
UCHWAŁA NR XIX/148/19
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE

z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej stanowiącego załącznik do uchwały nr 
XXIV/176/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Olesno”.

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 6 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska w Oleśnie uchwala:

§ 1. Przyjmuje się aktualizację „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olesno” stanowiącego załącznik 
do uchwały Nr XXIV/176/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olesno”, który otrzymuje treść zawartą w  załączniku do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Oleśnie

Henryk Kucharczyk
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1. Streszczenie 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olesno ma na celu określenie działań i uwarunkowań, 

służących redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza ze szczególnym uwzględnieniem emisji pyłów i CO2. 

Potrzeba jego przygotowania wynika ze świadomości władz Gminy co do znaczenia aktywności w tym 

obszarze.  

W ramach prac nad niniejszym opracowaniem wykonano inwentaryzację  źródeł niskiej emisji. 

Źródłami danych były: dane statystyczne, ogólnodostępne dokumenty i opracowania, wykazy, ankiety 

oraz informacje pozyskane od mieszkańców, przedsiębiorców, obiektów użyteczności publicznej, 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, spółek dystrybucyjnych i innych. 

Bazowa inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń służy ustaleniu jej poziomu referencyjnego 

(wyjściowego) dla dalszych analiz i działań. Emisja CO2 odnosi się do masy CO2, pyłu PM10, PM2,5 oraz 

benzo(a)pirenu powstającego w wyniku spalania paliw dla wytworzenia energii potrzebnej odbiorcom.  

Dane zawarte w Planie są oparte o wyniki inwentaryzacji terenowej przeliczone metodą wskaźnikową 

dającą obraz wartościowy całego badanego obszaru.   

Integralną część opracowania stanowi opis sytuacji ogólnej, oraz harmonogram rzeczowo finansowy  

i założenia formalne PGN. 

Cel główny Gmina Olesno zamierza osiągnąć poprzez realizację celów szczegółowych. A są to: 

 ograniczenie zużycie energii końcowej o  2 950,88 MWh/rok, czyli o 3,51 % w stosunku do 

roku bazowego; 

 redukcja emisji CO2 o 1 084,97 Mg/rok, czyli o 3,78% w stosunku do roku bazowego; 

 wzrost produkcji energii z OZE o 46,45 MWh/rok, wzrost wykorzystania energii z OZE 0 0,58%, 

oraz wzrost udziału energii z OZE w całkowitym zużyciu energii o 0,09% w stosunku do roku 

bazowego; 

 dotrzymanie standardów jakości powietrza zgodnie z postanowieniami POP dla strefy 

opolskiej, tj.: 

o redukcja emisji pyłów PM10 o 42,68 Mg/rok, czyli o 60%1 

o redukcja emisji pyłów PM2,5 o 42,26 Mg/rok, czyli o 60% 

                                                           
1
 Zgodnie z założeniami Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie 

poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem 
działań krótkoterminowych 
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o redukcja emisji benzo(a)pirenu o 0,02422 Mg/rok, czyli o 59%. 

Gmina Olesno od wielu lat prowadzi działania mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 

powietrza poprzez efektywne i racjonalne wykorzystanie energii. Większość z tych działań to zadania 

inwestycyjne polegające na: termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, instalacji 

kolektorów słonecznych, wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Aby ocenić efekt 

realizacji powyższych działań jako rok bazowy przyjęto rok 2014 (wybór roku bazowego wynika z faktu 

możliwości pozyskania wiarygodnych danych dotyczących zużycia energii we wszystkich sektorach). 

Rokiem docelowym, dla którego zostały opracowane prognozy zarówno w scenariuszu nie 

zakładającym działań niskoemisyjnych jak i scenariuszu niskoemisyjnym jest rok 2020. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dotyczy całego obszaru geograficznego Gminy Olesno. 

2. Cele strategiczne i szczegółowe 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olesno ma przyczynić się do osiągnięcia celów Unii 

Europejskiej określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: 

 redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

 zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

 redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności 

energetycznej, 

 a także do dotrzymania standardów jakości powietrza zgodnie z postanowieniami POP dla 

strefy opolskiej. 

Cel główny Planu: 

 ograniczenie zużycie energii końcowej o  2 950,88 MWh/rok, czyli o 3,51% w stosunku do roku 

bazowego; 

 redukcja emisji CO2 o 1 084,97 Mg/rok, czyli o 3,78% w stosunku do roku bazowego; 

 wzrost produkcji energii z OZE o 46,45 MWh/rok, wzrost wykorzystania energii z OZE 0 0,58%, 

oraz wzrost udziału energii z OZE w całkowitym zużyciu energii o 0,09% w stosunku do roku 

bazowego; 

 dotrzymanie standardów jakości powietrza zgodnie z postanowieniami POP dla strefy 

opolskiej, tj.: 
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o redukcja emisji pyłów PM10 o 42,68 Mg/rok, czyli o 60%2 

o redukcja emisji pyłów PM2,5 o 42,26 Mg/rok, czyli o 60% 

o redukcja emisji benzo(a)pirenu o 0,02422 Mg/rok, czyli o 59%. 

Cel główny Gmina Olesno zamierza osiągnąć poprzez realizację celów szczegółowych. A są to: 

ograniczenie zużycia energii o 1 489,29 MWh/rok, redukcję emisji CO2 o 443,65  Mg/rok oraz wzrost 

produkcji energii z OZE o 6,45 MWh/rok, poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej, a w szczególności: 

o termomodernizację budynku Przedszkola Nr 4 w Oleśnie przy ul. Krasickiego 3 

o termomodernizację budynku Domu Harcerza w Oleśnie przy ul. Krasickiego 22 

o termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących  

w Oleśnie 

o termomodernizację wraz z przebudową budynku  Szkoły Podstawowej w Borkach 

Wielkich,   

o termomodernizację Publicznej  Szkoły Podstawowej nr 1 w Oleśnie 

o Termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. księżnej Jadwigi Śląskiej 

o wdrażanie systemu zielonych zamówień publicznych 

o termomodernizację budynku internatu Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Oleśnie 

o kontynuacja działań polegających na  zachętach do wymiany systemów grzewczych do 

uzyskania wymaganego w POP efektu ekologicznego. 

 ograniczenia zużycia energii elektrycznej o 279,67 MWh/rok oraz redukcję emisji CO2 o 

227,09 Mg/rok w sektorze oświetlenia ulicznego, poprzez  

o modernizację punktów świetlnych. 

 ograniczenie zużycia energii o 398,55 MWh/rok oraz redukcję emisji CO2 o 99,71 Mg/rok  

w sektorze transportu, poprzez poprawę mobilności miejskiej oraz modernizację ścieżek 

rowerowych, a w szczególności: 
                                                           
2
 Zgodnie z założeniami Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie 

poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem 
działań krótkoterminowych 
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o remont ulicy Wygodzkiej wraz z budową ścieżki rowerowej; 

o budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Olesno. 

 ograniczenie zużycia energii o 783,37 MWh/rok, redukcję emisji CO2 o 314,52 Mg/rok oraz 

wzrost produkcji energii z OZE o 40,00 MWh/rok w sektorze gospodarstw domowych, 

poprzez: 

o poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych. 
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o zwiększenie świadomości wpływu niskiej emisji w grupach: mieszkańców, 

przedsiębiorców oraz  liderów społecznych 

3. Opis stanu obecnego 

3.1. Dokumenty i strategie Gminy Olesno 

3.1.1. Wymiar krajowy 

Programy zajmujące się tematyką niskiej emisji, a w tym poprawy jakości powietrza są regulowane 
poprzez szereg przepisów prawnych. Określają one zakres, odpowiedzialność za realizację oraz sposób 
uchwalania projektów. W polskim ustawodawstwie zarządzanie projektami dotyczącymi powietrza 
odbywa się w oparciu o następujące przepisy prawne:  

1. Ustawy: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z 
późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081); 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. 
zm.); 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej  
(Dz. U. poz. 831 oraz z 2018 r. poz. 650); 

 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 
2018 r., poz. 966); 

 Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu ener-
gii przez produkty wykorzystujące energię (Dz. U. z 2016 r., poz. 1790); 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. 
zm.); 

 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z 
późn. zm.). 

2. Rozporządzenia: 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów nie-
których substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów 
ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1028); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których 
dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 914); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu i sposobu 
przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2018 r., poz. 
1120); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oce-
ny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2018 r., poz. 1119). 
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3. Dyrektywy: 

 Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie 
jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE) (Dz. Urz. UE L. 152 z 11.06.2008, 
str. 1); 

 Dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w 
sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 
w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 z 26.01.2005, str. 3, z późn. zm.). 

4. Inne dokumenty: 

 Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących i progra-
mów ochrony powietrza, Krajowe Centrum Inwentaryzacji Emisji w Instytucie Ochrony Śro-
dowiska, ATMOTERM S.A., Warszawa 2003; 

 Aktualizacja zasad sporządzania naprawczych programów ochrony powietrza w strefach, 
Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2008; 

 Wskazówki metodyczne dotyczące modelowania matematycznego w systemie zarządzania 
jakością powietrza, Ministerstwo Środowiska i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 
Warszawa 2003; 

 Wytyczne Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dotyczące 
sposobów obliczania emisji pochodzących z procesu energetycznego spalania paliw w róż-
nych typach urządzeń (materiały informacyjno-instruktażowe pt. „Wskaźniki emisji sub-
stancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spa-
lania paliw”, 1996); 

 Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP – „How to develop a Sustainable Energy 
Action Plan – Guidebook”); 

 Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej, Załącznik nr 9 
do Regulaminu Konkursu  
nr 2/POIiŚ/ 9.3/2013; 

 Lista sprawdzająca Beneficjenta zawartości Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) pod ką-
tem zgodności z wymaganiami konkursu 2/POIiŚ/9.3/2013. 

 

3.1.2. Wymiar regionalny 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

W ramach III osi priorytetowej RPO dla województwa opolskiego na lata 2014-2020 zostały 

wyznaczone cele i priorytety związane z Gospodarką Niskoemisyjną. 

Priorytet inwestycyjny: promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w 

szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności 

miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.  

Cel szczegółowy: lepsza jakość powietrza poprzez wsparcie transportu publicznego.  

Główne typy przedsięwzięć:  
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 budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczania ruchu 

drogowego w centrach miast;  

 zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego (autobusy, busy);  

 wyposażenie taboru autobusowego dla transportu publicznego w systemy redukcji emisji;  

 rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów 

komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie dróg dostępu do bezpiecznych przystanków (m.in. 

zatoki autobusowe, bus pasy);  

 infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację 

pasażerską;  

 infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego;  

 systemy pomiaru i informowania o poziomach zanieczyszczeń jakości powietrza. 

Główne typy beneficjentów  

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;  

 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;  

 przedsiębiorstwa. 

Priorytet inwestycyjny: wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, 

i w sektorze mieszkaniowym.  

Cel szczegółowy: zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym  

i mieszkaniowym. 

Główne typy przedsięwzięć:  

 głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz  

z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne;  

 audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element kompleksowy projektu;  

 wsparcie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz  

z wymianą wyposażenia na energooszczędne, poprzez instrumenty finansowe. 
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Główne typy beneficjentów  

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia; 

 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;  

 jednostki sektora finansów publicznych;  

 jednostki naukowe;  

 szkoły wyższe;  

 przedsiębiorstwa;  

 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;  

 organizacje pozarządowe;  

 podmiot wdrażający instrument finansowy. 

Priorytet inwestycyjny: promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł 

energii w przedsiębiorstwach. 

Cel szczegółowy: zwiększona efektywność energetyczna MSP. 

Główne typy przedsięwzięć:  

 zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii 

produkcji i użytkowania energii,  

 zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła 

odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią,  

 zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach;  

 głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;  

 instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze 

źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu;  

 audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu;  

 wsparcie zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) 

technologii produkcji i użytkowania energii, poprzez instrumenty finansowe;  
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 wsparcie zastosowania technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii 

ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzania systemów zarządzania 

energią, poprzez instrumenty finansowe;  

 wsparcie zastosowania energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach, poprzez 

instrumenty finansowe;  

 wsparcie głębokiej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach, poprzez 

instrumenty finansowe;  

 wsparcie instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu 

energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu, poprzez instrumenty 

finansowe;  

 wsparcie audytu energetycznego dla MSP jako element kompleksowy projektu, poprzez 

instrumenty finansowe. 

Główne typy beneficjentów:  

 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;  

 podmiot wdrażający instrument finansowy. 

Priorytet inwestycyjny: wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.  

Cel szczegółowy: zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

Główne typy przedsięwzięć:  

 wsparcie rozwoju energetyki w oparciu o źródła odnawialne, poprzez instrumenty finansowe. 

Główne typy beneficjentów:  

 podmiot wdrażający instrument finansowy. 

Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie po-

ziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego ben-

zo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych 

Poniżej na rysunkach przedstawiono wyniki  Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze 

względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2.5 oraz poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych. Gmina Olesno została zaliczona do strefy 

opolskiej. Obszar gminy Olesna znajduje się w najniższych pułapach stężeń niebezpiecznych związków 

w strefie opolskiej. 
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Rysunek 1. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 w strefie opolskiej w roku 
bazowym 2016  

(źródło: opracowanie w na podstawie Programu Ochrony Powietrza dla Strefy Opolskiej (…)) 
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Rysunek 2. Rozkład stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 w strefie opolskiej wyrażone 
jako maksymalne 36-te stężenie dobowe w roku bazowym 2016 (źródło: opracowanie w na podstawie 

Programu Ochrony Powietrza dla Strefy Opolskiej (…)) 
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Rysunek 3. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 w strefie opolskiej w roku 
bazowym 2016 (źródło: opracowanie w na podstawie Programu Ochrony Powietrza dla Strefy Opolskiej 

(…)) 
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Rysunek 4. Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w strefie opolskiej w roku bazowym 
2016 (źródło: opracowanie w na podstawie Programu Ochrony Powietrza dla Strefy Opolskiej (…)) 
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Rysunek 5. Rozkład stężeń średniorocznych benzenu w strefie opolskiej w roku bazowym 2016 
(źródło: opracowanie w na podstawie Programu Ochrony Powietrza dla Strefy Opolskiej (…)) 
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W Programie ochrony powietrza wyznaczono harmonogram działań naprawczych dla jednostek 

samorządowych znajdujących się w strefie opolskiej. Wyznaczone zadania dotyczące redukcji emisji ze 

źródeł indywidualnego ogrzewania lokali powinny polegać przede wszystkim na stworzeniu systemu 

zachęt do likwidacji lub wymiany starych kotłów na paliwo stałe i powinny być realizowane zgodnie z 

priorytetami: 

• podłączenie do sieci ciepłowniczej; 

• wymiana na urządzenia gazowe, elektryczne, olejowe oraz  

• wymiana na kotły spełniające wymogi klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012. 

W ramach realizowanych programów wsparcia, dzięki którym istnieje możliwość otrzymania dotacji 

celowej lub dofinansowania realizacji wymiany urządzeń grzewczych, nie ma możliwości otrzymania 

środków na inny rodzaj ogrzewania niż wskazany w powyższej liście priorytetów. Dofinansowanie 

może być prowadzone na zasadach określonych w podjętych dokumentach lokalnych takich jak: 

Programy Ograniczania Niskiej Emisji czy Programy Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Tabela 1. Zestawienie koniecznej redukcji emisji w wyniku działań naprawczych zaproponowa-
nych w Programie ochrony powietrza do roku 2025  

Gmina objęta 
działaniem 

Konieczna redukcja do osiągnięcia w 2025 roku 
Koszt 

realizacji 
działań 
[tys. zł] 

Ładunek pyłu 
zawieszonego 

PM10 
 [Mg] 

Ładunek pyłu 
zawieszonego 

PM2,5 
 [Mg] 

Ładunek 
B(a)P  
[Mg] 

Ładu-
nek 

benzen 

Ładu-
nek 

NMLZO 

Ładunek 
NOx 

miasto Olesno 9,77 9,62 0,005 0,15 11,56 3,16 2 524,06 

obszar wiejski 
Olesno 

8,72 8,59 0,004 0,13 10,38 2,37 2 254,93 

źródło: opracowanie własne na podstawie Programu Ochrony Powietrza dla strefy opolskiej  
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3.1.3. Wymiar lokalny 

Gmina Olesno wdraża szereg programów i strategii rozwoju, które są spójne tematycznie  

z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. Są to między innymi: 

 Strategia Rozwoju Gminy Olesno na lata 2014-2020, 

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno na lata 2011-2014  

z perspektywą do 2018 roku, 

 Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

miasta i gminy Olesno (opracowano grudzień 2013 r./styczeń 2014 r.), 

 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego; 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olesno 2015. 

Wybrane powiązania na szczeblu lokalnym 

Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy 

Olesno (opracowano grudzień 2013 r./styczeń 2014 r.) 

Założenia wyznaczają również szereg działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie 

gminy Olesno. Przede wszystkim najistotniejszymi z nich są m.in.: 

 Działania termomodernizacyjne, 

 Inwestycje modernizacyjne, 

 Zwiększenie sprawności wytwarzania i sprawności przesyłu, 

 Oszczędne gospodarowanie energią elektryczną. 

