
 

 

  

 

2015 

PLAN GOSPODARKI 
NISKOEMISYJNEJ              

dla                                
GMINY KOPRZYWNICA  

 

 

 

Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne 
Ekologiczna Energia i Paliwa 

ul. Prosta 32, 20-135 Lublin 
Fax: +48 81 747 05 07, Tel: 602 245 465 
NIP: 946-25-67-065 REGON: 0604171 

E-mail: snteeip@wp.pl; waldemar.szyszko@wp.pl  

 



   
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koprzywnica 

str. 2 
 

  

Spis treści 
STRESZCZENIE .................................................................................................................................... 4 

1. Wprowadzenie ..................................................................................................................................... 9 

1.1. Globalne ocieplenie ...................................................................................................................... 9 

1.2. Polityka energetyczna Polski na tle UE i świata ........................................................................ 11 

1.3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ............................................................................................... 12 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA ...................................................................................................... 14 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA .................................................................................................. 14 

4. CHARAKTERYSTYKA GMINY .................................................................................................... 15 

4.1. Położenie geograficzne ............................................................................................................... 15 

4.2. Infrastruktura techniczna ............................................................................................................ 16 

4.2.1. Gospodarka wodno -  kanalizacyjna .................................................................................... 16 

4.2.2.Elektroenergetyka ................................................................................................................. 16 

4.2.3. Sieć gazowa ......................................................................................................................... 16 

4.2.4.Gospodarka odpadami .......................................................................................................... 17 

4.2.5. Ludność i mieszkalnictwo ................................................................................................... 18 

4.2.6. Transport i komunikacja ...................................................................................................... 20 

4.2.7. Gospodarka gminy .............................................................................................................. 21 

4.2.8. Budynki gminne .................................................................................................................. 22 

4.3. Stan środowiska naturalnego i zasoby odnawialnych źródeł energii ......................................... 23 

4.4. Dotychczas podjęte działania w zakresie ochrony środowiska i redukcji  zużycia energii ........ 23 

5. INWENTARYZACJA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH ..................................................... 25 

5. 1.  Zakres inwentaryzacji ............................................................................................................... 25 

5.2.  Źródła danych ............................................................................................................................ 25 

5. 3. Metodologia obliczeń ................................................................................................................ 26 

5.4. Zużycie energii i emisja CO2 w gminie przez poszczególne sektory ......................................... 28 

5.4.1.  Inwentaryzacja emisji z budynków gminnych ................................................................... 28 

5.4.2. Inwentaryzacja  emisji z oświetlenia ulicznego .................................................................. 30 

5.4.3. Inwentaryzacja  emisji z transportu taboru gminnego ......................................................... 31 

5.4.4. Zestawienie łącznego zużycia energii i emisji z obiektów gminnych,         oświetlenia 

ulicznego oraz transportu gminnego ............................................................................................. 31 



   
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koprzywnica 

str. 3 
 

5.4.5. Inwentaryzacja  emisji z budynków mieszkalnych ............................................................. 31 

5.4.6. Inwentaryzacja  emisji z transportu prywatnego i komercyjnego ....................................... 32 

5.4.7. Inwentaryzacja  emisji z transportu publicznego ................................................................ 33 

5.5. Bilans emisji CO2 na terenie gminy ........................................................................................... 34 

5.5.1.Zestawienie zużycia  poszczególnych nośników energii w gminie...................................... 34 

5.5.2. Zestawienie emisji  z  poszczególnych nośników energii w gminie bez transportu               

publicznego ................................................................................................................................... 35 

5.5.3. Zbiorcze zestawienie zużycia energii i emisji w gminie ..................................................... 36 

6. CEL STRATEGICZNY I CELE SZCZEGÓŁOWE ........................................................................ 39 

7. PRZEWIDYWANY POZIOM ZUŻYCIA ENERGII I EMISJI      W GMINIE KOPRZYWNICA 

W ROKU 2020. ..................................................................................................................................... 42 

8. PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ............................................. 45 

8.1. Metodologia doboru działań ....................................................................................................... 45 

8.2. Działania w poszczególnych sektorach ...................................................................................... 46 

8.2.1. Działania w zakresie budynków  gminnych ........................................................................ 47 

8.2.2. Działania w zakresie budynków mieszkalnych ................................................................... 51 

8.2.3. Działania w zakresie oświetlenia ulicznego ........................................................................ 53 

8.2.4. Działania w zakresie transportu prywatnego i komercyjnego ............................................. 54 

8.2.5. Działania w zakresie działalności przedsiębiorstw lokalnych ............................................. 54 

8.2.6. Inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła energii ....................................................... 55 

8.3. Działania organizacyjne ............................................................................................................. 56 

8.4. Zestawienie planowanych oszczędności .................................................................................... 56 

8.5.  Priorytety realizacji działań ....................................................................................................... 58 

9. FINANSOWANIE DZIAŁAŃ UJĘTYCH W PLANIE ................................................................... 58 

10. MONITORING PODJĘTYCH DZIAŁAŃ I ICH EFEKTÓW ...................................................... 65 

11. EWALUACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KOPRZYWNICA 67 

12. ZGODNOŚĆ PLANU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI .............................................. 67 

13. SPIS TABEL, RYSUNKÓW, R YCIN ........................................................................................ 69 

13. 1. Spis tabel ..................................................................................................................................... 69 

13.2. Spis rysunków .......................................................................................................................... 70 

13.3. Spis rycin .................................................................................................................................. 70 

14. BAZA INWENTARYZACJI .......................................................................................................... 71 

 



   
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koprzywnica 

str. 4 
 

 

STRESZCZENIE  

 

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koprzywnica na lata 2015-2020” to 

strategiczny dokument  mający wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną.  

Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej wynika z zobowiązań, 

które zostały określone w ratyfikowanym przez Polskę Protokóle z Kioto oraz w pakiecie 

klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. 

Protokół ten przewiduje do roku 2020: 

- redukcję emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20% w stosunku do poziomu  

w roku bazowym (w niniejszym Planie przyjęto rok 2001), 

- zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł do 20% w ogólnym zużyciu 

energii, 

- redukcję zużycia energii pierwotnej o 20%. 

 

Celem niniejszego opracowania jest analiza zakresu możliwych do realizacji 

przedsięwzięć, których wcielenie w życie skutkować będzie zmniejszeniem zużycia energii, 

czego konsekwencją będzie obniżanie emisji dwutlenku węgla na terenie gminy. 

Plan opracowano na podstawie danych uzyskanych z przeprowadzonej inwentaryzacji, 

ankietyzacji i danych statystycznych obejmujących zużycie na terenie gminy: energii 

elektrycznej, paliw kopalnych (węgiel kamienny, gaz ziemny) i paliw zużywanych przez 

transport. Plan obejmuje całą gminę Koprzywnica w obrębie granic administracyjnych. 

Zebrane dane, przeprowadzone analizy oraz zaproponowane działania przedstawiono  

w podziale na trzy grupy: 

- pierwsza związana z aktywnością samorządu lokalnego obejmująca budynki i środki 

transportu będące w zasobach gminy, 

- druga związana jest z aktywnością społeczeństwa obejmującą budynki mieszkalne i środki 

transportu, 

- trzecia związana z transportem publicznym po drogach krajowych i wojewódzkich  

w obrębie gminy. 
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Struktura Planu zawiera: 

 opis stanu istniejącego; 

 inwentaryzację zużycia energii w poszczególnych sektorach, tj. budynków gminnych, 

oświetlenia ulicznego, budynków mieszkalnych, transportu gminnego i lokalnego oraz 

transportu publicznego; 

 inwentaryzację emisji CO2 w poszczególnych sektorach, tj. budynków gminnych, 

oświetlenia ulicznego, budynków mieszkalnych, transportu gminnego i lokalnego oraz 

transportu publicznego; 

 propozycję działań zwiększających efektywność energetyczną budynków gminnych; 

 propozycję działań zwiększających efektywność energetyczną budynków 

mieszkalnych; 

 propozycję działań na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii  

w budynkach gminnych; 

 propozycję działań na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii  

w budynkach mieszkalnych; 

 propozycję działań w obrębie oświetlenia ulicznego; 

 propozycję działań w zakresie lokalnego ruchu drogowego; 

 propozycję działań nieinwestycyjnych typu zielone zamówienia; 

 propozycję działań nieinwestycyjnych promujących wśród społeczeństwa gospodarkę 

niskoemisyjną; 

 możliwości finansowania wskazanych działań; 

 analizę zgodności zapisów Planu z zapisami dokumentów strategicznych 

województwa, powiatu i gminy; 

 wskaźniki monitoringu. 

 

Celem strategicznym Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Koprzywnica 

na lata 2015-2020 jest zmniejszenie zużycia energii i ograniczenie  emisji  gazów 

cieplarnianych do środowiska w obrębie administracyjnym gminy Koprzywnica o co 

najmniej 20% w stosunku do roku 2001. Gmina ma aspiracje osiągnąć status gminy 
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„samowystarczalnej energetycznie” poprzez budowę gminnych źródeł energii na bazie 

odnawialnych źródeł energii. 

 

Cel strategiczny osiągnięty będzie poprzez realizację  następujących celów szczegółowych:  

1. ograniczenie zużycia paliw nieodnawialnych dla celów grzewczych w budynkach 

użyteczności publicznej,  

2. ograniczenie zużycia paliw nieodnawialnych dla celów grzewczych w budynkach 

mieszkalnych,  

3. wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych poprzez realizację inwestycji 

gminnych, 

4. wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach mieszkalnych, 

5. ograniczenie zużycia energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej, 

6. ograniczenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic.  

 

Realizacja wymienionych celów odbywać się będzie poprzez działania, na których 

realizację gmina ma bezpośredni wpływ, a więc działania podejmowane przez samą gminę, 

a także poprzez działania podejmowane przez gminę na rzecz budownictwa mieszkalnego  

w porozumieniu z mieszkańcami gminy Koprzywnica. 

 

Z przeprowadzonej inwentaryzacji emisji wynika, że obszarem problemowym w gminie 

jest niska emisja związana z budownictwem mieszkaniowym.  

Do określenia wielkości emisji wybrano za rok bazowy rok 2001 ze względu na 

możliwość zebrania jednorodnych danych z poszczególnych sektorów, jak również 

możliwość dalszego monitorowania na podstawie danych z tego samego źródła. Jako lata 

kontrolne wybrano 2012 i 2013. Rok 2013 został wybrany do końcowych analiz i porównań.   

 

W poniższej w tabeli przedstawiono zużycie energii i wielkość emisji gazów 

cieplarnianych z terenu gminy.   
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Sektor 
Zużycie energii [MWh] Emisja [Mg CO2] 

2001 2010 2013 2001 2010 2013 

Budynki gminne 
487 1 954 2084 238 629 759 

Budynki mieszkalne 
25931 23477 22914 10038 10669 10475 

Oświetlenie uliczne 
242 281 273 288 334 325 

Tabor gminny 
181 189 216 48 50 58 

Transport prywatny i 

komercyjny 
3 426 4 044 4 618 868 1 027 1 177 

Przedsiębiorstwa 

produkcyjne 
    113 0   78 

Łącznie zużycie energii 

w gminie 
30267 29945 30218 11480 12709  12872 

Transport publiczny 
92 160 119 616 152 832 2 477 3 215 4 107 

Łącznie zużycie energii z 

transportem publicznym 
122427 149561 183050 13957 15924 16979 

 

 

Celem głównym jest zmniejszenie zużycia energii na terenie gminy o ok. 3054 MWh oraz 

redukcję emisji o 2 296 [Mg CO2].  

Do osiągnięcia takiego poziomu redukcji uwzględniono te sektory, na które władze gminy 

mają możliwość oddziaływania. Wobec powyższego nie uwzględniono transportu 

publicznego tranzytowego po drogach krajowych i wojewódzkich przez teren gminy. 

 

W celu osiągnięcia tego poziomu zaplanowano na lata 2015-2020 następujące działania 

inwestycyjne: 

- sektor publiczny: 

- budowa/montaż instalacji odnawialnych źródeł energii,   

- kompleksowa modernizacja i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego, 

- termomodernizacja budynków oraz montaż energooszczędnego oświetlenia  

w budynkach, 

- modernizacja dróg, budowa ścieżek rowerowych i wymiana taboru pojazdów 

służbowych (lub montaż instalacji LPG); 

- sektor społeczeństwo: 

- budowa/montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (fotowoltaicznych), 

- termomodernizacja budynków mieszkalnych, 
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- budowa/montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne i panele 

fotowoltaiczne) w budynkach, 

- wymiana kotłów opalanych węglem na gaz lub efektywniejsze energetycznie. 

 

Ponadto zakłada się następujące działania nieinwestycyjne: 

- promocja i edukacja na temat gospodarki niskoemisyjnej, 

- szkolenia propagujące stosowanie OZE, 

- promowanie zielonych zamówień publicznych, 

- zarządzanie energetyczne obejmujące m.in. monitorowanie i aktualizację bazy danych 

emisji CO2. 

  

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koprzywnica opracowany jest przede wszystkim 

z myślą o mieszkańcach gminy, by przyniósł im widoczne efekty ekologiczne i ekonomiczne. 

Z tego też względu zaproponowane cele oraz poszczególne działania przewidują uzyskanie 

dofinansowania inwestycji. 

 

Dzięki temu mieszkaniec gminy zyskuje: 

- czystsze powietrze (odczuwalne szczególnie w okresie grzewczym), 

- oszczędności pośrednie (oszczędza gmina – oszczędza też mieszkaniec), 

- oszczędności bezpośrednie,  

- możliwość uzyskania dotacji. 

 

Monitoring efektów jest istotnym elementem procesu wdrażania Planu. Jednym  

z elementów jest aktualizacja bazy danych o emisji oraz prowadzona systematycznie 

inwentaryzacja. 

 

Wskaźnikami efektywności działań określonych w Planie będą: 

- poziom redukcji emisji CO2, uzyskany w poszczególnych latach, 

- udział zużycia energii z odnawialnych źródeł energii. 

 

Wskazane działania umożliwią na redukcję emisji CO2 o 9028,2 [Mg CO2]. 
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Przedstawiony w niniejszym dokumencie plan działań pozwoli na osiągnięcie 

wyznaczonych celów, pod warunkiem konsekwentnej i skutecznej realizacji zaplanowanych 

zamierzeń. Nie będzie to możliwe bez uzyskania dofinansowania na te działania. Szczególnie 

dla mieszkańców gminy możliwość finansowania lub dofinansowania planowanych 

przedsięwzięć dotyczących indywidualnych gospodarstw stwarza możliwości czynnego ich 

udziału w realizacji celów określonych w niniejszym Planie. 

 Dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koprzywnica wykonano Prognozę 

oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227). 

  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koprzywnica został przyjęty uchwałą 

Rady Gminy do realizacji. 

1. Wprowadzenie  

 

1.1. Globalne ocieplenie 

Globalnym ociepleniem lub inaczej efektem cieplarnianym nazywamy wzrost średniej 

temperatury atmosfery, obserwowane od połowy XX w. przy powierzchni ziem i wód. Jest to 

też ocieplenie przewidywane na przyszłość. W latach 1906-2005 temperatura podniosła się 

średnio o około 0,18°C przy powierzchni Ziemi. 

Zbyt duże nagromadzenie się gazów cieplarnianych w ziemskiej atmosferze spowodowane 

jest wieloma czynnikami, z których najważniejsze to rozwój przemysłu i motoryzacji, 

spalanie paliw kopalnianych ( ropy naftowej, węgla), emisja metanu i freonów, a także 

prowadzona nieodpowiedzialnie wycinka lasów. 
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Rycina 1. Temperatury w latach 1999 – 2008  

 

Rycina 2. Odstępstwa od średniej (z lat 1961-1990) temperatury na lądzie wg Climate Change 

2013 

 

Efekty globalnego ocieplenia klimatu odczuwamy między innymi poprzez topnienie 

lodowców, prawie dwukrotny wzrost ilości huraganów 4. i 5. kategorii (najsilniejszych), 

coraz silniejsze upały, a co za tym idzie ogromne pożary i długie, uporczywe susze. WHO 

(ang. World Health Organization – Światowa Organizacja Zdrowia) informuje o możliwości 

wybuchu nowych chorób groźnych w odmiennych klimatycznie krajach (gorączka 

Zachodniego Nilu w Kanadzie). Można założyć, iż tropikalne choroby (np. malaria, 

przenoszona przez komary) nawiedzi kraje gdzie znana jest z podręczników i informacji 

medialnych. Podniesienie poziomu CO2 może być również przyczyną wzrostu liczby chorych 

na astmę i alergie. 

