 17 877 14 678 
18-44 27 066 13 887 13 179 22 335 11 609 10 726 15 914 8 377 7 537 
45-59/64 16 564 9 244 7 320 15 619 8 890 6 729 16 641 9 500 7 141 
60+/65+ 12 298 3 828 8 470 15 162 5 234 9 928 16 795 6 205 10 590 
0-14 8 894 4 608 4 286 8 247 4 241 4 006 5 926 3 053 2 873 
15-59 43 815 22 230 21 585 37 408 19 165 18 243 32 024 16 613 15 411 
60+ 14 297 5 827 8 470 17 341 7 413 9 928 18 821 8 231 10 590 
15-64 48 108 24 229 23 879 41 935 21 344 20 591 36 156 18 639 17 517 
65+ 10 004 3 828 6 176 12 814 5 234 7 580 14 689 6 205 8 484 
75+ 4 609 1 596 3 013 5 054 1 730 3 324 7 409 2 787 4 622 
80+ 2 468 753 1 715 2 870 931 1 939 4 146 1 424 2 722 
85+ 983 261 722 1 436 444 992 1 822 561 1 261 
15-49 X X 16 574 X X 13 874 X X 10 490 

Tabela 6. Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2011 - 2035 
(opracowana 2011 r.)  
Źródło: GUS 
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Zmiany struktury ludności w latach 2013–2035 sygnalizują występowanie negatywnych 

tendencji związanych z procesem starzenia się społeczeństwa. Liczba ludności Gminy Byczyna 

uległa obniżeniu, natomiast zmiany w poszczególnych grupach wiekowych przebiegały z różnym 

natężeniem. Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) obniżyła się w ujęciu 

względnym w największym stopniu, tj. aż o 9,54%. Zmiana liczby ludności w wieku 

produkcyjnym (18-59/64 lat) była stosunkowo niewielka i wyniosła jedynie -0,31%, natomiast w 

grupie ludności w wieku poprodukcyjnym (60+/65+) nastąpił najbardziej znaczący wzrost liczby 

ludności, na poziomie przekraczającym 16%. Wprowadzone zmiany legislacyjne wydłużające 

wiek aktywności zawodowej złagodzą przebieg negatywnych tendencji, niemniej jednak dla 

potrzeb prognozy posłużono się przytoczonymi kategoriami podziału na grupy wiekowe, celem 

zachowania spójności danych i wniosków pomiędzy okresem wyjściowym a prognozowanym.  

Przy spadku liczby ludności jednocześnie następowały zmiany w rozmieszczeniu ludności 

wewnątrz gminy, polegające na znacznym i systematycznym wzroście liczby ludności miasta 

Byczyna. Na terenach wiejskich zmiany w liczbie ludności były zróżnicowane w zależności od 

miejscowości. Generalnie można je podzielić na trzy typy charakteryzujące się: 

• typ pierwszy – przyrostem ludności, 

• typ drugi – w miarę stabilną liczbę ludności, 

• typ trzeci – spadkiem ludności. 

Podział miejscowości wg wyróżnionych typów obrazuje poniższe zestawienie. 

Miejscowości charakteryzujące się: 

- przyrostem ludności – Ciecierzyn, Dobiercice, Jakubowice, Kostów, Nasale, 

Paruszowice, Pogorzałka, Polanowice, Proślice, Roszkowice, Sarnów i Sierosławice; 

- w miarę stabilną liczbą ludności – Chudoba, Gosław, Kochłowice, Miechowa; 

- spadkiem ludności – Biskupice, Borek, Byczyna, Gołkowice, Janówka, Jaśkowice, 

Pszczonki, Wojsławice. 

Podsumowując, na obszarach wiejskich gminy występuje niekorzystna sytuacja 

demograficzna, zwłaszcza w jednostkach oddalonych od miasta i gorzej skomunikowanych. 

Tereny wiejskie generalnie wyludniają się. Obecnie nieco lepsza sytuacja demograficzna 

występuje w mieście Byczyna, które notuje powolny ale jednak wzrost liczby ludności. 

Analizując zmianę struktury ludności należy stwierdzić, iż najbardziej dynamiczny spadek 

dotknie grupę mieszkańców w wieku produkcyjnym (-13,5%). Równie znaczący, choć nieco 

niższy prognozowany jest spadek liczby mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (-10,8%). 
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Istotnemu wzrostowi ulegnie natomiast grupa mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (wzrost o 

23,3%). 

 

3.3. Identyfikacja obszarów problemowych 

Na terenie Gminy Byczyna główne problem wynikają z emisji zanieczyszczeń do 

atmosfery, generowanych przede wszystkim przez budynki mieszkalne oraz transport 

i komunikację. Zanieczyszczenia te w głównej mierze kumulują się w samej Byczynie, co 

spowodowane jest ścisłą zabudową miasta. Zabudowa mieszkaniowa i usługowa koncentruje się 

głównie w mieście Byczyna, tutaj zlokalizowane są budynki użyteczności publicznej, urzędy, 

większe sklepy, co wiąże się ze zwiększoną emisją gazów cieplarnianych w tym obszarze. Na 

pozostałym obszarze gminy przeważa zabudowa jednorodzinna zlokalizowana we wszystkich 

miejscowościach gminy oraz wielorodzinna w niektórych z nich. 

Większość budynków na terenie gminy opalana jest węglem w indywidualnych kotłach. 

Kotły i piece o niskiej sprawności, stosowanie opału o gorszych parametrach, a okresowo 

również śmieci, pogarsza znacznie stan powietrza w gminie. Wpływa to na poziom życia 

mieszkańców oraz na atrakcyjność turystyczną gminy, zwłaszcza w okresie grzewczym. Jedynie 

miasto Byczyna posiada częściowo zorganizowany system grzewczy, jednakże w jego skład 

wchodzi tylko jedna kotłownia o mocy powyżej 1 MW. 

Położenie gminy i samego miasta Byczyna przy ważnych szlakach komunikacyjnych, 

zwłaszcza drodze krajowej nr 11, sprawia, że do atmosfery trafiają zanieczyszczenia 

generowane przez duże samochody ciężarowe. Brak obwodnicy i przebieg drogi krajowej przez 

miasto spowalnia ich ruch, przez co kumulacja zanieczyszczeń jest jeszcze większa. 

Pozostały transport w gminie odbywa się pojazdami indywidualnymi, których stale 

przybywa. Z przeprowadzonego badania ankietowego wynika jednak, że większość z tych 

pojazdów to nie są auta nowe i z tego względu ich stan jest co najmniej niezadowalający. Zły 

stan nawierzchni dróg gminnych, brak ścieżek rowerowych czy parkingów oraz brak 

alternatywnych metod komunikacji sprawia, że bardzo duża ilość zanieczyszczeń z transportu 

i komunikacji powstaje w gminie. 

Wśród zidentyfikowanych problemów należy wskazać: 

a) emisję generowaną przez obiekty i infrastrukturę komunalną, 

b) emisję generowaną przez transport i komunikację, 

c) emisję generowaną przez gospodarstwa domowe, 
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d) niski udział OZE w obiektach komunalnych, 

e) niski udział OZE w budynkach mieszkalnych, 

f) niski poziom zainteresowania inwestycjami zmierzającymi do ograniczenia 

emisji, zwłaszcza w budynkach jednorodzinnych. 

Zidentyfikowane obszary problemowe w Gminie pozwoliły na sformułowanie celów oraz 

dobranie właściwych działań w celu zniwelowania niedostatków systemu. Ustalono konieczne 

działania naprawcze mające na celu rozwiązanie zaprezentowanych problemów. 

Wśród zadań zaplanowanych do realizacji są: 

1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. 

2. Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej 

i wymiana oświetlenia na energooszczędne. 

3. Prace termomodernizacyjne w budynkach jednostek organizacyjnych Gminy/ 

wymiana oświetlenia w budynkach jednostek organizacyjnych Gminy. 

4. Modernizacja, przebudowa, remonty dróg gminnych m.in. w Biskupicach, 

Ciecierzynie, Wojsławicach, Jaśkowicach. 

5. Budowa ścieżek rowerowych i tras rowerowych na terenie gminy. 

6. Działania informacyjno promocyjne w zakresie oszczędności energii, efektywności 

energetycznej i OZE.  

7. Wymiana źródeł ciepła w domach i mieszkaniach na terenie Gminy (jedno 

i wielorodzinne). 

8. Montaż instalacji OZE (solary, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne) w budynkach 

mieszkalnych. 

9. Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych. 

10. Modernizacja energetyczna obiektów handlowych, usługowych, przedsiębiorstw. 

11. Modernizacja i przebudowa oraz budowa nowych sieci elektoenergtycznych na 

terenie gminy oraz modernizacja stacji i rozdzielni. 

12. Modernizacje sieci wodociągowych i ujęć wody. 

Zadania 1, 3, 11 i 12 będą miały wpływ na rozwiązanie problemów z emisją generowaną 

przez obiekty i infrastrukturę komunalną. Zadania 4 i 5 mają na celu rozwiązanie problemów 

w obszarze emisji generowane przez transport i komunikację. Realizacja zadań 7 i 9 przełoży się 

na obniżenie poziomu emisji z gospodarstw domowych, a zadań 6 i 8 zwiększy udział OZE 

w budynkach na terenie Gminy. Natomiast, aby zwiększyć poziom zainteresowania inwestycjami 
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zmierzającymi do ograniczenia emisji, zwłaszcza w budynkach jednorodzinnych, planowane są 

działania związane z informacją i promocją w zakresie oszczędności energii, efektywności 

energetycznej i OZE. 

 

3.4. Aspekty organizacyjne i finansowe 

3.4.1. Organizacja wdrażania PGN   

Wdrażanie postanowień Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest działaniem kluczowym, 

które doprowadzić ma do realizacji celów i osiągnięcia założonych efektów. Jest to proces 

pracochłonny, wymagający zaplanowania w czasie i przy dostępnych zasobach (materialnych, 

finansowych, ludzkich, technologicznych i organizacyjnych). Jednocześnie jest to najbardziej 

skomplikowana faza działań zarówno pod względem technicznym, jak i finansowym.  

Realizację Planu Gospodarki niskoemisyjnej podejmował będzie Burmistrz Byczyny - 

który wykonuje swoje funkcje przy pomocy podległych mu jednostek samorządu terytorialnego 

oraz władz rządowych. Według klasycznej teorii zarządzania, również i zarządzanie PGN składa 

się z następujących elementów tworzących cykl: planowania, organizacji pracy, realizacji oraz 

ewaluacji wyników. Dla sprawnej i efektywnej realizacji PGN niezbędne jest funkcjonowanie 

koordynatora wdrażania PGN (energetyka gminnego), powołanego przez Burmistrza Gminy.  

Do głównych działań koordynatora należy:  

• dopilnowanie, aby cele i kierunki działań wyznaczone w PGN były skutecznie 

realizowane  (również poprzez zapewnienie odpowiednich zapisów w prawie 

lokalnym, dokumentach  strategicznych i planistycznych oraz wewnętrznych 

instrukcjach),  

• gromadzenie danych niezbędnych do weryfikacji procesów,  

• kontrolowanie stopnia realizacji celów PGN,  

• sporządzanie raportów z przeprowadzonych działań.  

 

Prawidłowe wdrożenie wymaga zaangażowania innych struktur gminnych, jak również 

instytucji i podmiotów działających na terenie gminy oraz indywidualnych użytkowników energii, 

ponieważ plan będzie oddziaływał bezpośrednio lub pośrednio na mieszkańców gminy, Urząd 

Miejski i jego referaty, gminne jednostki organizacyjne, samorządowe instytucje kultury, zakłady 

opieki zdrowotnej, inne instytucje publiczne, a także podmioty gospodarcze, organizacje 

pozarządowe oraz wszystkie inne podmioty i ich zrzeszenia, funkcjonujące w gminie lub jej 
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otoczeniu. Koordynator Planu (Energetyk gminny) musi więc posiadać odpowiednie 

umocowanie, aby jego działania przebiegały sprawnie i prowadziły do osiągniecia założonych 

w Planie celów. 