Działania termomodernizacyjne dotyczą całej substancji budynków mieszkalnych i użyteczności 

publicznej. Celem jest: 

 obniżenie kosztów ogrzewania, 

 podniesienie standardu budynków, 

 zmniejszenie emisji gazów spalinowych dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na ciepło, 

 całkowita likwidacja niskich emisji. 

W skład działań modernizacyjnych wchodzą: 
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 modernizacja kotłowni i zmiana nośnika energii, 

 montaż alternatywnych źródeł energii kotłów na biomasę, pomp ciepła, kolektorów 

słonecznych do podgrzania ciepłej wody użytkowej, bojlerów na pelety i inne rodzaje biomasy. 

 instalacja i modernizacja urządzeń filtrujących gazy i urządzeń odpylających w systemach 

ciepłowniczych. 

 modernizacja wszystkich budynków użyteczności publicznej podległych gminie. 

W związku ze zwiększeniem sprawności wytwarzania i sprawności przesyłu możliwe są następujące 

działania: 

 w zakresie ciepła - modernizacja dotychczasowych źródeł oraz budowa nowych. 

 w zakresie energii elektrycznej - zmniejszenie strat przesyłowych, instalacja bardziej 

sprawnych urządzeń odbiorczych, likwidacja lub co najmniej zmniejszenie patologii 

nielegalnych poborów energii. 

 w zakresie gazu –rozbudowa i modernizacja dotychczasowej sieci. 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olesno 2015 

Cele strategiczne mają na celu utrzymanie stanu osiągniętego w wyniku dotychczasowego rozwoju, 

zatrzymanie regresu i poprawę funkcjonowania istniejących struktur oraz tworzenie warunków do 

rozwoju i otwarcia na przyszłość. 

Cele ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dotyczą głównie modernizacji i restrukturyzacji 

dotychczasowych systemów infrastruktury i komunikacji, zwiększenie ich dyspozycyjności i wydolności. 

Ponadto zaleca się modernizację istniejącej zabudowy mieszkaniowej z wymogiem zachowania 

obowiązujących normatywów przestrzennych i budowlanych. Zgodnie z rozpoczętym trendem zakłada 

się konsekwentne dążenie do coraz większego wykorzystania gazu na potrzeby grzewcze w mieście. 

Pozwoli to na likwidację nie tylko drobnych tradycyjnych źródeł ciepła u odbiorców indywidualnych, 

ale również części kotłowni lokalnych w obiektach użyteczności publicznej. 

Odnawialne źródła energii: 

• zakłada się rozwój urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych, takich jak energia 

słońca (np. elektrownie fotowoltaiczne), energia geotermalna, energia z biomasy (np. biogazownie), 

biogazu i biopaliw; 

• na terenach zabudowanych dopuszcza się lokalizację urządzeń. 
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Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olesno 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olesno określają możliwości wykorzystania 

OZE (głownie biomasy) z wykluczeniem energetyki wiatrowej.  

Powyższe dokumenty obowiązujące na szczeblu lokalnym mają na celu poprawę jakości powietrza 

poprzez ograniczenie emisji z procesów spalania paliw do celów grzewczych oraz emisji pochodzącej z 

transportu, ograniczenie niskiej emisji, zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Przede wszystkim 

istotne jest spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez sukcesywną redukcję emisji 

zanieczyszczeń do powietrza. Ponadto promowanie wykorzystania alternatywnych źródeł energii to 

kolejne zadanie obejmujące programy. Ważnym celem jest również ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

związanej z ruchem komunikacyjnym. Planowane działania w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Olesno są spójne z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego oraz ze Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olesno i nie wybiegają poza ich 

zakres. 

4. Charakterystyka Gminy Olesno 

4.1. Położenie 

Gmina Olesno położona jest w południowo-zachodniej części Polski, w województwie opolskim. 

Graniczy z gminami: Gorzów Śląski, Radłów, Dobrodzień i Zębowice położonymi w powiecie oleskim, 

gminami Kluczbork i Lasowice Wielkie położonymi w powiecie kluczborskim, gminami Krzepice  

i Przystajń położonymi w powiecie kłobuckim oraz gminą Ciasna położoną w powiecie lublinieckim. 

 

Rysunek 1. Gmina Olesno na tle powiatu oleskiego (www.gminy.pl) 
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Olesno jest gminą miejsko-wiejską. Układ osadniczy gminy tworzy miasto Olesno i 18 wsi sołeckich: 

Bodzanowice, Borki Małe, Borki Wielkie, Boroszów, Broniec, Grodzisko, Kolonia Łomnicka, Kucoby, 

Leśna, Łomnica, Łowoszów, Sowczyce, Stare Olesno, Świercze, Wachów, Wachowice, Wojciechów, 

Wysoka. 

4.2. Układ przestrzenny 

Strukturę przestrzenną gminy charakteryzują przede wszystkim dobre położenie logistyczne  

i komunikacyjne, tereny o niewątpliwie wysokich walorach turystyczno-rekreacyjnych, znaczny udział 

terenów zielonych, w tym bardzo wysoki stopień zalesienia terenu, bogata sieć wód powierzchniowych 

i otwartych zbiorników wodnych oraz niski udział użytków rolnych, przy dominującym znaczeniu 

rolnictwa opartego na średniej jakości glebach oraz dominująca pozycja miasta Olesno na tle 

pozostałych jednostek osadniczych gminy. Układ osadniczy miasta stanowi zabudowa wielorodzinna 

zlokalizowana zasadniczo w centralnej i wschodniej części miasta. Centrum miasta stanowią kwartały 

historycznej zabudowy, którą tworzą niskie, najczęściej dwu i trzykondygnacyjne budynki z cegły  

o spadzistych dachach, uzupełnione mało atrakcyjną pod względem architektonicznym zabudową lat 

80. XX w. Typowym widokiem są lokale usługowe usytuowane w parterach budynków. Południowo-

zachodnia i północno-zachodnia część miasta jest miejscem rozwijającej się jednorodzinnej zabudowy 

mieszkaniowej. 

Własność gruntów 

Przeważająca część gruntów na terenie gminy należy do osób prywatnych. Pozostała część terenu to  

w dużym udziale własność gminy Olesno, Skarbu Państwa (w tym Agencja Nieruchomości Rolnych, 

zarząd Lasów Państwowych i działki drogowe) oraz pozostałe podmioty. Struktura użytkowania 

gruntów gminy Olesno przedstawia się w następujący sposób: 

 powierzchnia ogólna = 24 090 ha 

 użytki rolne = 12011,5 ha, 

 grunty orne (pod zasiewami) = 10179,93 ha, 

 sady = 4,24 ha, 

 łąki = 1339,87 ha, 

 pastwiska = 283,57 ha, 

 lasy = 956,81 ha, 

 pozostałe grunty = 430,21 ha.  
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4.3. Stan powietrza 

Gmina Olesno należy do strefy opolskiej, do której dokonuje się oceny jakości powietrza.  Ocena 

jakości powietrza, uwzględniająca kryteria ustanowione w celu ochrony zdrowia  

i ochrony roślin, obejmująca 12 substancji i dotycząca dwóch stref wchodzących w skład województwa 

opolskiego, wykazała: 

 w klasyfikacji dla kryterium ochrony zdrowia:  

 dla pyłu zawieszonego PM10 – dwóm strefom, składającym się na województwo opolskie, 

przyznano klasę C wymagającą wdrażania naprawczych programów ochrony powietrza POP, z 

uwagi na występowanie na terenie tych stref obszarów, na których odnotowano przekroczenia 

średniodobowej wartości dopuszczalnej z ponadnormatywną częstością, oraz przekroczenia 

średniorocznej wartości dopuszczalnej w strefie opolskiej 

 dla benzo(a)pirenu – dwie strefy województwa zakwalifikowano do klasy C wymagającej 

wdrażania programów ochrony powietrza POP, z uwagi na występowanie na ich terenie 

obszarów, na których odnotowano przekroczenia rocznej wartości docelowej  

 dla pyłu PM2,5 – strefie opolskiej przyznano klasę C, z uwagi na występowanie na jej terenie 

obszarów, na których odnotowano przekroczenia rocznej wartości dopuszczalnej 

powiększonej o margines tolerancji, w wyniku czego konieczne jest wdrażanie naprawczego 

programu POP; natomiast strefę miasto Opole zakwalifikowano do klasy A, gdyż otrzymana 

wartość stężenia średniorocznego nie przekroczyła wartości dopuszczalnej. 

 dla ozonu – strefę opolską zakwalifikowano do klasy C, ze względu na wykazane  

w modelowaniu obszary przekroczeń poziomów stężeń ozonu w północno – wschodniej części 

województwa, w związku z tym wymagane jest objęcie stref naprawczym programem ochrony 

powietrza POP 

 dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, ołowiu, arsenu, kadmu  

i niklu obie strefy województwa zakwalifikowano do klasy A. 

 w klasyfikacji dla kryterium ochrony roślin: 

 dla ozonu – strefę opolską zakwalifikowano do klasy A, gdyż wyniki modelowania stężeń ozonu 

nie wykazały występowanie obszarów przekroczeń poziomu docelowego stężeń tego 

zanieczyszczenia na obszarze strefy. 

 dla dwutlenku siarki i tlenków azotu – strefę opolską zakwalifikowano do klasy A.  
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4.4. Demografia 

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy na rok 2014 wynosiła  

18 077 osób. W ogólnej liczbie mieszkańców było 9 430 kobiet i 8 647 mężczyzn.  

W wieku przedprodukcyjnym na terenie Gminy Olesno zameldowanych było  

2 855 mieszkańców, w tym 1 102 - kobiety oraz 1160 - mężczyźni. W wieku produkcyjnym 

zameldowanych było 11 630 mieszkańców, w tym 5 878 kobiet oraz 6 345 mężczyzn.  

W wieku poprodukcyjnym było 3 592 mieszkańców, z czego kobiet – 2 450, mężczyzn – 1 142. 

Tabela 1. Liczba mieszkańców Gminy Olesno w latach 2012-2014 (źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS) 

Lata 2012 2013 2014 

Liczba mieszkańców 18089 18060 18077 

Gęstość zaludnienia (mieszk./km2) 75 75 75 

 

Obserwując dotychczasowy trend, do 2020 roku prognozuje się spadek liczby mieszkańców. Według 

szacunków w 2020 roku liczba osób zamieszkujących gminę może wynieść 17 459. Poniższy wykres 

przedstawia prognozę zmiany liczby osób do roku 2020. 

 

Rysunek 2. Prognoza liczby mieszkańców Gminy Olesno do roku 2020 (opracowanie własne) 

4.5. Mieszkalnictwo 

Na terenie Gminy Olesno w 2014 roku odnotowano 5 750 mieszkań. Ich całkowita powierzchnia 

wynosiła 512 904 m2. Poniższy wykres przedstawia zmiany ilości mieszkań na terenie Gminy Olesno. 
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Rysunek 3. Zmiany liczby mieszkań na terenie Gminy Olesno w latach 2012 – 2014 (Bank Danych Lokalnych, GUS) 

 

Liczba mieszkań na przestrzeni lat 2012–2014 wzrastała. Obserwując obecny trend wyznaczono 

prognozę liczby mieszkań do roku 2020. Według tej prognozy w 2020 roku na terenie Olesna będzie 5 

877 mieszkań. Poniższy wykres przedstawia prognozę liczby mieszkań. 

 

 

Rysunek 4. Prognozowane zmiany liczby mieszkań na terenie Gminy Olesno w latach 2014-2020 (opracowanie własne) 

Powierzchnia użytkowa wszystkich mieszkań zlokalizowanych na terenie Gminy Olesno w roku 2014 

wyniosła 512904 m2. Na poniższym wykresie przedstawiono powierzchnie użytkową mieszkań w 

Gminie Olesno w latach 2012-2014.  
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Na poniższym wykresie przedstawiono prognozowane zmiany powierzchni użytkowej mieszkań do 

roku 2020. Zgodnie z prognozą wartość ta wyniesie 527 104 m2.  

 

Rysunek 5. Prognoza powierzchni użytkowej mieszkań w Gminie Olesno do roku 2020 (opracowanie własne) 
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4.6. Sytuacja gospodarcza 

Jednym z czynników wpływających na emisję CO2 jest działalność podmiotów gospodarczych na 

terenie Gminy. Łącznie w 2014 roku na terenie Gminy Olesno odnotowano 1 896 aktywnych 

podmiotów gospodarczych.  

 

Rysunek 6. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy Olesno w latach 2012 -2014 (opracowanie 
własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, GUS) 

 

Obserwując obecnie panujące trendy wyznaczono prognozę zmian liczby podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych na terenie Gminy do roku 2020. Według prognozy liczba ta będzie nieznacznie 

wzrastać.  

 

Rysunek 7. Prognozowane zmiany liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy Olesno w latach 2014-
2020 (opracowanie własne) 
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Tabela 2. Liczba podmiotów działających na terenie Gminy Olesno z podziałem na kategorie PKD  
w latach 2013-2014 (opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, GUS) 

Sekcja wg PKD Opis Liczba podmiotów 

2013 

Liczba podmiotów 

2014 

A Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 96 73 

B Górnictwo i wydobywanie 1 1 

C Przetwórstwo przemysłowe 168 175 

D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 

wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych 

4 4 

E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami 

i odpadami oraz działalność związana z 

rekultywacją 

10 13 

F Budownictwo 273 284 

G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle 

438 427 

H Transport i gospodarka magazynowa 68 68 

I Działalność związana z zakwaterowaniem 

i usługami gastronomicznymi 

55 55 

J Informacja i komunikacja 38 36 

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 55 56 

L Działalność związana z obsługą rynku 

nieruchomości 

93 97 

M Działalność profesjonalna, naukowa i 

techniczna 

133 135 
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N Działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność wspierająca 

54 60 

O Administracja publiczna i obrona 

narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne 

27 27 

P Edukacja 76 79 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 120 126 

R Działalność związana z kulturą, rozrywką i 

rekreacją 

36 38 

S i T Pozostała działalność usługowa i 

gospodarstwa domowe zatrudniające 

pracowników; gospodarstwa domowe 

produkujące wyroby i świadczące usługi 

na własne potrzeby 

135 142 

RAZEM 1880 1896 

 

4.7. Układ komunikacyjny 

Gmina Olesno wyposażona jest w gęstą sieć drogową, która pozwala na dobrą obsługę komunikacyjną 

wszystkich sfer życia gospodarczego, jak również ludności tu zamieszkującej. 

Klasyfikacja dróg w gm. Olesno przedstawia się następująco: 

 Drogi Krajowe - droga nr 11. 

 Drogi wojewódzkie - droga 487 (Byczyna - Gorzów Śl. - Olesno), droga 494 (Bierdzany - Olesno 

- Częstochowa), droga 901 (Olesno - Dobrodzień - Gliwice). 

 Drogi powiatowe - ok. 14 wyszczególnionych dróg powiatowych przebiegających przez obszar 

zarówno miasta jak i tereny wiejskie o łącznej dł. ok. 90 km. 

Komunikacja zbiorowa w Gminie oparta jest na funkcji przewozowej PKS. Pomimo dużego obszaru 

Gminy obsługa nie jest wystarczająca z uwagi na niską częstotliwość kursów. W Oleśnie znajduje się 

dworzec komunikacji zbiorowej, a w sołectwach przystanki autobusowe. 
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Przez teren Gminy przebiega linia kolejowa: 

 Nr 143 Kalety - Wrocław Mikołajów, I-rzędna, dwutorowa, zelektryfikowana. Łączy miasta 

północnej części województwa (Olesno, Kluczbork, Wołczyn, Namysłów) z Wrocławiem  

i Katowicami, a poprzez węzeł w Kluczborku z Poznaniem. Stacja kolejowa znajduje się  

w Oleśnie, natomiast przystanki kolejowe w Sowczycach i Starym Oleśnie. Linia ta nie jest 

ujmowana w programach rozwojowych. 

Zaplecze motoryzacji oparte jest na prywatnych zakładach naprawczych. Zaopatrzenie w paliwo 

zapewniają stacje paliw, w rym również dawniej „zakładowe", udostępnione do powszechnego 

użytkowania. 

4.7.1 Tabor gminny 

Gmina Olesno posiada tabor gminny w postaci samochodów pożarniczych OSP. Jest to 21 pojazdów, 

które wykorzystywane są sporadycznie. W posiadaniu Gminy Olesno jest także jeden pojazd należący 

do straży miejskiej. Pojazdy te pokonują niewielkie dystanse, zatem zużycie paliw transportowych jest 

niewielkie. W związku z powyższym w inwentaryzacji gazów cieplarnianych nie wzięto pod uwagę 

emisji CO2 z taboru gminnego.  