Globalnemu ociepleniu można zapobiegać korzystając z odnawialnych źródeł energii, 

ograniczając emisję gazów (dwutlenku węgla, freonów, ozonu, tlenków azotu oraz metanu) 

czy segregując  odpady (ograniczenie emisji dwutlenku węgla i metanu). Warto też zwrócić 
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uwagę na oszczędzanie energii (zmniejszanie zapotrzebowania na produkcję energii ze źródeł 

nieodnawialnych i działanie ciepłowni i elektrowni – zmniejszanie emisji CO2)  

1.2. Polityka energetyczna Polski na tle UE i świata 

 

W dniu 23 stycznia 2008 r. Komisja Europejska przedstawiła tzw. pakiet 

energetyczno-klimatyczny popularnie określany jako „Pakiet 3x20”. Jest on efektem 

realizowania założeń przyjętych w 2007 r. przez Radę Europejską wymagających od 

członków Unii Europejskiej następujących działań do końca 2020 roku: 

 20% redukcji emisji gazów cieplarnianych (z opcją 30% redukcji, o ile w tym zakresie 

zostaną zawarte stosowne porozumienia międzynarodowe)  w stosunku do poziomu 

emisji z 1990 r., 

 20% zwiększenia udziału energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii w tym 

zwiększenie udziału biopaliw do 10%, 

 20% zwiększenia efektywności energetycznej, w stosunku do prognoz na rok 2020. 

 

Europejska Agencja Środowiska oznaczyła cztery główne sektory odpowiadające za 

powstawanie gazów cieplarnianych: 

 sektor energetyczny - 28% emisji,  

 transport - 21%,  

 przemysł -20%,  

 gospodarstwa domowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa - 17%.  

 

Komisja Europejska uznała że priorytetowymi technologiami mogącymi ograniczyć emisję 

gazów cieplarnianych w wymienionych sektorach są efektywność energetyczna, energia 

odnawialna i nuklearna, oraz  rozwój systemów do wychwytywania i składowania dwutlenku 

węgla. 

Polskę obejmują także ustalenia Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 

zmian klimatu – czyli międzynarodowa umowa określająca założenia współpracy pomiędzy 

poszczególnymi krajami zmierzającej do redukcji emisji gazów cieplarnianych 

odpowiedzialnych za tworzenie efektu cieplarnianego. Konwencja została podpisana na 

Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju  podczas tzw. Szczytu 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Szczyt_Ziemi_1992
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Ziemi w 1992 r. w Rio de Janeiro. Ponieważ Konwencja sama w sobie nie zawierała 

odpowiednich obostrzeń i norm,  z czasem była uzupełniana protokołami z których 

najbardziej znanym i najważniejszym jest protokół z Kioto z 1998 r. Na mocy wymienionego 

protokołu kraje, które go ratyfikowały zobowiązały się do redukcji gazów cieplarnianych  

o wynegocjowane przez siebie wartości do 2012 roku. Ponieważ Polska była uczestnikiem 

Szczytu Ziemi podpisała protokół z Kioto, w którym zobowiązała się do redukcji emisji 

gazów cieplarnianych o 6% w latach 1988 – 2012. W wyniku transformacji gospodarki 

Polska ograniczyła emisję o około 33% w stosunku do roku bazowego,  co dało możliwość 

handlu nadwyżkami. Jednak Komisja Europejska zdecydowała się przyznane limity 

ograniczyć argumentując iż nie wpłynie to negatywnie na rozwój i stan naszej gospodarki,  

a zalanie rynku nadwyżkami z Polski może odbić się na zmniejszeniu inwestycji 

proekologicznych. 

 

Kluczową rolę związaną z ograniczaniem zużycia paliw, a w konsekwencji 

ograniczaniem poziomu emisji odgrywają władze lokalne. W 2008 roku powstała europejska 

inicjatywa  Porozumienie Burmistrzów skupiające miasta, miejscowości oraz regiony, które 

dobrowolnie zobowiązały się do ograniczania na swoim terenie emisji CO2 o co najmniej 

20% do 2020 roku w porównaniu do roku bazowego. 

Natomiast Komisja Europejska postanowiła, że w okresie finansowania na lata 2014-2020 

dofinansowywane będą inwestycje związane z energetyką, które wynikają z dokumentów 

opracowanych na rzecz ograniczania emisji. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, 

NFOŚiGW postanowił dofinansować opracowanie Planów gospodarki niskoemisyjnej dla 

gmin. Podstawą takiego dokumentu jest inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych.  

 

1.3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest strategicznym dokumentem, który wyznacza 

kierunki działań dla gminy na lata 2014-2020 w zakresie redukcji emisji gazów 

cieplarnianych, wykorzystywania zielonej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, 

zwiększenia efektywności energetycznej czy edukacji  i podniesienia świadomości 

społeczeństwa. Dokument ten musi być ściśle powiązany z Programem Ochrony Powietrza, 
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Założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło,  energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy, 

jak również z pozostałymi dokumentami o charakterze strategicznym.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) w swojej strategii obejmuje między innymi takie 

dziedziny  jak: budownictwo publiczne i prywatne, gospodarkę przestrzenną, gospodarkę 

odpadami, zaopatrzenie w ciepło i energię oraz transport publiczny i prywatny. Z PGN 

związane są następujące pojęcia: niska emisja i gospodarka niskoemisyjna. 

Niska emisja – to emisja szkodliwych gazów i pyłów komunikacyjnych jak  

i spowodowanych użytkowaniem niskoefektywnych źródeł energii zasilanych paliwem często 

niskiej wartości energetycznej zawierającym dużo zanieczyszczeń. Do głównych źródeł 

możemy zaliczyć piece opalane węglem, które możemy spotkać w głównej mierze  

w gospodarstwach domowych.   

Gospodarka niskoemisyjna  - to określenia dotyczące gospodarek rozdzielających wzrost 

emisyjności od wzrostu gospodarczego poprzez zastosowanie i wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii, ograniczenie energochłonności i emisyjności. Założeniem jest to, że procesy 

ochrony środowiska i klimatu nie spowalniają wzrostu gospodarczego, a rozwój gospodarki 

ma ograniczany wpływ na środowisko. 

Podejmując działania mające na celu walkę z globalnym ociepleniem między innymi poprzez 

redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz innych szkodliwych związków przedostających się 

do atmosfery w wyniku działalności różnych branż i sektorów gospodarki Ministerstwo 

Gospodarki w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska opracowało Założenia do  

 

Narodowego Planu  Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN). Współpraca 

wymienionych ministerstw była konieczna ponieważ równorzędnie z  ograniczeniem 

szkodliwych emisji.  

NPRGNE ma zapewnić wzrost korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych  

kierując się koniecznością zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarki. Cele 

szczegółowe planu to: 

1) Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii.  

2) Poprawa efektywności energetycznej.  

3) Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami.  

4) Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych.  
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5) Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami.  

6) Promocja nowych wzorców konsumpcji.  

Powyższe założenia zostały przyjęte przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011r.  

 

 Osiągnięcie celów zawartych w NPRGNE wymaga bezwzględnie określenia obszarów 

redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, priorytetów działań z nimi 

związanych i ich efektów oraz  instrumentów wsparcia, które w konsekwencji przyczynią się 

zarówno do zmniejszenia emisji, jak i gruntownej modernizacji polskiej gospodarki. Bardzo 

ważnym jest to, że plan gospodarki niskoemisyjnej nie jest uznawany za dokument 

jednorazowy i skończony, ponieważ wymaga on ciągłej analizy prowadzonych działań, 

kierunków rozwoju gminy oraz jest zmienny w czasie i wymaga bieżącego monitorowania  

i aktualizacji danych. Poza aspektami finansowymi efekty redukcji szkodliwych emisji będą 

także badane i mierzone w kategoriach społecznych obejmujących zagadnienia takie jak: 

poprawa jakości życia społeczeństwa, oddziaływanie na poziom innowacyjności czy 

zwiększenie zatrudnienia. 

Plan ten będzie miał kluczowe znaczenie dla gminy, przedsiębiorstw, mieszkańców  

i organizacji, które starać się będą o finansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej  

w perspektywie 2014-2020 oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej, gdyż projekty te muszą wynikać z PGN. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Podstawą opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koprzywnica 

jest umowa nr 39/2014 z dnia 07.10.2014 r. podpisana pomiędzy Gminą Koprzywnica  

 a Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Ekologiczna Energia i Paliwa Lublin.  

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  

 

Celem opracowania jest zidentyfikowanie źródeł emisji substancji szkodliwych, 

głównie dwutlenku węgla na terenie gminy Koprzywnica w wyniku zużycia różnego rodzaju 

paliw.  

Na podstawie pozyskanych danych sporządzono inwentaryzację zużycia paliw oraz 

emisji za lata 2001, 2010 i 2013. Rok 2001 przyjęto jako bazowy(BEI), dla którego na terenie 
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gminy możliwe było pozyskanie jednorodnych danych do utworzenia bazy emisji i jej 

monitorowania w latach następnych oraz ze względu na to, że jest to rok najbliższy do roku 

1990 określonego jako rok bazowy w pakiecie klimatyczno-energetycznym do określenia 

redukcji emisji substancji szkodliwych. Utworzono również pośrednie bazy kontrolne (MEI) 

dla lat 2010 i  2013.  

 Baza danych obejmuje obszary, które na terenie gminy mają największy wpływ na 

poziom emisji CO2, tj. budynki gminne, mieszkalnictwo, transport gminny oraz transport 

publiczny na terenie gminy.  Natomiast zaproponowane działania dla obniżenia zużycia 

energii i emisji obejmują te sektory, w których władza lokalna może wywierać wpływ na 

zużycie energii i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w perspektywie 

długoterminowej,  popierać na rynkach produkty i usługi efektywne energetycznie  

(zamówienia publiczne) oraz zachęcać do zmiany przyzwyczajeń użytkowników energii 

(współpraca z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami). 

 

4. CHARAKTERYSTYKA GMINY 
  

4.1. Położenie geograficzne  

 

Gmina Koprzywnica jest gminą miejsko - wiejską położoną w województwie 

świętokrzyskim w południowo – zachodniej części powiatu sandomierskiego. Gminę tworzy 

3 osiedla Koprzywnica, Cegielnia i Zarzecze oraz 15 sołectw: Beszyce, Błonie, Ciszyca, 

Dmosice, Gnieszowice, Kamieniec, Krzcin, Łukowiec, Niedźwice, Postronna, Sośniczany, 

Świężyce, Trzykosy, Zarzecze, Zbigniewice Wieś i Zbigniewice Kolonia,. Powierzchnia 

gminy wynosi 69,19 km
2
, w tym niecałe 1,8 ha stanowi powierzchnia  miasta Koprzywnica. 

Gmina położona jest na dwóch regionach geograficznych Wyżyny Sandomierskiej i Równiny 

Tarnobrzeskiej. Jest to obszar, na którym znajdowała się Puszcza Sandomierska 

pozostawiająca dziś tylko nieliczne starodrzewa stanowiące często  pomniki przyrody. Nie 

sposób pominąć krajobrazowych walorów gminy. Można tu bowiem znaleźć lasy iglaste  

i liściaste, wąwozy, malownicze pola i sady. Uwarunkowania przyrodnicze wykorzystywane 

przez  człowieka tworzą Koprzywnicę gminą rolniczo – sadowniczą. Gmina położona jest  
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w obrębie zlewni Wisły i jej lewobrzeżnego dopływu Koprzywianki. Swoje walory 

przyrodnicze gmina planuje wykorzystać dla rozwoju turystyki. 

4.2. Infrastruktura techniczna  

4.2.1. Gospodarka wodno -  kanalizacyjna 

 

Instalacja wodociągowa obejmuje całą gminę. Łączna długość sieci wynosi około  

97 km, do której przyłączono 1587 punktów. Z wody z wodociągów korzysta ok. 5400 osób. 

Do sieci kanalizacyjnej o długości 28,99 km podłączonych jest ponad 500 punktów, głównie 

mieszkańcy miasta Koprzywnica. Z kanalizacji korzysta 1627 osób. Gmina posiada własne 

ujęcie wody w Koprzywnicy oraz przepompownie w Błoniu i Gnieszowicach.  

W miejscowości Koprzywnica znajduje się oczyszczalnia ścieków o przepustowości 460 m
3
 

w ciągu doby. 

4.2.2.Elektroenergetyka 

 

Na terenie gminy wszystkie nieruchomości są zasilane w energię elektryczną poprzez 

linie napowietrzne i kablowe. Część sieci wymaga modernizacji i remontów. Głównymi  

Punktami  Zasilającymi  gminę  w  energię  elektryczną  są  GPZ 110/15   kV „Piaseczno”, 

GPZ  110/15  kV   „Klimontów”,   GPZ  110/15  kV   „Sandomierz”,    GPZ 110/15 kV   

„Gerlachów”, przy czym dwa GPZ mają największy wkład w zasilanie gminy -  „Piaseczno”  

i „Klimontów”. Z wymienionych stacji GPZ energia jest rozprowadzana napowietrznymi 

liniami 15 kV: „Piaseczno – Koprzywnica”, „Klimontów – Koprzywnica”, „Sandomierz – 

Łoniów”, „Klimontów – Gerlachów II”, „Klimontów – Łoniów – Piaseczno. 

Zasilanie gospodarstw domowych, zakładów usługowych, budynków publicznych i sieci 

oświetleniowej  odbywa się poprzez 42 napowietrzne stacje transformatorowe 15/0,4 kV. 

4.2.3. Sieć gazowa 

 

Sieć gazowa zbudowana została w latach 80 i  90 i obejmuje w całości lub części 

następujące Osiedla: Koprzywnica, Cegielnia, Zarzecze oraz sołectwa: Beszyce, Błonie, 

Ciszyca, Dmosice, Gnieszowice, Kamieniec, Krzcin, Łukowiec, Niedźwice, Postronna, 

Sośniczany, Świężyce, Trzykosy, Zbigniewice Wieś, Zbigniewice Kolonia.  Sieć zasilana jest 

ze stacji zbudowanej w 1988 r „Koprzywnica” o przepustowości Q = 1500 m
3
/h. 
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4.2.4.Gospodarka odpadami 

 

W roku 1992 powstała idea zjednoczenia działań związanych z ochroną środowiska 

skutkując utworzeniem Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. Jednym  

z zadań związku jest organizacja systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą. 

Wprowadzone zostały zasady dostosowane do nowego systemu obejmującego zbiór odpadów 

bytowo komunalnych i selektywnej selekcji odpadów. Trafiają one do Zakładu Utylizacji 

Odpadów Komunalnych w Janczycach. 

Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. z 2013 r., poz 21), obowiązująca  

od 23 stycznia 2013 roku definiuje odpady komunalne jako odpady powstające  

w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także 

odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców 

odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów 

powstających w gospodarstwach domowych”. Te są odbierane od mieszkańców gminy w 120 

litrowych pojemnikach. Mieszkańcy domów jednorodzinnych zostali także wyposażeni  

w worki foliowe o odpowiedniej kolorystyce zielone na opakowania ze szkła bezbarwnego  

i kolorowego oraz bezbarwne z przeznaczeniem na papier i tekturę, opakowania z tworzyw 

sztucznych, metale i opakowania wielomateriałowe. Dla mieszkańców zabudowy 

wielorodzinnej zostały ustawione 3 pojemniki: niebieskie na papier i tekturę, żółte na 

opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe i metale oraz zielone  

z przeznaczeniem na opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego. 

Gospodarka odpadami ma ścisły wpływ na ograniczenie niskiej emisji ze względu na 

używanie odpadów do ogrzewania mieszkań czy podgrzewania c.w.u. W piecach spalane są 

zarówno butelki PET, opakowania, elementy odpadów wielkogabarytowych czy tekstylia. 

Sprzyja to zanieczyszczeniu powietrza przez trujące substancje powstające przy ich spalaniu.  

Jest to zjawisko powszechne na terenach wiejskich w zabudowie zagrodowej  

i jednorodzinnej. 

W gminie Koprzywnica nie ma dużych czy średnich zakładów przemysłowych 

będących emitorami zanieczyszczeń, a jakość powietrza uważa się za dobrą. Na pogorszenie 

stanu jakości powietrza mogą mieć wpływ napływowe zanieczyszczenia z Elektrowni 

Połaniec czy zanieczyszczenia z rejonów Mielca, Dębicy czy Górnego Śląska. Poza 

wymienionymi czynnikami  wpływ na jakość powietrza ma  motoryzacja, jednak  

w Koprzywnicy nie odgrywa kluczowej roli. 
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4.2.5. Ludność i mieszkalnictwo 

 

Prowadzone od 2001 roku statystyki ukazują jednoznacznie tendencję spadkową ilości 

mieszkańców gminy. Przyczynami tego trendu są migracja i ujemny przyrost naturalny. 