Skuteczna realizacja postanowień Planu wymaga stworzenia warunków zapewniających 

spójność i ciągłość realizacji określonych celów i kierunków działań. Na poziomie gminnym 

oznacza to działania z zakresu:  

• odpowiednich zapisów prawa lokalnego,  

• uwzględniania postanowień Planu w dokumentach strategicznych i planistycznych,  

• uwzględniania zapisów w wewnętrznych dokumentach Urzędu Miejskiego.  

Wdrożenie natomiast wymaga:  

• monitorowania sytuacji energetycznej na terenie gminy,  

• przygotowywania działań w perspektywie lat realizacji Planu –2016–2020,  

• prowadzenia zadań związanych z realizacją inwestycji wskazanych w Planie,  

• rozwoju zagadnień zarządzania energią w gminie i planowania energetycznego na 

szczeblu gminnym,  

• działań promujących i informacyjnych związane z gospodarką energią i ochroną 

środowiska.  

Istotne znaczenie ma również odpowiednia kontrola i monitorowanie osiąganych efektów 

oraz ich raportowanie, w celu aktualizacji powziętych założeń. 

 

Dla wdrożenia i realizacji działań ujętych w niniejszym dokumencie niezbędne jest  

wprowadzenie procedur mających na celu określenie zasad współpracy i finansowania między 

wszystkimi jednostkami, tj. urzędami, instytucjami, organizacjami i podmiotami gospodarczymi. 

Procedury te są w trakcie opracowywania i zostaną wprowadzone przed realizacją pierwszego 

z zaplanowanych zadań. Współpraca powinna dotyczyć także struktur wewnętrznych w ramach 

gminy, tzn. pomiędzy poszczególnymi wydziałami i referatami. Wypracowane procedury 

powinny stopniowo stać się rutyną i podstawą zinstytucjonalizowanej współpracy pomiędzy 

partnerami z różnych środowisk. Dzięki temu, proces planowania i zarządzania będzie czytelny 

i przejrzysty dla wszystkich zainteresowanych. Niezbędne jest nawiązanie współpracy pomiędzy 

wszystkimi jednostkami  uczestniczącymi we wdrażaniu Planu.  

Bardzo ważny jest właściwy przepływ informacji w ramach realizowanych działań i stały 

monitoring osiąganych celów. Ma to na celu sprawdzanie efektów działań w powiązaniu 
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z możliwościami finansowymi gminy. Plan może zostać rozbudowany o kolejne działania jeśli ze 

sporządzanych okresowo raportów z monitoringu będzie wynikać potrzeba dokonania zmian 

w celu uzyskania planowanych do 2020 r. wskaźników redukcji emisji CO2, redukcji zużycia 

energii finalnej czy wzrostu udziału energii z OZE.  

Gmina Byczyna, działając poprzez Burmistrza, przystępując do uchwalenia budżetu 

gminy na kolejny rok budżetowy, dokonuje analizy Planu pod kątem możliwości finansowych  

gminy i przedkłada Radzie Gminy wnioski o wprowadzenie ewentualnych korekt Planu 

Gospodarki  Niskoemisyjnej, które muszą być zgodne z  planem finansowym budżetu Gminy.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zakłada finansowanie działań przewidzianych do 

realizacji ze środków zewnętrznych, osiągniętych wcześniej oszczędności itp. przy minimalnym 

udziale środków własnych gminy. W celu zwiększenia możliwości finansowania inwestycji 

rekomenduje się realizację projektów w formule ESCO (Energy Saving Company lub Energy 

Service Company). 

Firmy typu ESCO realizują kompleksowe usługi w zakresie gospodarowania energią 

(usługi związane ze zmniejszeniem zużycia i zapotrzebowania na energię dla swoich klientów - 

użytkowników energii) w oparciu o kontrakty wykonawcze i udzielają gwarancji uzyskania 

oszczędności. W zakres usług ESCO mogą wchodzić nie tylko przedsięwzięcia zwiększające 

efektywność wykorzystania energii, ale również konserwacja i naprawa urządzeń, skojarzone 

wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, nowe technologie, alternatywne wytwarzanie energii 

elektrycznej, jeżeli tylko zapłata za te usługi pochodzi z osiągniętych oszczędności. 

Koszty wdrożenia energooszczędnych przedsięwzięć ponosi firma ESCO, która następnie, 

w trakcie trwania kontraktu, uczestniczy w podziale korzyści z tych inwestycji lub modernizacji. 

Innymi słowy, inwestor spłaca koszt inwestycji / modernizacji z oszczędności w kosztach 

eksploatacji wynikających z działań inwestycyjnych / modernizacyjnych. 

Firma ESCO przystępuje do realizacji prac tylko wtedy, gdy ma zagwarantowany 

zadowalający ją zwrot środków zaangażowanych w realizację całego projektu. Jeżeli przepływ 

pieniędzy do firmy ESCO z oszczędności energii w okresie trwania kontraktu byłby mniejszy niż 

wszystkie poniesione koszty, firma ESCO ponosi straty. 

Formułę ESCO można realizować w przypadku modernizacji systemu cieplnego, 

gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej oraz urządzeń energetycznych w obiektach 

komunalnych, przemysłowych i zasobach mieszkaniowych w celu osiągnięcia efektów 

ekologicznych i ekonomicznych, poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji. 
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Największą zaletą realizacji projektów w formule ESCO jest to, że gmina: 

• nie musi szukać finansowania projektów energooszczędnych, 

• bez wkładu własnego może instalować nowoczesne rozwiązania techniczne, 

• nie musi mieć specjalisty od utrzymania infrastruktury – obowiązki przejmuje firma 

ESCO, 

• nie musi korygować budżetu – co czasami jest bardzo trudne, 

• osiąga oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i redukcję emisji CO2, czym 

przyczynia się do realizacji celów określonych w PGN. 

Drugim rozwiązaniem pozwalającym na uzyskanie dodatkowych środków na realizację 

kolejnych zadań energooszczędnych jest wykorzystanie efektów już zrealizowanych działań 

i uzyskanie świadectwa efektywności energetycznej, tzw. Białych certyfikatów. 

System białych certyfikatów jest to mechanizm rynkowy, który umożliwia uzyskanie 

wymiernych oszczędności energii w trzech obszarach, tj.: 

• zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych, 

• zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych, 

• zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle 

i dystrybucji. 

W kolejnych podrozdziałach zamieszczono analizę programów i funduszy na poziomie 

międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim i lokalnym, pod kątem możliwości uzyskania 

dofinansowania na działania zaplanowane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. Wskazano 

rodzaje działań oraz grupy beneficjentów, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie. 

Analizowane dokumenty obejmują perspektywę budżetową 2014-2020, okres w jakim będzie 

realizowany niniejszy PGN.  

 

3.4.2. Źródła finansowania 

3.4.2.1. Unijna perspektywa budżetowa 2014-2020 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy program finansowany z Funduszy  

Europejskich nie tylko w Polsce, ale i Unii Europejskiej. Główne obszary na które zostaną 

przeznaczone środki to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie 

i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia 

i dziedzictwo kulturowe.  
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Program POliŚ 2014-2020 skierowany jest do podmiotów publicznych (włączając w to 

jednostki  samorządu terytorialnego) oraz do podmiotów prywatnych (małych i średnich, dużych  

przedsiębiorstw).  

Program Infrastruktura i Środowisko finansowany jest z trzech źródeł:  

 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżet =  4 905,9 mln euro,  

 Funduszu Spójności, budżet = 22 507,9 mln euro,  

 Środków krajowych – publicznych i prywatnych, których minimalne zaangażowanie 

wynosi 4 853,2 mln euro.  

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 został 

zaakceptowany Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 18.12.2014 r. przyjmującą niektóre 

elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 

na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu 

i zatrudnienia” dla regionu opolskiego w Polsce. Alokacja Programu wynosi 944 967 792 EUR, 

w tym 679 152 913 EUR z EFRR. 

Zadania realizowane w związku ze zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla wynikające z 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej mogą otrzymać dofinasowanie w ramach osi priorytetowej: 

III.2.A.1 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA.  

Działania będą wspierane w ramach poniżej przedstawionych priorytetów 

inwestycyjnych: 

• 4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, 

w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie 

łagodzące na zmiany klimatu, 

• 4c. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 

i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym 

w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym, 

• 4b. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł 

energii w przedsiębiorstwach, 
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• 4a. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.22 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014 - 2020   

PROW 2014-2020 obejmuje swoim zasięgiem obszar całego kraju. Głównym celem tego  

Programu jest wzrost konkurencyjności rolnictwa, z uwzględnieniem celów środowiskowych. 

Budżet  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 13,5 mld euro (środki 

unijne i krajowe). Poziom pomocy finansowej z EFRROW23 na lata 2014-2020 wynosi 

maksymalnie 63,63%  kosztów kwalifikowanych projektu.  

Wśród wybranych działań wyróżnić można: 

1) priorytet P5 „Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie  

przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną  

i odporną na zmianę klimatu”.  Jednym z celów priorytetu P5 jest Cel 5E) „Promowanie ochrony 

pochłaniaczy dwutlenku węgla oraz pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie”,  

który obejmuje Działanie M08 - Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności 

lasów. Działanie to ma na celu zwiększanie obszarów leśnych poprzez zalesianie i tworzenie 

terenów  zalesionych na gruntach rolnych oraz innych niż rolne. Przyczynia się ono do 

sekwestracji dwutlenku  węgla oraz utrzymania i wzmocnienia ekologicznej stabilności obszarów 

leśnych poprzez łączenie  rozdrobnionych kompleksów leśnych. Ma również korzystny wpływ na 

gleby zagrożone erozją. Wsparcie w ramach tego działania obejmuje poddziałanie 8.1 – 

„Zalesianie i tworzenie terenów  zalesionych” obejmujące koszty założenia (tzw. wsparcie na 

zalesienie) oraz premię pielęgnacyjną i  zalesieniową. 

2) priorytet P6 „Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz  

rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”.  Jednym z celów priorytetu P6 jest Cel 6B) 

„Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich”, który obejmuje Działanie M07 – 

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Działanie to wspiera rozwój 

infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym  samym do poprawy warunków 

życia i prowadzenia działalności gospodarczej.  Wsparcie w ramach tego działania obejmuje  

poddziałanie 7.2 „Inwestycje związane z tworzeniem,  ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię  odnawialną i w oszczędzanie 

energii”, dwa typy operacji:  

                                           
22 Strona internetowa, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, str. 78-98, 
http://umwo.opole.pl/docs/rpo_wo_2014x2020.pdf (dostęp: 16.12.2015).  
23 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
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• gospodarka wodno-ściekowa,  

• budowa lub modernizacja dróg lokalnych.24 

 

3.4.2.2. Środki NFOŚiGW 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi jedno z głównych  

źródeł polskiego systemu finansowania przedsięwzięć służących ochronie środowiska, 

wykorzystujący  środki krajowe jak i zagraniczne. Na najbliższe lata 2015-2020 przewidziane 

jest finansowanie działań  w ramach programu ochrona atmosfery, który obejmuje następujące 

działania:  

1. Poprawa jakości powietrza  

2. LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej  

3. Dopłaty do domów energooszczędnych 

4. Inwestycje energooszczędne w MŚP 

5. BOCIAN - rozproszone, odnawialne źródła energii 

6. Prosument - dofinansowanie mikroinstalacji OZE  

7. RYŚ - termomodernizacja budynków jednorodzinnych  

 

3.4.2.3. Środki WFOŚiGW 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach 

oferty dla  jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek podległych, osób prawnych, 

osób fizycznych  prowadzących działalność gospodarczą a także nieprowadzących działalności 

gospodarczej realizuje programy m.in. z zakresu Ochrony Atmosfery.  

W 2016 r. oferta z zakresu programu Ochrona Atmosfery przedstawia się następująco:  

3.1  Ograniczenie niskiej emisji, w tym racjonalizacja zużycia energii, likwidacja lub 

modernizacja  źródeł niskiej emisji - wynikające z programów ochrony powietrza.  