Lp. OSP Marka, typ Rodzaj paliwa 

1. Bodzanowice STAR 244 ON 

2. Bodzanowice JELCZ 004 ON 

3. Borki Małe MERCEDES BENZ ATEGO ON 

4. Borki Małe Magirus-Deutz ON 

5. Borki Wielkie STAR 200 ON 

6. Borki Wielkie MERCEDES BENZ ATEGO ON 

7. Broniec Iveco Magirus 120-19AW ON 

8. Kolonia Łomnicka Mercedes-Benz L608D ON 

9. Leśna ŻUK A07B E-95 

10. Łomnica STEYR 790 ON 

11. Łowoszów Mercedes Benz L608D ON 

12. Sowczyce Daimler-Benz ON 

13. Wachów STEYR 590 ON 

14. Wysoka STAR 266 ON 

15. Wysoka MAN TGM ON 

16. Boroszów Magirus Deutz ON 

17. Wachowice NYSA 522 E-95 

18. Kucoby ŻUK A-156B E-95 

19. Stare Olesno Żuk 156 B E-95 
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20. Borki Wielkie Thule T1 x 

21. Borki Wielkie Fiat Ducato ON 

 

4.8. Gospodarka odpadami 

Na terenie Gminy Olesno znajduje się zastępcze składowisko odpadów komunalnych w Świerczu, które 

może funkcjonować jako instalacja zastępcza MBP jedynie do czasu ukończenia rozbudowy instalacji w 

Gotartowie. Ponadto instalacja może przyjmować odpady komunalne zmieszane jedynie w przypadku 

awarii lub braku mocy przerobowych instalacji w Gotartowie. Planuje się zamknięcie zastępczego 

składowiska w Świerczu w 2017 roku. Odpady komunalne z terenu Gminy Olesno trafiają do 

Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Gotartowie. 

W związku z powyższym Gmina Olesno nie planuje działań w zakresie redukcji emisji CH4 ze 

składowiska odpadów. 

Na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów z podziałem na bioodpady, papier, 

tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne i kolorowe, metal oraz odpady zmieszane. Zbiórka odbywa się 

systemem „u źródła”, tj. odpady zbierane są od mieszkańców przez specjalistyczne firmy zajmujące się 

recyklingiem.  

Na terenie Gminy działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie przyjmowane są 

następujące odpady: 

 odpady niebezpieczne (w tym: zużyte baterie, żarówki, świetlówki, przeterminowane 

lekarstwa, zużyte akumulatory, oleje, smary, opony, opakowania po środkach i substancjach 

niebezpiecznych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

 odpady wielkogabarytowe (sofy, szafy, krzesła, stoły, dywany, wózki dziecięce materace, 

pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów itd); 

 odpady budowlano - remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych 

wykonywanych we własnym zakresie, w ilości do 400 kg; 

 odpady zielone z ogrodów; 

 papier i tektura; 

 odpady opakowaniowe ze szkła; 

 tworzywa sztuczne i metale; 
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 odpady problemowe typu: deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, 

umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety. 

Na terenie gminy podmioty uprawnione do wywozu nieczystości ciekłych to: 

 Spółdzielcze Zrzeszenie Kółek Rolniczych; 

 Zakład Usługowy Andrzej Kuzior; 

 Krzysztof Gawlita. Usługi Transportowo – Handlowe; 

 TOI TOI Polska Sp. z o.o.; 

 Usługi Transportowe Janusz Kuzior; 

 Usługi Komunalne "Sobek" Andrzej Sobek. 

4.9. Infrastruktura energetyczna 

4.9.1. Energia elektryczna 

Dostawcą energii elektrycznej na terenie Olesna jest Tauron Dystrybucja S.A. TAURON Dystrybucja S.A. 

posiada koncesję na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej nr PEE/19/2698/U/1/98/JK  

z późniejszymi zmianami, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 16 listopada 1998 

r., ważną do 31 grudnia 2025 r. Ponadto, zgodnie z decyzją Prezesa URE nr DPE-4711-

10(4)2698/2011/KL z dnia 02.09.2011 r., TAURON Dystrybucja S.A. został wyznaczony na Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego do dnia 31 grudnia 2025 roku na obszarze obejmującym województwa: 

małopolskie, śląskie, dolnośląskie, opolskie, oraz częściowo: świętokrzyskie, podkarpackie, łódzkie, 

wielkopolskie oraz lubuskie. 

Układ sieci najwyższych napięć 

Głównym Punktem Zasilania (GPZ) odbiorców z terenu miasta i gminy Olesno jest stacja 

elektroenergetyczna 110/15 kV Olesno włączona dwustronnie do sieci 110 kV liniami Sowczyce – 

Olesno oraz Kluczbork – Olesno. SE 110/15 kV Olesno wyposażona jest w dwa transformatory o mocy 

16 MVA i 10 MVA. Oprócz odbiorców z ww. terenu zasila ona także w niewielkim stopniu odbiorców z 

miejscowości położonych na terenie sąsiednich gmin Radłów i Dobrodzień. Drugim GPZ-tem 

zlokalizowanym na terenie gminy Olesno jest stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Sowczyce 

włączona dwustronnie do sieci 110 kV liniami Olesno – Sowczyce i Sowczyce – Dobrodzień. SE 110/15 

kV Sowczyce wyposażona jest w dwa transformatory o mocy 6,3 MVA i 10 MVA. Obecnie stacja ta 

zasila wyłącznie rozdzielnię trakcyjną 15 kV stanowiącą własność PKP Energetyka Sp. z o.o. 
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Charakterystyka sieci średniego i niskiego napięcia 

Na terenie miasta i gminy Olesno zlokalizowanych jest 140 stacji transformatorowych 15/0,4 kV, z 

pośród których 118 jest własnością TAURON Dystrybucja S.A., 15 stanowi własność odbiorców, 

natomiast w 7 stacjach transformatorowych 15/0,4 kV TAURON Dystrybucja S.A. jest właścicielem 

wyłącznie rozdzielni 15 kV. 

4.9.2. Paliwa gazowe 

W rozpatrywanym rejonie jedynie miasto Olesno podłączone jest do systemu gazu przewodowego. 

Odbiorcy z wsi Gminy częściowo korzystają z usług gazyfikacji bezprzewodowej - dostawy gazu 

płynnego w butlach. W granicach miasta Olesna pracują dwie stacje redukcyjno-pomiarowe: 

 Stacja I° zlokalizowana przy ul. Grotgera o przep ustowości 4000 nm3/h . 

 Stacja II° zlokalizowana na osiedlu Walce o przep ustowości 4000 nm3/h. 

Stacje te włączone są w układ gazociągów wysokiego ciśnienia relacji Odolanów - Szopienice. Dwa 

gazociągi w/w relacji ϕ 500 o ciśnieniu Di 6,3 MPa posiadają łączną długość w granicach gminy ok. 20 

km. Gaz do odbiorców doprowadzany jest częściowo pod niskim ciśnieniem (odbiorcy włączeni do 

stacji przy ul. Grotgera) oraz pod średnim ciśnieniem (odbiorcy ze stacji pracującej na osiedlu Walce). 

Gazociągi średniego i niskiego ciśnienia wykonano jako podziemne prowadzone głównie w chodnikach 

i ulicach. 

Dostawcą Gazu jest PGNiG PSG Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu. PGNiG PSG sp. z o.o. Oddział w Zabrzu 

posiada koncesję na dystrybucję paliw gazowych udzieloną decyzją z dnia 30 kwietnia 2001r.  

o numerze PPG/59/2822/W/1/2/2001/MS. 

Rodzaj i parametry doprowadzanego gazu 

 ciepło spalania - nie mniejsze niż 34,0 MJ/m3, 

 Nominalna wartość ciepła spalania określona jest w Taryfie dla Paliw Gazowych, 

 wartość opałowa - nie mniejsza niż 31,0 MJ/ m3. 

Oznaczenie: Gaz ziemny PN-C-04753-E. 
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Charakterystyka sieci gazowych 

Na terenie Gminy Olesno PGNiG PSG Sp. z o.o. posiada sieć gazową: 

 średniego i niskiego ciśnienia. 

Długość czynnej sieci ogółem na terenie Gminy Olesno wynosi 80 362 m. 

4.9.3. Zużycie ciepła 

Część zabudowy mieszkalno–usługowej Olesna jest podłączona do centralnej sieci ciepłowniczej. 

Dostawcą ciepła sieciowego jest Energetyka Cieplna Opolszczyzny Spółka Akcyjna. Energia cieplna jest 

dostarczana głównie do terenów zabudowy o wysokiej intensywności, położonej  

w centrum miasta i na terenie osiedli mieszkaniowych. Jej źródłem jest system kotłowni. Są to obiekty 

wbudowane lub wolnostojące, wytwarzające ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania  

i przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Część potrzeb Gminy jest pokrywana z wykorzystaniem indywidualnych rozwiązań grzewczych. 

Szczególnie dotyczy to budynków zlokalizowanych poza terenem centrum i osiedli mieszkaniowych 

(jednorodzinnych) oraz terenów wiejskich. Ciepło jest w tych przypadkach wytwarzane  

w indywidualnych kotłowniach, spalających przede wszystkim paliwa stałe: węgiel, koks i drewno. Te 

same paliwa wykorzystywane są w piecach kaflowych oraz w piecach innej konstrukcji.  

W nowobudowanych domach jednorodzinnych instaluje się także kotłownie spalające gaz płynny i olej 

opałowy. Do ogrzewania niewielkich powierzchni wykorzystywana jest także energia elektryczna. 

Jednym z ważniejszych elementów w planowaniu energetycznym jest określenie wielkości 

zapotrzebowania na ciepło w danym regionie. Większość analiz i publikacji na temat zużycia ciepła 

dotyczy dużych aglomeracji miejskich, w których istnieją systemy ciepłownicze składające się ze 

scentralizowanych źródeł ciepła i sieci cieplnych obejmujących cały teren miasta. Należy jednak mieć 

na uwadze to, że prawie 40% ludności kraju mieszka na terenach małym stopniu zurbanizowania, na 

których nie jest możliwe zasilanie w ciepło budynków z systemów scentralizowanych. Odbiorcy na tych 

terenach mają znaczący udział w krajowym rynku ciepła. Ocena wielkości zapotrzebowania na ciepło 

takich obszarów jest zadaniem znacznie trudniejszym niż w odniesieniu do odbiorców miejskich (tylko  

z scentralizowanym systemem grzewczym). Na tych terenach udział obiektów wyposażonych  

w indywidualne źródła ciepła jest duży, a władze nie dysponują danymi na temat wielkości i struktury 

zużycia energii cieplnej.  
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Podstawowe dane techniczne źródeł 

Kotłownia systemowa K-377 w Olesno 

Nazwa kotłowni: Kotłownia systemowa K-377 w Oleśnie 

Moc cieplna zainstalowana: 5,08 MW 

Kotły: 

 Kocioł wodny, rusztowy KR-60 

o moc zainstalowana: 1,36 MW; 

o paliwo: miał węgla kamiennego; 

o sprawność ok. 80%; 

 Kocioł wodny, rusztowy KR-80 

o moc zainstalowana: 1,86 MW; 

o paliwo: miał węgla kamiennego; 

o sprawność ok. 80%; 

 Kocioł wodny, rusztowy KR-80 

o moc zainstalowana: 1,86 MW; 

o paliwo: miał węgla kamiennego; 

o sprawność ok. 80%; 

Kotłownia K-383 w Oleśnie 

 Kotłownia K-383, ul. Klonowa 1 – kocioł gazowy o mocy zainstalowanej 0,6 MW oraz 

 układ kogeneracyjny ( silnik spalinowy zasilany gazem ziemnym ) o mocy elektrycznej 

 0,252 MWe oraz mocy cieplnej 0,320 MWt. 

Kotłownie Lokalne na terenie Olesna: 

 Kotłownia K-371, ul. Dworcowa 13 – dwa kotły węglowe o mocy zainstalowanej 2x0,2 MW, 

 Kotłownia K-372, ul. Lompy 5 – dwa kotły węglowe o mocy zainstalowanej 2 x 0,1 MW, 

 Kotłownia K-373, ul. Kościuszki 34 – trzy kotły węglowe o mocy zainstalowanej 0,3 MW + 2 x 

0,2 MW, 

 Kotłownia K-374, ul. Pieloka 21 – kocioł węglowy o mocy zainstalowanej 0,3 MW, 
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 Kotłownia K-375, ul. Pieloka 13 – kocioł węglowy o mocy zainstalowanej 0,2 MW, 

 Kotłownia K-376, ul. Prusa 10 – dwa kotły węglowe o mocy zainstalowanej 2 x 0,075 MW, 

 Kotłownia K-378, ul. Rynek 15 – dwa kotły węglowe o mocy zainstalowanej 2 x 0,45 MW, 

 Kotłownia K-382, ul. Konopnickiej 10 – kocioł węglowy o mocy zainstalowanej 0,1 MW. 

4.10. Potencjał OZE 

Na terenie gminie Olesno zakłada się rozwój urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych, 

takich jak energia słońca (np. elektrownie fotowoltaiczne), energia geotermalna, energia z biomasy 

(np. biogazownie), biogazu i biopaliw. Wskazuje się na wysoki potencjał wykorzystywania energii 

biomasy. Na terenach zabudowanych dopuszcza się lokalizację urządzeń wykorzystujących energię 

odnawialną na użytek własny, takie jak kotłownie na biomasę, kolektory słoneczne na dachach 

budynków i inne. 

4.10.1. Biomasa 

Na terenie województwa opolskiego wykorzystuje się głównie biomasę w postaci drewna 

odpadowego, słomy oraz celowych plantacji roślin energetycznych. W regionie uprawy energetyczne 

zajmują ok 3% powierzchni zasiewów. Na terenie powiatu oleskiego powierzchnia upraw 

energetycznych wynosi 302, 06 [ha], liczba gospodarstw domowych z dopłatami wynosiła 26. W 

poniższej tabeli zostały zestawione powiaty województwa opolskiego, wraz z produkcją energii z 

biomasy. 

Tabela 3.Oszacowanie produkcji energii z biomasy. Źródło: Plan rozwoju OZE województwo opolskie. 

Powiat Produkcja energii [GWh/rok] 

Brzeski 15,28 

Głubczycki 0,90 

Krapkowicki 7,90 

Kędzierzyński 2,19 

Kluczborski 6,85 

Namysłowski 4,66 

Nyski 23,85 
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Oleski 45,63 

Opolski 265 

Prudnicki 1,58 

Strzelecki 6,44 

Opole 0,00 

Razem 380,88 

Zgodnie z powyższą tabelą powiat Oleski, produkuje 45,63 GWh/rok, co stanowi 11,98 % produkcji dla 

województwa opolskiego. Na terenie gminy Dobrodzień, Kluczbork oraz Olesno, występują liczne 

zakłady stolarskie, które praktycznie w 100% odpady z produkcji drewna wykorzystują na potrzeby 

własne- głównie do suszenia drewna, produkcji ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania. 

Na terenie Opolszczyzny istnieje kilka zakładów wykorzystujących w procesie technologicznym odpady 

zawierające frakcje  biomasy. W powiecie oleskim przedsiębiorstwo z branży ceramiki budowlanej  

w procesie technologicznym wykorzystują biomasę( odpad papierniczy) stosowany jako składnik 

poryzujący oraz nośnik energii cieplnej. 

Tabela 4. Instalacje wykorzystujące paliwo z odpadów. Źródło: Raport Energia Odnawialna na Opolszczyźnie 

Powiat Rodzaj działalności Paliwo Oszacowana produkcja 

energii [GWh/rok] 

Opolski cementownia Paliwo alternatywne 410 

Oleski Ceramika budowlana Odpady papiernicze 25 

Razem 435 

 

4.10.2. Energia słoneczna i pompy ciepła 

Energia słoneczna może być wykorzystywana w trzech zasadniczych obszarach: do bezpośredniego 

ogrzewania wody lub innej cieczy z wykorzystaniem kolektorów słonecznych, będących elementem 
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aktywnych systemów słonecznych, do przetwarzania jej na energię elektryczną przy wykorzystaniu 

ogniw fotowoltaicznych lub elementach obudowy budynku tzw. architekturze słonecznej, tworzących 

tzw. Bierne (pasywne) systemy słoneczne. 

Powietrze, woda oraz grunt również akumulują energię słoneczną w postaci ciepła. Dzięki pompom 

ciepła energia ta, normalnie bezużyteczna, może być wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń ora 

ciepłej wody użytkowej. Pompy ciepła są to urządzenia, które wykorzystują ciepło otoczenia budynku 

do jego ogrzewania. Lokalizacja pomp ciepła małej mocy praktycznie nie ma większych ograniczeń.  

W poniższej tabeli przedstawiono wykaz istniejących instalacji solarnych i pomp ciepła zlokalizowanych 

w sektorze państwowym lub usług hotelowych. Instalacje zasilane energią słoneczną i pompy ciepła 

nie odgrywają znaczącej roli w zaspokojeniu potrzeb energetycznych województwa opolskiego. 

Jednakże  

w ciągu kilku lat zaobserwowano znaczny wzrost ich wykorzystania głównie w budownictwie 

jednorodzinnym. 

Wzrost zainteresowania urządzeniami akumulującymi energię słoneczną zaobserwowano również  

w przypadku sektora publicznego, w tym urzędów administracji publicznej, szkół oraz szpitali. Wynika 

to głównie z niższymi kosztami jednostkowymi dla większych instalacji, lepszą jakością produkowanych 

kolektorów oraz ich konkurencyjną ceną w stosunku do wzrastających kosztów eksploatacji 

tradycyjnych systemów grzewczych. 