Migracja ma zazwyczaj podłoże ekonomiczne w poszukiwaniu pracy i lepszego statusu 

materialnego. Wśród młodszych ludzi migracja jest związana z wyjazdami mającymi na celu 

zdobycie wykształcenia. W roku 2001 gminę zamieszkiwało 7145 osób, z czego 2587  

w mieście a 4558 na terenach wiejskich. Przez kolejne lata proporcje ludności zamieszkałej  

w mieście w stosunku do ludności z terenów wiejskich pozostają zbliżone, z tym że 

zmniejszenie ilości mieszkańców było bardziej odczuwalne na wsi. Z informacji uzyskanych 

z Urzędu Miasta i Gminy wynika, że obecnie na terenie gminy zamieszkuje 7060 osób.  

Zakładając że trend spadkowy nie ulegnie zmianie można przyjąć, że w roku 2020 

gminę będzie zamieszkiwało około 6721 osób. 

Rysunek 1. Ludność w latach 2001 – 2013 

 

 

Żródło: Na podstawie informacji z gminy i Banku Danych Lokalnych 

 

Powyższe dane mają odzwierciedlenie w budownictwie. I tak największy wzrost nowo 

powstających budynków odnotowano w latach 1971 – 1988. W tym okresie wybudowano  

395 budynków. W latach 1989-2002 powstało 71 budynków, zaś po 2002 roku 48 budynków.  
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Liczba nowo oddanych domów  w ostatnich latach wygląda następująco: 

2009 r. – 2 nowe domy 

2010 r. – 7 nowych domów 

2011 r. – 4 nowe domy 

2012 r. – 13 nowych domów 

2013 r. – 10 nowych domów. 

W gminie dominuje zabudowa zagrodowa i jednorodzinna w większości usytuowana wzdłuż 

ciągów drogowych.  

W gminie znajduje się obecnie 1711 zamieszkałych budynków mieszkalnych,   

z czego 676 to budynki w mieście Koprzywnica, zaś 1040 na wsiach. Domów drewnianych 

jest niewiele bo 72, zaś murowanych 1639. 

 

Rysunek 2. Budynki mieszkalne wybudowane w poszczególnych latach 

 

Gmina w swoich zasobach posiada 3 lokale mieszkalne stanowiące własność gminy 

tj:- w Koprzywnicy przy ul. Szkolnej 8 w budynku NZOZ "MEDYK" o trzech 

pomieszczeniach i powierzchni użytkowej 46,41m
2
, 

- w Koprzywnicy przy ul. Szkolnej 7 w budynku Szkoły Podstawowej o sześciu  

pomieszczeniach i powierzchni użytkowej 45,52m
2
, 

- w Krzcinie w budynku Szkoły Podstawowej o czterech pomieszczeniach i o powierzchni  

użytkowej 47,52 m
2
. 

Pozostałe zasoby mieszkaniowe gminy stanowią prywatne budynki mieszkalne  

w zabudowie zagrodowej. Zasób zamieszkałych budynków mieszkalnych na terenie gminy 

wynosi łącznie 1716 szt., z czego 676 budynków znajduje się na terenie miasta Koprzywnica, 

a 1040 na obszarach wiejskich. 1644 budynków jest murowanych, a 67 budynków 

drewnianych. Budynki mieszkalne wyposażone są w następujące instalacje: - sieć gazową – 

26%; instalację centralnego ogrzewania – 62% oraz wodociągową – 83%. Budynki 
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ogrzewane są indywidualnie głównie węglem – 1564 szt., co stanowi ponad 91% budynków. 

Natomiast 91 budynków ogrzewanych jest gazem ziemnym. W całej masie budynków 541 

szt. są budynkami ocieplonymi. 

Do ogrzewania wykorzystuje się w przeważającej większości piece opalane węglem 

kamiennym lub pochodnymi. Do opalania stosuje się również drewno opałowe. Natomiast 

piece gazowe do ogrzewania zainstalowane są w 91 budynkach. Do przygotowania c.w.u.  

w 1427 budynkach używa się węgla kamiennego, w 172 energii elektrycznej, a w 105 gazu 

ziemnego (dane uzyskane na podstawie ankiet z poszczególnych sołectw).  

Na potrzeby przygotowania c.w.u.  na 14 budynkach mieszkalnych zainstalowano instalacje 

kolektorów słonecznych.  

Łączna powierzchnia mieszkaniowa w gminie wynosi 170138 m
2
, a średnia wielkość 

mieszkania 99 m
2
. Przyjmując wzrost liczby mieszkań zgodnie z dotychczasową tendencją na  

poziomie około 7 mieszkań rocznie możemy przyjąć że w 2020 roku w gminie będzie 1751 

budynków o łącznej powierzchni 173349 m
2
. 

Gminę zamieszkuje 7060 osób (na dzień 31.01.2015 r. – na podstawie informacji  

z Urzędu Miasta i Gminy). 

4.2.6. Transport i komunikacja  

 

W gminie Koprzywnica  krzyżują się drogi krajowe i wojewódzkie stanowiąc węzeł drogowy 

województwa świętokrzyskiego. Rozkład dróg przedstawia się następująco: 

Drogi krajowe  

– droga krajowa nr 9 przebiegająca przez gminę na długości 1,2 km (Radom - Iłża – 

Ostrowiec Świętokrzyski - Opatów - Lipnik - Klimontów - Łoniów - Nagnajów - Kolbuszowa 

- Głogów Małopolski – Rzeszów - Babica - Lutcza - Domaradz - Miejsce Piastowe - Dukla - 

Barwinek - Granica Państwa) 

- droga krajowa nr 79 przebiegająca przez gminę na długości 7,73 km (Warszawa - Kozienice 

– Zwoleń - Sandomierz -Połaniec - Nowe Brzesko - Kraków - Trzebinia - Chrzanów - 

Jaworzno - Katowice - Chorzów – Bytom). 

Drogi wojewódzkie  

Przez gminę przebiega droga wojewódzka numer 758 o długości 9,7 km (Iwaniska - 

Klimontów - Koprzywnica przeprawa promowa przez rzekę Wisłę –Tarnobrzeg). 
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Na terenie gminy łączna długość dróg krajowych wynosi 8,934 km, drogi wojewódzkiej -  

9,682 km, dróg powiatowych –  37,8 km oraz dróg gminnych – 43,3 km. 

 

Tabela 1. Średni dobowy ruch na drogach krajowych i wojewódzkich na terenie gminy  

                    Koprzywnica 

Natężenie ruchu 

SDR (średni dobowy ruch) 

Ogółem 

pojazdów 

w tym 

Sam. 

osobowe 

Ciężarowe 

 
autobusy 

Ciągnik

i 

rolnicze 

motocykle 

Lipnik Klimontów 6229 3778 2336 63 28 24 

Klimontów - 

Doniów 
6755 3612 3048 51 19 25 

Sandomierz-

Koprzywnica 
5478 3973 1420 31 27 27 

Koprzywnica – 

Łoniów 
4993 3536 1379 43 12 23 

Źródło: Na podstawie wyników Generalnego Pomiaru Ruchu. GDDKiA 

 

4.2.7. Gospodarka gminy 

 

W gminie zarejestrowanych jest około 125 podmiotów gospodarczych, przeważnie 

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, głównie handlowo – usługową.   

Większość mieszkańców w wieku produkcyjnym związana jest z działalnością rolniczą, 

głównie sadownictwem i warzywnictwem. Bezrobocie w gminie waha się w granicach 10 %  

i ma tendencję spadkową. W gminie w ostatnich dwóch latach rozpoczęły działalność  

2 podmioty gospodarcze: grupa producentów owoców oraz sklep o dużej powierzchni,  

a jeden handlowo – usługowy z myjnią samochodową jest w trakcie budowy.  

Łączne dochody gminy na rok 2013 kształtowały się na poziomie 23 mln złotych,  

w tym 9,5 mln subwencji ogólnej, 7,8 mln dochodów własnych, 5,6 mln dotacje i zasilenie 

części oświatowej na poziomie 5,4 mln. Wydatki ukształtowały się na poziomie 24,6 mln zł 

dzieląc się na bieżące w wysokości 21,36 mln, majątkowe i inwestycyjne równo po 3 mln 

oraz wynagrodzenia 7,7 mln. Największe nakłady gmina poniosła na oświatę i wychowanie 

(33%), pomoc społeczną (20,3%), administrację publiczną (12,9%) oraz rolnictwo (11,3%). 

W 2013 r. dochody gminy na 1 mieszkańca wyniosły 3326 zł, a wydatki 3558 zł. 
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4.2.8. Budynki gminne  

 

Gmina w swoich zasobach posiada budynki szkolne, administracyjny UMiG, Domu 

Kultury, OSP, budynki ujęć wody i hydroforni. Budynki należące do zasobów gminy 

zestawiono w tabeli 2. 

 

Tabela 2.  Wykaz budynków gminnych 

Obiekt 
Pow. użytkowa budynku 

ogółem [m²] 

Budynek Szkoły   Podstawowej  w Gnieszowicach 376,5 

Budynek Szkoły   Podstawowej  w Postronnie 166 

Budynek Szkoły   Podstawowej  wraz z halą sportową 

Niedźwice 
801 

Budynek Szkoły  Podstawowej  w Koprzywnicy 2535 

Budynek Gimnazjum, LO, hala sportowa w Koprzywnicy 3354 

Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Krzcinie wraz z 

budynkiem przedszkola i bud. Gospodarczym 
182 

Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Łukowcu wraz z 

budynkiem gospodarczym 
390 

Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Sośniczanach 300 

Budynek Przedszkola w Koprzywnicy 732,2 

Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  1174,65 

Budynek Remizy OSP Postronna 211 

Budynek Remizy OSP Ciszyca 250 

Budynek Remizy OSP Zbigniewice 233 

Budynek Remizy OSP Gnieszowice 240 

Przepompownia wody w Gnieszowicach b.d. 

Budynek Remizy OSP Krzcin 201 

Budynek OSP w Niedźwicach 280 

Budynek OSP w Trzykosach 245 

Stadion w Zbigniewicach 45 

Budynek administracyjny w Koprzywnicy 1419 

Budynek Agronomówki w Niedźwicach 92 

Budynek po byłej bibliotece (obecnie – świetlica wiejska) w 

Niedźwicach 
163 

Skup owoców i warzyw w Sośniczanach 231,26 

Budynek świetlicy wiejskiej w Świężycach 162 

Budynek Ośrodka  Zdrowia w Koprzywnicy 405,80 

Budynek Pawilonu sportowego w Koprzywnicy 100 

Budynek technologiczny 320,88 

Budynek świetlicy wiejskiej w Beszycach 148,2 

Budynek świetlicy wiejskiej w Dmosicach 148,2 

Skup tytoniu Krzcin 204 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z gminy 
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4.3. Stan środowiska naturalnego i zasoby odnawialnych źródeł energii 

 

Koprzywnica jest gminą typowo rolniczą, głównie z produkcją warzywniczą  

i sadowniczą. Lasy na terenie gminy występują w postaci niewielkich skupisk, głównie we 

wschodniej i południowej części gminy w okolicach Koprzywnicy, Błonia, Krzcina, Trzykos 

oraz przysiółka Wrzecholiny.  

Przez teren gminy przepływa rzeka Koprzywianka, przy której wybudowano zbiornik 

retencyjno- rekreacyjny „Danusia”. 

Gmina Koprzywnica posiada umiarkowane zasoby odnawialnych źródeł energii 

możliwych do wykorzystania. Gmina znajduje się w III strefie wiatru (Polska podzielona jest 

na 5 stref wiatrowych) określanej jako dość korzystną ze średnią prędkością wiatru  

ok. 4 – 5 m/s. Jednakże wieloletnie pomiary wiatru na terenie powiatu sandomierskiego 

wskazują dużo niższe średnie prędkości wiatru w granicach 1,2-1,9 m/s. 

Zasoby energii słońca również określane są jako dobre. Na podstawie danych  

z pomiarów nasłonecznienia z okresu 1994-2011 roczne napromieniowanie w gminie 

Koprzywnica wynosi ok. 1020-1080 kWh/m
2
 w ciągu roku. 

Na terenie gminy zainstalowanych jest 14 instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych 

oraz 1 elektrownia wiatrowa o mocy 0,66 MW. 

4.4. Dotychczas podjęte działania w zakresie ochrony środowiska i redukcji  

         zużycia energii 

 

Gmina Koprzywnica wraz z gminami Baćkowice, Bogoria, Iwaniska, Klimontów, 

Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Opatów, Samborzec i Sandomierz jest członkiem 

Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. Zadaniem Związku jest ochrona  

i kształtowanie naturalnego środowiska dorzecza Koprzywianki, a obszarami działania 

związku są między innymi ochrona krajobrazu; w tym wód, ziemi i powietrza, pozyskiwanie 

środków i pomocy w realizacji inwestycji ekologicznych, gospodarka odpadami i dbałość  

o zaplecze turystyczne poprzez ukierunkowanie rozwoju gospodarczego zrzeszonych gmin  

w oparciu o naturalne walory przyrodnicze.  



   
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koprzywnica 

str. 24 
 

Gmina posiada dwa ważne dokumenty zawierające elementy związane z ochroną środowiska, 

są to „Lokalny Plan Rewitalizacji Obszarów Miejskich” i „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta  

i Gminy Koprzywnica” zawierający szereg założeń wiążących  się z ochroną środowiska  

i ograniczeniem niskiej emisji.  

W założeniach „Rozwoju systemu komunikacji i infrastruktury” do realizacji uwzględniono 

modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków, zmianę systemu zaopatrzenia w ciepło 

miasta Koprzywnica i gazyfikację dwóch wsi Łukowiec i Postronna.  

W działaniach dotyczących „Poprawy stanu środowiska naturalnego” założono 

termomodernizację budynków Agronomówki i OSP w Ciszycy, szkoły podstawowej i OSP  

w Gnieszowicach, szkoły podstawowej z salą gimnastyczną w Niedźwicach oraz obiektów 

należących do OSP w Zbigniewicach i Niedźwicach. Zrealizowano termomodernizację 

budynków użyteczności publicznej: przedszkola, urzędu miasta i gminy oraz budynku 

socjalnego klubu sportowego, a także budynku biblioteki. Obecnie realizowana jest 

termomodernizacja budynku szkoły w Krzcinie. 

Zrealizowano działania ujęte w „Planie Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Koprzywnica na 

lata 2007-2013”, tj.: likwidację wysypiska odpadów komunalnych w Koprzywnicy  

oraz uporządkowanie i zagospodarowanie terenu po likwidacji dzikiego wysypiska  

w Błoniu. Dokument ten przewidywał modernizację oświetlenia ulicznego, które nie zostało 

zrealizowane. Plan obejmował  miejscowości: Błonie, Świężyce, Ciszyce, Kamieniec,  

Łukowiec, Sośniczany, Postronna, Gnieszowice, Trzykosy, Niedźwice, Beszyce, Zbigniewice 

i Koprzywnicę. 

Poza działaniami ujętymi w obu dokumentach w gminie wykonano termomodernizację 

budynków: Szkoły Podstawowej w Postronnej (2009r.), Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy 

(2005r.), Domu Kultury w Koprzywnicy (2004 r.), Przedszkola w Koprzywnicy (2010).  

Ponadto w gospodarstwach domowych wykorzystano kolektory słoneczne do 

przygotowania c.w.u. Instalacje takie zostały zamontowane na 14 budynkach. W gminie 

funkcjonuje jedna siłownia wiatrowa o mocy 0,66 MW w miejscowości Zbigniewice. 

W  roku 2014 w gminie rozbudowano sieci kanalizacyjne o długości 0,9 km. 
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5. INWENTARYZACJA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH  

5. 1.  Zakres inwentaryzacji 

 

Inwentaryzacja  emisji gazów cieplarnianych  obejmuje  swoim  zakresem  emisje  

dwutlenku  węgla budynków gminnych i mieszkalnych, transportu gminnego i mieszkańców 

gminy, oświetlenia ulicznego oraz transportu samochodowego odbywającego się po drogach 

na terenie gminy.  Wielkość  emisji  została  określona  na  podstawie  końcowego zużycia  

energii.  Obliczeń  emisji  dokonano  według  wytycznych Porozumienia Burmistrzów,  

biorąc  pod  uwagę  zużycie  energii  finalnej  we  wskazanych  latach.  

Wyniki inwentaryzacji pozwalają na identyfikację głównych antropogenicznych źródeł emisji 

gazów cieplarnianych  (CO2 )  oraz  na  nadanie  priorytetów  odpowiednim działaniom  na  

rzecz  redukcji tychże emisji. Inwentaryzacja uwzględnia następujące emisje wynikające  

z zużycia energii:  

 emisje bezpośrednie wynikające ze spalania paliw – budynki, urządzenia             

i wyposażenie, transport,  

 emisje (pośrednie) wynikające z zużycia energii elektrycznej.  

 

Inwentaryzacją objęto wszystkie emisje gazów cieplarnianych wynikające z zużycia 

energii finalnej na obszarze 69,15 km
2 

w granicach administracyjnych gminy Koprzywnica. 

Inwentaryzację wykonano dla lat 2001, 2010, i 2013. Rok 2001 przyjęty został jako rok 

bazowy (BEI). 