3.2  Inwestycje w odnawialne źródła energii.  

W ramach oferty Fundusz prowadzi nabory wniosków:  

• dla wspólnot mieszkaniowych na realizację zadań w zakresie termomodernizacji  

wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w ramach programu: "Program priorytetowy 

                                           
24 Opracowanie na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PROW_2014_2020/wersja_pelna_PROW2014-2020_27042016.pdf (dostęp: 
16.12.2015). 
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dla wspólnot mieszkaniowych na realizację zadań w zakresie termomodernizacji 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych",  

• dla jednostek samorządu terytorialnego oraz samodzielne publiczne zakłady opieki  

zdrowotnej prowadzone przez JST, w ramach programu:  „Racjonalizacja zużycia energii 

w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych  należących do 

jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do  

atmosfery - II edycja”,  

• dla osób fizycznych  „Program priorytetowy dla osób fizycznych - dotacje na częściowe 

spłaty kapitału kredytów  bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących 

termomodernizacji budynków  mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach  2015-2016”.  

 

3.4.2.4. Inne programy krajowe i międzynarodowe   

Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Termomodernizacji i Remontów  

Z dniem 19 marca 2009 r. weszła w życie Ustawa o wspieraniu termomodernizacji 

i remontów  (Dz. U. Nr 223, poz. 1459), która zastąpiła dotychczasową ustawę o wspieraniu 

przedsięwzięć  termomodernizacyjnych. Na mocy nowej ustawy w Banku Gospodarstwa 

Krajowego rozpoczął  działalność Fundusz Termomodernizacji i Remontów, który przejął aktywa 

i zobowiązania Funduszu  Termomodernizacji.  

Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa 

dla  inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata  

rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe.  

Formy pomocy:  

• premia termomodernizacyjna,  

• premia remontowa,  

• premia kompensacyjna.  

 

  

Id: FBE9387E-D636-4DAC-BE8E-1CA303A7EB5F. Podpisany Strona 68



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Byczyna 
 

69 
 

Bank Ochrony Środowiska – kredyty proekologiczne  

Bank oferuje następujące kredyty:  

Nazwa Opis 
Kredyt Ekomontaż Kredyt może finansować zakup i/lub montaż urządzeń (solary, pompy  ciepła, 

rekuperatory, systemy dociepleń budynków itp.) i wyrobów  służących ochronie 
środowiska  
Kredyt oferowany jest: jednostkom samorządu terytorialnego, spółkom  
komunalnym, spółdzielniom mieszkaniowym oraz dużym, średnim i małym 
przedsiębiorstwom.  

Kredyt z dobrą energią To długoterminowe finansowanie inwestycji w budowę odnawialnych  źródeł 
energii tj.: biogazownie, elektrownie wiatrowe, elektrownie  fotowoltaiczne, 
instalacje energetycznego wykorzystania biomasy oraz inne projekty z zakresu 
energetyki odnawialnej.  

Kredyt Energia na Plus Finansowanie jest przeznaczone na przedsięwzięcia, które zredukują  emisję 
CO2 oraz zmniejszą zużycie energii w obszarze budynków przemysłowych i 
mieszkalnych oraz w obrębie infrastruktury przemysłowej. Kredyt może objąć 
także budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.  

Kredyt Eko Inwestycje To finansowanie inwestycji w nowe technologie i urządzenia obniżające  
zużycie energii z listy LEME25, a także projektów z obszaru Efektywności  
Energetycznej, Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacji budynków.  

Kredyt EKOoszczędny Na inwestycje prowadzące do oszczędności z tytułu: zużycia (energii  
elektrycznej, energii cieplnej, wody, surowców wykorzystywanych do  
produkcji), zmniejszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze  środowiska, 
zmniejszenia kosztów produkcji ponoszonych w związku ze: składowaniem i 
zagospodarowaniem odpadów, oczyszczaniem ścieków,  uzdatnianiem wody, 
inne przedsięwzięcia ekologiczne przynoszące  oszczędności.  
Przeznaczony dla samorządów, przedsiębiorców (w tym wspólnot  
mieszkaniowych).  

Tabela 7. Zestawienie kredytów oferowanych przez BOŚ.  
Źródło: www.bosbank.pl 
 

Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE (2014 - 2020)  

NFOŚiGW jest krajowym punktem kontaktowym Programu LIFE, który dodatkowo 

współfinansuje projekty. Beneficjent może uzyskać łączne dofinansowanie (ze środków KE 

i  NFOŚiGW) w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych. Budżet programu LIFE na lata 2014 

2020  wynosi 3456,7 mln EUR. Współfinansowanie projektów LIFE przez NFOŚiGW 

w perspektywie  finansowej 2014-2020 jest realizowane w formie dotacji lub pożyczki dla 

następujących celów  szczegółowych:  

1. Przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemów 

w Polsce.  

                                           
25 lista dostępna na stronie www.nfosigw.gov.pl 
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2. Poprawa jakości środowiska poprzez realizacje inwestycyjnych - pilotażowych albo  

demonstracyjnych projektów środowiskowych.  

3. Kształtowanie ekologicznych zachowań społeczeństwa.  

Beneficjenci: każdy podmiot (jednostki, podmioty i instytucje publiczne lub prywatne) 

zarejestrowane na terenie państwa należącego do Wspólnoty Europejskiej.  

Wyróżnione zostały trzy kategorie beneficjentów: instytucje publiczne, organizacje 

prywatne, komercyjne oraz organizacje prywatne,  niekomercyjne (w tym organizacje 

pozarządowe).  

W programie LIFE przeznaczono budżet 864,2 mln EUR nadziałania na rzecz klimatu, 

które  obejmują:  

• łagodzenie zmian klimatycznych – finansowane będą projekty z zakresu redukcji 

emisji gazów  cieplarnianych, 

• adaptacja do zmian klimatycznych – finansowane będą projekty z zakresu 

przystosowania się do zmian klimatycznych, 

• zarządzanie i informacja w zakresie klimatu – finansowane będą działania z zakresu  

zwiększania świadomości, komunikacji, współpracy i rozpowszechniania informacji na 

temat  łagodzenia zmian klimatu i działań adaptacyjnych.  
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4. Inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla do atmosfery na obszarze gminy Byczyna   

4.1. Podstawowe założenia przyjęte w Planie   

Wyjściowa inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych do powietrza stanowi podstawę 

opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Byczyna. Podstawę opracowania 

inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla stanowiły wytyczne Porozumienia Burmistrzów, ujęte 

w dokumencie „How to develop a Sustainable Energy Action Plan (SEAP) – Guidebook”, który 

został udostępniony na głównej stronie Porozumienia (www.eumayors.eu). Publikacja określa 

ramy oraz podstawowe założenia wykonania inwentaryzacji emisji CO2 na potrzeby Planu 

gospodarki niskoemisyjnej.  

Wytyczne Porozumienia dają możliwość określenia emisji na dwa sposoby:  

• wykorzystując standardowe wskaźniki emisji zgodnie z zasadami IPCC, które obejmują 

całość emisji CO2 wynikłej z końcowego zużycia energii na terenie gminy. W tym 

podejściu uwzględnia się zarówno emisje bezpośrednie związane ze spalania paliw 

w budynkach, instalacjach i transporcie, jak i emisje pośrednie towarzyszące produkcji 

energii elektrycznej, ciepła i chłodu wykorzystywanych przez mieszkańców;  

• wykorzystując wskaźniki emisji LCA (Life Cycle Assessment – Ocena Cyklu Życia), które 

uwzględniają cały cykl życia poszczególnych nośników energii. W tym podejściu 

uwzględnia się emisje związane nie tylko z końcowym spalaniem, ale także emisje 

powstałe na wszystkich pozostałych etapach łańcucha dostaw, w tym emisje związane 

z pozyskiwaniem surowców, ich transportem i przeróbką.  

 

Pierwsze podejście jest bardziej precyzyjne w wyznaczaniu wielkości emisji 

(charakteryzuje się mniejszym błędem szacunkowym), natomiast drugie podejście, pomimo 

mniejszej dokładności, daje pełniejszy obraz wielkości emisji, uwzględniający również emisje 

pośrednie. W niniejszej inwentaryzacji przyjęto pierwsze podejście – z wykorzystaniem 

standardowych wskaźników emisji. 

 

4.2. Metodologia inwentaryzacji   

W celu oszacowania poziomu emisji gazów cieplarnianych przyjęte zostały następujące 

założenia metodologiczne:  

• Rok bazowy – za rok, w stosunku do którego Gmina Byczyna będzie ograniczać emisję 

CO2 przyjęto rok 2014. Wybór roku 2014 jest podyktowany faktem, że jest to ostatni rok 
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przed badaniem ankietowym, zamknięty pod względem sprawozdawczości podmiotów  

działających na terenie gminy. Daje to możliwość zebrania kompletnych i rzetelnych 

danych o zużyciu energii w najistotniejszych sektorach, będących przedmiotem 

prowadzonej analizy tj.: 

budynki, wyposażenie/urządzenia, przemysł (użytkowanie energii): 

– sektor użyteczności publicznej - budynki wyposażenie/urządzenia komunalne, 

– sektor usługowo - handlowy - budynki wyposażenie/urządzenia usługowe 

(niekomunalne), 

– sektor obiektów mieszkalnych – budynki mieszkalne, 

– oświetlenie publiczne - komunalne oświetlenie publiczne, 

– transport - publiczny, prywatny i komercyjny. 

Równocześnie wybór roku 2014 pozwolił na wsparcie obliczeń danymi pochodzącymi 

z badań ankietowych przeprowadzonych wśród  mieszkańców – dane z bardziej odległych 

lat mogłyby być niedokładne lub/i obarczone znacznymi błędami, co uniemożliwiłoby ich 

wykorzystanie.  

• Zasięg terytorialny – inwentaryzacja obejmuje obszar w granicach administracyjnych 

gminy Byczyna, zarówno teren miasta jak i gminy. Do wyznaczenia poziomu emisji CO2 

przyjęto zużycie energii finalnej w obrębie granic gminy.  

• Zakres inwentaryzacji – inwentaryzacja obejmuje emisje gazów cieplarnianych 

powstające ze zużycia energii finalnej na terenie gminy. Poprzez zużycie energii finalnej 

rozumie się zużycie: energii elektrycznej, energii cieplnej (na potrzeby ogrzewania 

i c.w.u.), energii paliw (związanych z transportem) oraz energii gazu (na potrzeby 

ogrzewania oraz cele socjalno-bytowe).  

• Sposób inwentaryzacji - do przeliczenia ilości energii generowanej przez 

poszczególne jednostki paliwa zastosowano wartości opałowe zgodne z wyznaczonymi 

przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami dla wskazanego roku 

bazowego.  

• Określenie wielkości emisji - dla określenia wielkości emisji CO2 przyjęto tzw. 

standardowe wskaźniki emisji zgodnie z zasadami IPCC (za European Union „How to 

develop a SEAP”, 2010). Wskaźniki obejmują całość emisji CO2 wynikłej z końcowego 

zużycia energii na terenie gminy Byczyna.  
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• Metoda prognozy - dla określenia wielkości emisji CO2 w 2020 roku wzięto pod uwagę 

założenia przyjęte przez Ministerstwo Gospodarki zaprezentowane w dokumencie 

„Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku” stanowiącym załącznik nr 

2 do „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku” (Warszawa, 10 listopada 2009 r.), 

a także „Prognozy eksperckie zmian aktywności sektora transportu drogowego (w 

kontekście ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 

substancji)” opracowanie wykonane na zlecenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej (Warszawa, 12 października 2012 r.) oraz aktualne trendy 

gospodarcze obserwowane w gminie jak również prognozy dotyczące zmiany liczby 

ludności w gminie Byczyna i zmiany liczby pojazdów. 

 

Wykaz stosowanych wartości opałowych i wskaźników emisji gazów cieplarnianych 

zestawiono w poniższej tabeli. 