Tabela 5.  Wykaz istniejących instalacji solarnych i pomp ciepła. 

Powiat Jednostka Moc/ powierzchnia Urządzenie Oszacowana produkcja 
ciepła [GWh/rok] 

Oleski ciepłownia 800m
2 kolektory 2,1 

Pozostałe powiaty 
województwa 

opolskiego 

Szkoła, Pływalnia, 
Zespół 

Wypoczynkowo-
Rekreacyjny, Szpital, 
Gród rycerski, Hotel 

1 375,2 kW, 

196m
2 

Kolektory, pompy 
ciepła 

8,19 

Razem - 1 375,2 kW, 996 m
2 - 10,29 

Powiat oleski cechuje się wysokim potencjałem wykorzystania kolektorów słonecznych blisko  

33,29 [GWh/rok], co stanowi blisko 10,77% względem województwa opolskiego.  

Rysunek 8. Potencjał wykorzystania energii słonecznej w gminach województwa opolskiego. Źródło: Plan rozwoju OZE 
województwa opolskiego. 
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4.10.3. Biopaliwa stałe 

Słoma 

Ilość produkcji słomy zależy od areału oraz planu ziarna. Słoma wykorzystywana jest do różnych celów 

gospodarczych. Nadwyżki słomy mogą być wykorzystywane na cele energetyczne, zależą jednak od 

następujących czynników: rodzaju gleb, wielkości gospodarstwa, rodzaju prowadzonej hodowli. 
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Rysunek 9. Potencjał słomy w województwie opolskim. Źródła: Plan rozwoju OZE województwo Opolskie 

Zgodnie z powyższym rysunkiem najmniejszy potencjał wykorzystywania słomy występuje  

w środkowej i wschodniej części województwa opolskiego, natomiast największym potencjałem 

cechują się gminy: głubczycki, nyski, kluczborski oraz prudnicki.  

4.10.4. Biopaliwa gazowe 

Biogaz rolniczy 

Decydującym czynnikiem przy planowaniu przetwarzania odpadów rolniczych na biogaz  jest wielkość 

gospodarstw rolniczych i pogłowie zwierząt hodowlanych. Przyjmuje się, iż ekonomicznie opłacalna 

budowa biogazowni rolniczych ma miejsce w przypadku gospodarstw o pogłowiu zwierząt powyżej 

200 DJP. 

 

Id: 182D0B1E-4DAA-4DC9-94B5-C7CE0953AB14. Podpisany Strona 42



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY OLESNO 

 
43 

 

Tabela 6. Potencjał produkcji biogazu z odchodów zwierzęcych gospodarstwach powyżej 200 DJP. Źródło: Plan rozwoju OZE 
województwa opolskiego. 

Powiat Ilość gospodarstw [szt] Produkcja energii 

elektrycznej [GWh/rok] 

Produkcja ciepła [GWh/rok] 

Brzeski 7 6,4 1,65 

Głubczycki 21 16,1 4,19 

Kędzierzyńsko-kozielski 5 2,3 0,59 

Kluczborski 18 15,6 4,06 

Krapkowicki 6 2,7 0,69 

Namysłowski 3 13,0 3,39 

Nyski 15 5,7 1,47 

Oleski 5 2,2 0,57 

Opolski 2 0,6 0,17 

Prudnicki 10 6,9 1,80 

Strzelecki 1 0,4 0,11 

Razem 93 71,9 18,69 
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Rysunek 10 Lokalizacja ważniejszych zakładów branży rolno-spożywczej( rys. po lewej), Potencjał 

Wykorzystania biogazu rolniczego w województwie opolskim.
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4.10.5. Energia wiatrowa 

Poniższy rysunek przedstawia rozmieszczenie stref energetycznych wiatru w Polsce. Województwo 

opolskie leży w strefie IV określanej jako mało korzystna. Zgodnie z opracowaniem Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Plan Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii energia 

wiatru na wysokości 30 m na Opolszczyźnie mieści się w zakresie 500-750 kWh/m2, podczas gdy 

kryterium opłacalności przyjmuje się na poziomie 1250 kWh/m2. Miejscowe Plany Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Olesno wykluczają wykorzystanie energetyki wiatrowej. 

 

Rysunek 11. Strefy energetyczne wiatru w Polsce (źródło: http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=40&art=35) 
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4.10.6. Energia wód przepływowych 

Aby móc oszacować teoretyczny potencjał wykorzystywania energii wodnej konieczna jest znajomość 

średniego przepływu dla poszczególnych rzek oraz wysokość spiętrzenia na istniejących lub 

planowanych jazach wodnych. Wg danych z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 

Opolu oraz RZGW na terenie województwa opolskiego istnieje możliwość wykorzystania energii 

spiętrzonej wody do celów energetycznych na dopływach rzeki Odry w kilkunastu miejscach. Potencjał 

teoretyczny energii wód powierzchniowych w powiecie oleskim wynosi 0,25 GWhel/rok. 

Rysunek 12 Potencjał wód powierzchniowych gmin województwa opolskiego. Źródło: Plan rozwoju OZE województwa 
opolskiego. 
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4.10.7. Energia geotermalna 

Energia geotermiczna jest to naturalne ciepło wnętrza Ziemi, zgromadzone w skałach oraz 

wypełniających je płynach. Na ciepło geotermiczne składa się ciepło powstające w jądrze Ziemi oraz 

ciepło będące efektem przemian pierwiastków promieniotwórczych i reakcji chemicznych. Obecnie na 

Opolszczyźnie nie wykorzystuje się energii wód geotermalnych. Zgodnie z poniższym rysunkiem na 

terenie Olesna nie występują zasoby wód  geotermalnych. 

Rysunek 13 Charakterystyka wód mineralnych i termalnych . Źródło: Plan rozwoju OZE województwa opolskiego. 
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5. Prezentacja wyników bazowej inwentaryzacji emisji CO2 

5.1. Metodologia 

W ramach opracowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olesno została wykonana 

inwentaryzacja zużycia nośników energii oraz emisji CO2 na całym obszarze terytorialnym Gminy. 

Jako rok bazowy do analiz przyjęto rok 2014. Wybór roku 2014 jako roku bazowego dla dokonanych 

obliczeń wynika z faktu możliwości pozyskania najbardziej aktualnych i wiarygodnych danych na temat 

emisji w tym okresie. W celu przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji zużycia energii we 

wszystkich sektorach, w tym mieszkaniowego w dużej części opierano się na wynikach badania 

ankietowego. Pytanie w ankiecie o zużycie energii w latach wcześniejszych powodowałoby dodatkowy 

kłopot dla ankietowanych, co w efekcie mogłoby wpłynąć na niewielką liczbę uzyskanych odpowiedzi.  

Rokiem, dla którego prognozowana jest wielkość emisji jest rok 2020. W dalszej części dokumentu rok 

ten określany będzie jako rok docelowy. Rok ten stanowi również horyzont czasowy dla założonego 

planu działań. 

Inwentaryzacja emisji CO2 pozwoliła wskazać obszary o największej emisji, aby następnie dobrać 

działania służące jej ograniczeniu. 

Podstawą oszacowania wielkości emisji jest zużycie energii końcowej: 

 paliw opałowych (na potrzeby grzewcze pomieszczeń i budynków), 

 ciepła sieciowego,  

 paliw transportowych, 

 energii elektrycznej,  

 gazu sieciowego.  

Źródła danych, które zostały wykorzystane do oszacowania emisji CO2 na terenie Gminy Olesno: 

 Bank Danych Lokalnych, GUS, 

 TAURON Dystrybucja S.A., 

 Energetyka Cieplna Opolszczyzny Spółka Akcyjna 

 Dane udostępnione przez Urząd Miejski w Oleśnie. 

Prawie wszystkie otrzymane dane podzielone były na sektory, za wyjątkiem danych o zużyciu energii 

elektrycznej. TAURON Dystrybucja S.A. udostępniło dane dla powiatu. Dlatego w przypadku zużycia 

energii elektrycznej w sektorze mieszkalnym skorzystano z danych publikowanych w Banku Danych 

Lokalnych, GUS. Natomiast w przypadku pozostałych sektorów posłużono się uśrednionymi 

wartościami uzyskanymi w przeliczeniu zużycia energii na jednego odbiorcę. Wartość ta pomnożona 
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przez liczbę odbiorców na terenie Gminy Olesno pozwoliła określić szacunkowe zużycie energii 

elektrycznej w sektorze działalność gospodarcza. 

Dla obliczenia emisji z poszczególnych źródeł, zastosowano następujące wskaźniki: 

Tabela 7. Wskaźniki emisji wykorzystywane do oszacowania wielkości emisji CO2 (źródło: 
http://www.kobize.pl/uploads/materialy/download/2013/WO_i_WE_do_stosowania_w_SHE_2014.pdf 

http://www.kobize.pl/pl/article/2011/id/137/referencyjny-wskaznik-jednostkowej-emisyjnosci-dwutlenku-wegla-przy-
produkcji-energii-elektrycznej-do-wyznaczania-poziomu-bazowego-dla-projektow-ji-realizowanych-w-polsce) 

Wskaźniki emisji CO2 dla paliw opałowych 

Rodzaj nośnika energetycznego MgCO2/GJ 

Węgiel kamienny 0,09473 

Gaz ziemny 0,05582 

Biomasa 0 

Oleje opałowe 0,07659 

Ciepło sieciowe 0,09 

Wskaźniki emisji CO2 dla paliw transportowych 

Gaz ciekły 0,06244 

Benzyny silnikowe 0,06861 

Olej napędowy 0,07333 

Wskaźnik emisji CO2 dla energii elektrycznej [MgCO2/MWh] 

energia elektryczna 0,812 
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5.2. Emisja CO2 na terenie Gminy Olesno 
W ramach projektowanego dokumentu wykonano bazę inwentaryzacji emisji CO2 na terenie 

administracyjnym Gminy Olesno wraz z inwentaryzacją gazów cieplarnianych ze zidentyfikowanych 

źródeł. Zaplanowano zmniejszenie zużycia paliw, redukcję emisji CO2 oraz wzrost wykorzystania źródeł 

odnawialnych w bilansie energetycznym Gminy do roku 2020. Do obliczenia emisji przyjęto zużycie 

energii finalnej w tym: 

 energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia, socjalno-bytowe oraz grzewcze, 

 energii dostarczanej za pomocą lokalnych kotłowni, 

 energii ze spalania paliw konwencjonalnych w tym węgla, gazu i oleju, 

 energii ze źródeł odnawialnych. 

Inwentaryzację i bilans przeprowadzono dla poszczególnych obszarów wykorzystania i związanych 

z nimi grup odbiorców energii: 

 zużycie energii w budynkach mieszkalnych, 

 zużycie energii w budynkach, wyposażeniu/urządzeniach komunalnych, 

 zużycie energii w budynkach, wyposażeniu/urządzeniach usługowych (niekomunalnych), 

 zużycie energii dla zapewnienia oświetlenia ulicznego, 

 zużycie energii w transporcie prywatnym, komercyjnym i publicznym. 

Budynki mieszkalne: 

Dane o zużyciu energii i paliw w sektorze mieszkaniowym zebrano na podstawie danych uzyskanych z 

Banku Danych Lokalnych, GUS (w zakresie energii elektrycznej), PGNiG Sp. z.o.o. (w zakresie paliwa 

gazowego), ECO S.A. (w zakresie ciepła sieciowego) oraz ankietyzacji mieszkańców. W wyniku 

ankietyzacji w sektorze budownictwa mieszkaniowego uzyskano aż 374 wypełnione 

ankiety pochodzące z budynków jednorodzinnych, wolnostojących i wielorodzinnych. Jednakże biorąc 

pod uwagę, iż w gminie jest 512 904 m2 powierzchni mieszkalnej, a ankiety dotyczą około 54 438,49 

m2 powierzchni mieszkalnej, zatem zebrane ankiety stanowią 10%. Na tej podstawie oszacowano  

strukturę procentową wykorzystania paliw i energii na cele grzewcze.  

Prognoza do roku 2020 została oszacowana na podstawie prognozowanego trendu zmian liczby 

mieszkańców na terenie Gminy Olesno. 
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Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne: 

Dane o zużyciu energii i paliw w tym sektorze uzyskano przede wszystkim z ankiet skierowanych do 

budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy. Brakujące dane uzupełniono na 

podstawie informacji udostępnionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

wynikających z rocznych sprawozdań w zakresie korzystania ze środowiska. Zużycie paliwa gazowego 

oraz ciepła sieciowego pozyskano od dystrybutorów. 

Prognozowana wartość zużycia energii i paliw w sektorze użyteczności publicznej została oszacowana 

przy założeniu, że do roku 2020 pozostanie na tym samym poziomie.  

Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne) 

W celu pozyskania danych o wielkości zużycia energii i paliw tym sektorze skierowano ankiety do 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Olesno. Niemniej jednak z 

powodu niewielkiego zwrotu ankiet posłużono się danymi uzyskanymi z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego. W zakresie wykorzystania paliwa gazowego oraz ciepła sieciowego 

wykorzystano dane od dystrybutorów. Energia elektryczna została oszacowana na podstawie danych 

uzyskanych dla powiatu oleskiego. Wyznaczono średnie zapotrzebowanie na energię elektryczną 

jednego podmiotu gospodarczego i wielkość tą pomnożono przez liczbę przedsiębiorstw.   

Prognozę wykorzystania paliw i energii do roku 2020 wyznaczono na podstawie prognozowanego 

trendu zmian liczby podmiotów gospodarczych na ternie Gminy Olesno. 

Oświetlenie publiczne 

Dane o wielkości zużycia energii elektrycznej na cele oświetleniowe uzyskano z Urzędu Miejskiego  

w Oleśnie. Prognozę do roku 2020 wyznaczono na podstawie założenia, iż zużycie energii elektrycznej 

na cele oświetleniowe nie ulegnie zmianie.  

Transport  

Dane o pojazdach poruszających się na terenie Gminy Olesno uzyskano z Centralnej Ewidencji 

Pojazdów i kierowców.   Średni roczny przebieg oraz roczny kilometraż został zaczerpnięty z publikacji 

Instytutu Transportu Drogowego.  Prognozowana liczba pojazdów w roku 2020 został wyznaczona na 

podstawie  prognozowanego  trendu zmian  liczby mieszkańców gminy.
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5.2.1. Budynki mieszkalne 

Tabela 8. Zużycie paliw i energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Olesno  w roku bazowym 2014 (opracowanie własne na podstawie uzyskanych danych) 

2014 Źródło danych Zużycie [GJ/rok] Zużycie [MWh/rok] 
Wskaźnik emisji CO2 [Mg/GJ] 

lub [Mg/MWh] 
Emisja CO2 [Mg/rok] 

energia elektryczna Bank Danych Lokalnych, GUS 22431,60 6231,00 0,812 5059,57 

paliwa gazowe 
dane od dystrybutora: PGNiG 

Sp. z o.o. 
38962,64 10792,65 0,05582 2174,89 

ciepło systemowe 
Energetyka Cieplna Opolszczy-

zny S.A. 
14404,33 3990,00 0,09 1296,39 

węgiel ankietyzacja mieszkańców 337801,75 93571,09 0,09473 31999,96 

olej opałowy ankietyzacja mieszkańców 5474,22 1516,36 0,07659 419,27 

OZE (biomasa) ankietyzacja mieszkańców 28592,30 7920,07 0 0,00 

SUMA - 447666,84 124021,16 - 40950,09 
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Tabela 9. Prognozowane zużycie paliw i energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Olesno (opracowanie własne)  

Prognoza na rok 2020 Metodologia prognozy Zużycie [GJ/rok] Zużycie [MWh/rok] 
Wskaźnik emisji CO2 [Mg/GJ] 

lub [Mg/MWh] 
Emisja CO2 [Mg/rok] 

energia elektryczna 

podstawą prognozy były pro-
gnozowane zmiany liczby 

mieszkańców na terenie Gmi-
ny 

21664,73 6001,13 0,812 4872,92 

paliwa gazowe 

podstawą prognozy były pro-
gnozowane zmiany liczby 

mieszkańców na terenie Gmi-
ny 

37630,62 10423,68 0,05582 2100,54 

ciepło systemowe 

podstawą prognozy były pro-
gnozowane zmiany liczby 

mieszkańców na terenie Gmi-
ny 

13911,88 3853,59 0,09 1252,07 

węgiel 

podstawą prognozy były pro-
gnozowane zmiany liczby 

mieszkańców na terenie Gmi-
ny 

326253,30 90372,16 0,09473 30905,97 

olej opałowy 

podstawą prognozy były pro-
gnozowane zmiany liczby 

mieszkańców na terenie Gmi-
ny 

5287,08 1464,52 0,07659 404,94 

OZE (biomasa) 
założenie, iż udział OZE pozo-
stanie na tym samym pozio-

mie 
27614,81 7649,30 0,00 0,00 

SUMA - 432362,42 119764,39 - 39536,44 
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5.2.2. Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne 