 

5.2.  Źródła danych  

 

W celu określenia emisji wykorzystano następujące źródła danych: 

a. dane udostępnione przez Urząd Miasta i Gminy, 

b. dane dostępne w statystyce publicznej (GUS), 

c. z faktur za media energetyczne, 

d. wyniki pomiarów ruchu udostępniane przez GDDKiA, 

e. Studium wykonalności zadania inwestycyjnego  pn.: ”Podniesienie  efektywności  

           energetycznej systemu oświetlenia drogowego Gminy Koprzywnica”,  

f. dane ze sprzedaży paliw uzyskane od miejscowych dystrybutorów. 
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W tabeli 3. umieszczono sposób oszacowania zużycia energii dla poszczególnych obiektów.  

 

Tabela 3. Sposób oszacowania emisji w poszczególnych kategoriach 

Rodzaj obiektu Sposób oszacowania zużycia energii 

Budynki, 

wyposażenie/urządzenia  

Komunalne 

 zużycie energii elektrycznej podano na podstawie 

wielkości zużycia dla poszczególnych obiektów, 

 zużycie gazu podano na podstawie wielkości zużycia, 

Budynki mieszkalne 

 
 zużycie węgla kamiennego podano na podstawie 

informacji uzyskanych o wielkości sprzedaży węgla w 

gminie oraz na podstawie danych GUS,     

 zużycie gazu podano na podstawie informacji uzyskanej 

od mieszkańców zużywających gaz na potrzeby ogrzewania 

oraz danych GUS, 

 zużycie energii elektrycznej na podstawie danych GUS, 

Komunalne oświetlenie 

publiczne 
 zużycie energii elektrycznej oszacowano na podstawie 

Studium wykonalności zadania inwestycyjnego  pn.: 

”Podniesienie efektywności energetycznej systemu 

oświetlenia drogowego Gminy Koprzywnica” oraz 

informacji z faktur za zużycie energii elektrycznej na 

potrzeby oświetlenia ulicznego. 

Transport  zużycie paliw transportu gminnego podano na podstawie 

informacji uzyskanej od pracowników gminy, 

 zużycie paliw samochodów mieszkańców gminy 

oszacowano na podstawie uzyskanych informacji  

z miejscowych stacji paliw, 

 zużycie paliw transportu samochodowego po drogach 

gminy oszacowano na podstawie natężenia ruchu 

samochodowego na terenie gminy zgodnie z Raportem 

natężenia ruchu KDDiA oraz średniego zużycia paliw. 
Źródło: Opracowanie własne 

 

5. 3. Metodologia obliczeń 

 

W celu inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Koprzywnica 

przyjęto następujące założenia metodyczne: 

 jako rok bazowy BEI przyjęto 2001; jest to pierwszy rok, dla którego dostępne są 

wiarygodne jednolite dane z możliwością dalszego monitorowania,  

 jako rok dla inwentaryzacji pośredniej MEI wybrano lata 2010 i 2013, 

 wykorzystano dwie podstawowe metody opracowania inwentaryzacji: 
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 tam gdzie były dostępne szczegółowe dane źródłowe metodę „bottomup”  

(od szczegółu do ogółu),  

 tam gdzie były dostępne dane jedynie ogólne wielkości metodę „top down”  

(od ogółu do szczegółu), 

 w inwentaryzacji uwzględniono emisję CO2 oraz pominięto emisję innych  

gazów cieplarnianych takich jak CH4, N2O (zgodnie z wytycznymi  

Porozumienia Burmistrzów), 

 zużycie energii końcowej wyznaczono zgodnie z uwzględnieniem wartości  

opałowych zawartych w tabeli 4. 

 Wykorzystano standardowe współczynniki emisji zgodnie z zasadami IPCC.   

 

Do obliczeń wielkości emisji CO2 wynikających z zużycia paliw wykorzystano następujący 

wzór obliczeniowy:  

 

gdzie: 

ECO2  – oznacza wielkość emisji CO2 [Mg]  

C – oznacza zużycie energii (elektrycznej, ciepła, paliwa) [MWh] 

EF – oznacza wskaźnik emisji CO2 [MgCO2 /MWh]. 

 

Do obliczeń przyjęto następujące wskaźniki energetyczności poszczególnych paliw:  

 

Tabela 4. Wartości opałowe (WO)  

Wyszczególnienie Wartość opałowa 

węgiel kamienny 25 MJ/kg 

gaz ziemny 36,3 MJ/m
3 

olej napędowy 43,33MJ/l 

Benzyna silnikowa 44,78MJ/l 

Drewno opałowe 9500MJ/m
3 

Źródło: Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003. KOBiZE 

 

Do określenia zużycia energii w MWh zastosowano przelicznik 1MJ = 0,278 kWh. 
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Do obliczeń przyjęto standardowe współczynniki emisji według IPCC 2006 zestawione  

w tabeli 5. 

 

Tabela 5. Standardowe współczynniki emisji  

Lp. Nośnik energii 
Standardowy 

współczynnik emisji 

[Mg/CO2/MWh] 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.  

energia elektryczna 

gaz ziemny 

benzyna silnikowa 

olej napędowy 

węgiel kamienny 

kolektory słoneczne 

drewno opałowe 

1,191 

0,202 

0,249 

0,267 

0,341 

0 

0 

 

Dla drewna opałowego zgodnie z zaleceniami Porozumienia Burmistrzów przyjęto 

współczynnik emisji równy 0 ze względu na sposób pozyskiwania drewna zgodnie  

ze zrównoważonym rozwojem w wyniku gospodarki leśnej z lasów państwowych oraz  

z sadów w wyniku prac pielęgnacyjnych. 

5.4. Zużycie energii i emisja CO2 w gminie przez poszczególne sektory 

 

Do analizy zużycia energii i określenia emisji CO2 wyodrębnione zostały następujące 

sektory: budynki szkolne ze świetlicami i domem kultury, obiekty sportowe, obiekty  

 

Ochotniczych Straży Pożarnych, ujęcia i przepompownie wody, oświetlenie uliczne  

i pozostałe budynki gminne, budynki mieszkalne,  transport lokalny oraz transport publiczny. 

5.4.1.  Inwentaryzacja emisji z budynków gminnych 

 

Tabela 6. Zużycie energii i emisja w budynkach gminnych  

Rok 
Zużycie energii Emisja CO 2 

[MWh] [MgCO 2] 

2001 486 226 

2010 1949 607 

2013 1975 704 
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Udział poszczególnych rodzajów budynków w zużyciu energii i emisji w budynkach 

gminnych ogółem przedstawiono w tabelach. 

 

Tabela 7. Zużycie energii i emisja w  budynkach szkolnych  

Rok 

Zużycie 

energii 

Udział   

w zużyciu 

budynków 

gminnych 

Emisja CO 2 Udział   

w zużyciu 

budynków 

gminnych 

[MWh] [%] [MgCO 2] [%] 

2001 267 55,1 137 60,6 

2010 1584 81,3 439 72,3 

2013 1457 73,7 389 55,3 

 

Tabela 8. Zużycie energii i emisja w  budynkach OSP 

Rok 

Zużycie 

energii 

Udział  

w zużyciu 

budynków 

gminnych 

Emisja CO 2 Udział   

w zużyciu 

budynków 

gminnych 

[MWh] [%] [MgCO 2] [%] 

2001 51 10,4 19 8,4 

2010 42 2,1 24 4 

2013 193 9,8 49 7 

 

Tabela 9. Zużycie energii i emisja w pozostałych budynkach gminnych 

Rok 

Zużycie 

energii 

Udział   

w zużyciu 

budynków 

gminnych 

Emisja CO 2 Udział   

w zużyciu 

budynków 

gminnych 

[MWh] [%] [MgCO 2] [%] 

2001 160 32,9 61 27 

2010 298 15,3 115 19 

2013 161 8,2 82 11,6 
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Tabela 10. Zużycie energii i emisja w  budynkach ujęć wody, hydroforni 

Rok 

Zużycie 

energii 

Udział   

w zużyciu 

budynków 

gminnych 

Emisja CO 2 Udział   

w zużyciu 

budynków 

gminnych 

[MWh] [%] [MgCO 2] [%] 

2001 8 1,6 9 4 

2010 25 1,3 28 4,7 

2013 164 8,3 184 26,1 

 

Analiza stanu obecnego - energochłonność, emisyjność  

Z pośród budynków gminnych najbardziej energochłonnymi i jednocześnie 

kosztochłonnym są budynki szkolne, świetlice wraz z domem kultury – roczne zużycie 

energii  ok. 1457 MWh, stanowiąc ponad 70% zużycia energii w obiektach gminnych. 

Pozostałe budynki gminne zużywają ok. 161 MWh energii, z czego budynek administracyjny 

UMiG ok. 40 MWh rocznie, stanowiąc ok. 2% zużycia energii w budynkach gminnych. 

Budynki OSP wykazują ok.193 MWh, ok. 9,8% zużycia energii przez obiekty gminne. 

Zużycie energii w przepompowniach i ujęciach wody wynosi ok. 160 MWh w skali roku, 

stanowiąc ok. 8,3% zużycia energii w zużyciu energii w budynkach gminnych.   

5.4.2. Inwentaryzacja  emisji z oświetlenia ulicznego 

 

 Oświetlenie uliczne w gminie stanowi dość duży udział w zużyciu energii, stanowiąc 

ok. 11% zużycia energii w gminie. 

Tabela 11. Zużycie energii i emisja z oświetlenia ulicznego  

Rok 
Zużycie energii Emisja CO 2 

[MWh] [MgCO 2] 

2001 242 288 

2010 281 334 

2013 273 325 
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5.4.3. Inwentaryzacja  emisji z transportu taboru gminnego 

 

Gmina w swoich zasobach dysponuje 2 samochodami osobowymi, koparką, ciągnikiem, 

samochodem ciężarowym oraz kosiarką. Na podstawie rocznego zużycia paliw określono 

zużycie energii i emisję w wyniku spalania paliw. 

Tabela 12. Zużycie energii i emisja z transportu taboru gminnego  

Rok 
Zużycie energii Emisja CO 2 

[MWh] [MgCO 2] 

2001 181 48 

2010 189 50 

2013 216 58 

 

5.4.4. Zestawienie łącznego zużycia energii i emisji z obiektów gminnych,  

       oświetlenia ulicznego oraz transportu gminnego 

 

Tabela 13. Łączne zużycie energii i emisji z obiektów gminnych, oświetlenia ulicznego oraz  

                     transportu gminnego 

Rok 
Zużycie energii Emisja CO 2 

[MWh] [MgCO 2] 

2001 909 545 

2010 2418 971 

2013 2464 1068 

 

5.4.5. Inwentaryzacja  emisji z budynków mieszkalnych 

 

Gmina w swoich zasobach posiada 3 lokale mieszkalne stanowiące własność gminy 

tj:- w Koprzywnicy przy ul. Szkolnej 8 w budynku NZOZ "MEDYK" o trzech 

pomieszczeniach i powierzchni użytkowej 46,41m
2
, 

- w Koprzywnicy przy ul. Szkolnej 7 w budynku Szkoły Podstawowej o sześciu  

pomieszczeniach i powierzchni użytkowej 45,52m
2
, 
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- w Krzcinie w budynku Szkoły Podstawowej o czterech pomieszczeniach i o powierzchni  

użytkowej 47,52m
2
. 

 

Pozostałe zasoby mieszkaniowe gminy stanowią prywatne budynki mieszkalne  

w zabudowie zagrodowej. Zasób zamieszkałych budynków mieszkalnych na terenie gminy 

wynosi łącznie 1711 szt., z czego 1644 budynków jest murowanych, a 67 budynków 

drewnianych. Budynki wyposażone są w następujące instalacje: - sieć gazową – 26%; 

instalację centralnego ogrzewania – 62% oraz wodociągową – 83%. Budynki ogrzewane są 

indywidualnie głównie węglem – 1564 szt., co stanowi ponad 91% budynków. Natomiast 91 

budynków ogrzewanych jest gazem ziemnym. W całej masie budynków 541 szt. są 

budynkami ocieplonymi. Na jedenastu budynkach  mieszkalnych w gminie są zainstalowane 

na potrzeby wytwarzania c.w.u. kolektory słoneczne, w miejscowościach: Zbigniewice  

Kolonia, Gnieszowice, Koprzywnica, Zarzecze, Dmosice, Beszyce, Trzykosy oraz Łukowiec. 

Inwentaryzację zużycia energii elektrycznej i nośników energii na potrzeby grzewcze 

określono na podstawie Banku Danych Lokalnych przyjmując ilość zużytej energii 

elektrycznej i gazu na 1 mieszkańca. Ilość zużycia węgla i pochodnych przyjęto na podstawie 

informacji uzyskanych od miejscowych sprzedawców. Natomiast ilość zużytego drewna na 

potrzeby grzewcze przyjęto na podstawie informacji o ilości sprzedanego drewna przez Lasy 

Państwowe oraz szacunkowe ilości drewna uzyskiwane w wyniku prac pielęgnacyjnych  

w sadach. 

 

Tabela 14.  Zużycie energii i emisja w budynkach mieszkalnych  

Rok 
Zużycie energii Emisja CO 2 

[MWh] [MgCO 2] 

2001 25931,1 10038,3 

2010 23477,1 10669,0 

2013 22914,5 10475,3 

W gminie są zainstalowane instalacje solarne na dachach budynków mieszkalnych – jest ich 

obecnie 14 szt. Ze względu na brak danych co do ilości wytwarzanego ciepła – nie zostały  

w bilansie energii uwzględnione. 
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5.4.6. Inwentaryzacja  emisji z transportu prywatnego i komercyjnego 

 

Określenie zużycia energii przez transport prywatny i komercyjny w wyniku spalania 

paliw oszacowano na podstawie ilości posiadanych pojazdów przez mieszkańców, ilości 

kursów w komunikacji przewozów pasażerskich oraz orientacyjnej ilości osób dojeżdżających 

do pracy w Sandomierzu. 

Tabela 15. Zużycie energii i emisja z transportu prywatnego i komercyjnego   

Rok 
Zużycie energii Emisja CO 2 

[MWh] [MgCO 2] 

2001 3426 868 

2010 4044 1027 

2013 4618 1177 

 

5.4.7. Inwentaryzacja  emisji z transportu publicznego 

 

Określenie zużycia energii przez transport publiczny określono na podstawie 

średniego dobowego ruchu pojazdów oraz przez średnie spalanie paliw przez poszczególne 

pojazdy. 

 

Tabela 16. Średni dobowy ruch na drogach krajowych i wojewódzkich na terenie gminy  

                    Koprzywnica 

Natężenie ruchu 

SDR (średni dobowy ruch) 

Ogółem 

pojazdó

w 

w tym 

Sam. 

osobowe 

Ciężarowe 

 
autobusy 

Ciągniki 

rolnicze 
Motocykle 

Lipnik Klimontów 6229 3778 2336 63 28 24 

Klimontów - Łoniów 6755 3612 3048 51 19 25 

Sandomierz-

Koprzywnica 
5478 3973 1420 31 27 27 

Koprzywnica – 

Łoniów 
4993 3536 1379 43 12 23 

Źródło: Na podstawie wyników Generalnego Pomiaru Ruchu. GDDKiA 
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Ilość zużytego paliwa przez transport publiczny po drogach krajowych  

i wojewódzkich obliczono na podstawie średniego ruchu drogowego, długości tych dróg na 

terenie gminy oraz średniego zużycia paliwa przez poszczególne rodzaje pojazdów. 

 

Tabela 17. Zużycie energii i emisja z transportu publicznego   
 

Rok 
Zużycie energii Emisja CO 2 

[MWh] [MgCO 2] 

2001 92 160 2477 

2010 119 616 3215 

2013 152 832 4107 

 

 

5.5. Bilans emisji CO2 na terenie gminy 

 

 W gminie największy udział w zużyciu energii ma energia pochodząca z węgla 

kamiennego i pochodnych na potrzeby ciepłownictwa. 

5.5.1.Zestawienie zużycia  poszczególnych nośników energii w gminie 

 

Tabela 18. Zużycie poszczególnych nośników energii w gminie baz transportu publicznego 

 Rok 

Zużycie  energii [MWh]  

Zużycie 

energii 

elektryczn. 

Zużycie 

gazu  

Zużycie 

węgla 

Zużycie 

drewna 

opałowego  

Zużycie 

oleju 

napędow. 

Zużycie 

benzyny 

kolektory 

słoneczne 

Razem 

2001 2300 2130 21691 558 1031 2576 0 30267 

2010 4269 4190 16680 540 1289 2944 14 29958 

2013 4380 5481 18140 563 1706 3128 25 33422 
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Rysunek 3. Zużycie poszczególnych nośników energii w gminie 

 

 

5.5.2. Zestawienie emisji  z  poszczególnych nośników energii w gminie bez transportu  

             publicznego 

 

Poniżej zestawiono emisję poszczególnych nośników energii zużytych na terenie gminy bez 

transportu publicznego. 