Nośnik energii 
Wartość opałowa 
MJ/kg 

Wskaźnik emisji 
Mg CO2/rok 

Energia elektryczna - 0,832 
Ciepło sieciowe - 0,464 
Węgiel kamienny 21,76 0,354 
Koks węglowy 28,20 0,382 
Olej opałowy 40,19 0,267 
Gaz ziemny 31,00 0,202 
Drewno opałowe 15,60 0 
Biomasa 17,00 0 
Benzyna 44,80 0,249 
Gaz LPG 47,31 0,231 
Olej napędowy 43,33 0,267 
Tabela 8. Wykaz wartości opałowych i wskaźniki emisji dla poszczególnych nośników energii.  
Źródło: załącznik nr 2 do Polityki energetycznej Polski do 2030 roku 

 

Do obliczenia wartości emisji CO2 wykorzystano następujący wzór obliczeniowy: 

 

gdzie:  

ECO2 – wartość emisji CO2 (Mg CO2)  

C – zużycie energii (MWh)  

EF – wskaźnik emisji CO2 (MgCO2/MWh) 
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Obliczenia wartości emisji CO2 przeprowadzono za pomocą arkusza kalkulacyjnego, 

przeliczającego dane wejściowe (ilość zużytej energii, paliwa, wytworzonych odpadów etc.) na 

wielkość emisji gazów cieplarnianych za pomocą wskaźników emisji. Wielkość emisji określana 

jest za pomocą ekwiwalentu CO2 (megagram CO2 – Mg CO2). Jednostka ta pozwala na 

określenie sumarycznego wpływu wszystkich gazów cieplarnianych w przeliczeniu na gaz 

referencyjny – CO2. 

 

4.2.1. Rok inwentaryzacji   

Dane niezbędne do przeprowadzenia inwentaryzacji emisji CO2 gromadzono w roku  

2015. Przyjęto jednolity okres sprawozdawczy, ze względu na sposób prowadzenia ewidencji 

m.in. operatorów systemów energetycznych, gazowych czy też Główny Urząd Statystyczny. Dla 

wszystkich zbieranych danych jest to ostatni zamknięty rok kalendarzowy, a więc stan na koniec 

roku 2014. Tak więc rok 2014 przyjęty został jako rok w którym ustalono wielkość zużycia 

energii oraz emisji CO2 i w dalszej części określany będzie jako rok bazowy.  

Rokiem dla którego prognozowana jest wielkość emisji jest rok 2020, który stanowi 

jednocześnie horyzont czasowy dla założonego planu działań. W dalszej części opracowania rok 

ten będzie określany jako rok docelowy. 

Gmina obecnie nie posiada żadnych baz danych związanych z ewidencją zużycia energii 

i emisji CO2. 

 

4.2.2. Sektory objęte inwentaryzacją   

Zgodnie z założeniami i wytycznymi „Porozumienia Burmistrzów” inwentaryzacja objęła poziom 

zużycia energii oraz związaną z nim emisję CO2 w:  

• sektorze użyteczności publicznej,  

• sektorze mieszkalnym,  

• sektorze działalności gospodarczej,  

• transporcie,  

• oświetleniu ulicznym.  

Zgodnie z metodologią przyjętą w wytycznych Porozumienia Burmistrzów, ujęte 

w dokumencie „How to develop a Sustainable Energy Action Plan (SEAP) – Guidebook” sektor 

rolnictwa został pominięty w inwentaryzacji. 
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Jako nośniki energii rozumie się paliwa, energię elektryczną oraz ciepło sieciowe 

w zużyciu bezpośrednim. Nośnikami energii zużywanymi w poszczególnych sektorach na terenie 

gminy są: 

• ciepło sieciowe, 

• energia elektryczna, 

• gaz ziemny, 

• paliwa węglowe, 

• drewno i biomasa, 

• olej opałowy, 

• gaz płynny LPG, 

• olej napędowy, 

• benzyna, 

• energia ze źródeł odnawialnych (poza biomasą). 

 

4.2.3. Źródła danych   

W inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych uwzględnione zostały dane źródłowe za 

2014 rok w zakresie:  

• zużycia energii elektrycznej,  

• zużycia paliw kopalnych (węgiel kamienny, olej opałowy, gaz ziemny),  

• zużycia paliw transportowych (benzyny, oleju napędowego, gazu LPG),  

• zużycia energii ze źródeł odnawialnych oraz biomasy.  

 

Źródłem danych o zużyciu energii były m.in.:  

• dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego,  

• dokumenty strategiczne i planistyczne gminy Byczyna,  

• materiały udostępnione przez Urząd Miejski w Byczynie,  

• dane udostępnione przez dystrybutorów energii i paliw funkcjonujących na terenie 

gminy,  

• dane udostępnione przez inne podmioty i instytucje,  

• dane pozyskane za pomocą badania ankietowego wśród administratorów obiektów 

użyteczności publicznej, zarządców nieruchomości, przewoźników, przedsiębiorców 

i  mieszkańców wszystkich sołectw z terenu gminy.  
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Przy szacowaniu zużycia energii posłużono się dwiema metodami analitycznymi: 

„bottom-up” oraz „top-down”.  

Metoda „bottom-up” (z dołu do góry) polega na zbieraniu danych u źródła i rozciąganiu 

ich na całą populację. Każda jednostka podlegająca inwentaryzacji udostępnia dane, które 

później agreguje się w taki sposób, aby były one reprezentatywne dla całego danego obszaru. 

Metoda „top-down” (z góry na dół) polega na pozyskaniu zagregowanych danych dla większej 

jednostki lub obszaru i rozdzielaniu ich na mniejsze sektory.26 

Dane do inwentaryzacji zużycia energii oraz emisji CO2 w poszczególnych sektorach 

objętych inwentaryzacją pozyskano w następujący sposób: 

• zużycie elektrycznej określono na podstawie zbiorczych danych udostępnionych przez 

dystrybutora energii elektrycznej na terenie gminy, a także częściowo na podstawie 

formularza ankiet dystrybuowanego wśród zarządców budynków użyteczności publicznej 

i instalacji, mieszkańców domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, przedsiębiorców;  

• zużycie paliw kopalnych na cele grzewcze określono na podstawie danych statystycznych 

i struktury paliw stosowanych w gminie oraz częściowo na podstawie informacji 

uzyskanych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w budynkach użyteczności 

publicznej, budynkach mieszkalnych i w lokalach handlowych, usługowych 

i przemysłowych;  

• zużycie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych określono na podstawie informacji 

uzyskanych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w budynkach użyteczności 

publicznej, budynkach mieszkalnych i w lokalach handlowych, usługowych 

i przemysłowych;  

• zużycie ciepła sieciowego – określono na podstawie danych uzyskanych 

z badania ankietowego zarządców nieruchomości;  

• zużycie paliw transportowych określono na podstawie rocznego przebiegu i średniego 

poziomu spalania paliw przez pojazdy – na podstawie badania ankietowego podmiotów 

użytkujących środki transportu oraz na podstawie danych dotyczących struktury 

pojazdów zarejestrowanych w gminie i na terenie całego kraju, średniego przebiegu 

pojazdów oraz na podstawie Pomiarów Ruchu wykonywanych przez Generalną Dyrekcję 

Dróg Krajowych i Autostrad oraz wskaźników przeliczeniowych; 

                                           
26 Strona internetowa, http://elektroenergetyka.pl/upload/file/2011/10/B%C5%82ajszczak.pdf (dostęp: 02.02.2016). 
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• zużycie energii elektrycznej związanej z oświetleniem gminy określono na podstawie 

umów zawartych z operatorem;  

• rolnictwo – pominięto w inwentaryzacji.  

 

4.2.4. Unikanie podwójnego liczenia emisji  

W procesie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych, w celu wyeliminowania 

możliwości wystąpienia podwójnego liczenia emisji zastosowano następujące środki:  

• zużycie energii elektrycznej, ciepła, gazu oraz paliw wykazane przez jednostki 

samorządowe (w tym również związane z oświetleniem publicznym) zostało odjęte od 

wielkości globalnych przekazanych przez dystrybutorów energii i paliw na terenie gminy;  

• analogicznie zużycie energii wykazane w badaniu ankietowym przez podmioty prywatne 

(gospodarstw domowe, przedsiębiorstwa) zostało odjęte od wielkości globalnych;  

• emisje z transportu dla segmentu samorządowego zostały odjęte od oszacowanych 

emisji z transportu dla segmentu społeczeństwa.  

 

W trakcie badania ankietowego zinwentaryzowano 1276 obiektów mieszkalnych jedno 

i wielorodzinnych oraz przedsiębiorstw z terenu gminy Byczyna, w tym, w samej Byczynie 383 

nieruchomości. 
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5. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla wraz z prognozą na 2020 

rok   

5.1. Obiekty użyteczności publicznej  

Budynki użyteczności publicznej na terenie Gminy Byczyna, to obiekty o zróżnicowanym 

przeznaczeniu, wybudowane w różnych technologiach i w różnym czasie oraz o różnym stopniu 

zużycia. Na potrzeby Planu przyjęto, że budynkami tymi są obiekty zlokalizowane na terenie 

Gminy, bezpośrednio administrowane przez Urząd Miejski oraz budynki należące do jednostek 

organizacyjnych gminy (ogółem 61 obiektów): 

- placówki oświatowe – 10, co stanowi 16,39% ogółu, 

- instytucje kultury – 4, co stanowi 6,56% ogółu, 

- inne jednostki miejskie – 47 (OSP, świetlice, Cispol, klub AA itp.), co stanowi 77,05% 

ogółu. 

W tabeli poniżej zamieszczono informację nt. zużycia nośników energii w budynkach 

użyteczności publicznej. 

Zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej MWh/rok 
Ciepło sieciowe Gaz ziemny Biomasa Węgiel Energia 

elektryczna 
171,12 751,31 bd 1705,11 625,99 

Tabela 9. Zużycie nośników energii w budynkach użyteczności publicznej.  
Źródło: opracowanie własne. 

 

Łączne zużycie energii w analizowanych obiektach użyteczności publicznej gminy 

Byczyna wyniosło w roku 2014 roku 3 253,53 MWh/rok. Najwyższe zużycie związane było ze 

zużyciem węgla – 1705,11 MWh /rok (ok. 52,41 %) oraz gazu ziemnego – 751,31 MWh /rok 

(ok. 23,09 %). 

 
Wykres 5. Zużycie nośników energii w budynkach Użyteczności publicznej.  
Źródło: opracowanie własne  
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Emisja CO2 z nośników energii [Mg/rok] 
Ciepło sieciowe Gaz ziemny Węgiel Energia elektryczna 

58,49 151,01 581,44 508,30 
Tabela 10. Emisja CO2 z nośników energii w budynkach Użyteczności publicznej.  
Źródło: opracowanie własne  

 

Łączna emisja dwutlenku węgla w analizowanej liczbie obiektów użyteczności publicznej 

gminy Byczyna wyniosła w roku 2014 roku 1 299,25 Mg/rok. Najwyższa emisja związana była ze 

zużyciem węgla – 581,44 Mg/rok (ok. 54,6 %). 

 
Wykres 6. Emisja CO2 z nośników energii w budynkach Użyteczności publicznej.  
Źródło: opracowanie własne  

 

5.2. Mieszkalnictwo jedno- i wielorodzinne 

W listopadzie i grudniu 2015 r. na terenie Gminy Byczyna prowadzona była ankietyzacja 

budynków mieszkalnych. Ankieterzy gromadzili dane służące określeniu charakterystyki 

energetycznej Gminy. W ankiecie znalazły się zapytania dotyczące m.in. rodzaju i ilości paliwa 

wykorzystywanego do ogrzewania budynku, stopnia jego izolacji cieplnej, jak również wstępne 

rozeznanie zainteresowania mieszkańców na przeprowadzenie inwestycji z zakresu 

termomodernizacji w przypadku otrzymania dofinansowania oraz planów związanych 

z pozostałymi pracami termomodernizacyjnymi zmierzającymi do ograniczenia energochłonności 

budynków. Na podstawie poradnika „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej 

energii (SEAP)”, w przypadku sektorów, które charakteryzują się dużą liczbą małych odbiorców 

(np. sektor mieszkaniowy), zaleca się skierowanie kwestionariusza do reprezentatywnej próbki 

populacji, obejmującej odbiorców ze wszystkich części Gminy.  