Tabela 10. Zużycie paliw i energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Olesno  w roku bazowym 2014 (opracowanie własne na podstawie uzyskanych danych) 

2014 Źródło danych Zużycie [GJ/rok] Zużycie [MWh/rok] 
Wskaźnik emisji CO2 [Mg/GJ] 

lub [Mg/MWh] 
Emisja CO2 [Mg/rok] 

energia elektryczna 
ankietyzacja w obiektach uży-

teczności publicznej 
3272,13 908,93 0,812 738,05 

paliwa gazowe 
dane od dystrybutora: PGNiG 

Sp. z o.o. 
6931,90 1920,14 0,05582 386,94 

ciepło systemowe 
Energetyka Cieplna Opolszczy-

zny S.A. 
9002,70 2493,75 0,09 810,24 

węgiel 
ankietyzacja w obiektach uży-

teczności publicznej 
15404,99 4267,18 0,09473 1459,31 

olej opałowy 
ankietyzacja w obiektach uży-

teczności publicznej 
589,76 163,36 0,07659 45,17 

OZE (biomasa) 
ankietyzacja w obiektach uży-

teczności publicznej 
0,00 0,00 0,000 0,00 

SUMA - 35201,48 9753,36 - 3439,71 
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Tabela 11. Prognozowane zużycie paliw i energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Olesno (opracowanie własne) 

Prognoza na rok 2020 Metodologia prognozy Zużycie [GJ/rok] Zużycie [MWh/rok] 
Wskaźnik emisji CO2 [Mg/GJ] 

lub [Mg/MWh] 
Emisja CO2 [Mg/rok] 

energia elektryczna 
założono, iż poziom zużycia 

energii pozostanie na tym sa-
mym poziomie 

3272,13 908,93 0,812 738,05 

paliwa gazowe 
założono, iż poziom zużycia 

energii pozostanie na tym sa-
mym poziomie 

6931,90 1920,14 0,05582 386,94 

ciepło systemowe 
założono, iż poziom zużycia 

energii pozostanie na tym sa-
mym poziomie 

9002,70 2493,75 0,09 810,24 

węgiel 
założono, iż poziom zużycia 

energii pozostanie na tym sa-
mym poziomie 

15404,99 4267,18 0,09473 1459,31 

olej opałowy 
założono, iż poziom zużycia 

energii pozostanie na tym sa-
mym poziomie 

589,76 163,36 0,07659 45,17 

OZE (biomasa) 
założono, iż poziom zużycia 

energii pozostanie na tym sa-
mym poziomie 

0,00 0,00 0,000 0,00 

SUMA - 35201,48 9753,36 - 3439,71 
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5.2.3. Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne) 

Tabela 12. Zużycie paliw i energii w budynkach związanych z działalnością gospodarczą na terenie Gminy Olesno  w roku bazowym 2014 (opracowanie własne na podstawie uzyskanych danych) 

2014 Źródło danych Zużycie [GJ/rok] Zużycie [MWh/rok] 
Wskaźnik emisji CO2 

[Mg/GJ] lub [Mg/MWh] 
Emisja CO2 [Mg/rok] 

energia elektryczna 
szacunkowe wyliczenie po przyjęciu 
zapotrzebowania na energię elek-

tryczną 1 przedsiębiorstwa 
1791,72 497,70 0,812 404,13 

paliwa gazowe dane od dystrybutora: PGNiG Sp. z o.o. 48978,72 13567,11 0,05582 2733,99 

ciepło sieciowe 
dane od dystrybutora: Energetyka 

Cieplna Opolszczyzny S.A. 
2700,81 748,12 0,09 243,07 

węgiel 
ankietyzacja oraz dane ze sprawozdań 

udostępnione przez Urząd Marszał-
kowski w Opolu 

30542,52 8460,28 0,09473 2893,29 

olej opałowy 
ankietyzacja oraz dane ze sprawozdań 

udostępnione przez Urząd Marszał-
kowski w Opolu 

1165,25 322,77 0,07659 89,25 

OZE (biomasa) 
ankietyzacja oraz dane ze sprawozdań 

udostępnione przez Urząd Marszał-
kowski w Opolu 

242,56 67,19 0,000 0,00 

SUMA - 85421,58 23663,17 - 6363,74 
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Tabela 13. Prognozowane zużycie paliw i energii w budynkach związanych z działalnością gospodarczą na terenie Gminy Olesno (opracowanie własne) 

Prognoza na rok 2020 Metodologia prognozy Zużycie [GJ/rok] Zużycie [MWh/rok] 
Wskaźnik emisji CO2 

[Mg/GJ] lub [Mg/MWh] 
Emisja CO2 [Mg/rok] 

energia elektryczna 
wyliczenie na podstawie prognozowa-
nej zmiany liczby podmiotów gospo-

darczych do roku 2020 
1928,75 497,70 0,812 404,13 

paliwa gazowe 
wyliczenie na podstawie prognozowa-
nej zmiany liczby podmiotów gospo-

darczych do roku 2020 
52724,46 14604,67 0,05582 2943,08 

ciepło sieciowe 
wyliczenie na podstawie prognozowa-
nej zmiany liczby podmiotów gospo-

darczych do roku 2020 
2907,36 805,34 0,09 261,66 

węgiel 
wyliczenie na podstawie prognozowa-
nej zmiany liczby podmiotów gospo-

darczych do roku 2020 
32878,31 9107,29 0,09473 3114,56 

olej opałowy 
0wyliczenie na podstawie prognozo-
wanej zmiany liczby podmiotów go-

spodarczych do roku 2020 
1254,36 347,46 0,07659 96,07 

OZE (biomasa) 
wyliczenie na podstawie prognozowa-
nej zmiany liczby podmiotów gospo-

darczych do roku 2020 
242,56 67,19 0,000 0,00 

SUMA - 91935,80 25429,65 - 6819,51 
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5.2.4. Oświetlenie uliczne 

Tabela 14. Zużycie energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olesno wraz z emisją CO2 – stan w roku 
bazowym (opracowanie własne)  

Charakterystyka systemu oświetleniowego - stan na rok 2014 

Moce opraw [W] Ilość opraw 
Roczny 

czas 
świecenia 

Zużycie 
energii 
[MWh] 

Zużycie 
energii [GJ] 

Wskaźnik 
emisji [Mg 
CO2/MWh] 

Emisja [Mg 
CO2] 

30 45 4024 

908,20 3269,52 0,812 737,46 

70 1 067 4024 

100 853 4024 

125 44 4024 

150 162 4024 

250 8 4024 

400 2 4024 

  SUMA 908,20 3 269,52  737,46 

 

Tabela 15. Zużycie energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olesno wraz z emisją CO2 – prognoza na 
rok 2020 (opracowanie własne)   

Charakterystyka systemu oświetleniowego - stan na rok 2020 

Moce opraw [W] Ilość opraw Roczny czas 
świecenia 

Zużycie 
energii 
[MWh] 

Zużycie 
energii [GJ] 

Wskaźnik 
emisji [Mg 
CO2/MWh] 

Emisja 
[Mg CO2] 

30 45 4024 

908,20 3269,52 0,812 737,46 

70 1 067 4024 

100 853 4024 

125 44 4024 

150 162 4024 

250 8 4024 

400 2 4024 

  SUMA 908,20 3 269,52  737,46 
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5.2.4 Transport prywatny 

Tabela 16. Zużycie paliw w transporcie prywatnym wraz z emisją CO2 w roku 2014 (opracowanie własne) 
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Motocykle 

3247 Benzyna 0,72 5000 0,04 0,04478 0,06861 20937,70 5799,74 1436,54 

6 Diesel 0,82 5000 0,04 0,04333 0,07333 42,64 11,81 3,13 

0 LPG 0,562 5000 0 0,04731 0,06244 0,00 0,00 0,00 

Sam. Osobowe 

7745 Benzyna 0,72 5876 0,08 0,04478 0,06861 117384,24 32515,43 8053,73 

3623 Diesel 0,82 12016 0,071 0,04333 0,07333 109821,95 30420,68 8053,24 

2549 LPG 0,562 10093 0,102 0,04731 0,06244 69771,74 19326,77 4356,55 

SUMA 317958,26 88074,44 21903,19 
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Tabela 17. Zużycie paliw w transporcie prywatnym wraz z emisją CO2– prognoza na rok 2020 (opracowanie własne) 
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Motocykle 

3135 Benzyna 0,72 5000 0,04 0,04478 0,06861 20215,48 5599,69 1386,98 

5 Diesel 0,82 5000 0,04 0,04333 0,07333 35,53 9,84 2,61 

0 LPG 0,562 5000 0 0,04731 0,06244 0,00 0,00 0,00 

Sam. Osobowe 

7480 Benzyna 0,72 5876 0,08 0,04478 0,06861 113367,86 31402,90 7778,17 

3499 Diesel 0,82 12016 0,071 0,04333 0,07333 106063,21 29379,51 7777,61 

2461 LPG 0,562 10093 0,102 0,04731 0,06244 67362,98 18659,55 4206,14 

SUMA 307045,07 85051,48 21151,52 
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5.2.5 Transport komercyjny 

Tabela 18. Zużycie paliw w transporcie komercyjnym wraz z emisją CO2 w roku 2014 (opracowanie własne) 
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Sam. Ciężarowe 254 Benzyna 0,72 18541 0,321 0,04478 0,06861 48740,33 13501,07 3344,07 

1489 Diesel 0,82 18541 0,248 0,04333 0,07333 243266,37 67384,78 17838,72 

88 LPG 0,562 18541 0,321 0,04731 0,06244 13925,48 3857,36 869,51 

Samochody 
specjalne do 3,5 t 

12 Benzyna 0,72 7417 0,1 0,04478 0,06861 286,96 79,49 19,69 

138 Diesel 0,82 14134 0,105 0,04333 0,07333 7276,73 2015,65 533,60 

7 LPG 0,562 20092 0,125 0,04731 0,06244 467,43 129,48 29,19 

Ciągniki 
samochodowe 

5 Benzyna 0,72 7417 0,321 0,04478 0,06861 383,81 106,32 26,33 

118 Diesel 0,82 14134 0,248 0,04333 0,07333 14696,07 4070,81 1077,66 

5 LPG 0,562 20092 0,321 0,04731 0,06244 857,41 237,50 53,54 
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Tabela 19. Zużycie paliw w transporcie komercyjnym wraz z emisją CO2 - prognoza na rok 2020 (opracowanie własne) 
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Sam. Ciężarowe 245 Benzyna 0,72 18541 0,321 0,04478 0,06861 47013,31 13022,69 3225,58 

1438 Diesel 0,82 18541 0,248 0,04333 0,07333 234934,21 65076,78 17227,73 

84 LPG 0,562 18541 0,321 0,04731 0,06244 13292,50 3682,02 829,98 

Samochody specjalne 
do 3,5 t 

11 Benzyna 0,72 7417 0,1 0,04478 0,06861 263,05 72,86 18,05 

133 Diesel 0,82 14134 0,105 0,04333 0,07333 7013,08 1942,62 514,27 

6 LPG 0,562 20092 0,125 0,04731 0,06244 400,66 110,98 25,02 

Ciągniki 
samochodowe 

4 Benzyna 0,72 7417 0,321 0,04478 0,06861 307,05 85,05 21,07 

113 Diesel 0,82 14134 0,248 0,04333 0,07333 14073,36 3898,32 1032,00 

4 LPG 0,562 20092 0,321 0,04731 0,06244 685,93 190,00 42,83 
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5.2.6 Transport publiczny 

Tabela 20. Zużycie paliw w transporcie publicznym wraz z emisją CO2 w roku 2014 (opracowanie własne) 
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Autobusy 

3 Benzyna 0,72 26459 0,278 0,04478 0,06861 711,47 197,08 48,81 

80 Diesel 0,82 26459 0,278 0,04333 0,07333 20907,92 5791,49 1533,18 

0 LPG 0,562 26459 0,278 0,04731 0,06244 0,00 0,00 0,00 

Samochody 
sanitarne 

2 Benzyna 0,72 7529 0,100 0,04478 0,06861 48,55 13,45 3,33 

0 Diesel 0,82 13016 0,105 0,04333 0,07333 0,00 0,00 0,00 

1 LPG 0,562 16663 0,125 0,04731 0,06244 55,38 15,34 3,46 
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Tabela 21. Zużycie paliw w transporcie publicznym wraz z emisją CO2 - prognoza na rok 2020 (opracowanie własne) 

Prognoza na rok 
2020 
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Autobusy 

2 Benzyna 0,72 26459 0,278 0,04478 0,06861 474,31 131,38 32,54 

77 Diesel 0,82 26459 0,278 0,04333 0,07333 20123,87 5574,31 1475,68 

0 LPG 0,562 26459 0,278 0,04731 0,06244 0,00 0,00 0,00 

Samochody 
sanitarne 

1 Benzyna 0,72 7529 0,1 0,04478 0,06861 24,27 6,72 1,67 

0 Diesel 0,82 13016 0,105 0,04333 0,07333 0,00 0,00 0,00 

0 LPG 0,562 16663 0,125 0,04731 0,06244 0,00 0,00 0,00 
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5.3 Podsumowanie bazowej inwentaryzacji emisji 

Tabela 22. Zużycie energii, wykorzystanie OZE oraz emisja szkodliwych gazów i pyłów na terenie Gminy Olesno w roku bazowym 
z podziałem na sektory (opracowanie własne) 

2014 
Zużycie 
energii 
[GJ/rok] 

Zużycie 
energii 

[MWh/rok] 

Produkcja 
OZE 

[MWh/rok] 

Emisja CO2 
[Mg/rok] 

Emisja pyłu 
PM10 

[Mg/rok] 

Emisja pyłu 
PM2,5 

[Mg/rok] 

Emisja B(a)P 
[kg/rok] 

Budynki 
mieszkalne 

419074,55 116101,10 7920,07 40950,09 

72,145 67,861 0,041 

Budynki 
komunalne 

35201,48 9753,36 0,00 3439,71 

Budynki 
usługowe 

85179,02 23595,98 67,19 6363,74 

Oświetlenie 
uliczne 

3269,52 908,20 0,00 737,46 

Transport 
prywatny 

317958,26 88074,44 0,00 21903,19 

Transport 
komercyjny 

329900,60 91382,47 0,00 23792,31 

Transport 
publiczny 

21723,31 6017,36 0,00 1588,78 

SUMA 1212306,74 335832,90 7987,25 98775,28 72,145 67,861 0,041 

 

Tabela 23. Zużycie energii, wykorzystanie OZE oraz emisja szkodliwych gazów i pyłów na terenie Gminy Olesno z podziałem na 
sektory – prognoza na rok 2020 (opracowanie własne) 

Prognoza 
2020 

Zużycie 
energii 
[GJ/rok] 

Zużycie 
energii 

[MWh/rok] 

Produkcja 
OZE 

[MWh/rok] 

Emisja CO2 
[Mg/rok] 

Emisja pyłu 
PM10 

[Mg/rok] 

Emisja pyłu 
PM2,5 

[Mg/rok] 

Emisja B(a)P 
[kg/rok] 

Budynki 
mieszkalne 

404747,61 112115,09 7649,30 39536,44 

72,145 67,861 0,041 

Budynki 
komunalne 

35201,48 9753,36 0,00 3439,71 

Budynki 
usługowe 

91693,24 25362,46 67,19 6819,51 

Oświetlenie 
uliczne 

3269,52 908,20 0,00 737,46 

Transport 
prywatny 

307045,07 85051,48 0,00 21151,52 

Transport 
komercyjny 

317983,14 88081,33 0,00 22936,52 

Transport 
publiczny 

20622,46 5712,42 0,00 1509,89 

SUMA 1180562,52 326984,34 7716,49 96131,05 72,145 67,861 0,041 
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6. Identyfikacja obszarów problemowych 

Przeprowadzona inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych pozwoliła na określenie głównych 

obszarów problemowych Gminy Olesno: 

1. Emisja pochodząca z transportu w tym związana z dalej istniejącym deficytem alternatywnych 

dróg rowerowych. System drogowy wymagający przebudowy i stałych nakładów na 

modernizację stanu nawierzchni. 

2. Energochłonność infrastruktury Gminnej w szczególności wynikająca z ograniczonego 

wykorzystania OZE, wykorzystania węgla jako źródła ciepła i pozostających jeszcze 

przestarzałych lamp oświetlenia drogowego (ok. 10 punktów świetlnych). 

3. Niska emisja generowana przez kotłownie w budynkach indywidualnych, wykorzystujące 

przestarzałe piece na paliwo stałe. Niewielkie wykorzystanie OZE jako alternatywy i konkretnej  

oszczędności budżetu gospodarstw domowych. 

4. Część budynków jednorodzinnego budownictwa mieszkalnego wymaga termomodernizacji, 

5. Niski poziom zainteresowania mieszkańców działaniami ograniczającymi niską emisję w 

Gminie, które wynikać może z braku wiedzy na temat jej szkodliwości, braku wiedzy na temat 

możliwości i sposobu wprowadzenia zmian w gospodarstwie domowym, braku wiedzy na 

temat działań Gminy. 