 

Tabela 19. Emisja wynikająca z zużycia poszczególnych nośników energii w gminie 

 Rok 

Emisja CO 2 [MgCO 2]  

Zużycie 

energii 

elektryczn. 

Zużycie 

gazu  

Zużycie 

węgla 

Zużycie 

drewna 

opałowego  

Zużycie 

oleju 

napędow. 

Zużycie 

benzyny 

kolektory 

słoneczne 

Razem 

2001 2739 429 7397 0 275 641 0 11481 

2010 5090 846 5695 0 344 733 0 12709 

2013 5295 879 5463 0 456 779 0 12872 
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Rysunek 4. Udział poszczególnych nośników energii w emisji w roku 2013 

 

Największy udział w zużyciu nośników energii na terenie gminy Koprzywnica posiada węgiel 

kamienny i jego pochodne (62%), następnie energia elektryczna (22%). Wielkość zużycia 

paliw przekłada się na poziom emisji. Największy poziom emisji następuje w wyniku 

spalania węgla kamiennego. 

5.5.3. Zbiorcze zestawienie zużycia energii i emisji w gminie 

 

Tabela 20.  Zestawienie zużycia energii i emisji w poszczególnych sektorach  

Sektor 

Zużycie energii [MWh] Emisja [Mg CO2] 

2001 2010 2013 2001 2010 2013 

Budynki gminne 
487 1 954 2084 238 629 759 

Budynki mieszkalne 
25931 23477 22914 10038 10669 10475 

Oświetlenie uliczne 
242 281 273 288 334 325 

Tabor gminny 
181 189 216 48 50 58 

Transport prywatny i 

komercyjny 
3 426 4 044 4 618 868 1 027 1 177 

Przedsiębiorstwa 

produkcyjne 
    113 0   78 

Łącznie zużycie energii w 

gminie 
30267 29945 30218 11482 12709  12872 

Transport publiczny 
92 160 119 616 152 832 2 477 3 215 4 107 

Łącznie zużycie energii z 

transportem publicznym 
122427 149561 183050 13959 15924 16979 

22% 

9% 

62% 

0% 2% 

5% 

Zużycie energii 
elektryczn. 

Zużycie gazu  

Zużycie węgla 

Zużycie drewna 
opałowego  

Zużycie oleju 
napędow. 

Zużycie benzyny 
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Rysunek 5. Zużycie energii przez poszczególne sektory w 2001 r. 

 

Rysunek 6. Emisja CO2  przez poszczególne sektory w 2001 r. 
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Rysunek 7. Zużycie energii przez poszczególne sektory w 2013 r. 

 

 

Rysunek 8. Emisja CO2  przez poszczególne sektory w 2013 r. 

 

 

Syntetyczne podsumowanie wyników inwentaryzacji prezentuje tabela 5.18 oraz 

rysunek 5.4. Analizując trendy w zakresie emisji w poszczególnych latach, należy stwierdzić, 

że największy udział w emisji gazów cieplarnianych związany jest z eksploatacją budynków 

mieszkalnych (80%).  Zużycie energii w latach 2001 – 2013, a w efekcie emisja CO2 znacznie 

wzrosło. Wielkość emisji z obszaru gminy Koprzywnica  w roku bazowym (2001 r.) wynosiła 

11 481,7 MgCO2. 
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Natomiast inwentaryzacje emisji kontrolne z lat  2010 i 2013  pokazują,  że  wielkość  emisji  

gazów  cieplarnianych  z  obszaru  gminy  wynosiła odpowiednio 12 709,5 Mg CO2 oraz 

12 872,2 Mg CO2. 

Aby zachować zgodność z metodyką przyjętą w opracowaniu przy wyznaczaniu  celu  

pominięto  emisje  oszacowane  z transportu publicznego. Do analiz przyjęto emisję z 2001 

roku na poziomie 11 481,7 MgCO2. 

6. CEL STRATEGICZNY I CELE SZCZEGÓŁOWE  

 

Celem strategicznym Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Koprzywnica na lata 

2015-2020 jest zmniejszenie zużycia energii i ograniczenie  emisji  gazów cieplarnianych do 

środowiska w obrębie administracyjnym gminy Koprzywnica. Gmina ma aspiracje osiągnąć 

status gminy „samowystarczalnej energetycznie” poprzez budowę gminnych źródeł energii na 

bazie odnawialnych źródeł energii. 

 

Cel strategiczny osiągnięty będzie poprzez realizację  następujących celów szczegółowych:  

7. ograniczenie zużycia paliw nieodnawialnych dla celów grzewczych w budynkach 

użyteczności publicznej,  

8. ograniczenie zużycia paliw nieodnawialnych dla celów grzewczych w budynkach 

mieszkalnych,  

9. wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych poprzez realizację inwestycji 

gminnych, 

10. wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach mieszkalnych, 

11. ograniczenie zużycia energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej, 

12. ograniczenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic.  

 

Realizacja wymienionych celów odbywać się będzie poprzez działania, na których 

realizację gmina ma bezpośredni wpływ, a więc działania podejmowane przez samą gminę, 

a także poprzez działania podejmowane przez gminę na rzecz budownictwa mieszkalnego  

w porozumieniu z mieszkańcami gminy Koprzywnica. 
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Przeprowadzona analiza wskazuje, że podstawowym problemem w gminie jest niska 

emisja, szczególnie niska emisja związana z zużyciem paliw kopalnych na potrzeby 

ogrzewania mieszkań oraz emisja związana z zużyciem energii elektrycznej przez oświetlenie  

uliczne i w budynkach gminnych. 

   Działania  zaplanowane  w  niniejszym  opracowaniu  będą  zatem  zmierzały  do 

wskazania  sposobów  ograniczenia  emisji  poprzez  jej  zmniejszenie  w  sektorze  

ogrzewania budynków zarówno sektora publicznego jak i sektora mieszkaniowego oraz 

zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i paliw w sektorze budynków publicznych  

i oświetlenia ulicznego. 

W związku z powyższym główną uwagę skierowano na analizę:  

 ilości paliw wykorzystywanych przez budynki gminne,  

 ilości energii elektrycznej zużywanej w budynkach gminnych,  

 ilość energii zużywanej na oświetlenie drogowe w gminie,  

 emisji wynikającej z użytkowania gminnych środków transportu. 

CEL STRATEGICZNY 

Zmniejszenie zużycia energii i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
 

1. Ograniczenie zużycia paliw nieodnawialnych dla celów grzewczych  

    w budynkach użyteczności publicznej 

2. Ograniczenie zużycia paliw nieodnawialnych dla celów grzewczych  

    w budynkach mieszkalnych 

3. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych poprzez realizację  

    inwestycji gminnych 

4. Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach   

     mieszkalnych 

5. Ograniczenie zużycia energii elektrycznej w budynkach użyteczności 

publicznej 

6. Ograniczenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego 
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Analizie  poddano  przede  wszystkim  zużycie  energii  i  wielkość  emisji  z  tego  typu  

źródeł.  

W Planie gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Koprzywnica zaproponowano 

działania zmierzające do ograniczenia emisji z tego sektora.   

Kolejne zagadnienie to niska emisja związana z ogrzewaniem budynków indywidualnych 

mieszkalnych oraz emisje  z  transportu  indywidualnego.  Zagadnienia  te  włączono   

w  zakres inwentaryzacji stanu aktualnego. Natomiast emisje wynikające z pojazdów 

poruszających się po dogach krajowych i wojewódzkich w obrębie gminy Koprzywnica 

zostały zinwentaryzowane, jednak nie były brane pod uwagę do analizy emisji zależnej od 

władz gminnych. Działania zaproponowane do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na 

terenie gminy są w obszarze działań władz gminy oraz częściowo samych mieszkańców 

gminy. 

Kluczowym zagadnieniem był wybór roku bazowego, w stosunku do  którego  władze  

lokalne  będą  się  starały ograniczyć  wielkość  emisji  CO2  do  2020  roku. Według 

wytycznych do opracowania planów zrównoważonej energii zaleca się, by jako rok bazowy 

wybrać 1990 rok, gdyż właśnie ten rok stanowi punkt wyjścia dla celów redukcyjnych 

przyjętych w pakiecie klimatyczno-energetycznym UE oraz w Protokóle z Kioto. Dzięki temu 

możliwe będzie porównanie rezultatów w zakresie redukcji emisji osiągniętych na szczeblu 

unijnym  oraz  lokalnym.  W  gminie  Koprzywnica  uzyskanie  danych  z  tak  odległego  

okresu  jest praktycznie  niemożliwe,  gdyż  władze  lokalne  nie  dysponują  danymi  

umożliwiającymi sporządzenie  inwentaryzacji  emisji  dla  1990  roku.   

Dlatego za najbardziej wiarygodne dla gminy uznano dane z roku 2001 i przyjęto ten 

rok za rok bazowy. Natomiast jako lata porównawcze przyjęto lata 2010 i 2013. 

Celem redukcyjnym wyznaczonym w niniejszym planie objęto te podmioty w gminie,  

na  które  władze gminy  mają  realny  wpływ  i  mogą  podjąć  działania  gwarantujące  

realizację  planu. Dlatego  też  zaplanowane  wskaźniki  podejmowanych  działań  nie  

obejmują  środków transportu publicznego. Natomiast w PGN ujęto 3 przedsiębiorców, 

którzy wyrazili chęć budowy na swoich budynkach instalacji wykorzystujących energię 

słoneczną. Ze względu na to, że są to przedsiębiorstwa nowopowstałe (dwa z nich rozpoczęły 

działalność, a jedno jest w trakcie budowy) w bilansie zużycia energii tylko jedno z nich 

zostało uwzględnione w roku 2013. Natomiast planowane zużycie energii w tych  
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przedsiębiorstwach zostanie uwzględnione przy oszacowaniu przewidywanego zużycia 

energii w 2020 roku. 

Celem władz gminy jest zmniejszenie zużycia energii o 5368 MWh oraz ograniczenie 

emisji o 2296,34 MgCO2 w stosunku do przewidywanego zużycia  energii i wynikającej 

emisji w 2020 r.  

Jednym z celów szczegółowych do realizacji jest wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii w budynkach użyteczności publicznej poprzez instalacje solarne, budowę farmy 

fotowoltaicznej oraz fakultatywnie budowę biogazowi. Gmina nie określa celu ilościowego 

wykorzystania energii z OZE ze względu na brak rozeznania w technicznych możliwościach 

lokalizacji instalacji i wielkości mocy tych instalacji, co zostanie ustalone na etapie projektów 

technicznych. 

 

W dokumencie przedstawiono też propozycje działań, które mogłyby być realizowane 

przez gminę, mieszkańców oraz przedsiębiorstwa w okresie lat 2015-2020 w celu 

ograniczenia emisji do środowiska, a które nie zostały ujęte w docelowych wskaźnikach 

ograniczenia emisji ze  względu  na  zbyt  małą  wiarygodność  danych, które można było 

zastosować  w oszacowaniach oraz ograniczone możliwości sprawcze gminy.   

Inwestycyjne działania  ograniczające  emisję  w  gminie  Koprzywnica  realizowane  będą  

pod warunkiem  uzyskania  przez  gminę  wsparcia  finansowego  z  funduszy  krajowych  lub 

europejskich. 

7. PRZEWIDYWANY POZIOM ZUŻYCIA ENERGII I EMISJI  

    W GMINIE KOPRZYWNICA W ROKU 2020. 

 

Analizując lata 2001 i 2013 przyjmujemy, że zużycie energii na oświetlenie uliczne 

utrzymuje się na poziomie około 280 MWh rocznie. W roku 2001 zużycie energii 

elektrycznej wynosiło 2010 wynosiło 281 MWh  spadając w roku 2013 do poziomu 273,08 

MWh. Można więc przyjąć, że bez modernizacji w roku 2020 zużycie energii elektrycznej na 

potrzeby oświetlenia ulicznego będzie oscylować wokół 280 MWh w skali roku. 

W przeciwieństwie do stałego poziomu zużycia energii w systemach oświetlenia 

ulicznego zauważalny jest wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w budynkach 

gminnych.  
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Patrząc na ogólne zużycie energii elektrycznej przez obiekty gminne łącznie z oświetleniem 

ulicznym obserwujemy wzrost zużycia.  W 2001 roku zużyto 364 MWh, w roku 2010 ponad 

510 MWh, a w 2013 roku ponad 600 MWh. Przyjmując  średnią wzrostu w analizowanych 

okresach możemy przyjąć roczny wzrost zużycia na poziomie 60 MW. Jeżeli trend się  

utrzyma w roku 2020 zapotrzebowanie gminnych obiektów na energię elektryczną wyniesie 

ok. 1000 MWh rocznie.  

W tabeli 21. zestawiono przewidywany poziom zużycia energii i emisji w 2020 roku  

w przypadku, gdyby nie podejmować żadnych działań redukujących poziom zużycia energii i 

emisji. 

Tabela 21. Przewidywany poziom zużycia energii i emisji w poszczególnych sektorach  

                   w 2020 roku 

Sektor Przewidywane 

zużycie energii 

[MW] 

Przewidywany 

poziom emisji CO2 

[MgCO2] 

Budynki gminne 2173 773,6 

Oświetlenie uliczne 280 313,9 

Budynki mieszkalne 28962 12280 

Transport gminny 261 70 

Razem 31676 13437,5 

Nowe sektory 

Przedsiębiorcy 115 128,9 

Oświetlenie zalewu Koprzywianka 

i ścieżek rowerowych  

131 147,3 

Oświetlenie obiektów sakralnych 20,8 23,3 

Łącznie 266,8 13737 

 

Możliwości i skalę redukcji emisji CO2 należy ocenić uwzględniając techniczny potencjał 

redukcji emisji, opłacalność działań redukcyjnych dla potencjalnych inwestorów, poza 

rynkowe źródła kosztów i korzyści oraz bariery napotykane podczas przedsięwzięć 

redukujących emisję.  

Istnieją czynniki zewnętrzne na które zarówno gmina i jej mieszkańcy nie mają 

wpływu, to między innymi napływowe zanieczyszczenia przemysłowe i motoryzacyjne, ale 

większość stanowią te na które pomijając bariery ekonomiczne i techniczne jest możliwość 

oddziaływania. 

Działania wpływające na redukcję emisji CO2 oparte są na zwiększeniu efektywności 

energetycznej wraz z największym możliwym wykorzystaniem obecnego potencjału  
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i  wzroście wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zarówno w budynkach użyteczności 

publicznej i w gospodarstwach domowych wymierne korzyści przynosi termomodernizacja 

wraz z wymianą stolarki otworowej oraz wymiana i modernizacja źródeł ciepła. Zmiana 

rodzaju paliwa w piecach c.o., modernizacja grzejników, montaż ekranów zagrzejnikowych 

czy odzysk ciepła to efektywne wspieranie redukcji emisji CO2. Tak w działaniach gminy jak  

i jej mieszkańców może znaleźć się wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne 

i korzystanie ze sprzętu biurowego i AGD o odpowiedniej charakterystyce energetycznej.  

Również w obu przypadkach istnieje możliwość korzystania z odnawialnych źródeł energii 

jak kolektory słoneczne, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne i rekuperatory. Instalacje te  

w ekologiczny sposób wspierają wytwarzanie ciepła, ciepłej wody użytkowej i energii 

elektrycznej. Ponadto w prognozie zużycia energii i emisji uwzględniono przewidywane 

zużycie energii w 3 przedsiębiorstwach,  które rozpoczęły dopiero działalność oraz zużycie 

energii przez planowane oświetlenie wokół zalewu Koprzywianka oraz obiektów sakralnych. 

Poza wymienionymi gmina posiada dodatkowe możliwości wspierające redukcję 

emisji gazów cieplarnianych. To między innymi zastosowanie inteligentnego  

i energooszczędnego oświetlenia ulic i placów, zmiana na oszczędniejsze urządzeń  

w przepompowniach  i ujęciach wody, rozwój sieci gazowniczej czy ograniczenie ruchu 

pojazdów w wydzielonych strefach miejskich. Gmina może wspierać rozwój OZE przez  

planistyczne przygotowanie terenów dla potencjalnych inwestorów z branży farm  

fotowoltaicznych czy biogazowni. W porozumieniu z ościennymi gminami poprzez 

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki do zagospodarowania są gazy składowe 

z wysypiska śmieci. Premiując inicjatywy proekologiczne gmina może obniżyć obciążenia 

finansowe dla osób indywidualnych i przedsiębiorców spełniających określone kryteria. 