Ilość zebranych ankiet - z 1341 nieruchomości mieszkalnych - stanowi próbę 

reprezentatywną (najbardziej miarodajną) dla 2014 r. (obejmuje pełen okres grzewczy).  
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Lp. Miejscowość Ilość ankiet 
1 Byczyna 383 
2 Pszczonki 43 
3 Gosław 10 
4 Nasale 25 

5 Pogorzałka 7 

6 Jakubowice 34 

7 Biskupice 33 

8 Borki 22 

9 Dobiercice 30 

10 Gołkowice 20 

11 Jaśkowice 41 

12 Kochłowice 43 

13 Kostów 53 

14 Paruszowice 33 

15 Proślice 44 

16 Sarnów 32 

17 Roszkowice 67 

18 Janówka 55 

19 Polanowice 83 

20 Miechowa 44 

21 Chudoba 32 

22 Ciecierzyn 56 

23 Sierosławice 21 

24 Wojsławice 26 

25 Wspólnoty i spółdzielnie 51 

 RAZEM 1341 
Tabela 11. Zestawienie ilości przeprowadzonych ankiet w poszczególnych miejscowościach 
Źródło: opracowanie własne 
 

Wyniki aproksymacji uzyskano na podstawie wyliczenia danych dla referencyjnego 

gospodarstwa domowego (dane dla 1 gospodarstwa domowego) i pomnożenia przez liczbę 

wszystkich zamieszkałych gospodarstw domowych na terenie gminy, w podziale na część 

miejską i część wiejską. W konsekwencji tego uzyskano dane o całkowitym zużyciu energii 

finalnej oraz emisji CO2 w sektorze mieszkaniowym na terenie gminy Byczyna. Mimo, że 

ankieterzy dotarli do większości mieszkańców Gminy, to uzyskane informacje nie pozwalają 

w pełni oprzeć wyliczeń o badania ankietowe. Część budynków była bowiem oceniana przez 

ankietujących z zewnątrz, ze względu na niechęć mieszkańców do wzięcia udziału w ankiecie, 

bądź też na brak wiedzy w zakresie części danych, takich jak moc zainstalowanego kotła, ilość 

zużywanego paliwa, itp. 

Wyniki obliczeń opartych o dane pochodzące z ankiet, odniesiono do całkowitej liczby 

domów w gminie i ich łącznej powierzchni, a następnie na ich podstawie określono zużycie 
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paliw dla celów grzewczych mieszkańców, a tym samym poziomów emisji dwutlenku węgla na 

terenie gminy, związanego z ogrzewaniem budynków mieszkalnych. Wyniki te stanowią także 

podstawę do oszacowania efektywności energetycznej źródeł ciepła oraz poziomu izolacyjności 

cieplnej budynków. Budynki mieszkalne zlokalizowane na terenie gminy Byczyna obejmują 

zarówno zabudowę jednorodzinną, jak i zabudowę wielorodzinną i zagrodową, rozproszoną w 

obrębie 23 sołectw. Większa część zabudowy wielorodzinnej zlokalizowana jest w obrębie 

miasta Byczyna. Na terenie gminy swoją funkcję pełnią zarządcy budynków wielorodzinnych 

komunalnych oraz wspólnot mieszkaniowych. Ogólna liczba zamieszkałych gospodarstw 

domowych w gminie w roku 2014 wynosiła 3 173 szt., w około 1711 budynkach.  

Budynki mieszkalne ogrzewane są głównie przez indywidualne źródła ciepła, w 

niektórych budynkach wielorodzinnych znajdują się kotłownie ogrzewające cały blok lub zespół 

bloków. W większości budynków wykorzystuje się centralne ogrzewanie jako sposób 

ogrzewania. Jednak spora część gospodarstw, zwłaszcza mieszkań korzysta z ogrzewania 

pokojowego, np. pieców kaflowych, pieców metalowych, pieców rusztowych, często 

pochodzących sprzed 2000 r. Są to znacznie mniej sprawne piece niż te, stosowane przy 

centralnym ogrzewaniu czy nowe, ekologiczne źródła ciepła. W zinwentaryzowanych 

gospodarstwach domowych korzysta się również z kominków. Nośnikami energii 

wykorzystywanymi przez sektor mieszkaniowy do ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania 

ciepłej wody użytkowej są: węgiel podbitumiczny (w tym węgiel kamienny, miał), węgiel 

bitumiczny (w tym ekogroszek), gaz, drewno, olej opałowy i energia elektryczna. 

Dominującym paliwem, wykorzystywanym do ogrzewania lokali i budynków mieszalnych 

na terenie gminy jest węgiel i ekogroszek. Drewno traktuje się jako paliwo pomocnicze we 

współspalaniu z węglem, rzadziej używane zastępczo w miejsce węgla. Obserwuje się duży 

odsetek domostw, gdzie paliwo węglowe jest współspalane z drewnem. Zgodnie z zapisami 

Poradnika „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?” drewno 

zaliczono do biomasy, a emisje CO2 powstające w wyniku spalania biomasy są traktowane jako 

zerowe. W rzeczywistości, w każdym procesie spalania, dochodzi do emisji CO2, jednak rośliny, 

podczas swego wzrostu i wegetacji, absorbują znaczne ilości tego gazu. Przyjmuje się, że ilość 

dwutlenku węgla zaabsorbowanego przez rośliny w czasie życia równoważy ilość wyemitowaną 

w procesie ich spalania. Paliwo o mniejszej szkodliwości dla środowiska jakim jest gaz ziemny, 

wykorzystywane jest w mniejszej skali, ponieważ sieć gazowa rozwinięta jest głównie w mieście 

Byczyna. 
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Paliwem o mniejszej szkodliwości dla środowiska jest również olej opałowy, stosowany 

w znikomej liczbie gospodarstw, zaledwie 5 nieruchomości jest ogrzewanych tym paliwem, 

z czego 4 w Byczynie i 1 w Sierosławicach. Mało powszechne jest również wykorzystywanie 

energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania, zaledwie 5 nieruchomości w samej Byczynie. 

Istotnym elementem w produkcji energii cieplnej jest również sprawność 

wykorzystywanych kotłów. Z analizy zinwentaryzowanych obiektów wynika, że 88,2% 

wykorzystywanych kotłów wyprodukowana została po 2000 r., czyli charakteryzuje się wyższą 

sprawnością. Jednak zaznaczyć należy, że w niektórych domostwach (ok. 5%) nadal 

wykorzystywane są stare kotły i piece na paliwo stałe, wyprodukowane przed 1980 r., które 

charakteryzują się niską sprawnością. Budynki mieszkalne na terenie gminy są w znacznej 

mierze budynkami pochodzącymi sprzed kilkudziesięciu lat. Nowowybudowane stanowią 

38,75% ogółu nieruchomości. Jednakże, aż 75% budynków na terenie gminy zostało 

poddanych pracom termomodernizacyjnym. Najwięcej budynków ma wymienione okna i 

docieplone ściany – 24% (411 nieruchomości), same okna wymieniono w 363 obiektach, co 

stanowi 21%, a w 40 nieruchomościach (2,34%) docieplono ściany lub dach. Dobry stan okien 

posiada ok. 45% gospodarstw domowych. Jednak w dalszym ciągu obserwuje się występowanie 

starych drewnianych okien w złym stanie.  

Do przygotowania ciepłej wody w gospodarstwach domowych wykorzystuje się głównie 

źródło ciepła dla budynku – 80% nieruchomości. Odnawialne źródła energii są wykorzystywane 

na terenie Gminy Byczyna w nieznacznym stopniu: 

- instalacje solarne -  5 nieruchomości (2 w Byczynie, po jednej w Dobiercicach, Janówce 

i Ciecierzynie), 

- instalacje fotowoltaiczne – 1 nieruchomość (Miechowa), 

- pompy ciepła – 2 nieruchomości (Paruszowice i Gród w Biskupicach). 

W ankiecie zamieszczono pytania związane z planowanymi inwestycjami 

termomodernizacyjnymi. Wśród 1341 obiektów mieszkalnych, aż 841 (62,71%) ma 

przeprowadzone prace mające na celu ograniczenie energochłonności budynków: 

• w 411 budynkach docieplono ściany i wymieniono okna, 

• w 363 obiektach wymieniono okna, 

• w 40 obiektach docieplono ściany lub dach. 

Wśród działań planowanych na kolejne lata przeważają:  

• ocieplenie ścian zewnętrznych – 254 nieruchomości, 
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• wymiana kotła na nowy – 73 nieruchomości, 

• montaż instalacji solarnych – 69 nieruchomości. 

Montaż pomp ciepła deklaruje 13 mieszkańców, a instalacji fotowoltaicznych zaledwie 

dwóch. 

W poniższej tabeli zamieszczono informację nt. zużycia nośników energii 

w mieszkalnictwie 

Ciepło 
sieciowe Gaz ziemny Olej opałowy Biomasa Węgiel 

Energia 
elektryczna 

MWh MWh MWh MWh MWh MWh 
5 232,48 4 304,77 501,70 3 110,45 36 969,30 6 601,71 

Tabela 12. Zużycie nośników energii w mieszkalnictwie.  
Źródło: opracowanie własne  

 

Łączne zużycie energii w sektorze mieszkaniowym wyniosło w roku 2014 roku 56 720,42 

MWh/rok. Najwyższe zużycie związane było ze zużyciem węgla – 36 969,3 MWh /rok (ok. 65,18 

%). Na wykresie poniżej zaprezentowano informację nt. struktury zużycia nośników energii 

w sektorze mieszkaniowym. 

 
Wykres 7. Zużycie nośników energii w mieszkalnictwie.  
Źródło: opracowanie własne  

 

W poniższej tabeli zamieszczono informację nt. emisji CO2 w sektorze mieszkaniowym. 

Ciepło 
sieciowe 

Gaz ziemny Olej opałowy Biomasa Węgiel 
Energia 

elektryczna 
Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok 
1789,507 865,2592 138,3686 0 12606,53 5360,591 

Tabela 13. Emisja CO2 z nośników energii w mieszkalnictwie.  
Źródło: opracowanie własne  
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Łączna emisja dwutlenku węgla w sektorze mieszkaniowym wyniosła w roku 2014 roku 

20 760,2 Mg/rok. Najwyższa emisja związana była ze zużyciem węgla – 12 606,53 Mg/rok (ok. 

60,72 %). 

 
Wykres 8. Emisja CO2 z nośników energii w mieszkalnictwie.  
Źródło: opracowanie własne  

 

5.3. Transport  publiczny i prywatny 

Transport jest tym sektorem, który rozwija się najszybciej. Liczba pojazdów stale rośnie, 

a stan infrastruktury drogowej ulega systematycznej poprawie. Dane do opracowania 

pozyskano w wyniku ankietyzacji mieszkańców i przedsiębiorców. Do obliczeń wykorzystano 

także dane o długości dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz 

opracowanie dotyczące natężenia ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich GDDKiA. 

Transport na terenie gminy Byczyna obejmuje trzy obszary: 

• transport samochodowy, 

• komunikację autobusową i prywatną, 

• kolej (Przewozy Regionalne). 

Najwyższe zużycie paliw w transporcie jest związane z transportem samochodowym. 

Zaprezentowana poniżej tabela przedstawia informacje o zużyciu energii w poszczególnych 

rodzajach silników samochodowych. Najczęściej wykorzystywanym paliwem w tej grupie jest 

benzyna silnikowa, który stanowi 52,22% zużycia ogólnego. Drugim najczęściej 

wykorzystywanym paliwem jest olej napędowy z udziałem 33,01%. Trzecim natomiast jest 

paliwo LPG – 14,35%. 