7. Aspekty organizacyjne i finansowe 

7.1. Struktura organizacyjna 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  jest szczególnym dokumentem. Jego unikalność zawiera się w fakcie 

łączenia w sobie wielu elementów życia społeczno-gospodarczego gminy. Dotyka kwestii osób 

indywidualnych i przedsiębiorstw. Wiąże się ze wzrostem świadomości, a często też z koniecznością 

poniesienia nakładów finansowych.  

Nie bez znaczenia jest więc właściwe ukształtowanie procesu jego tworzenia i późniejszej realizacji 

uwzględniające wszelkie zasady udziału społecznego i poszukiwania zgody na etapie tworzenia  

i konsekwencji na etapie realizacji. 

Ostateczny dokument musi być oceniany nie jako dokument zewnętrzy, ale narzędzie i kierunek pracy.  

Podjęcie uchwały dotyczącej rozpoczęcia prac nad opracowaniem PGN jest formalnym zobowiązaniem 

władz do aktywnego uczestnictwa i odpowiedzialności za etap jego opracowania i późniejszego 

wdrażania. 

Realizacja PGN opiera się na dwóch  płaszczyznach : przygotowanie i wdrażanie. 
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Rysunek 14. Jednostki zaangażowane w proces tworzenia PGN dla Gminy Olesno (opracowanie własne) 

 

Rysunek 15. Procedura tworzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olesno (opracowanie własne) 
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Zasoby ludzkie 

Do realizacji PGN zaangażowany będzie obecnie pracujący personel Urzędu Miejskiego oraz jednostek 

miejskich. Głównie będą to następujące wydziały: 

 Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu 

 Zaświadczenia o zgodności z planem zagospodarowania i studium 

 Inwestycje gminne 

 Sprawy melioracyjne 

 Utrzymanie rowów 

 Szkody rolnicze 

 Wycinka drzew 

 Drogi gminne 

 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami 

 Gospodarka nieruchomościami 

 Gospodarka lokalami i gruntami 

 Podziały i rozgraniczenia gruntów 

 Nazwy ulic i numeracja budynków 

 Użytkowanie wieczyste gruntów 

 Komunalne sprawy mieszkaniowe 

 Wydział Spraw Europejskich i Promocji Gminy 

 Zamówienia publiczne 

 Punkt Informacji Europejskiej 

 Realizacja projektów związanych z pozyskiwaniem funduszy ze środków strukturalnych 

Przygotowanie i realizacja PGN są formalnym zobowiązaniem władz gminy. To one odpowiadają za 

efekty i uporządkowanie wdrażania poszczególnych działań. To one również, zgodnie z procedurą 

przewidzianą przepisami prawa, będą decydowały o jego aktualizacji. Ważne jest, aby  jednostka 

koordynująca i monitorująca realizację PGN znajdowała się w strukturze Wydziału Urbanistyki, 

Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Zakres kompetencji i zadań jednostki koordynującej Planu: 

 koordynacja wdrażania PGN i podobnych Planów w Gminie 
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 przygotowanie analiz o stanie energetycznym gminy i podejmowanych działaniach 

ukierunkowanych na redukcję emisji zanieczyszczeń, 

 identyfikacja potrzeb pozyskania zewnętrznego wsparcia na realizację inwestycji 

ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i 

budujących świadomość społeczną w zakresie tej tematyki, 

 inicjowanie udziału w unijnych i międzynarodowych Planach i projektach z zakresu 

ochrony powietrza i efektywnego wykorzystania energii oraz prowadzenie tych projektów, 

 przygotowanie planów termomodernizacyjnych dla obiektów gminnych i współpraca w 

tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi gminy, 

 doradztwo energetyczne w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej 

oraz mieszkalnych, 

 rozstrzyganie wniosków o aktualizację PGN raz na 6 miesięcy wraz z dookreśleniem 

zamierzonych efektów ekologicznych, 

 prowadzenie punktu informacyjnego dla mieszkańców i podmiotów na temat rozwiązań  

w zakresie efektywności energetycznej i OZE 

7.2. Interesariusze 

Niezwykle ważne jest aby decyzje podejmowane były z pełnym udziałem interesariuszy.  

Opis interesariuszy PGN 

Dwie główne grupy interesariuszy to: interesariusze zewnętrzni oraz interesariusze wewnętrzni.  

Interesariusze zewnętrzni PGN dla Gminy Olesno: 

 mieszkańcy Gminy,  

 firmy działające na terenie Gminy, 

 organizacje i instytucje niezależne od Gminy a zlokalizowane na jego terenie, 

 przedstawiciele podmiotów administracyjnych, dla których obszar Gminy jest elementem 

Planów i planów strategicznych (np.: przedstawiciel powiatu, przedstawiciel województwa), 
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Interesariusze wewnętrzni, wśród których można wymienić:  

 członkowie Rady Miejskiej, 

 pracownicy Urzędu Miejskiego, 

 pracownicy jednostek gminnych 

Komunikacja z interesariuszami opierać będzie się na następujących formach: 

 Strona internetowa Urzędu Miejskiego,  

 Informacje podawane na posiedzeniach Rady, spotkaniach, itp., 

 Materiały prasowe, 

 Spotkania tematyczne informacyjne, 

 Dyżury pracowników,  

 Ankiety satysfakcji. 

Współuczestnictwo interesariuszy w realizacji Planu. 

Głównym przejawem współuczestnictwa interesariuszy w realizacji planu będzie: 

1. Opiniowanie raportów z realizacji Planu. 

2. Rozstrzyganie wniosków zgłaszanych jako aktualizacja działań planu. 

3. Identyfikowanie nowych przedsięwzięć i działań Planu. 

4. Wnioskowanie zmian w Planie. 

5. Promowanie gospodarki niskoemisyjnej w swoich środowiskach. 

Dodatkowo nie należy zapominać o interesariuszach realizujących zadania wynikające z Planu (np. 

mieszkańcy, którzy korzystają z dofinansowania na wymianę źródła ciepła)  – w tym przypadku 

przejawem potwierdzenia współuczestnictwa będzie dokument formalny w postaci umowy, 

porozumienia itp. określający zakres zadania i wymagania co do beneficjenta.  

Pozostali interesariusze: mieszkańcy gminy, przedstawiciele podmiotów gospodarczych instytucji, 

mediów itp. będą zgłaszać uwagi, wnioski do planu, przedstawiać swoje opinie itp. Środkiem przekazu 

informacji będzie strona internetowa, na której będą pojawiać się informacje o PGN i pracach zespołu 
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interesariuszy. Gmina będzie wykorzystywać dla pozyskania informacji także konferencje, spotkania z 

mieszkańcami, fora tematyczne, konferencje prasowe. Jedną z form pozyskania opinii tej najszerszej 

grupy interesariuszy będzie ankietyzacja podczas prowadzanych akcji informacyjnych i promocyjnych. 

Podczas przygotowania Planu zaangażowano do współpracy następujących interesariuszy: 

 Mieszkańcy Gminy – pozyskanie informacji nastąpiło podczas ankietyzacji budynków, a także 

poprzez informację i promocję opracowywanego planu i stronę internetową zawierającą 

dokument wyłożony do konsultacji. 

 Zarządcy obiektów publicznych – poprzez ankietyzację oraz podczas spotkań z ekspertami 

planu. 

 Pracownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego – poprzez pozyskanie informacji i uwag do planu. 

 Dostawców energii – poprzez ankietyzację. 

 Organy opiniujące dokumenty strategiczne – RDOŚ i Inspektor Sanitarny, WFOŚiGW, poprzez 

pozyskanie uwag pomocniczych i opinii ustawowych. 

Powodzenie realizacji działań na rzecz ochrony powietrza, podejmowanych przez władze Gminy 

Olesno, w dużej mierze zależy od świadomości, aktywności i zmiany nawyków lokalnej społeczności. W 

ramach działań edukacyjno-informacyjnych na stronie internetowej Gminy (www.olesno.pl) 

zamieszczone są informacje związane z realizacją, a w przyszłości również dotyczące wdrażania 

postanowień Planu. Na stronie zamieszczane będą również na bieżąco informacje o organizowanych 

przez poszczególne instytucje konkursach, umożliwiających ubieganie się o dofinansowanie inwestycji 

energooszczędnych, informacje o nowych regulacjach prawnych w zakresie związanym z gospodarką 

niskoemisyjną.  

W połączeniu z akcją informacyjną zrealizowaną w trakcie opracowywania niniejszego dokumentu 

można przyjąć, iż kolejne działania podejmowane przez władze Gminy spotykać się będą ze 

zrozumieniem interesariuszy. Dane w serwisie będą na bieżąco aktualizowane. 

W kolejnych latach władze Gminy zamierzają realizować programy edukacyjne. Duże znaczenie ma 

propagowanie pozytywnych postaw wśród najmłodszych mieszkańców Gminy – dzieci i młodzieży, 

które chętnie przyswajają nowe informacje, a pozytywne zachowania przenoszą często również na 

grunt gospodarstw domowych. Planuje się:  

 organizację lekcji edukacyjnych dotyczących oszczędności energii oraz korzyści płynących z 

efektywnych energetycznie zachowań; lekcje takie będą prowadzone w szkołach 

podstawowych w klasach IV-VI oraz w klasach I-III gimnazjum, podczas lekcji wychowawczych;  
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 organizację konkursów, wystaw, spotkań edukacyjnych. 

Ponadto dla wszystkich interesariuszy zaplanowano:  

 umieszczanie informacji o ogłaszanych przez odpowiednie jednostki naborach wniosków na 

realizację inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego; 

 warsztaty dla mieszkańców w zakresie m.in. pomocy w opracowaniu wniosków  

o dofinansowanie na przedsięwzięcia efektywne energetycznie prowadzone przez 

pozyskanego pracownika w ramach punktu konsultacyjnego. 
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7.3. Źródła finansowania inwestycji i działań nieinwestycyjnych 

Budżet Planu to 46,753 mln zł wydatkowanych na ograniczenie niskiej emisji w latach 2015-2020 

Przewiduje się, że na zadania inwestycyjne najwięcej środków będzie pochodziło z budżetu gminy, 

NFOŚiGW i WFOŚiGW, a także RPO Województwa Opolskiego. Działania nieinwestycyjne finansowane 

będą z budżetu Gminy Olesno. Na drugim miejscu w wielkości zaangażowania pojawiają się środki 

finansowe własne Gminy. Pozostałe środki pochodzić będą od inwestorów zewnętrznych 

współfinansujących inwestycje i przedsięwzięcia.  

Warunkiem sprawnej realizacji każdego przedsięwzięcia jest zaplanowanie środków finansowych 

niezbędnych na jego realizację. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wdrażania PGN ponieważ 

zakłada on działania odnoszące się bądź realizowane przy współpracy z osobami indywidualnymi. 

Podstawowe źródła finansowania PGN: 

 środki własne gminy,  

 środki wnioskodawcy,  

 środki zabezpieczone w Planach krajowych i europejskich, 

 środki komercyjne. 

Należy pamiętać iż działania uruchamiane w ramach PGN mogą zakładać przedsięwzięcia zarówno 

objęte warunkami pomocy publicznej jak i nie związane z nią. 

Przewiduje się, poza środkami Gminy, następujący pakiet możliwych źródeł finansowania działań 

zapisanych w PGN: 

Pakiet krajowy: 

 Budżet Państwa, 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  

 Plany operacyjne krajowe (finansowane z EFRR i EFS). 

Pakiet regionalny: 

 Budżet Województwa,  

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
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 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego. 

Pakiet alternatywny: 

 Mechanizm ESCO, 

 Kredyty preferencyjne, 

 Kredyty komercyjne, 

 Własne środki inwestorów. 

7.4. Środki finansowe na monitoring i ocenę 

Zakłada się następujące źródła finansowania monitoringu i oceny PGN: 

 Środki własne Gminy. 

 WFOŚiGW, 

 NFOŚiGW. 

Wiele działań w zakresie monitoringu będzie związanych z wykonywaniem bieżących zadań 

pracowników Urzędu Miejskiego. Należy jednak wziąć pod uwagę, że gmina może w tym procesie 

potrzebować zewnętrznego wsparcia finansowego i organizacyjnego w obszarze m.in.: inwentaryzacji 

terenowej oraz przygotowania aktualizacji  Planu. 

8. Wykaz działań i zadań 

Działania ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dotyczą szczebla lokalnego czyli Gminy Olesno. 

Zdecydowaną większość działań zaplanowano w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Niektóre 

działania kontynuowane będą po roku 2020.  

W momencie opracowania niniejszego dokumentu Gmina Olesno ze względu na ograniczony budżet 

nie zaplanowała działań w zakresie komunalnych budynków mieszkalnych. W momencie pojawienia 

się dodatkowych środków finansowych PGN zostanie zaktualizowany poprzez dopisanie dodatkowych 

działań w tych obszarach. Gmina Olesno posiada własny tabor gminny w postaci wozów pożarniczych 

należących do OSP oraz jednego pojazdu straży miejskiej. W niniejszym dokumencie nie uwzględniono 

emisji CO2 z tego tytułu, gdyż pojazdy te są wykorzystywane sporadycznie, a ich średni roczny 

kilometraż jest niewielki. Tabor ten jest na bieżąco wymieniany. W chwili opracowania dokumentu nie 

przewidziano środków na zakup nowych pojazdów. 
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8.1. Cele długoterminowe 

Cel główny Planu: 

 ograniczenie zużycie energii końcowej o  2 950,88 MWh/rok, czyli o 3,51% w stosunku do roku 

bazowego; 

 redukcja emisji CO2 o 1 084,97 Mg/rok, czyli o 3,78% w stosunku do roku bazowego; 

 wzrost produkcji energii z OZE o 46,45 MWh/rok, wzrost wykorzystania energii z OZE 0 0,58%, 

oraz wzrost udziału energii z OZE w całkowitym zużyciu energii o 0,09% w stosunku do roku 

bazowego; 

 dotrzymanie standardów jakości powietrza zgodnie z postanowieniami POP dla strefy 

opolskiej, tj.: 

o redukcja emisji pyłów PM10 o 42,68 Mg/rok, czyli o 60%3 

o redukcja emisji pyłów PM2,5 o 42,26 Mg/rok, czyli o 60% 

o redukcja emisji benzo(a)pirenu o 0,02422 Mg/rok, czyli o 59%. 

Cel główny Gmina Olesno zamierza osiągnąć poprzez realizację celów szczegółowych. A są to: 

 ograniczenie zużycia o 1 489,29 MWh/rok, redukcję emisji CO2 o 443,65 Mg/rok oraz wzrost 

produkcji energii z OZE o 6,45 MWh/rok w sektorze komunalnym, poprzez poprawę 

efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, a w szczególności: 

o termomodernizację budynku Przedszkola Nr 4 w Oleśnie przy ul. Krasickiego 3 

o termomodernizację budynku Domu Harcerza w Oleśnie przy ul. Krasickiego 22 

o termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących  

w Oleśnie 

o termomodernizację wraz z przebudową budynku  Szkoły Podstawowej w Borkach 

Wielkich,   

o termomodernizację budynku internatu Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Oleśnie 

o termomodernizację Publicznej  Szkoły Podstawowej nr 1 w Oleśnie 

                                                           
3
 Zgodnie z założeniami Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie 

poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem 
działań krótkoterminowych 
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o Termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. księżnej Jadwigi Śląskiej 

o wdrażanie systemu zielonych zamówień publicznych 

o kontynuacja działań polegających na  zachętach do wymiany systemów grzewczych do 

uzyskania wymaganego w POP efektu ekologicznego. 

 ograniczenia zużycia energii elektrycznej o 279,67 MWh/rok oraz redukcję emisji CO2 o 

227,09 Mg/rok w sektorze oświetlenia ulicznego, poprzez  

o modernizację punktów świetlnych. 

 ograniczenie zużycia energii o 398,55 MWh/rok oraz redukcję emisji CO2 o 99,71 Mg/rok  

w sektorze transportu, poprzez poprawę mobilności miejskiej oraz modernizację ścieżek 

rowerowych, a w szczególności: 

o remont ulicy Wygodzkiej wraz z budową ścieżki rowerowej; 

o budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Olesno. 

 ograniczenie zużycia energii o 783,37 MWh/rok, redukcję emisji CO2 o 314,52 Mg/rok oraz 

wzrost produkcji energii z OZE o 40,00 MWh/rok w sektorze gospodarstw domowych, 

poprzez: 

o poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych 

o zwiększenie świadomości wpływu niskiej emisji w grupach: mieszkańców, 

przedsiębiorców oraz  liderów społecznych. 