Do realizacji założeń redukcyjnych gmina musi skorzystać z instrumentów informacyjnych  

i finansowych. Niezbędne są kampanie edukacyjne i akcje promujące energooszczędność, 

korzystanie z odnawialnych źródeł i zachowania proekologiczne. Działania gminy powinny 

być ukierunkowane na finansowe wsparcie inicjatyw ekologicznych, jeżeli nie z własnego 

budżetu to umożliwiając i pozyskując środki zewnętrzne na potrzeby własne i mieszkańców. 
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8. PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ  

 

Na podstawie wyników inwentaryzacji zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych  

w gminie Koprzywnica wyznaczono cele i działania  do osiągnięcia redukcji zużycia energii 

oraz emisji  CO2  w obrębie administracyjnym gminy do roku 2020. Określono również 

działania dla obiektów administracji samorządowej, społeczności lokalnej i przedsiębiorstw 

służące wykorzystaniu lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii.  

 

Działania te zostały pogrupowane w następujące struktury: 

1. Działania służące redukcji  zużycia  energii finalnej w budynkach gminnych, 

2. Działania służące redukcji zużycia energii elektrycznej przez oświetlenie uliczne  

w gminie, 

3. Działania bezpośrednio przyczyniające się do redukcji emisji gazów cieplarnianych 

przez mieszkańców gminy,  

4. Działania służące budowie instalacji  wykorzystujących odnawialne źródła energii, 

5. Działania nieinwestycyjne promujące oszczędność energii wśród mieszkańców. 

 

W ramach Planu zostały zaproponowane działania możliwe do zrealizowania na terenie 

gminy przez władze i mieszkańców gminy oraz wskazano możliwe źródła finansowania  

zewnętrznego. Wskazane działania należy traktować jako działania kierunkowe i powinny 

być korygowane z uwzględnieniem możliwości finansowych oraz technicznych gminy przy 

pełnej aprobacie jej mieszkańców. W działaniach uwzględniono również budowę instalacji 

słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej w nowopowstałych przedsiębiorstwach. 

 

8.1. Metodologia doboru działań  

 

Dobierając działania wybrane do realizacji na terenie gminy uwzględniono przede 

wszystkim miejsca z możliwością największej redukcji zużycia energii jak również 

możliwością wykorzystania lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii przy 

możliwościach kompetencji władz gminnych. W niniejszym planie nie zaproponowano 
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żadnych działań ograniczających emisję dwutlenku węgla przez transport samochodowy na 

drogach krajowych i wojewódzkich przebiegających przez teren gminy, gdyż władze gminy 

Koprzywnica nie są władne aby podejmować w tym sektorze jakiekolwiek działania. 

Podobnie w  przypadku  obiektów  osób  prywatnych  zaproponowano działania inwestycyjne 

tylko w takim zakresie, w jakim gmina może pomóc osobom prywatnym w pozyskaniu 

środków zewnętrznych na inwestycje w budynkach prywatnych. W działaniach  

inwestycyjnych lokalnych przedsiębiorców uwzględniono tylko te, których właściciele 

wyrazili chęć budowy instalacji fotowoltaicznych na swoich obiektach. 

Przy planowaniu inwestycji uwzględniono również możliwości finansowe ze względu na to, 

że  podejmowanie  działań  inwestycyjnych  w  dziedzinie  ochrony  środowiska,  wiąże  się   

z  dużymi nakładami finansowymi, a rentowność takich inwestycji jest rozciągnięta na wiele 

lat. Jednakże perspektywa finansowania ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 

„niweluje”  pewne ograniczenia finansowe gminy i umożliwia finansowanie inwestycji  

służących energooszczędności i ochronie środowiska, a które zostały wskazane  

w niniejszym Planie gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Koprzywnica (wymóg  

opracowania PGN dla gminy w celu pozyskania środków finansowych z UE). 

 

8.2. Działania w poszczególnych sektorach  

 

Działania służące ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy 

Koprzywnica związane są przede wszystkim z zastosowaniem środków służących poprawie 

efektywności energetycznej, zastosowaniem nowych technologii niskoemisyjnych  

i pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych.  

  

1. Dla poprawy efektywności  energetycznej  wskazuje się następujące działania:  

a) Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych i budynku administracyjnego 

UMiG; 

b) Optymalizację oświetlenia ulic poprzez wymianę częściowo opraw oświetleniowych 

na oprawy LED i zastosowania sterowania oświetleniem;  

c) Wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach jednostek 

podległych władzom gminy, szczególnie w budynku UMiG oraz budynkach 

szkolnych; 
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d) Wymianę części pieców grzewczych w gospodarstwach indywidualnych na bardziej 

efektywne poprzez pozyskanie środków finansowych z programów unijnych przez 

władze gminy w ramach wspólnego projektu dla mieszkańców gminy; 

e) Ograniczenie transportu prywatnego mieszkańców gminy poprzez budowę ścieżek 

rowerowych oraz akcję informacyjną na temat tzw. systemu podwózek sąsiedzkich. 

 

2. Do wzrostu wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej wskazuje się następujące 

działania: 

a) Budowę instalacji odnawialnych źródeł energii wytwarzających energię elektryczną  

i cieplną na potrzeby obiektów gminnych: 

- budowę małej elektrowni wodnej na zalewie w Koprzywnicy, 

- budowę biogazowi rolniczej, 

- budowę farmy fotowoltaicznej, 

- montaż kolektorów słonecznych na obiektach gminnych, 

- montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach gminnych. 

b) Zastosowanie kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na potrzeby 

      gospodarstw indywidualnych. 

c) Budowę instalacji fotowoltaicznych na obiektach przedsiębiorców działających na 

      terenie gminy. 

3. Działania nieinwestycyjne: 

a) Przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji informacyjnej dla mieszkańców  

o zastosowaniu energooszczędnego oświetlenia oraz efektywnego wykorzystania 

ciepła; 

b) Przeprowadzenie akcji informacyjnej w szkołach na temat racjonalnego 

wykorzystania energii, 

c) stosowanie „zielonych” zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. 

 

8.2.1. Działania w zakresie budynków  gminnych 

 

Podstawowymi narzędziami służącym poprawie efektywności energetycznej budynków 

gminnych jest termomodernizacja budynku oraz wymiana oświetlenia wewnętrznego na 

energooszczędne. Kompleksowa termomodernizacja obejmować może następujące działania:   
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 zwiększenie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych,   

 zwiększenie szczelności przegród zewnętrznych,   

 modernizacja systemu grzewczego i wentylacyjnego,   

 modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,   

 modernizacja systemu oświetlenia, 

 sukcesywna wymiana w miarę potrzeb urządzeń biurowych wykorzystujących energię 

elektryczną o odpowiedniej klasie energetycznej przy zastosowaniu zielonych 

zamówień, 

 wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania lub przygotowania c.w.u.  

 

Efekty możliwe do osiągnięcia po wykonaniu termomodernizacji przedstawiono w tabeli 22. 

 

Tabela 22. Potencjalne efekty kompleksowej termomodernizacji budynku 

Działanie Potencjalny efekt 

Termomodernizacja budynku Obniżenie zużycia energii cieplnej o 50% 

Wymiana oświetlenia wewnętrznego  Obniżenie zużycia energii elektrycznej  

o 60% 

Modernizacja instalacji ciepłej wody 

użytkowej 

Obniżenie zużycia energii o 30% 

Monitoring sprawności systemów 

ciepłej wody użytkowej i ogrzewania  

 

Obniżenie zużycia energii na ogrzewanie 

i ciepłą wodę użytkową o 15 %  

 

Źródło: M. Robakiewicz, System Doradztwa Energetycznego w Zakresie Budynków, 

Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii. 

 

Zaplanowane działania w celu redukcji CO2 

Działanie 1. Budynek Szkoły Podstawowej w Gnieszowicach - termomodernizacja 

 

Termomodernizacja budynku 

Szacowany efekt oszczędności energii 14,7 MWh 

Szacowany efekt redukcji CO2 3 Mg CO2/ rok 

Montaż kolektorów słonecznych na dachu budynku 

Szacowany efekt oszczędności energii 2,5  MWh 

Szacowany efekt redukcji CO2 2,8 Mg CO2/ rok 

Działanie 2. Budynek Szkoły Podstawowej w Gnieszowicach – modernizacja oświetlenia 
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wewnętrznego 

 

Wymiana oświetlenia na energooszczędne – zastosowanie źródeł światła typu LED 

Szacowany efekt oszczędności energii 0,63 MWh 

Szacowany efekt redukcji CO2 0,7 Mg CO2/ rok 

Działanie 3. Budynek Szkoły Gimnazjum z halą sportową w Koprzywnicy – 

modernizacja oświetlenia wewnętrznego 

 

Wymiana oświetlenia na energooszczędne – zastosowanie źródeł światła typu LED 

Szacowany efekt oszczędności energii 11,3 MWh 

Szacowany efekt redukcji CO2 12,7 Mg CO2/ rok 

Działanie 4. Budynek Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w Niedźwicach - 

termomodernizacja 

 

Termomodernizacja budynku 

Szacowany efekt oszczędności energii 119,6 MWh 

Szacowany efekt redukcji CO2 24,2 Mg CO2/ rok 

Montaż kolektorów słonecznych na dachu budynku 

Szacowany efekt oszczędności energii 2,5 MWh 

Szacowany efekt redukcji CO2 2,8 Mg CO2/ rok 

Działanie 5. Budynek Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w Niedźwicach  – 

modernizacja oświetlenia wewnętrznego 

 

Wymiana oświetlenia na energooszczędne – zastosowanie źródeł światła typu LED 

Szacowany efekt oszczędności energii 3,06 MWh 

Szacowany efekt redukcji CO2 3,4 Mg CO2/ rok 

Zastosowanie sterowania oświetleniem 

Szacowany efekt oszczędności energii 1,53 MWh 

Szacowany efekt redukcji CO2 1,7 Mg CO2/ rok 

Działanie 6. Budynek Szkoły Podstawowej w Postronnie – częściowa 

termomodernizacja  
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Termomodernizacja budynku 

Szacowany efekt oszczędności energii 14 MWh 

Szacowany efekt redukcji CO2 2,8 Mg CO2/ rok 

Montaż kolektorów słonecznych na dachu budynku 

Szacowany efekt oszczędności energii 2,5 MWh 

Szacowany efekt redukcji CO2 2,8 Mg CO2/ rok 

Działanie 7. Budynek Szkoły Podstawowej w Postronnie – modernizacja oświetlenia 

wewnętrznego 

 

Wymiana oświetlenia na energooszczędne – zastosowanie źródeł światła typu LED 

Szacowany efekt oszczędności energii 0,52 MWh 

Szacowany efekt redukcji CO2 0,58 Mg CO2/ rok 

Działanie 8. Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy - termomodernizacja 

 

Termomodernizacja budynku 

Szacowany efekt oszczędności energii 66 MWh 

Szacowany efekt redukcji CO2 13,3 Mg CO2/ rok 

Montaż kolektorów słonecznych na dachu budynku 

Szacowany efekt oszczędności energii 18 MWh 

Szacowany efekt redukcji CO2 28,3 Mg CO2/ rok 

Montaż paneli fotowoltaicznych  na dachu budynku 

Szacowany efekt oszczędności energii 11,2 MWh 

Szacowany efekt redukcji CO2 12,6 Mg CO2/ rok 

Działanie 9. Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy – modernizacja 

oświetlenia wewnętrznego 

Szacowany efekt oszczędności energii 11,3 MWh 

Szacowany efekt redukcji CO2 12,7 Mg CO2/ rok 

Zastosowanie sterowania oświetleniem 

Szacowany efekt oszczędności energii 5,8 MWh 

Szacowany efekt redukcji CO2 6,5 Mg CO2/ rok 

Działanie 10. Budynek Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  

w Koprzywnicy – częściowa termomodernizacja 
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Szacowany efekt oszczędności energii 25 MWh 

Szacowany efekt redukcji CO2 5,1 Mg CO2/ rok 

Działanie 11. Budynek Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  

w Koprzywnicy – modernizacja oświetlenia wewnętrznego 

Montaż kolektorów słonecznych na dachu budynku 

Szacowany efekt oszczędności energii 2,5 MWh 

Szacowany efekt redukcji CO2 2,8 Mg CO2/ rok 

Działanie 12. Budynki OSP w Postronnej, Zbigniewicach, Krzcin, Niedźwicach, 

Trzykosach - termomodernizacja 

 

Termomodernizacja budynków 

Szacowany efekt oszczędności energii 60 MWh 

Szacowany efekt redukcji CO2 19 Mg CO2/ rok 

Montaż kolektorów słonecznych na dachu budynku 

Szacowany efekt oszczędności energii 2,5 MWh 

Szacowany efekt redukcji CO2 2,8 Mg CO2/ rok 

 

 W obecnym stanie budynki gminne powodują emisję CO2 w wysokości 758,9 MgCO2 

rocznie. Zaproponowane działania obniżą emisję o 160,58 MgCO2, co stanowi redukcję  

o 21,2%. 

 Zakres prac modernizacyjnych zgodnie z wykonanymi audytami energetycznymi dla 

poszczególnych budynków. 

 

8.2.2. Działania w zakresie budynków mieszkalnych 

 

 Budownictwo mieszkaniowe jest największym emitentem emisji CO2 w gminie. 

Związane jest to głównie ze sposobem ogrzewania budynków, głównie węglem kamiennym  

i pochodnymi. W związku z powyższym proponuje się działania obniżające głównie zużycie 

nośników energii na potrzeby grzania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,  dla których 

gmina może pozyskać środki z funduszy europejskich. Istnieją również możliwości 

pozyskania środków finansowych dla wytwarzania energii cieplnej lub energii elektrycznej 

indywidualnie przez mieszkańców bądź ze wspólnego projektu w gminie.  Proponowane 
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działania należy traktować fakultatywnie, gdyż zależy to od indywidualnych decyzji 

mieszkańców. Środki zewnętrzne pozyskać również można na potrzeby wykonania 

termomodernizacji budynków.  

W niżej zaproponowanych działaniach przyjęto, że ok. 45 mieszkańców zainteresowanych 

będzie wykonaniem termomodernizacji swoich budynków, montażem kolektorów 

słonecznych – ok. 250 mieszkańców i ok. 50 montażem instalacji fotowoltaicznych oraz 

wymianą pieców grzewczych na energooszczędne ok. 40 mieszkańców.   

 

 Działanie 13. Modernizacja instalacji przygotowania c.w.u. 

Montaż kolektorów słonecznych na dachu budynku 

Szacowany efekt oszczędności energii 900  MWh 

Szacowany efekt redukcji CO2 307 Mg CO2/ rok 

Działanie 14. Wytwarzanie energii elektrycznej 

Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku 

Szacowany efekt oszczędności energii 200 MWh 

Szacowany efekt redukcji CO2 224,2 Mg CO2/ rok 

Działanie 15. Termomodernizacja budynków mieszkalnych 

Szacowany efekt oszczędności energii 690 MWh 

Szacowany efekt redukcji CO2 236 Mg CO2/ rok 

Działanie 16. Modernizacja instalacji c.o.  

Szacowany efekt oszczędności energii 260 MWh 

Szacowany efekt redukcji CO2 88,7 Mg CO2/ rok 

 

Na podstawie zaproponowanych działań można ograniczyć emisję wynikającą z eksploatacji 

budynków mieszkalnych o 855,9 MgCO2, co stanowi ograniczenie emisji w stosunku do stanu 

obecnego o 8,2%. 

Ze względu na brak dokładnych danych ilość instalacji w budynkach mieszkalnych 

oszacowano na podstawie rozmów z sołtysami  na zebraniach informacyjnych na temat PGN. 

Ograniczenie emisji może wzrosnąć w przypadku gdy większa ilość mieszkańców zdecyduje 

o montażu instalacji OZE na swoich budynkach. 
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8.2.3. Działania w zakresie oświetlenia ulicznego   

 

W zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie proponuje się wymianę 509 

szt. opraw oświetleniowych na oprawy typu LED, co spowoduje zmniejszenie zużycia energii 

elektrycznej 60 %. Zastosowanie inteligentnego nowoczesnego sterowania oświetleniem 

spowoduje oszczędność w zużyciu energii o kolejne 15%. Ponadto proponuje się 

zastosowania energooszczędnych rozwiązań do budowy nowych instalacji oświetleniowych 

dla kąpieliska nad Zalewem Koprzywianka oraz do oświetlenia cennych obiektów sakralnych 

– Klasztor Cystersów.  W stosunku do tradycyjnego oświetlenia zużycie energii będzie 

mniejsze o ok. 45%.  