 

  

1789,5
865,3

138,4
0,0

12606,5

5360,6

Ciepło sieciowe Mg/rok

Gaz ziemny Mg/rok

Olej opałowy Mg/rok

Biomasa Mg/rok

Węgiel Mg/rok
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Rodzaj środka 
transportu 

Benzyna LPG Diesel Energia 
elektryczna 

Rodzaj transportu MWh/rok MWh/rok MWh/rok MWh/rok 
Komunikacja 
samochodowa  

34074,8 9360,47 17079,4 0 

Komunikacja 
zbiorowa autobusowa  0 0 4460,21 0 

Kolej 0 0 0 276 
Tabela 14. Zużycie paliw w transporcie.  
Źródło: opracowanie własne  

 

W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej opracowania też prognozę zużycia paliw 

i energii elektrycznej w sektorze transportuna terenie gminy Byczyna do roku 2020. Prognozę 

oparto na metodyce opartej na „wymaganiach, założeniach i zaleceniach do analiz i prognoz 

ruchu” Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Do wyznaczenia stopnia wzrostu natężenia ruchu na analizowanych drogach na terenie 

gminy Byczyna skorzystano z następujących materiałów GDDKiA: 

• „Sposób obliczania wskaźników wzrostu ruchu wewnętrznego na okres 2008-2040”, 

• „Prognozy wskaźnika wzrostu PKB na okres 2008-2040”. 

Na podstawie powyższych materiałów GDDKiA wyznaczono prognozowane zwiększenie 

natężenia ruchu w stosunku do 2014 roku, w podziale na następujące grupy pojazdów: 

• pojazdy osobowe (wzrost do 2020 roku o 4,0%), 

• pojazdy dostawcze (wzrost do 2020 roku o 2,0%), 

• pojazdy ciężarowe (wzrost do 2020 roku o 3,8%), 

• autobusy (brak wzrostu natężenia ruchu), 

• motocykle (brak wzrostu natężenia ruchu), 

• kolej (wzrost do 2020 roku o 5,0%). 

 

Rodzaj środka 
transportu Benzyna LPG Diesel 

Energia 
elektryczna 

Rodzaj transportu MWh/rok MWh/rok MWh/rok MWh/rok 
Komunikacja 
samochodowa  

35 437,80 9 734,89 17 762,54 0,00 

Komunikacja zbiorowa 
autobusowa  

0,00 0,00 4 460,21 0,00 

Kolej 0,00 0,00 0,00 290,00 
Tabela 15. Zużycie paliw w transporcie dla roku 2020.  
Źródło: opracowanie własne  
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Poniżej zaprezentowano dane dla emisji CO2 w transporcie dla roku 2014 

Rodzaj transportu 
Emisja CO2 

[Mg CO2/rok] 
Komunikacja samochodowa  15 068,15 
Komunikacja zbiorowa autobusowa  1 177,49 
Kolej 224,11 
Tabela 16. Emisja CO2 w transporcie.  
Źródło: opracowanie własne  

 

 i dla roku 2020 

Rodzaj transportu Emisja CO2 
[Mg CO2/rok] 

Komunikacja samochodowa  15 670,87 
Komunikacja zbiorowa autobusowa  1 177,49 
Kolej 235,48 
Tabela 17. Emisja CO2 w transporcie dla roku 2020.  
Źródło: opracowanie własne  

 

5.4. Oświetlenie publiczne   

Na terenie gminy Byczyna zainstalowanych ok. 1150 lamp o łącznym zużyciu energii 

elektrycznej w 2014 r. wynoszącym ok. 545,9 MWh/rok (moc zainstalowana opraw wynosi ok. 

125 kW). Ilości punktów świetlnych ciągle rośnie, ale nie przekłada się to na wielkość emisji 

w tym sektorze, ponieważ trwa ciągły proces modernizacji oświetlenia. Nowe lampy 

charakteryzują się mniejszym zużyciem energii, więc pomimo wzrostu ilości punktów świetlnych 

zapotrzebowanie na energię wzrasta nieznacznie. 

W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono wyniki inwentaryzacji w obszarze 

oświetlenia ulicznego. 

Zużycie energii elektrycznej MWh/rok Emisja CO2 MW/rok 
545,9 443,27 

Tabela 18. Zużycie energii i emisja CO2 dla oświetlenia ulicznego.  
Źródło: opracowanie własne  
 

5.5. Sektor gospodarczy   

Obiekty, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym handel i usługi, 

stanowią bardzo ważną grupę konsumentów energii. Ponadto sektor gospodarczy 

charakteryzuje się dużą dynamiką rozwoju, a co za tym idzie wzrostem konsumpcji energii. 

Dane do opracowania pozyskano w wyniku ankietyzacji sektora handlu, usług i przedsiębiorstw. 

Ponieważ przedsiębiorcy z terenu Gminy najmniej chętnie uczestniczyli w ankietach, 

dane uzupełniono o informacje pochodzące z danych GUS i REGON. 
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Ciepło 
sieciowe 

Gaz ziemny Olej opałowy Biomasa Węgiel Energia 
elektryczna 

MWh/rok MWh/rok MWh/rok MWh/rok MWh/rok MWh/rok 
352,66 39 646,71 249,09 1 403,46 40 211,82 31 672,38 

Tabela 19. Zużycie energii w sektorze gospodarczym.  
Źródło: opracowanie własne  

 

Łączne zużycie energii w sektorze handlu, usług i przedsiębiorstw wyniosło w roku 2014 

roku 113 536,12 MWh/rok. Najwyższe zużycie związane było ze zużyciem węgla – 40 211,7 

MWh /rok (35,41 %). 

 
Wykres 9. Zużycie energii w sektorze gospodarczym. 
Źródło: opracowanie własne  
 

W poniższej tabeli zamieszczono informację nt. emisji CO2 w sektorze mieszkaniowym. 

Ciepło 
sieciowe 

Gaz ziemny Olej opałowy Biomasa Węgiel 
Energia 

elektryczna 
Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok 
119,90 7 933,31 65,76 0,00 13 712,23 25 717,97 

Tabela 20. Emisja CO2 w sektorze gospodarczym.  
Źródło: opracowanie własne  

Łączna emisja dwutlenku węgla w sektorze handlu, usług i przedsiębiorstw wyniosła 

w roku 2014 roku 47 549,17 Mg/rok. Najwyższa emisja związana była ze zużyciem energii 

elektrycznej – 25 717,97 Mg/rok (ok. 54,08 %). 
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249,09
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Wykres 10. Emisja CO2 w sektorze gospodarczym.  
Źródło: opracowanie własne  

 

5.6. Wyniki inwentaryzacji 

W niniejszym rozdziale zestawiono dane o zużyciu energii i związanej z tym emisji 

dwutlenku węgla w poszczególnych grupach użytkowników energii w roku bazowym 2014. 

Łączne zużycie energii w Gminie Byczyna wyniosło w 2014 roku 239 306,83 MWh/rok. 

W tabeli poniżej zamieszczono informacje nt. zużycia energii w poszczególnych sektorach oraz 

procentowy udział poszczególnych sektorów w bilansie poszczególnych sektorów. 

ZUZYCIE ENERGII WG POSZCEGÓLNYCH GRUP MWh/rok 
Budynki 

użyteczności 
publicznej 

Budynki 
mieszkalne 

Oświetlenie 
uliczne 

Transport 
Sektor 

gospodarczy 
Suma 

3 253,53 56 720,42 545,9 65 250,86 113 536,12 239 306,83 
1,36% 23,70% 0,23% 27,27% 47,44% 100,00% 

Tabela 21. Zestawienie dla zużycia energii w ujęciu ilościowym i procentowy udział.  
Źródło: opracowanie własne  

 

Poniżej zamieszczono wykres obrazujący udział poszczególnych sektorów w strukturze 

zużycia energii na terenie Gminy Byczyna. 
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Wykres 11. Zestawienie dla zużycia energii w ujęciu procentowym.  
Źródło: opracowanie własne  

 
Łączna emisja CO2 w gminie Byczyna wyniosła w 2014 roku 86 521,64 Mg/rok. 

Największy udział w łącznym bilansie emisji stanowi sektor gospodarczy ok. 55%, kolejny sektor 

to mieszkalnictwo z udziałem ok. 24%. 

EMISJA CO2 WG POSZCEGÓLNYCH GRUP Mg/rok 
Budynki 

użyteczności 
publicznej 

Budynki 
mieszkalne 

Oświetlenie 
uliczne 

Transport 
Sektor 

gospodarczy 
Suma 

1 299,25 20 760,20 443,27 16469,75 47 549,17 86 521,64 
1,50% 23,99% 0,51% 19,04% 54,96% 100,00% 

Tabela 22. Zestawienie dla emisji CO2 w ujęciu ilościowym i procentowy udział.  
Źródło: opracowanie własne  

 
Poniższy wykres obrazuje udział poszczególnych sektorów w strukturze emisji CO2 na 

terenie Gminy Byczyna. 

 
Wykres 12. Zestawienie dla emisji CO2 w ujęciu procentowym.  
Źródło: opracowanie własne   
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6. Działania i środki zaplanowane na okres objęty planem   

6.1. Średniookresowa Strategia – cele strategiczne i szczegółowe   

Średniookresowa strategia gminy uwzględnia zapisy określone w pakiecie klimatyczno-

energetycznym do roku 2020, tj.: 

• redukcja emisji gazów cieplarnianych, 

• zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, 

• redukcja zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej. 

 

Główny, strategiczny cel Planu został zdefiniowany w następujący sposób: 

Rozwój Gminy Byczyna w oparciu o niskoemisyjną gospodarkę oraz poprawa 

jakości powietrza poprzez wzrost efektywności energetycznej, redukcję emisji CO2 

oraz wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

 

Cele szczegółowe: 

Cel 1 - osiągnięcie zmniejszenia o co najmniej 1% emisji CO2 do roku 2020 w stosunku do 

wielkości emisji wyznaczonej dla roku 2014. 

Cel 2 – zwiększenie udziału o co najmniej 3% odnawialnych źródeł energii w bilansie 

energetycznym Gminy. 

Cel 3 – zmniejszenie o co najmniej 1% niskiej emisji w transporcie oraz w budynkach 

użyteczności publicznej poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię. 

Cel 4 – zmniejszenie o co najmniej 1 % zapotrzebowania na energię finalną. 

Cel 5 – redukcja emisji  zanieczyszczeń do powietrza (pyłu PM10) o 0,4 Mg/rok. 

Cel 6 – włączenie w realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej lokalnej społeczności. 

 

6.2. Zadania średnio i krótkoterminowe planowane do realizacji do 2020 

roku i efekt ekologiczny 

W celu osiągnięcia założonego strategicznego należy zrealizować szereg konkretnych 

działań w wyznaczonym okresie czasowym tj. do 2020 roku. W niniejszym opracowaniu 

wyszczególniono zadania:  

― inwestycyjne,  

― nieinwestycyjne (edukacyjne, promocyjne).  
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W celu osiągnięcia zakładanego do roku 2020 zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, 

wzrostu efektywności energetycznej oraz wzrostu wykorzystania energii odnawialnej z obszaru 

Gminy Byczyna, do realizacji zostały przewidziane działania przedstawione w harmonogramie 

zadań oraz zadania wynikające z przeprowadzonej ankietyzacji wśród poszczególnych sektorów. 

Harmonogram działań i oszacowany efekt ekologiczny i energetyczny tych działań znajdują się 

w tabelach 23 i 24, zamieszczonych na stronach 92-94. 

Zadania, których realizatorem jest Gmina Byczyna są wpisane do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy. Pozostałe przedsięwzięcia zostały określone na podstawie aktualnych Planów 

Rozwoju lub innych dokumentów określających strategię działania danego podmiotu i pozostają 

w gestii ich realizatorów (fundusze remontowe, środki własne itp.). 

Wykonanie zadań wyszczególnionych w tabeli 23 pozwoli na osiągnięcie łącznego efektu 

ekologicznego w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla z terenu Gminy Byczyna na poziomie 

4 085,86 Mg CO2/rok, czyli 4,72% w stosunku do całego obszaru Gminy. Uzyskany efekt 

energetyczny z tych zadań będzie wynosił 10 452,17 MWh/rok, co da 4,37% w skali Gminy. 