8.2. Cele i działania krótkoterminowe 
Sektor Budynki komunalne 

Nazwa działania Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4 w Oleśnie przy 
ul. Krasickiego 3 

Adresat działania Gmina Olesno 

Jednostka odpowiedzialna Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska 

Okres realizacji 2016-2020 

Szacunkowy koszt działania 380 000,00 zł 

Ograniczenie zużycia energii [MWh/rok] 183,93 

Wzrost wykorzystania energii z OZE [MWh/rok] 4,30 

Redukcja emisji CO2 [Mg/rok] 68,38 
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Wskaźnik monitorowania Zużycie energii elektrycznej przed termomodernizacją i po 
przeprowadzeniu inwestycji [MWh/rok]; zużycie energii 

cieplnej przed modernizacją i po termomodernizacji [GJ/rok] 

Źródło finansowania Budżet Gminy Olesno, RPO, środki NFOŚiGW oraz WFOŚiGW 

Gmina Olesno od lat realizuje działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej poprzez 

termomodernizację budynków użyteczności publicznej. W perspektywie do roku 2020 planowane są 

kolejne inwestycje w tym zakresie. W najbliższym czasie szczególnie planowana jest 

termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4 obejmująca docieplenie ścian oraz montaż kolektorów 

słonecznych. Działanie to obejmuje także wykonanie audytu energetycznego budynku.  

Dane odnośnie efektu ekologicznego uzyskano z Urzędu Miejskiego w Oleśnie.  

Sektor Budynki komunalne 

Nazwa działania Termomodernizacja budynku Domu Harcerza w 
Oleśnie przy ul. Krasickiego 22 

Adresat działania Gmina Olesno 

Jednostka odpowiedzialna Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska 

Okres realizacji 2016-2020 

Szacunkowy koszt działania 416 000,00 zł 

Ograniczenie zużycia energii [MWh/rok] 88,64 

Wzrost wykorzystania energii z OZE [MWh/rok] 2,15 

Redukcja emisji CO2 [Mg/rok] 33,02 

Wskaźnik monitorowania Zużycie energii elektrycznej przed 
termomodernizacją i po przeprowadzeniu inwestycji 

[MWh/rok]; zużycie energii cieplnej przed 
modernizacją i po termomodernizacji [GJ/rok] 

Źródło finansowania Budżet Gminy Olesno, RPO, środki NFOŚiGW oraz 
WFOŚiGW 

W ramach działania przewidziana jest termomodernizacja budynku Domu Harcerza obejmująca 

docieplenie ścian oraz montaż kolektorów słonecznych. Działanie to obejmuje także wykonanie audytu 

energetycznego budynku.  

Dane odnośnie efektu ekologicznego uzyskano z Urzędu Miejskiego w Oleśnie.  
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Sektor Budynki komunalne 

Nazwa działania Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych  
i Ogólnokształcących w Ole-śnie oraz nadbudowa ze zmianą 
konstrukcji dachu budynków warsztatów szkolnych Zespołu 

Szkół Zawodowych w Oleśnie 

Adresat działania Gmina Olesno 

Jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Oleśnie 

Okres realizacji 2016-2020 

Szacunkowy koszt działania 1 500 000,00 zł 

Ograniczenie zużycia energii [MWh/rok] 356,14 

Wzrost wykorzystania energii z OZE [MWh/rok] 0,00 

Redukcja emisji CO2 [Mg/rok] 126,00 

Wskaźnik monitorowania Zużycie energii elektrycznej przed termomodernizacją i po 
przeprowadzeniu inwestycji [MWh/rok]; zużycie energii 

cieplnej przed modernizacją i po termomodernizacji [GJ/rok] 

Źródło finansowania Budżet Powiatu, RPO, środki NFOŚiGW oraz WFOŚiGW 

Działanie polegać ma na kompleksowej termomodernizacji budynków szkół wraz wymianą źródła 

ogrzewania i wymianą oświetlenia na energooszczędne. Budynki posiadają audyt energetyczny, 

którego założenia pozwoliły na oszacowanie efektu ekologicznego. 
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Sektor Budynki komunalne/ budynki mieszkalne/ budynki usługowe 

Nazwa działania Kontynuacja działań polegających na  zachętach do wymiany 
systemów grzewczych do uzyskania wymaganego w POP 

efektu ekologicznego 

Adresat działania Gmina Olesno 

Jednostka odpowiedzialna Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska 

Okres realizacji 2016-2020 i dłużej 

Szacunkowy koszt działania 14 091 321,00 zł 

Ograniczenie zużycia energii [MWh/rok] 0,00 

Wzrost wykorzystania energii z OZE [MWh/rok] 0,00 

Redukcja emisji CO2 [Mg/rok] 0,00 

Wskaźnik monitorowania Wysokość udzielonych dofinansowań [zł/rok]; moc kotłów 
przed wymianą oraz po wymianie [MW]; moc instalacji OZE 

[kW] 

Źródło finansowania Budżet Gminy Olesno, RPO, środki NFOŚiGW oraz WFOŚiGW 

 

Zgodnie z obowiązującym Programem Ochrony Powietrza dla strefy polskiej Gmina Olesno powinna od 

roku 2013 realizować określone w dokumencie cele. Cele te to: 

 redukcja emisji pyłu PM10 o 60% względem roku 2011, czyli o 42,68 Mg/rok 

 redukcja emisji pyłu PM10 o 60% względem roku 2011, czyli o 42,26 Mg/rok 

 redukcja emisji benzo(a)pirenu o 59% względem roku 2011, czyli o 0,02422 Mg/rok 

Jednym z zadań, które POP nakłada na Burmistrza Gminy Olesno jest stworzenie systemu zachęt do 

wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego. W związku  

z powyższym Rada Miejska w Oleśnie przejęła uchwałę nr XXXV/289/13 z dnia 25 lipca 2013 r. w 

sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków budżetu 

Gminy Olesno na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, budowę proekologicznego 

ogrzewania oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno. Kwota 

dofinansowania wynosi do 40% ceny brutto zakupu jednak nie więcej niż 2.000zł. brutto. Łącznie 

Gmina Olesno udzieliła już 270 005,44 zł dofinansowania osobom fizycznym na terenie Gminy.  

W celu monitorowania efektu ekologicznego Gmina będzie prowadzić rejestr udzielonych 

dofinansowań wraz z mocą i sprawnością nowej instalacji. Takie dane pozwolą oszacować zużycie a 

tym samym redukcję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Istotne jest także opracowanie PONE 

(zgodnie z POP). 
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Sektor Budynki komunalne 

Nazwa działania Wdrożenie zasad zielonych zamówień publicznych w Urzędzie 
Miejskim i jednostkach podległych  

Adresat działania Gmina Olesno 

Jednostka odpowiedzialna Wydział Spraw Europejskich i Promocji Gminy 

Okres realizacji 2016-2020 i dłużej 

Szacunkowy koszt działania -   zł 

Ograniczenie zużycia energii [MWh/rok] 0,00 

Wzrost wykorzystania energii z OZE [MWh/rok] 0,00 

Redukcja emisji CO2 [Mg/rok] 0,00 

Wskaźnik monitorowania Liczba zakupów dokonanych przy uwzględnieniu kryteriów 
środowiskowych [szt./rok] 

Źródło finansowania Budżet Gminy Olesno, RPO, środki NFOŚiGW oraz WFOŚiGW 

 

Podstawowym sposobem wdrażania systemu zielonych zamówień publicznych jest zastosowanie  

przez zamawiających w procedurze odpowiednich kryteriów środowiskowych, do przykładowych 

kryteriów należą:  

 Kryterium energooszczędności; 

 Kryterium surowców odnawialnych i z odzysku oraz surowców i materiałów 

alternatywnych; 

 Kryterium niskiej emisji; 

 Kryterium niskiego poziomu odpadów; 

 Podmiotowe kryterium możliwości technicznych wykonawców w aspekcie ekologicznym; 

 Rozwiązania kompleksowe. 

Ocena postępów w realizacji celów w zakresie zielonych zamówień publicznych wymaga 

funkcjonowania efektywnego systemu monitorowania, dlatego ważne jest aby powołać w ramach 

Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy jednostkę odpowiedzialną za koordynowanie działań 

skierowanych na realizację polityki zielonych zamówień publicznych. Poza monitorowaniem liczby i 

wartości umów wchodzących w zakres zielonych zamówień publicznych konieczny jest jakościowy 

przegląd działań związanych z tym rodzajem zamówień, obejmujący przede wszystkim identyfikację 

napotkanych barier, ocenę podejmowanych działań naprawczych oraz doskonalenie systemu. 

Zakłada się, że działanie realizowane będzie poprzez wprowadzanie stosownych zapisów do 

regulaminu zamówień publicznych najpóźniej od roku 2018. 
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Sektor Budynki komunalne 

Nazwa działania Wdrożenie usprawnień w planowaniu przestrzennym 

Adresat działania Gmina Olesno 

Jednostka odpowiedzialna Wydział Spraw Europejskich i Promocji Gminy 

Okres realizacji 2016-2020 i dłużej 

Szacunkowy koszt działania -   zł 

Ograniczenie zużycia energii [MWh/rok] 0,00 

Wzrost wykorzystania energii z OZE [MWh/rok] 0,00 

Redukcja emisji CO2 [Mg/rok] 0,00 

Wskaźnik monitorowania Liczba zakupów dokonanych przy uwzględnieniu kryteriów 
środowiskowych [szt./rok] 

Źródło finansowania Budżet Gminy Olesno, RPO, środki NFOŚiGW oraz WFOŚiGW 

Zadanie to obejmuje uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów 

dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników niepowodujących nadmiernej emisji 

zanieczyszczeń z indywidualnych systemów grzewczych oraz projektowanie linii zabudowy 

uwzględniając zapewnienie „przewietrzania” miasta ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej 

zabudowie oraz zwiększenie powierzchni terenów zielonych (nasadzanie drzew i krzewów).  

Sektor Oświetlenie uliczne 

Nazwa działania Modernizacja oświetlenia ulicznego 

Adresat działania Gmina Olesno 

Jednostka odpowiedzialna Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska 

Okres realizacji 2016-2020 

Szacunkowy koszt działania 7 342 715,00 zł 

Ograniczenie zużycia energii [MWh/rok] 279,67 

Wzrost wykorzystania energii z OZE [MWh/rok] 0,00 

Redukcja emisji CO2 [Mg/rok] 227,09 

Wskaźnik monitorowania Liczba zmodernizowanych punktów świetlnych [szt./rok]; 
zużycie energii elektrycznej przed modernizacją oraz po 

przeprowadzeniu inwestycji [MWh/rok] 

Źródło finansowania Budżet Gminy Olesno 

 

Przedmiotem działania jest stała modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Olesno. Łącznie  

w perspektywie do roku 2020 planowana jest modernizacja 2049 opraw oświetleniowych. Dane o 

efekcie ekologicznym są zgodne z  Audytem efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego dla 

Gminy Olesno. Oświetlenie uliczne będzie modernizowane pierwszej kolejności przy ul. Piłkarskiej, 

Sportowej  

i Ligęzów. Następnie wzdłuż ulic Azaliowej, Magnoliowej i Kalinowej. 
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Sektor Transport 

Nazwa działania Remont ulicy Wygodzkiej wraz z budową ścieżki 
rowerowej 

Adresat działania Gmina Olesno 

Jednostka odpowiedzialna Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska 

Okres realizacji 2015-2020 

Szacunkowy koszt działania 3 100 000,00 zł 

Ograniczenie zużycia energii [MWh/rok] 76,59 

Wzrost wykorzystania energii z OZE [MWh/rok] 0,00 

Redukcja emisji CO2 [Mg/rok] 19,16 

Wskaźnik monitorowania Długość zmodernizowanej drogi [km]; długość 
nowopowstałej ścieżki rowerowej [km] 

Źródło finansowania Budżet Gminy Olesno, RPO, środki NFOŚiGW oraz 
WFOŚiGW 

W wyniku realizacji zadania zaplanowano wykonanie drogi klasy "G" o nawierzchni asfaltowej 

częściowo okrawężnikowanej o długości 2,077 km, szerokości 6mb,  dla kategorii ruchu KR-3 i 

obciążenia 115kN  

z obustronnymi poboczami gruntowymi szerokości 1,25m oraz odwodnieniem poprzez rowy oraz 

kanalizację deszczową. Konstrukcja nawierzchni jezdni: 5cm warstwa ścieralna AC11S, 6 cm warstwa 

wiążąca AC16W, 7 cm podbudowa zasadnicza AC 22P, 25 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki 

niezwiązanej 0/31,5, 20 cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem, 10 cm 

warstwa odsączająca z piasku. 

Na całej długości drogi zaprojektowano ścieżkę rowerową, o szerokości 2,5 mb, o nawierzchni z 

betonu asfaltowego. Konstrukcja ścieżki rowerowej: 5 cm warstwa ścieralna AC8S, 20 cm podbudowa  

z mieszanki 0/31, 15 cm warstwa odsączająca. 

Część zadania polegająca na przebudowie ul. Wygodzkiej wraz z ścieżką rowerową została już 

wykonana. Do realizacji pozostaje część inwestycji polegająca na rozbudowie skrzyżowania ul. 

Wygodzkiej z drogą krajową nr 11 (ul. Lubliniecką) w Grodzisku – 0.319 km wraz z budową ścieżki 

rowerowej. 

Podczas realizacji zadania zostały przebudowane przepusty pod drogą oraz istniejące zjazdy na pola 

oraz do posesji. Została wzmocniona ich konstrukcja oraz wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa. 

W projekcie zastosowano także elementy bezpieczeństwa tj. bariery energochłonne oraz balustrady 

U11a na ścieżce rowerowej. 
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Sektor Transport 

Nazwa działania Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych na 
terenie Gminy Olesno 

Adresat działania Gmina Olesno 

Jednostka odpowiedzialna Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska 

Okres realizacji 2016-2020 

Szacunkowy koszt działania 4 848 885,91 zł 

Ograniczenie zużycia energii [MWh/rok] 321,96 

Wzrost wykorzystania energii z OZE [MWh/rok] 0,00 

Redukcja emisji CO2 [Mg/rok] 80,55 

Wskaźnik monitorowania Długość nowopowstałych ścieżek rowerowych [km] 
 

Źródło finansowania Budżet Gminy Olesno, RPO, środki NFOŚiGW oraz 
WFOŚiGW 

W celu redukcji zanieczyszczeń do atmosfery pochodzącej ze spalania paliw transportowych Gmina 

Olesno planuje rozbudowę systemu ścieżek rowerowych realizowaną w obrębie dróg wszystkich 

kategorii, a w szczególności: 

 budowa ścieżki rowerowej relacji Olesno – Boroszów – 8.59 km wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr  487 

(do granicy Gminy Olesno) 

 budowa ścieżki rowerowej relacji Grodzisko – Łomnica – 1.395 km wzdłuż drogi krajowej Nr  11 (I 

etap: od DP nr 19420 do ul. Łukowej w Grodzisku ). 

 budowa ścieżki rowerowej relacji Wojciechów - Stare Olesno - 4,4 km; wzdłuż drogi 

krajowej  Nr  11, 

 budowa ścieżki rowerowej relacji Olesno - Świercze  0.273 km  wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr  494 

 (od ul. Weselnej do ul. Leśnej) 

  budowa ścieżki rowerowej relacji Olesno - Leśna (do granicy Gminy Olesno) - 4,6 km wzdłuż drogi 

wojewódzkiej Nr  901. 

 Rozbudowa skrzyżowania ul. Wygodzkiej z drogą Krajową Nr 11 (ul. Lubliniecką) w Grodzisku – 

0.319 km wraz z budową ścieżki rowerowej. 

 Budowa ścieżki rowerowej  przy  drodze  powiatowej  Nr 1946 O ul .Kościelna w Borkach Małych -  

1.120 km. 

W zakresie redukcji emisji z sektora transportu na terenie Gminy Olesno realizowana będzie: 

 budowa centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Oleśnie (typu „Parkuj i jedź” oraz 

„Bike&Ride”). 
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Sektor Budynki mieszkalne 

Nazwa działania Poprawa efektywności energetycznej w budynkach 
mieszkalnych 

Adresat działania Mieszkańcy, administratorzy budynków, deweloperzy 

Jednostka odpowiedzialna Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami 

Okres realizacji 2016-2020 

Szacunkowy koszt działania 3 180 000,00 zł 

Ograniczenie zużycia energii [MWh/rok] 202,86 

Wzrost wykorzystania energii z OZE [MWh/rok] 40,00 

Redukcja emisji CO2 [Mg/rok] 104,25 

Wskaźnik monitorowania Liczba nowopowstałych instalacji OZE [szt./rok]; moc 
nowopowstałych instalacji OZE [kW]; liczba niskoemisyjnych 
kotłów [szt./rok]; liczba budynków mieszkalnych, w których 

przeprowadzono termomodernizację [szt./rok] 

Źródło finansowania środki własne, RPO, środki NFOŚiGW oraz WFOŚiGW 

Działanie to zostanie zrealizowane przez zarządców budynków komunalnych i prywatnych Gminy 

Olesno, którzy w perspektywie do roku 2020 zamierzają dokonać termomodernizacji, wymiany kotłów 

na niskoemisyjne bądź montażu instalacji OZE. Inwestycje te będą finansowane ze środków własnych 

oraz dostępnych zewnętrznych źródeł finansowania.  