Działanie 17. Oświetlenie ulic*) 

Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED 

Szacowany efekt oszczędności energii 191 MWh 

Szacowany efekt redukcji CO2 214 Mg CO2/ rok 

Zastosowanie sterowania oświetleniem 

Szacowany efekt oszczędności energii 41 MWh 

Szacowany efekt redukcji CO2 46 Mg CO2/ rok 

Działanie 18. Oświetlenie kąpieliska nad zalewem Koprzywianka 

Szacowany efekt oszczędności energii w 

stosunku do planowanego zużycia energii 

przy zastosowaniu tradycyjnego oświetlenia 

 260 MWh 

Szacowany efekt redukcji CO2 291,5 Mg CO2/ rok 

Działanie 19. Oświetlenie obiektów specjalnie cennych dla Gminy  

 
Szacowany efekt oszczędności energii w 

stosunku do planowanego zużycia energii 

przy zastosowaniu tradycyjnego oświetlenia 

140 MWh 

Szacowany efekt redukcji CO2 157 Mg CO2/ rok 

*) Źródło: Studium wykonalności zadania inwestycyjnego  pn.: ”Podniesienie efektywności 

energetycznej systemu oświetlenia drogowego Gminy Koprzywnica” 

 

Szacowany efekt ekologiczny w wyniku zmiany oświetlenia ulicznego na oświetlenie 

energooszczędne typu LED wyniesie ok. 260 Mg CO2/ rok, co stanowi ok. 80% obecnej 

emisji.  
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Zasilanie w energię planowanego oświetlenia kąpieliska oraz obiektów specjalnie cennych dla 

gminy przewiduje się z farmy fotowoltaicznej, która ma być celową inwestycją na potrzeby 

oświetlenia obiektów gminnych. Oszczędność energii z tego tytuły szacuje się na ok. 400 

MWh, co skutkuje ograniczeniem emisji o  448,5 Mg CO2/ rok. 

8.2.4. Działania w zakresie transportu prywatnego i komercyjnego 

 

Emisja z transportu samochodowego uzależniona jest od dwóch czynników:  

 ruchu tranzytowego – w szczególności na drogach krajowych i wojewódzkich   

przebiegających przez teren gminy, oraz  

 ruchu lokalnego osobowego, związanego głównie  z dojazdami do miejsc pracy  

w Sandomierzu,  

 ruchu ciężarowego związanego z obsługą upraw warzyw i sadów.  

 

Pomimo, że ruch tranzytowy stanowi największy udział emisji CO2 na terenie gminy  

z sektora transportu, to gmina nie ma wpływu na jego ograniczenie. Wręcz przeciwnie, od lat 

obserwuje się narastające natężenie ruchu i należy przewidywać, że tendencja wzrostu ruchu 

się utrzyma i skutkować to będzie potencjalnym wzrostem  emisji  CO 2 w tym  sektorze. 

Władze gminy mogą natomiast aktywnie działać w sektorze ruchu samochodowego 

lokalnego, szczególnie poprzez różne akcje informacyjne i promujące,  

w szczególności w zakresie:  

 zwiększenia wykorzystania komunikacji zbiorowej,   

 promowania systemu podwózek sąsiedzkich do pracy,  

 rozwój infrastruktury rowerowej. 

8.2.5. Działania w zakresie działalności przedsiębiorstw lokalnych 

 

Trzej przedsiębiorcy zgłosili akces budowy instalacji fotowoltaicznych na dachach 

budynków swoich przedsiębiorstw – 2-ch na istniejących budynkach, natomiast trzeci z nich 

na budynku obecnie powstającym. 
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8.2.6. Inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła energii 

 

W celu realizacji postanowień o „samowystarczalności energetycznej” gminy, planuje się 

wybudowanie następujących instalacji z wykorzystaniem OZE: 

1. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 600 kW – wytworzona energia elektryczna  

 wykorzystana będzie do zasilenia w energię obiektów gminnych, 

2. Budowa biogazowi rolniczej o mocy do 1 MW – na bazie pozostałości z przetwórstwa  

owoców, traw i ich kiszonek – wytworzony gaz najprawdopodobniej sprzedawany 

będzie do sieci, 

3. Budowa małej elektrowni wodnej o mocy 20 kW do zasilenia w energię oświetlenia 

Zalewu Koprzywianka oraz obiektów małej architektury nad zalewem, które gmina 

planuje wybudować dla osób odpoczywających nad zalewem. 

 

Inwestycje realizowane będą w miarę możliwości pozyskania zewnętrznych środków 

finansowych oraz akceptacji Rady Gminy.  

Ponadto w gminie postanowiono, że w miarę konieczności stosować będzie zielone  

zamówienia  publiczne  (green  public  procurement). Oznacza to, że gmina będzie prowadzić  

politykę, w ramach której podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne 

do procesu zakupów (procedur udzielania  zamówień  publicznych)  i  poszukują  rozwiązań  

ograniczających  negatywny  wpływ produktów/usług na środowisko oraz uwzględniających 

cały cykl życia produktów, a poprzez to wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii 

środowiskowych.  

Istotą  zielonych  zamówień  jest  uwzględnianie  w  zamówieniach  publicznych  także  

aspektów środowiskowych jako jednych z głównych kryteriów wyboru ofert. Zielone 

zamówienia powinny obejmować działania takie jak:   

 zakup energooszczędnych urządzeń AGD, sprzętu komputerowego,  

 wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne,  

 zakup energooszczędnych i ekologicznych środków transportu, 

 wykorzystywanie inteligentnych systemów klimatyzacji i wentylacji w obiektach,  

 wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych.  
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Planuje się również montaż odnawialnych źródeł energii  (OZE)  na  budynkach  użyteczności  

publicznej, pozwala redukować  emisję  CO 2.  

Działania związane z  wykorzystaniem OZE są działaniami fakultatywnymi. 

Ich realizacja uwarunkowana jest od pozyskania zewnętrznych form wsparcia.  

8.3. Działania organizacyjne 

 

Odpowiedzialność za całościową realizację Planu spoczywa na Burmistrzu Gminz 

Kopryzwnica. W celu koordynacji realizacji działań i kontroli osiąganych efektów  

w strukturach Urzędu Miasta i Gminy zostanie utworzone stanowisko ds. energetyki.  

Osoba odpowiedzialna za sprawy energetyki w gminie będzie służbowo podlegać 

bezpośrednio Burmistrzowi Koprzywnicy. Ponadto po zakończeniu prac inwestycyjnych 

planuje się opracowanie Systemu zarządzania energią w gminie zgodnie z normą ISO 50001. 

 

8.4. Zestawienie planowanych oszczędności 

 

W niniejszym punkcie zestawiono proponowane działania oraz efekty tych działań  

w zmniejszeniu emisji CO2 z podziałem na poszczególne sektory. 

  

Tabela 23. Zestawienie zmniejszenia emisji w wyniku podjętych działań 

Działanie Zmniejszenie 

emisji [MgCO2] 

Budynki szkolne 

Termomodernizacja budynków szkolnych i DK 35,1 

Wymiana oświetlenia wewnętrznego na 

energooszczędne 

19,08 

Montaż kolektorów słonecznych na dachach 14 

Razem 68,18 

Budynek UMiG 

Termomodernizacja budynku 13,3 

Wymiana oświetlenia wewnętrznego na 

energooszczędne 

19,2 

Montaż instalacji  słonecznych na dachu 40,9 

Razem 73,4 

Budynki OSP 
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Termomodernizacja budynku 19 

Montaż instalacji  słonecznych na dachu 14 

Razem 33 

Oświetlenie uliczne 

Wymiana opraw na energooszczędne typu LED 260 

Ścieżki rowerowe 

Budowa ścieżek rowerowych 26,7 

ŁĄCZNIE 570,28 

Budynki mieszkalne 

Termomodernizacja budynku 324,7 

Montaż kolektorów słonecznych na dachach budynków 

– ok. 500 instalacji 

1359,0 

Montaż instalacji fotowoltaicznych – ok. 200 szt. 560,0 

Razem 2243,0 

Budowa instalacji wykorzystujących OZE 

Budowa elektrowni fotowoltaicznej 500 Kw 504,5 

Biogazownia 1MW  8327,7 

Budowa małej elektrowni wodnej 20kW 196 

Razem 9028,2 

 

Wymagany poziom redukcji emisji CO2 bez transportu w stosunku do planowanego 

zużycia energii i emisji w 2020 roku wynosi 2296,34 MgCO2. 

Przewidywany poziom emisji w 2020 roku wynosi  13 737 MgCO2. Czyli zgodnie  

z wymaganiami należy obniżyć emisję do poziomu 11440,66 MgCO2.  

W wyniku planowanych działań istnieje możliwość obniżenia emisji o 9028, 2 MgCO2, czyli 

do poziomu 4708,8 MgCO2, co stanowi obniżenie emisji w stosunku do roku 2001 o 78,6%. 

 

Działania  prowadzące  do  ograniczania  zapotrzebowania  energetycznego  

budynków  poprzez wzrost  efektywności  czy  oszczędzanie,  są  bardzo  ważnym  

elementem.  W/w działania  dla  Gminy Koprzywnica  bazują  na  zwiększeniu  efektywności  

energetycznej  budynków łącznie z  modernizacją oświetlenia wewnętrznego oraz 

wykorzystaniem OZE, które  są  zależne  od władz gminy. Dodatkowo  wpłyną  one   na 
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zwiększenie komfortu cieplnego użytkowników oraz ugruntują pozycję sektora publicznego  

jako lidera  w  racjonalnym gospodarowaniu  energią.  Wszystkie  przedstawione  działania  

zostaną przewidziane w wieloletniej prognozie finansowej.  

 

8.5.  Priorytety realizacji działań 

 

 Na podstawie rozmów przeprowadzonych z władzami gminy ustalono następujące 

priorytety realizacji inwestycji w latach 2015-2020: 

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego, 

2. Termomodernizacja i wymiana oświetlenia wewnętrznego w następujących 

budynkach:  

   Szkoła Podstawowa wraz z halą sportową w Niedźwicach, 

   Szkoła Podstawowa w Postronnie,  

   Szkoła podstawowa w Gnieszowicach.   . 

3. Termomodernizacja i wymiana oświetlenia wewnętrznego w budynku 

administracyjnym w Koprzywnicy. 

4. Termomodernizacja i wymiana oświetlenia wewnętrznego w budynku Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy. 

5. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Świężycach. 

6. Termomodernizacja budynków OSP w Postronnie, Zbigniewicach, Krzcinie, 

Niedźwicach oraz Trzykosach.  

 

Budowa planowanej biogazowi nie stanowi priorytetu w perspektywie 2-3 lat. 

Realizacja tej inwestycji będzie jeszcze szeroko poddana konsultacjom społecznym. 

9. FINANSOWANIE DZIAŁAŃ UJĘTYCH W PLANIE 

 

  Obecnie dla realizacji planowanych inwestycji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, 

efektywności energetycznej oraz instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii 

zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i przez przedsiębiorców oraz 

mieszkańców gminy istnieje możliwość pozyskania środków finansowych z różnych źródeł. 
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Poniżej zestawiono programy, z których możliwe jest pozyskanie środków pomocowych dla 

działań wskazanych w niniejszym dokumencie. 

 

 

Tabela 24. Zestawienie kosztów planowanych działań 

 

Lp. Rodzaj inwestycji Szacunkowy koszt 

[tys.złotych] 

1.  Budowa małej elektrowni wodnej 450 

2.  Budowa biogazowi rolniczej 7500 

3. Budowa elektrowni fotowoltaicznej 3500 

4.  Instalacja fotowoltaiczna 5 kW 31,5 

5. Instalacja fotowoltaiczna 40 kW 238 

6.  Instalacja fotowoltaiczna 1,5kW 20,2 

7. Termomodernizacja budynku szkoły w Gnieszowicach 177 

8. Termomodernizacja budynku szkoły w Niedźwicach 658 

9. Budynek administracyjny UMiG 573 

10. Instalacja kolektorów słonecznych 3,5/ kW 

 

Działania nieiwestycyjne mające na celu edukację społeczeństwa na temat gospodarki 

niskoemisyjnej można przeprowadzić w porozumieniu z doradcami energetycznymi 

województwa świętokrzyskiego w ramach realizowanego projektu we współpracy  

z NFOŚiGW „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 

mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. 

 

W tabeli 25 zestawiono możliwości finansowania planowanych działań ze środków 

zewnętrznych 

 

Tabela 25. Możliwe źródła finansowania ze środków zewnętrznych 

 

Działanie Możliwe źródło 

finansowania 

Zakres finansowania 

Termomodernizacj

a budynków;  

Montaż instalacji 

OZE w 

modernizowanych 

budynkach 

1. 

RPO Województwa 

Świętokrzyskiego 2014-

2020 – projekt 

inwestycyjny 
4.c wspieranie efektywności 

energetycznej inteligentnego 

zarządzania energią i 

wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii w 

infrastrukturze publicznej, w 

tym w budynkach 

1. ocieplenie obiektu, 

2. wymiana okien, drzwi zewnętrznych,  

3. przebudową systemów grzewczych (wraz z 

wymianą i podłączeniem do źródła ciepła lub 

podłączeniem do sieci ciepłowniczej), systemów 

wentylacji i klimatyzacji oraz systemów wodno-

kanalizacyjnych, 

4. instalacja OZE w modernizowanych 

energetycznie budynkach, 

5. instalacja systemów chłodzących, w tym również 

z OZE, 

6. instalacja  urządzeń energooszczędnych 
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publicznych i sektorze 

mieszkaniowym* -  

Cel szczegółowy: Zwiększona 

efektywność energetyczna 

budynków publicznych oraz 

sektora mieszkaniowego 

 

najnowszej generacji 

7. izolacja pokrycia dachowego 

8. instalacja systemów inteligentnego zarządzania 

energią 

9. przeprowadzenie audytu energetycznego jako 

elementu koniecznego do realizacji projektu,  
10. mikrokogeneracją. 

2. Program Operacyjny 

Infrastruktura i 

Środowisko - Priorytet 

inwestycyjny 4  

III. Wspieranie efektywności 

energetycznej, inteligentnego 

zarządzania energią i 

wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii w 

infrastrukturze publicznej, w 

tym w budynkach 

publicznych i w sektorze 

mieszkaniowym 

 

1. ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi 

zewnętrznych oraz oświetlenia na 

energooszczędne; - przebudową systemów 

grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem 

źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, 

zastosowaniem automatyki pogodowej i systemów 

zarządzania budynkiem;  

2. budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji 

odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych 

źródeł ciepła;  

3. instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na 

potrzeby własne,  

4. instalacja OZE w modernizowanych energetycznie 

budynkach (o ile wynika to z audytu 

energetycznego);  

5. instalacja systemów chłodzących, w tym również  

z OZE. 

 

Wymiana 

oświetlenia 

wewnętrznego na 

energooszczędne 

 

1. 

RPO Województwa 

Świętokrzyskiego 2014-

2020 – projekt 

inwestycyjny 
4.c wspieranie efektywności 

energetycznej inteligentnego 

zarządzania energią i 

wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii w 

infrastrukturze publicznej, w 

tym w budynkach 

publicznych i sektorze 

mieszkaniowym* -  

Cel szczegółowy: Zwiększona 

efektywność energetyczna 

budynków publicznych oraz 

sektora mieszkaniowego 

 

 

1. Wymiana oświetlenia wewnętrznego na 

energooszczędne, 

 

2. Program Operacyjny 

Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020- 
Priorytet inwestycyjny 4  

III. Wspieranie efektywności 

energetycznej, inteligentnego 

zarządzania energią i 

wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii w 

infrastrukturze publicznej, w 

tym w budynkach 

publicznych i w sektorze 

mieszkaniowym 

Wymiana oświetlenia wewnętrznego na 

energooszczędne 
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Budowa instalacji 

wykorzystujących 

OZE 

NFOŚi GW – 

Program BOCIAN*) – 

rozproszone, odnawialne 

źródła energii 

Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji OZE  

o mocy:  

 elektrownie wiatrowe od 40kWe do 3 MWe;  

 systemy fotowoltaiczne od 40 kWp do 1 MWp;  

 pozyskiwanie energii z wód geotermalnych, od 5 

MWt do 20 MWt;  

 małe elektrownie wodne od 300 kWt do 5 MW;  

 źródła ciepła opalane biomasą od 300 kWt do 20 

MWt;  

 wielkoformatowe kolektory słoneczne od 300 kWt 

do 2MWt wraz z akumulatorem ciepła o mocy od 

3 MWt do 20 MWt;  

 biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania 

energii elektrycznej lub ciepła, z wykorzystaniem 

biogazu rolniczego o mocy od 40 kWe do 2 MWe;  

 instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem 

wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej 

i bezpośredniej;  

 wytwarzanie energii elektrycznej w 

wysokosprawnej kogeneracji na biomasę o mocy 

od 40kWe do 5 MWe.  

 
NFOŚiGW  

PROSUMENT**) – linia 

dofinansowania z 

przeznaczeniem na zakup i 

montaż mikroinstalacji 

odnawialnych źródeł energii 

 

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie 

emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii 

z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż 

małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych 

źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub 

ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz 

wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.  

 Rodzaje przedsięwzięć:  

Wsparciem finansowym objęte jest 

przedsięwzięcie polegające na zakupie i montażu 

małych instalacji lub mikroinstalacji OZE do pro-

dukcji energii elektrycznej lub do produkcji 

ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby 

istniejących lub będących w budowie budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych lub wielo-

rodzinnych.  