Jako wartości bazowe przyjmuje się wielkości oszacowane na podstawie 

przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminie na rok 2014, czyli emisję CO2 na poziomie 86 521,64 

Mg CO2/rok, a zużycie energii finalnej w ilości 239 306,83 MWh/rok.  

Prognozowana emisja CO2 w roku 2020 wynosić będzie zatem 82 435,78 Mg CO2/rok, a 

zużycie energii finalnej – 228 854,66 MWh/rok. 
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Zadania średnio i krótkoterminowe planowane do realizacji do 2020 roku oraz ich efekt ekologiczny. Zadania własne gminy. 

Lp. Opis zadania Jednostka 
realizująca 

Szacunkowy 
koszt 

Okres 
realizacji 

Źródłafinansowania 
Efekt 

energetyczny 
[MWh/rok] 

Efekt redukcji 
emisji CO2 
[Mg/rok] 

Wskaźniki oraz mierniki 
monitorowania zadania 

1.  Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej.  
 
Obejmuje budynki:  Ośrodka Kultury w 
Byczynie wraz z budynkami szatni 
Hetmana Byczyna, kompleksu sportowo 
– rekreacyjnego na basenie kąpielowym 
w Byczynie,  Szkoły Podstawowej  w  
Kostowie,  Świetlice Wiejskie w 
Proślicach, Kochłowicach  
 
Zadanie obejmie docieplenie ścian i 
stropów, wymianę stolarki okiennej i 
drzwiowej, modernizację kotłowni i 
instalacji centralnego ogrzewania  
(wdrożenie rozwiązań o wyższej 
sprawności, wymiana ogrzewania na 
gazowe, na biomasę itp.) 

Gmina Byczyna 2 500 000,00 2017-2020 RPO WO, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, środki własne 

946,80 243,50 Liczba zmodernizowanych 
energetycznie budynków. 
Pożądana wartość 5 
 
Zmniejszenie zużycia 
energii końcowej. 
Pożądane zmniejszenie 
o 946,80 MWh / 37%. 

2.  Montaż instalacji fotowoltaicznych w 
budynkach użyteczności publicznej i 
wymiana oświetlenia na 
energooszczędne 

Gmina Byczyna 100 000,00 zł 
odwieszanie 
oświetlenia 
ulicznego 

2017-2020 POIŚ/RPO WO, środki 
własne 

76,3 27,89 Zmniejszenie zużycia 
energii końcowej. 
Pożądane zmniejszenie 
o 73,3 MWh / 43% 
Udział energii z OZE. 
Pożądana wartość 9,3%. 

3. Prace termomodernizacyjne w 
budynkach jednostek organizacyjnych 
Gminy/ wymiana oświetlenia w 
budynkach jednostek organizacyjnych 
Gminy (spółek gminnych) 

Gmina Byczyna, 
Spółki, 

Jednostki 
Organizacyjne 

2 300 000,00 2017-2023 POIŚ/RPO WO, środki 
własne, WFOŚiGW 

102,4 34,9 Liczba zmodernizowanych 
energetycznie budynków. 
Pożądana wartość 3 
Zmniejszenie zużycia 
energii końcowej. 
Pożądane zmniejszenie 
o 102,4 MWh / 31%. 

4.  Modernizacja, przebudowa, remonty 
dróg gminnych m.in. w Biskupicach, 
Ciecierzynie, Wojsławicach, 
Jaśkowicach. 

Gmina Byczyna Ok. 3 000 000,00 2017-2020 RPO WO, PROW, środki 
własne 

161,2 80,0 Ilość zmodernizowanych 
dróg. 
Pożądana wartość 4. 
Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg. 
Pożądana wartość …. km. 
Zmniejszenie zużycia 
energii końcowej. 
Pożądane zmniejszenie 
o 161,2 MWh / 0,2%. 
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5. Działania informacyjno promocyjne w 
zakresie oszczędności energii, 
efektywności energetycznej i OZE 

Gmina Byczyna 10 000,00 2017-2020 Środki własne 51,7 18,9 Ilość zorganizowanych 
kampanii i akcji 
promocyjnych. 
Pożądana wartość 5 

6. Wprowadzenie systemu zielonych 
zamówień publicznych 

Gmina Byczyna 50 000,00 2017-2020 Środki własne - - Ilość przeprowadzonych 
efektywnych energetycznie 
zamówień/zakupów 
publicznych. 
Wartość nieokreślona. 

7. Aktualizacja projektu założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe 

Gmina Byczyna 30 000,00 2016-2017 Środki własne   Ilość wykonanych 
opracowań. 
Pożądana wartość 1. 

8. Budowa ścieżek rowerowych i tras 
rowerowych w gminie Byczyna m.in. 

Gmina Byczyna - 2017-2023  91,12 24,94 Zmniejszenie zużycia 
energii końcowej. 
Pożądane zmniejszenie 
o 91,12MWh / 0,8%. 

8.1. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 
krajowej nr 11 

Gmina Byczyna 5.000.000,00 2017-2023 RPO WO, środki własne    

8.2. Budowa chodnika w Roszkowicach i 
ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 487 

Gmina Byczyna 
Samorząd 

Województwa 
Opolskiego 

3.000.000,00 2019-2023 RPO WO środki własne 
partnerów 

   

8.3. Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji 
deszczowej w  miejscowości   
Kochłowice na odcinku o długości 0,81 
km (11+261,00 - km 12+077,50   
str. lewa) 
 

Powiat 
kluczborski 

Gmina Byczyna 

1 065 838,41 
 

2017-2019 RPO WO, środki Powiatu 
Kluczborskiego, środki 

własne Gminy w zakresie 
budowy kanalizacji 

deszczowej 

   

8.4. Budowa ścieżki rowerowej Kochłowice  - 
Biskupice –Polanowice - Byczyna 

Gmina Byczyna 3.000.000,00 2017-2019 RPO WO,  
środki własne 

   

8.5. Budowa wiat i wyposażenie przystanków 
autobusowych będących własnością 
Gminy Byczyna 

Gmina Byczyna 500.000,00 2017 - 
2019 

RPO WO,  
środki własne 

   

9.  Modernizacje sieci wodociągowych i ujęć 
wody na podstawie wieloletniego planu 
inwestycyjnego Spółki 

Hydrokom 500 000,00 2017-2018 Środki własne, PROW, 
WFOŚiGW 

37,9 13 Zmniejszenie zużycia 
energii końcowej. 
Pożądane zmniejszenie o 
37,9MWh / 11%. 

Tabela 23. Zadania średnio i krótkoterminowe planowane do realizacji do 2020 roku oraz ich efekt ekologiczny. Zadania własne gminy. 
Źródło: opracowanie własne. 
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Zadania średnio i krótkoterminowe planowane do realizacji do 2020 roku oraz ich efekt ekologiczny. Zadania pozostałych interesariuszy. 

Lp. Opis zadania 
Jednostka 
realizująca 

Szacunkowy 
koszt 

Okres 
realizacji Źródłafinansowania 

Efekt 
energetyczny 
[MWh/rok] 

Efekt 
redukcji 

emisji CO2 
[Mg/rok] 

Wskaźniki oraz mierniki 
monitorowania zadania 

1. Wymiana źródeł ciepła w domach i 
mieszkaniach na terenie Gminy (jedno i 
wielorodzinne) 
 
Przyjęto wymianę 100 kotłów, na kotły o 
wyższej sprawności, na inne paliwo 

Wspólnoty 
mieszkaniowe, 
Spółdzielnie 

Mieszkaniowe, 
mieszkańcy 

Gminy 

1 000 000,00 2017-2020 RPO WO, środki 
własne 

4976,55 1450,85 Liczba zmodernizowanych 
źródeł ciepła 
Pożądana wartość 100 
Zmniejszenie zużycia 
energii końcowej. 
Pożądane zmniejszenie 
o 821,6 MWh / 45%. 

2. Montaż instalacji OZE (solary, pompy 
ciepła, panele fotowoltaiczne) w budynkach 
mieszkalnych 
 
Przyjęto zastosowanie OZE w 40 
budynkach mieszkalnych m.in. poprzez 
instalację kolektorów słonecznych, paneli 
fotowoltaicznych, pomp ciepła. 

Spółdzielnie i 
Wspólnoty 

Mieszkaniowe, 
mieszkańcy 

Gminy 

1 000 000,00 2017-2020 RPO WO, środki 
własne 

1942,0 1563,28 Liczba zmodernizowanych 
energetycznie budynków. 
Pożądana wartość 40. 
Produkcja energii z OZE. 
Pożądana wartość 
1942,0MWh. 
Udział energii z OZE. 
Pożądana wartość 6,3%. 

3. Modernizacja energetyczna budynków 
mieszkalnych jedno o wielorodzinnych 
 
Przyjęto poprawę jakości energetycznej w 
40 budynkach mieszkalnych poprzez 
działania termomodernizacyjne 

Spółdzielnie i 
Wspólnoty 

Mieszkaniowe, 
mieszkańcy 

Gminy 

1 500 000,00 2017-2020 RPO WO, środki 
własne 

821,6 252,05 Liczba zmodernizowanych 
energetycznie budynków. 
Pożądana wartość 40. 
Zmniejszenie zużycia 
energii końcowej. 
Pożądane zmniejszenie 
o 821,6 MWh / 45%. 

4. Modernizacja energetyczna obiektów 
handlowych, usługowych, przedsiębiorstw 
 
Działanie realizowane poprzez 
termomodernizację budynków, 
zastosowanie niskoemisyjnych technologii 
oraz wprowadzanie OZE 

Przedsiębiorcy 300 000,00 2017-2020 RPO WO, środki 
własne 

1244,6 376,55 Zmniejszenie zużycia 
energii końcowej. 
Pożądane zmniejszenie 

o 1244,6MWh / 1,5%. 
 
Udział energii z OZE. 
Pożądana wartość 12,7%. 

5. Modernizacja i przebudowa oraz budowa 
nowych sieci elektoenergtycznych na 
terernie Gminy oraz modernizacja stacji i 
rozdzielni 

TAURON 200 000,00 2017-2020 Środki własne na 
podstawie umowy nr 

O/OPOLE/CRU/563/20
14 

- - Długość wybudowanej lub 
zmodernizowanej sieci 
elektroenergetycznej. 
Wartość nieokreślona. 

Tabela 24. Zadania średnio i krótkoterminowe planowane do realizacji do 2020 roku oraz ich efekt ekologiczny. Zadania pozostałych interesariuszy. 
Źródło: opracowanie własne. 
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7. Monitoring i raportowanie Planu gospodarki nieskoemisyjnej 

7.1. System monitorowania i raportowania 

Prowadzenie stałego monitoringu jest konieczne dla sprawdzania postępów we 

wdrażaniu PGN. Pozwala obserwować osiąganie założonych celów w zakresie ograniczenia 

emisji CO2 i zużycia energii, a także zapewnia reakcję na czas dla wprowadzenia ewentualnych 

poprawek. Regularne monitorowanie, a w ślad za nim odpowiednie dostosowywanie Planu, 

umożliwiają rozpoczęcie cyklu mającego na celu nieustanne jego ulepszanie. Jest to zasada 

„pętli”, która stanowi element cyklu zarządzania projektem: zaplanuj, wykonaj, sprawdź, 

zastosuj. Korekty Planu można dokonywać zawsze, w zależności od występujących potrzeb. 

 

7.1.1. Montorowanie 

Na system monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej składają się poniższe działania:  

• systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji 

poszczególnych zadań Planu, zgodnie z charakterem zadania (np. ilość i rodzaj 

budynków poddanych termomodernizacji oraz powierzchnia użytkowa, ilość i rodzaj 

wymienionych lamp itp.); dane powinny być gromadzone na bieżąco, natomiast 

kompletne zestawienia informacji powinny być przygotowane raz na rok (za rok 

poprzedni);  

• uporządkowanie i przetwarzanie poprzez wprowadzenie danych dotyczących 

monitoringu np. do arkuszy, bazy danych;  

• przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w Planie – ocena realizacji; 

– analiza porównawcza osiągniętych wyników z założeniami Planu; określenie 

stopnia wykonania zapisów przyjętego Planu oraz identyfikacja ewentualnych 

rozbieżności,  

– analiza przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących polegających na 

modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych 

instrumentów wsparcia,  

• przeprowadzenie działań korygujących (w razie konieczności – aktualizacja Planu).  