 

Finansowane będą następujące instalacje do 

produkcji energii elektrycznej lub do produkcji 

ciepła i energii elektrycznej:  

1. źródła ciepła opalane biomasą - o 

zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt;  

2. pompy ciepła - o zainstalowanej mocy 

cieplnej do 300 kWt;  

3. kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy 

cieplnej do 300 kWt;  

4. systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej 

mocy elektrycznej do 40kWp;  

5. małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej 

mocy elektrycznej do 40kWe;  

6. mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy 

elektrycznej do 40 kWe,  

7. przeznaczone dla budynków mieszkalnych.  

8. Dopuszcza się zakup i montaż instalacji 

równolegle wykorzystującej więcej niż jedno 
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odnawialne źródło energii elektrycznej lub 

więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w 

połączeniu ze źródłem (źródła-mi) energii 

elektrycznej.  

 

Dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją 

łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych 

instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, 

w tym:  

 Dotacja:  

1. do 15% dofinansowania dla instalacji źródeł do 

produkcji ciepła, a w okresie lat 2014-2015 do 

20% dofinansowania;  

2. do 30% dofinansowania do instalacji źródeł do 

produkcji energii elektrycznej, a w okresie lat 

2014- 2015 do 40%;  

W  przypadku instalacji wykorzystującej 

równolegle więcej niż jedno źródło energii 

elektrycznej lub więcej niż jedno źródło ciepła 

w połączeniu ze źródłem energii elektrycznej, 

udział pro-centowy dofinansowania w formie 

dotacji ustalany jest jako średnia ważona 

udziałów procentowych określonych powyżej,  

  

 

  
 

 RPO Województwa 

Świętokrzyskiego – projekt 

inwestycyjny   
4a wspieranie wytwarzania i 

dystrybucji energii 

pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych* 

 

1. wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej 

pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych 

(energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, 

biogazu, biomasy) wraz z podłączeniem do sieci 

dystrybucyjnej, 

2. budowy instalacji do produkcji biokomponentów 

i biopaliw, 

3. budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej i ciepła w wysokiej 

kogeneracji z OZE, 

4. budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej, ciepła i chłodu w 

trigeneracji z OZE. 

Modernizacja 

oświetlenia 

ulicznego  

RPO Województwa 

Świętokrzyskiego – projekt 

inwestycyjny   
4.e promowanie strategii 

niskoemisyjnych dla 

wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności 

1. modernizacja oświetlenia ulicznego (ulic 

placów, terenów publicznych) na 

energooszczędne, 
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dla obszarów miejskich, w 

tym wspieranie zrównoważon

ej    multimodalnej 

mobilności miejskiej i 

działań adaptacyjnych 

mających oddziaływanie 

łagodzące na zmiany 

klimatu* 

 
NFOŚiGW - Projekt 

inwestycyjny System 

zielonych inwestycji (GIS – 

Green Investment Scheme) 

Program SOWA – 

Energooszczędne oświetlenie 

uliczne. Ograniczenie emisji 

dwutlenku węgla poprzez 

dofinansowanie przedsię- 

wzięć poprawiających 

efektywność energetyczną 

systemów oświetlenia 

ulicznego. 

1. modernizacja oświetlenia ulicznego (m.in. 

wymiana: źródeł światła, opraw, zapłonników, 

kabli zasilających, słupów, montaż nowych 

punktów świetlnych w ramach modernizowanych 

ciągów oświetleniowych, jeżeli jest to niezbędne 

do spełnienia normy PN EN 13201);  

2. montaż urządzeń do inteligentnego sterowania 

oświetleniem; 

3. montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz 

stabilizacji napię- cia zasilającego. 

Wymiana źródeł 

ciepła  

RPO Województwa 

Świętokrzyskiego – projekt 

inwestycyjny  
4.e promowanie strategii 

niskoemisyjnych dla 

wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności 

dla obszarów miejskich, w 

tym wspieranie zrównoważon

ej    multimodalnej 

mobilności miejskiej i 

działań adaptacyjnych 

mających oddziaływanie 

łagodzące na zmiany 

klimatu* 

 

1. wymiana źródeł ciepła, 

2. mikrokogeneracja, 

 

Promowanie 

efektywnego 

zużycia energii 

RPO Województwa 

Świętokrzyskiego – projekt 

inwestycyjny  
4.e promowanie strategii 

niskoemisyjnych dla 

wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności 

dla obszarów miejskich, w 

tym wspieranie zrównoważon

ej    multimodalnej 

mobilności miejskiej i 

działań adaptacyjnych 

mających oddziaływanie 

łagodzące na zmiany klimatu 

1. działania informacyjno-promocyjne dotyczące  

        np. oszczędności energii, 

2.    kampanie promujące: 

 budownictwo zeroemisyjne, 

  inwestycje w zakresie budownictwa 

pasywnego 

 

 

*) Szczegóły dotyczące zasad finansowania z programu BOCIAN 

Program będzie  wdrażany w  latach  2014  –  2022,  alokacja  środków  przewidziana   

w  latach 2014 – 2018, a wydatkowanie środków do roku 2020.  
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Nabór wniosków przewidziany jest w trybie ciągłym. Wnioski będą przyjmowane w terminie  

30  dni  kalendarzowych  od  daty  rozpoczęcia  naboru  przez  NFOŚiGW.  Nabory  będą 

powtarzane do wyczerpania środków.  

Formą dofinansowania jest wyłącznie pożyczka, która nie podlega umorzeniu. Intensywność  

dofinansowania dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć:  

 elektrownie wiatrowe – do 30 %,  

 systemy fotowoltaiczne – do 75 %,  

 pozyskiwanie energii z wód geotermalnych – do 50 %,  

 małe elektrownie wodne – do 50 %,  

 źródła ciepła opalane biomasą – do 30 %,  

 biogazownie  rozumiane  jako  obiekty  wytwarzania  energii  elektrycznej  lub  

 ciepła  z  wykorzystaniem  biogazu  rolniczego  oraz  instalacji  wytwarzania  

biogazu  

 rolniczego  celem  wprowadzenia  go  do  sieci  gazowej  dystrybucyjnej  i  

 bezpośredniej – do 75%,  

 wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę – do  

 75 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

 

 

**) Szczegóły dotyczące zasad dofinansowania inwestycji z programu PROSUMENT: 

Dofinansowanie  przedsięwzięć  w  ramach  programu  PROSUMENT  obejmie  zakup   

i  montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:  

-  energii elektrycznej lub  

-  ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedna instalację lub oddzielne instalacje  

   w budynku),  

dla  potrzeb  budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych  lub  wielorodzinnych,  w  tym  dla  

wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.  

Program  nie  przewiduje  dofinansowania  dla  przedsięwzięć  polegających  na  zakupie   

i montażu  wyłącznie  instalacji  źródeł  ciepła.  Beneficjentami  programu  mogą  być  osoby  

fizyczne,  spółdzielnie  mieszkaniowe,  wspólnoty  mieszkaniowe  oraz  jednostki  samorządu  

terytorialnego  i  ich  związki.  Budżet  programu  wynosi  600  mln  zł  na  lata  2014-2020   

z możliwością  zawierania  umów  kredytu  do  2018  roku.   

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:  

 pożyczka/kredyt  preferencyjny  wraz  z  dotacją  łącznie  do  100%  kosztów  

kwalifikowanych instalacji,  

 dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 roku),  

 maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 450 tys. zł,  

w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,  

 określony  maksymalny  jednostkowy  koszt  kwalifikowany  dla  każdego  rodzaju  

instalacji,  

 oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,   
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 maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.  

 wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych  

 środków publicznych.  

 

Program będzie wdrażany na trzy sposoby:  

a) dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i ich związków: 

 pożyczki wraz z dotacjami dla jst,  

 wybór osób fizycznych, wspólnot  mieszkaniowych  lub  spółdzielni  mieszkaniowych  

 (dysponujących lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania 

małych lub mikroinstalacji OZE) należy do jst,  

 nabór wniosków od jst prowadzony jest w trybie ciągłym przez NFOŚiGW,  

 kwota pożyczki wraz z dotacją ≥ 1000 tys. zł.  

b) za pośrednictwem banków  

 środki udostępnione bankom, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych  

łącznie z dotacjami,  

 nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych odbywa 

się w trybie ciągłym, prowadzonym przez banki.  

c) za pośrednictwem WFOŚiGW  

 środki  udostępnione  WFOŚiGW  z  przeznaczeniem  na  udzielenie  pożyczek  

łącznie  z dotacjami,  

 nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych odbywa 

się w trybie ciągłym,  prowadzonym  przez  wojewódzkie  fundusze,  które  podpiszą  

umowy  z NFOŚiGW. 

 

10. MONITORING PODJĘTYCH DZIAŁAŃ I ICH EFEKTÓW  

 

Monitoring powinien obejmować realizację i efekty realizacji wszystkich założonych 

działań. Powinny być sporządzane roczne raporty realizacji Planu. Ponadto powinno być 

prowadzone coroczne  raportowanie  zużycia  energii  w  obiektach  należących  do  gminy,  

oddzielnie  dla każdego obiektu, z podziałem na energię elektryczną i paliwa oraz rodzaje  

i ilości zużywanych paliw na podstawie tych samych źródeł danych, jak dla lat 2001, 2010  

i 2013. Zaleca  się  inwentaryzację  coroczną,  lecz  nie  rzadziej  niż  raz  na  4 lata. 

Inwentaryzację powinien przeprowadzać pracownik Urzędu Miasta i Gminy posiadający  

w zakresie obowiązków sprawy energetyczne gminy.  Tak zinwentaryzowane ilości powinny 

być przeliczane na ilość emisji do środowiska.   

Ocena  realizacji  poszczególnych  działań  opierać  się  będzie  na  wskaźnikach  i  metodach  
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weryfikacji uzyskiwanych rezultatów, przedstawionych w tabeli 10.1. 

 

Tabela 26. Wskaźniki i metody oceny działań wskazanych w PGN dla gminy Koprzywnica 

Lp. Działanie Wskaźnik Oczekiwane 

rezultaty 

Sposób oceny 

1. Termomodernizacja 

budynków 

% zmniejszenia zużycia 

nośników energii na 

potrzeby ogrzewania 

Zmniejszenie 

zużycia nośników 

energii o co 

najmniej 20 % 

stanu z roku 2001 

Na podstawie 

faktur za zużycie 

nośników energii 

2.  Wymiana 

oświetlenia 

wewnętrznego na 

energooszczędne 

% zmniejszenia zużycia 

energii elektrycznej  

Zmniejszenie 

zużycia energii 

elektrycznej o co 

najmniej 20 % 

stanu z roku 2001 

Na podstawie 

faktur za zużycie 

energii 

elektrycznej 

3. Modernizacja 

oświetlenia 

ulicznego 

% zmniejszenia zużycia 

energii elektrycznej  

Zmniejszenie 

zużycia energii 

elektrycznej o co 

najmniej 20 % 

stanu z roku 2001 

Na podstawie 

faktur za zużycie 

energii 

elektrycznej 

4.  Zmiana struktur 

paliw 

wykorzystywanych 

w budynkach 

gminnych 

Wykorzystanie OZE Udział OZE w 

zużyciu energii co 

najmniej 20% 

Na podstawie 

faktur za zużycie 

nośników energii 

5. Budowa elektrowni 

fotowoltaicznej  

% zmniejszenia zużycia 

energii w obiektach 

gminnych 

Zmniejszenie 

zużycia energii 

elektrycznej i 

nośników energii 

w obiektach 

gminnych w 

stosunku do 

planowanych 

potrzeb  

Na podstawie 

faktur za zużycie 

nośników energii 

6. Budowa biogazowi 

rolniczej 

Ilość uzyskanego biogazu Uzyskanie ilości 

biogazu zgodnie z 

dokumentacją 

techniczną. 

Utylizacja 

odpadów 

poprodukcyjnych 

z przetwórstwa 

owoców 

Zgodnie z  

dokumentacją 

techniczną i 

założeniami na 

etapie projektu. 

7.  Działania 

promocyjne 

efektywnego 

wykorzystania 

energii skierowane 

do młodzieży i 

mieszkańców 

Liczba osób biorących 

udział w szkoleniach 

100% uczniów 

klas VI szkół 

podstawowych, 

200 mieszkańców 

dorosłych 

Na podstawie 

ankiet i list 

obecności 
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11. EWALUACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA 

GMINY KOPRZYWNICA 

 

 W wyniku realizacji działań zapisanych w niniejszym Planie, pracownik posiadający  

w zakresie swoich obowiązków monitorowanie efektów wykonanych inwestycji i działań  

na podstawie wykonanej inwentaryzacji zużycia energii i emisji powinien wprowadzać 

uaktualniające zapisy do niniejszego Planu. 

12. ZGODNOŚĆ PLANU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI 

 

Dokument „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Koprzywnica” jest spójny  

z następującymi dokumentami: 

 

1. Strategia Rozwoju Gminy Koprzywnica  

Wizja – „Koprzywnica – to Miasto i Gmina atrakcyjna turystycznie, czysta ekologicznie, 

zasobna ekonomicznie dzięki: zmodernizowanej infrastrukturze technicznej, 

wyspecjalizowanemu rolnictwu i turystyce a także wykształconym mieszkańcom oraz ich 

przedsiębiorczości. Gmina przyjazna mieszkańcom, inwestorom i gościom 

Zaproponowane działania w niniejszym dokumencie ujęte zostały w celach strategicznych 

wyznaczonych w Strategii Rozwoju Gminy Koprzywnica 2007-2013.  

Cel Strategiczny I – Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej. 

W celu operacyjnym 1. Inwestycje w infrastrukturę techniczną wyznaczono następujące 

zadania: 

1) modernizacja oświetlenia ulicznego, 

2) gazyfikacja wsi. 

Natomiast w celu operacyjnym 2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną wyznaczono m.in. 

następujące zadania: 

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkole, Urząd Miasta  

i Gminy, świetlice wiejskie, budynki OSP). 

W celu strategicznym II -Wsparcie lokalnej gospodarki zapisano rozwój turystyki poprzez 

następujące zadania: 
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1) Przygotowanie i oznaczenie szlaków turystycznych, rowerowych i pieszych oraz  

tworzenie warunków dla turystyki aktywnej,  

2) Poprawa stanu obiektów stanowiących atrakcje turystyczne gminy,  

3) Remont i rozbudowa Kościelnego Zespołu Klasztornego wraz z zagospodarowaniem 

terenu i budową ścieżki rowerowej do jeziora w miejscowości Piaseczno,  

4) Zagospodarowanie placu pod wezwaniem Jana Pawła II. 

 

Natomiast Cel strategiczny IV zakłada zwiększenia absorpcji środków finansowych UE oraz 

innych grantów poprzez realizację Celu operacyjnego: 1. Stworzenie warunków 

zwiększających absorpcję grantów unijnych oraz innych środków dotacyjnych.  

W celu operacyjnym 2 Efektywne zarządzanie realizowanymi projektami zapisano zadanie: 

Przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych w zakresie zarządzania projektami w celu 

pozyskania środków finansowych. 

 

2. Strategia Rozwoju Powiatu Sandomierskiego na lata 2014–2020 

W dokumencie określono, że Misją Strategii jest wspieranie opartego na innowacji 

zrównoważonego rozwoju największych szans: nowoczesnego rolnictwa, turystyki, 

przedsiębiorczości i kapitału społecznego przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. 

Określone zostały Cele operacyjne.  

Jako Cel operacyjny 1. 3. określono: Zachowanie walorów naturalnych i poprawa stanu 

środowiska naturalnego.  

Realizacja powyższego celu powinna obejmować m. in.: 

1. Promocję i wspieranie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii, 

2. Szeroką edukację ekologiczną różnych grup i środowisk społecznych,  

3. Popularyzowanie ekologicznych metod gospodarowania,  

4. Racjonalne użytkowanie i wykorzystanie obszarów leśnych, 

5. Wspieranie działań umożliwiających redukcję obciążeń środowiskowych. 

 

3. Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Świętokrzyskim na lata  

2006 – 2014 

Dokument „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe” wpisuje się również w Strategię Rozwoju Turystyki w Województwie 

Świętokrzyskim na lata 2006 - 2014 zakładającą rozwój sektora turystyki oraz obszarów z nią 
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związanych. Turystyka jest specyficznym działem gospodarki, który rozwija się w konkretnej 

przestrzeni, dlatego każde inne działanie w tej przestrzeni ma wpływ na rozwój tego działu. 

Turystyka nie może rozwijać się w oderwaniu od środowiska naturalnego oraz jego ochrony, 

a także bez inwestycji w otoczenie turystyki, którym jest infrastruktura techniczna  

i społeczna. 
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