 

Monitorowanie realizacji celów PGN i realizacji zadań wykonywane jest za pomocą 

wskaźników monitorowania. Główne wskaźniki monitorowania realizacji PGN odnoszą się do 
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celu strategicznego i celów szczegółowych. Zakłada się przyjąć następujące ilościowe wskaźniki 

oceny uzyskanych efektów na koniec każdego roku kalendarzowego począwszy od 2016 r.: 

• redukcja zużycia energii końcowej o 10 452,17 [MWh /rok], 

• redukcja emisji CO2 o 4 085,86[Mg/rok], 

• udział OZE w całkowitej produkcji energii 9,33[%]. 

Monitorowanie jest niezależne od harmonogramu wdrożenia poszczególnych zadań i 

może odbywać się zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu inwestycji, zawsze w tym samym 

okresie czasu. Końcowe podsumowanie efektów wdrożenia nastąpi wraz z końcem okresu 

planowania tj. po roku 2020. Dostarczy to kompletnych i rzetelnych danych źródłowych, 

obrazujących postęp rzeczowy we wdrażaniu Planu i umożliwi ocenę jego skuteczności 

w stosunku do założeń. 

 

7.1.2. Raportowanie 

Z prowadzonych działań monitorujących realizację Planu powinny być sporządzane 

raporty na potrzeby wewnętrznej sprawozdawczości realizacji PGN. Minimalna częstotliwość 

sporządzania raportów to okres dwuletni, ale zaleca się sporządzanie raportów rocznych.  

Zakres raportu powinien obejmować analizę stanu realizacji zadań oraz osiągnięte 

rezultaty w zakresie redukcji emisji oraz zużycia energii. Proponowany zakres raportu: 

1. Cele strategiczne i szczegółowe – przywołanie celów, aktualny stan realizacji celów 

(na podstawie wskaźników monitorowania).  

2. Opis stanu realizacji PGN:  

a. Przydzielone środki i zasoby do realizacji.  

b. Realizowane działania.  

c. Napotkane problemy w realizacji.  

3. Wyniki inwentaryzacji emisji – podsumowanie aktualnej inwentaryzacji emisji 

i porównanie jej z inwentaryzacją bazową.  

4. Ocena realizacji oraz działania korygujące.  

5. Stan realizacji działań – zestawienie aktualnie osiąganych rezultatów działań 

określonych na podstawie wskaźników monitorowania.  

Zaleca się utworzenie stanowiska koordynatora PGN, który byłby odpowiedzialny za 

realizację raportowania na poziomie gminy. 
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7.1.3. Ocena realizacji 

Podstawowym sposobem oceny realizacji PGN jest porównanie wartości wskaźników 

osiągniętych dla poszczególnych celów, dla określonego roku, z wartościami docelowymi 

i oczekiwanym trendem. Należy przy tym pamiętać, że dla osiągnięcia celu nie jest wymagana 

redukcja (bądź wzrost) wartości wskaźników o taką samą wielkość co roku. Wskaźniki mogą 

wykazywać odchylenia dodatnie lub ujemne od ogólnego trendu, ale określony trend powinien 

być w długiej perspektywie czasu stały i zgodny z oczekiwaniem.  

Jeżeli zostaną zaobserwowane trendy odwrotne niż zakładane, jest to sygnał, iż należy 

przeanalizować realizację działań oraz zachodzące uwarunkowania zewnętrzne (te na które PGN 

nie ma wpływu), które z kolei mają wpływ na wystąpienie takiego trendu i jeżeli będzie to 

konieczne należy zastosować działania korygujące.  

Rezultaty realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej, jak i osiągnięte wyniki realizacji 

poszczególnych zadań, należy rozpatrywać w kontekście uwarunkowań (wewnętrznych 

i zewnętrznych), które miały wpływ na ich realizację w okresie objętym monitoringiem. 

Uwarunkowania zewnętrzne są niezależne, natomiast wewnętrzne mają wpływ na realizację 

Planu. Oba rodzaje uwarunkowań mają wpływ na osiągnięte rezultaty i stopień realizacji celów.  

W ramach monitoringu należy analizować wpływ obu rodzajów czynników na wyniki 

realizacji Planu. 

 

Uwarunkowania zewnętrzne, np.:  

• obowiązujące akty prawne (zmiany w prawie),  

• istniejące systemy zewnętrznego wsparcia finansowego dla planowanych działań,  

• sytuacja makroekonomiczna,  

• ekstremalne zjawiska pogodowe (np. fale upałów, intensywne mrozy).  

 

Uwarunkowania wewnętrzne, np.:  

• sytuacja finansowa Gminy,  

• dostępne zasoby kadrowe do realizacji działań,  

• możliwości techniczne i organizacyjne realizacji działań.  

 

Wnioski z analizy uwarunkowań powinny zostać przedstawione w raporcie. Raporty 

powinny stanowić podstawę do podejmowania odpowiednich działań korygujących, jeżeli 
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zaistnieje taka konieczność (korekta może dotyczyć pojedynczych działań lub aktualizacji całego 

planu). 

 

7.2. Główne wskaźniki monitoringowe 

Realizacja głównych celów PGN powinna być monitorowana poprzez główne wskaźniki 

monitorowania, odpowiadające poszczególnym celom. Monitorowanie realizacji celów PGN 

realizowane jest za pomocą bazy emisji. 

CEL WSKAŹNIK OCZEKIWANY 
TREND 

WARTOŚĆ 

Cel szczegółowy 1: 
Ograniczenie do roku 
2020 emisji gazów 
cieplarnianych o 20% w 
stosunku do roku 
bazowego  

wielkość emisji dwutlenku 
węgla z obszaru gminy w 
danym roku (Mg CO2e/rok)  

Malejący 4 085,86 

stopień redukcji emisji w 
stosunku do roku bazowego 
(%)  

Rosnący 4,73 

Cel szczegółowy 2: 
Ograniczenie do roku 
2020 zużycia energii o 
20% w stosunku do roku 
bazowego  

wielkość zużycia energii na 
terenie gminy w danym roku 
(MWh/rok)  

Malejący 10 452,17 

stopień redukcji zużycia energii 
stosunku do roku bazowego 
(%)  

Rosnący 4,37 

Cel szczegółowy 3: 
Zwiększenie do roku 2020 
udziału energii ze źródeł  
odnawialnych do 15% w 
końcowym zużyciu energii  

zużycie energii ze źródeł 
odnawialnych na terenie gminy 
w danym roku (MWh/rok)  

Rosnący 940,69 

udział zużycia energii ze źródeł 
odnawialnych w całkowitym 
zużyciu energii na terenie 
gminy w danym roku (%)  

Rosnący 9,33 

Tabela 25. Wskaźniki monitoringowe.  
Źródło: opracowanie własne 

 

7.3. Szczegółowe wskaźniki monitorowania realizacji zadań 

Monitorowanie stopnia realizacji zadań polega na określeniu stanu ich realizacji (stan 

wdrażania) oraz osiągniętych efektów ich realizacji. Efekty realizacji szacowane są za pomocą 

wskaźników i wielkości charakterystycznych przypisanych do poszczególnych zadań. Monitoring 

realizacji zadań wykonywany jest za pomocą bazy emisji. Zestawienie wskaźników 

monitorowania realizacji zadań przedstawiono poniżej: 

OBSZAR WSKAŹNIK JEDNOSTKA 

ENERGETYKA 

Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej  m 
Długość sieci ciepłowniczej poddanej modernizacji  m 
Moc zainstalowanych źródeł wytwórczych (wg rodzaju paliwa)  MW 
Ilość wytworzonej energii elektrycznej  MWh 
Ilość wytworzonej energii cieplnej  GJ 
Moc zainstalowanych źródeł OZE (wg rodzaju OZE)  kW 
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Zapotrzebowanie na moc nowych odbiorców ciepła sieciowego  MW 
Zapotrzebowanie na moc odbiorców z wymienionym źródłem 
ciepła  

MW 

Ilość i moc wymienionych źródeł światła  kW, szt. 

BUDOWNICTWO 

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych kompleksowej 
(głębokiej) termomodernizacji  

m2 

Powierzchnia nowych budynków o standardzie 
energooszczędnym  

m2 

Powierzchnia nowych budynków o standardzie pasywnym  m2 
Powierzchnia nowych budynków o standardzie 
niskoenergetycznym  m2 

Ilość mieszkań z wymienionym źródłem ciepła według rodzaju  szt. 
Moc zainstalowanych urządzeń OZE na budynkach  kW 

TRANSPORT 

Ilość pojazdów obsługujących nowe połączenia – autobusy  szt. 
Ilość nowych/ zmodernizowanych węzłów przesiadkowych  szt. 
Ilość nowych/zmodernizowanych przystanków kolejowych  szt. 
Ilość nowych/wymienionych autobusów  szt. 
Długość wybudowanych dróg rowerowych  km 
Powierzchnia wdrożonych stref ograniczonego ruchu  km2 

Długość nowych odcinków dróg  km 
Długość zmodernizowanych odcinków dróg  km 

LASY I TERENY 
ZIELONE 

Powierzchnia nowych nasadzeń drzew  ha 
Powierzchnia zielonych ścian i dachów  m2 

EDUKACJA I 
DIALOG 
SPOŁECZNY 

Ilość osób objętych działaniami informacyjno-edukacyjnymi  szt. 

Tabela 26. Szczegółowe wskaźniki monitoringowe.  
Źródło: opracowanie własne 
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8. Oddziaływanie na środowisko Planu i zadań w nim założonych 

Jednym z podstawowych dokumentów regulujących kwestie wpływu przyjętych założeń 

na otoczenie jest ocena oddziaływania na środowisko. Przewidywane skutki realizacji przyszłych 

polityk, strategii, planów lub programów reguluje postępowanie w ramach tzw. strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ). Podstawowym dokumentem regulującym kwestie 

przeprowadzenia SOOŚ jest 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami).27 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Byczyna nie zalicza się do dokumentów, 

o których mowa w art. 46 lub 47 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. Zgodnie z art. 46 tejże ustawy, przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko wymagają projekty aktualizowanych dokumentów:  

1. Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego;  

2. Polityk, strategii planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, 

transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, 

leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, 

opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, 

wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko;  

3. Polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt 1 i 2, 

których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar 

Natura 2000, jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru 

Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.  

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Byczyna nie jest dokumentem planistycznym, 

dotyczącym kształtowania polityki przestrzennej gminy na mocy Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

                                           
27 Strona internetowa, http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,29,164,992,,20160316,ustawa-z-dnia-3102008-r-o-
udostepnianiu-informacji-o.html (dostęp: 16.03.2016). 
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o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym28 (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze 

zmianami) oraz nie stanowi strategii rozwoju regionalnego, gdyż ma zasięg lokalny (dotyczy 

obszaru jednej gminy). Odnosząc się do art. 46 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko29, widać, że przedmiotowy dokument stanowi wprawdzie plan 

skoncentrowany m.in. na energetyce, lecz nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Działania ujęte w Planie zostały 

przewidziane do realizacji poza wyznaczonymi obszarami Natura 2000, o których mowa w art. 

46 pkt 3 ustawy o ochronie środowiska, w zakresie niewpływającym na te obszary. Plan 

gospodarki niskoemisyjnej nie spełnia więc warunków określonych w art. 46 ustawy o ochronie 

środowiska.  

Natomiast art. 47 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko30 

stanowi, że: „przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest konieczne 

w przypadku projektów dokumentów, innych niż wymienione w art. 46, jeżeli w uzgodnieniu z 

właściwym organem, o którym mowa w art. 57, organ opracowujący projekt stwierdzi, że 

wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko lub że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące 

oddziaływanie na środowisko”. 

  

                                           

28 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2015 r., poz. 199. 
29 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. z 2016 r., poz. 353, Art. 
46, pkt 2. 
30 Ibidem, Art. 47. 
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