Efekt ekologiczny został oszacowany na podstawie założenia, iż w perspektywie do roku 2020 na 

terenie Gminy Olesno powstanie 10 instalacji OZE, 50 budynków przeprowadzi termomodernizację 

wraz  

z wymianą kotłów, co pozwoli ograniczyć zużycie energii o 20% 
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Sektor Budynki mieszkalne i budynki usługowe 

Nazwa działania Zwiększenie świadomości wpływu niskiej emisji w 
grupach: mieszkańców, przedsiębiorców oraz  

liderów społecznych 

Adresat działania Mieszkańcy, administratorzy budynków, deweloperzy 

Jednostka odpowiedzialna Wydział Spraw Europejskich i Promocji Gminy 

Okres realizacji 2016-2020 

Szacunkowy koszt działania 20 000,00 zł 

Ograniczenie zużycia energii [MWh/rok] 580,51 

Wzrost wykorzystania energii z OZE [MWh/rok] 0,00 

Redukcja emisji CO2 [Mg/rok] 210,27 

Wskaźnik monitorowania Liczba przeprowadzonych spotkań, kampanii 
edukacyjnych [szt./rok] 

Źródło finansowania Budżet Gminy Olesno, RPO, środki NFOŚiGW oraz 
WFOŚiGW 

Działanie to obejmować będzie szereg kampanii edukacyjnych i promocyjnych skierowanych do 

mieszkańców Gminy Olesno. Gmina zamierza zorganizować cykl spotkań edukacyjnych w placówkach 

oświatowych, które poświęcone będą tematyce efektywności energetycznej. Na spotkaniach zostaną 

wręczone ulotki informacyjne oraz materiały szkoleniowe. Celem kampanii edukacyjnych jest 

przedstawienie mieszkańcom rozwiązań, które pozwolą ograniczyć wydatki na energię, a tym samym 

przyczynić się do ograniczenia energii i redukcji emisji CO2. 
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8.3. Harmonogram działań 
 

L.p. Sektor Nazwa działania Adresat działania 
Jednostka odpowie-

dzialna 
Okres realizacji 

Szacunkowy koszt dzia-
łania 

Ograniczenie zużycia 
energii [MWh/rok] 

Produkcja 
energii z 

OZE 
[MWh/rok] 

Redukcja 
emisji CO2 
[Mg/rok] 

Wskaźnik monitorowania 

1 Budynki komunalne 

Termomodernizacja 
budynku Przedszkola Nr 

4 w Oleśnie przy ul. 
Krasickiego 3 

Gmina Olesno 

Wydział Urbanistyki, 
Infrastruktury, Rolnic-

twa i Ochrony Środowi-
ska 

2016-2020 380 000,00 zł 183,93 4,30 68,38 

Zużycie energii elektrycznej przed ter-
momodernizacją i po przeprowadzeniu 
inwestycji [MWh/rok]; zużycie energii 

cieplnej przed modernizacją i po termo-
modernizacji [GJ/rok] 

2 Budynki komunalne 

Termomodernizacja 
budynku Domu Harce-
rza w Oleśnie przy ul. 

Krasickiego 22 

Gmina Olesno 

Wydział Urbanistyki, 
Infrastruktury, Rolnic-

twa i Ochrony Środowi-
ska 

2016-2020 416 000,00 zł 88,64 2,15 33,02 

Zużycie energii elektrycznej przed ter-
momodernizacją i po przeprowadzeniu 
inwestycji [MWh/rok]; zużycie energii 

cieplnej przed modernizacją i po termo-
modernizacji [GJ/rok] 

3 Budynki komunalne 

Termomodernizacja 
budynku Zespołu Szkół 
Ekonomicznych i Ogól-
nokształcących w Ole-

śnie oraz nadbudowa ze 
zmianą konstrukcji da-

chu budynków warszta-
tów szkolnych Zespołu 
Szkół Zawodowych w 

Oleśnie 

Gmina Olesno 
Starostwo Powiatowe w 

Oleśnie 
2016-2020 1 650 000,00 zł 356,14 0,00 126,00 

Zużycie energii elektrycznej przed ter-
momodernizacją i po przeprowadzeniu 
inwestycji [MWh/rok]; zużycie energii 

cieplnej przed modernizacją i po termo-
modernizacji [GJ/rok] 

4 
Budynki komunalne/ 
budynki mieszkalne/ 

budynki usługowe 

Kontynuacja działań 
polegających na  zachę-

tach do wymiany sys-
temów grzewczych do 

uzyskania wymaganego 
w POP efektu ekolo-

gicznego 

Gmina Olesno 

Wydział Urbanistyki, 
Infrastruktury, Rolnic-

twa i Ochrony Środowi-
ska 

2016-2020 i dłużej 14 091 321,00 zł 0,00 0,00 0,00 

Wysokość udzielonych dofinansowań 
[zł/rok]; moc kotłów przed wymianą oraz 

po wymianie [MW]; moc instalacji OZE 
[kW] 

5 Budynki komunalne 

Wdrożenie zasad zielo-
nych zamówień publicz-
nych w Urzędzie Miej-

skim i jednostkach pod-
ległych  

Gmina Olesno 
Wydział Spraw Europej-
skich i Promocji Gminy 

2016-2020 i dłużej -   zł 0,00 0,00 0,00 
Liczba zakupów dokonanych przy 

uwzględnieniu kryteriów środowiskowych 
[szt./rok] 

6 Budynki komunalne 
Wdrożenie usprawnień 

w planowaniu prze-
strzennym 

Gmina Olesno 
Wydział Spraw Europej-
skich i Promocji Gminy 

2016-2020 i dłużej -   zł 0,00 0,00 0,00 
Liczba zaktualizowanych dokumentów 

strategicznych Gminy [szt./rok] 

7 Oświetlenie uliczne 
Modernizacja oświetle-

nia ulicznego 
Gmina Olesno 

Wydział Urbanistyki, 
Infrastruktury, Rolnic-

twa i Ochrony Środowi-
ska 

2016-2020 7 342 715,00 zł 279,67 0,00 227,09 

Liczba zmodernizowanych punktw 
świetlnych [szt./rok]; zużycie energii 

elektrycznej przed modernizacją oraz po 
przeprowadzeniu inwestycji [MWh/rok] 

8 Transport 
Remont ulicy Wygodz-

kiej wraz z budową 
ścieżki rowerowej 

Gmina Olesno 

Wydział Urbanistyki, 
Infrastruktury, Rolnic-

twa i Ochrony Środowi-
ska 

2015-2020 3 100 000,00 zł 76,59 0,00 19,16 
Długość zmodernizowanej drogi [km]; 

długość nowopowstałej ścieżki rowero-
wej [km] 

9 Transport 

Budowa i rozbudowa 
systemu ścieżek rowe-
rowych na terenie Gmi-

ny Olesno 

Gmina Olesno 

Wydział Urbanistyki, 
Infrastruktury, Rolnic-

twa i Ochrony Środowi-
ska 

2016-2020 4 848 885,91 zł 321,96 0,00 80,55 
Długość nowopowstałych ścieżek rowe-

rowych [km] 

10 Budynki mieszkalne Poprawa efektywności Mieszkańcy, administra- Wydział Gospodarki 2016-2020 3 180 000,00 zł 202,86 40,00 104,25 Liczba nowopowstałych instalacji OZE 
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L.p. Sektor Nazwa działania Adresat działania 
Jednostka odpowie-

dzialna 
Okres realizacji 

Szacunkowy koszt dzia-
łania 

Ograniczenie zużycia 
energii [MWh/rok] 

Produkcja 
energii z 

OZE 
[MWh/rok] 

Redukcja 
emisji CO2 
[Mg/rok] 

Wskaźnik monitorowania 

energetycznej w budyn-
kach mieszkalnych 

torzy budynków, dewe-
loperzy 

Nieruchomościami i 
Lokalami 

[szt./rok]; moc nowopowstałych instalacji 
OZE [kW]; liczba niskoemisyjnych kotłów 
[szt./rok]; liczba budynków mieszkalnych, 

w których przeprowadzono termomo-
dernizację [szt./rok] 

11 
Gospodarstwa domo-
we/ Przedsiębiorstwa 

Zwiększenie świadomo-
ści wpływu niskiej emisji 

w grupach: mieszkań-
ców, przedsiębiorców 
oraz  liderów społecz-

nych 

Mieszkańcy, administra-
torzy budynków, dewe-

loperzy 

Wydział Spraw Europej-
skich i Promocji Gminy 

2016-2020 i dłużej 20 000,00 zł 580,51 0,00 210,27 
Liczba przeprowadzonych spotkań, kam-

panii edukacyjnych [szt./rok] 

12 Budynki komunalne 

Termomodernizacja 

wraz z przebudową 

budynku  Szkoły 

Podstawowej w Borkach 

Wielkich,   ul. Młyńska 8 

  Szkoła Podstawowa w 

Borkach Wielkich,   ul. 

Młyńska 8 

Gmina Olesno 

Wydział Urbanistyki, 

Infrastruktury, 

Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska 

2019-2023 715 609,06 zł 94,60 - 32,26 

Zużycie energii finalnej przed 

termomodernizacją i po przeprowadzeniu 

inwestycji [MWh/rok]; zużycie energii 

cieplnej przed modernizacją i po 

termomodernizacji [GJ/rok] 

13 

inne, 

Skarb Państwa w 

Trwałym Zarządzie OHP 

Termomodernizacja 

budynku internatu 

Ośrodka Szkolenia i 

Wychowania w Oleśnie 

Internat OHP 

46-300 Olesno, 

ul. Budowlanych 3 

Opolska Wojewódzka 

Komenda OHP, 45-071 

Opole, ul. Armii 

Krajowej 4 

2019-2023 370 000,00 zł 64,56 - 13,04 

Zużycie energii finalnej przed 

termomodernizacją i po przeprowadzeniu 

inwestycji [MWh/rok]; zużycie energii 

cieplnej przed modernizacją i po 

termomodernizacji [GJ/rok] 

14 Budynki komunalne 

Termomodernizacja 

Publicznej  Szkoły 

Podstawowej nr 1 w 

Oleśnie 

Gmina Olesno 

Wydział Urbanistyki, 

Infrastruktury, 

Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska 

2019-2023 639 003,00 zł 210,73 - 71,86 

Zużycie energii finalnej przed 

termomodernizacją i po przeprowadzeniu 

inwestycji [MWh/rok]; zużycie energii 

cieplnej przed modernizacją i po 

termomodernizacji [GJ/rok] 

15 Budynki komunalne 

Termomodernizacja 

Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 2 z 

Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. 

księżnej Jadwigi Śląskiej 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa nr 2 z 

Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. 

księżnej Jadwigi Śląskiej 

ul. Wielkie Przedmieście 

51 

Gmina Olesno, Urząd 

Miejski w Olesnie 
2019-2023 10 000 000,00 zł 490,69 - 99,10 

Zużycie energii finalnej przed 

termomodernizacją i po przeprowadzeniu 

inwestycji [MWh/rok]; zużycie energii 

cieplnej przed modernizacją i po 

termomodernizacji [GJ/rok] 

suma 46 753 533,97 zł 2 950,88  46,45  1 084,97    
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9. Planowane rezultaty 

W poniższej tabeli zestawiono efekt ekologiczny zaplanowanych działań. 

Tabela 24. Efekt ekologiczny zaplanowanych działań (opracowanie własne) 

Redukcja emisji CO2 [Mg/rok] 1 084,97 

Redukcja zużycia energii końcowej [MWh/rok] 2 950,88 

Wzrost wykorzystania energii z OZE [MWh/rok] 46,45 

Redukcja emisji pyłu PM10 [Mg/rok] 42,68 

Redukcja emisji pyłu PM2,5 [Mg/rok] 42,26 

Redukcja benzo(a)pirenu [Mg/rok] 0,02422 

 

Tabela 25. Efekt ekologiczny zaplanowanych działań z podziałem na sektory (opracowanie własne) 

Sektor 
Ograniczenie 

zużycia energii 
[MWh/rok] 

Wzrost wykorzystania 
energii z OZE 
[MWh/rok] 

Redukcja emisji CO2 
[MgCO2] 

Budynki komunalne 1489,29 6,45 443,65 

Transport  398,55 0,00 99,71 

Budynki mieszkalne 783,37 40,00 314,52 

Oświetlenie uliczne 279,67 0,00 227,09 

SUMA 2915,76 46,45 1073,00 

 

Tabela 26. Planowane rezultaty zaplanowanych działań (opracowanie własne) 

 Rok bazowy 
Prognoza na rok 
2020 (bez wpro-
wadzenia PGN) 

Prognoza na rok 2020 (po 
wdrożeniu działań zapla-

nowanych w PGN) 
% 

Emisja CO2 [Mg/rok] 98 758,77 96 114,55 95 029,57 3,78% 

Zużycie energii końcowej 
[MWh/rok] 

335 812,57 326 964,02 324 013,14 3,51% 

Produkcja energii ze źródeł 
odnawialnych (biomasa) 

[MWh/rok] 

7 987,25 7 716,49 8 033,70 0,58% 

Udział energii odnawialnej w 
całkowitym bilansie energe-

tycznym Gminy 

2,38% 2,36% 2,48% 0,10% 

Emisja pyłu PM10 [Mg/rok] 72,145 72,145 29,465 60% 

Emisja pyłu PM2,5 [Mg/rok] 67,861 67,861 25,601 60% 

Emisja benzo(a)piren 
[Mg/rok] 

0,041 0,041 0,017 59% 
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10. Monitoring zaplanowanych działań 

10.1. Monitoring 

MONITOROWANIE 

Stały monitoring PGN jest niezbędnym elementem w jego wdrażaniu i realizacji. Konieczne jest stałe 

śledzenie postępów we wdrażaniu PGN i osiąganiu założonych celów w zakresie ograniczenia emisji 

CO2 i zużycia energii. Proces monitorowania pozwoli również na wprowadzanie ewentualnych 

poprawek. Regularne monitorowanie, a w ślad za nim odpowiednia adaptacja Planu, umożliwiają stałe 

ulepszanie dokumentu. Prawidłowe wdrażanie PGN powinno odbywać się w myśl zasady: zaplanuj, 

wykonaj, sprawdź, zastosuj.  

System monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej składa się z następujących działań:  

 systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji 

poszczególnych zadań Planu, (np. ilość i rodzaj budynków poddanych termomodernizacji oraz 

powierzchnia użytkowa, ilość i rodzaj wymienionych opraw oświetleniowych itp.); dane 

powinny być gromadzone na bieżąco, natomiast kompletne zestawienia informacji powinny 

być przygotowane raz na rok (za rok poprzedni); 

 wprowadzenie danych dotyczących monitoringu do bazy danych; 

 przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w PGN – ocena realizacji zawierająca 

analizę porównawczą osiągniętych wyników z założeniami Planu, określenie stopnia 

wykonania zapisów przyjętego Planu oraz identyfikację ewentualnych rozbieżności. A także 

analizę przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących polegających na modyfikacji 

dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia; 

 przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących – aktualizacja Planu. 

Za przeprowadzanie monitoringu odpowiedzialny będzie Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska. Monitorowanie realizacji celów i zadań wykonywane jest za pomocą 

wskaźników monitorowania. 

Środki do przeprowadzania procesu monitoringu będą pochodziły z budżetu gminy Olesno oraz  

z środków zewnętrznych, np. NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. 

Ponadto w ramach procedury sporządzania budżetu gminy w kolejnych latach, corocznie będzie 

weryfikowany budżet na realizację zadań przewidzianych w PGN wraz z aktualizacją WPF. Z uwagi na 
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powyższe koszty zadań przewidziane w PGN należy traktować jako szacunkowe, a ich zmiana nie 

powoduje konieczności aktualizacji PGN. Wszelkie zmiany kosztów zadań będą rejestrowane  

i analizowane w ramach monitoringu realizacji PGN. 

RAPORTOWANIE 

Raporty w ramach prowadzonego monitoringu powinny być sporządzane na potrzeby wewnętrznej 

sprawozdawczości z realizacji PGN, tzw. „raporty monitoringowe”. Proponowana częstotliwość 

sporządzania raportów to okres dwuletni. Zakres raportu powinien obejmować analizę stanu realizacji 

przedsięwzięć/zadań oraz osiągnięte rezultaty w zakresie redukcji emisji oraz zużycia energii.  

Zalecany zakres raportu: 

 Opis stanu realizacji PGN, 

 Wyniki inwentaryzacji emisji – podsumowanie aktualnej inwentaryzacji emisji i porównanie jej 

z inwentaryzacją bazową. 

 Ocena realizacji oraz działania korygujące. 

 Stan realizacji działań – zestawienie aktualnie osiąganych rezultatów działań określonych na 

podstawie wskaźników monitorowania. 

W celu poprawnego wykonania raportowania niezbędne będzie zgromadzenie danych wejściowych 

zarówno dotyczących obiektów gminnych jak i wszystkich innych znajdujących się na terenie gminy. 

Konieczna będzie ścisła współpraca jednostki koordynującej z podmiotami funkcjonującymi na terenie 

gminy Olesno, w tym m.in. z: 

 zarządcami budynków użyteczności publicznej, 

 zarządcami wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, 

 innymi podmiotami gospodarczymi działającymi na obszarze gminy, 

 przedsiębiorstwami ciepłowniczymi, energetycznymi i gazowniczymi. 

Raporty z przeprowadzonego monitoringu mogą służyć ewaluacji osiąganych celów i będą sporządzane 

w odstępie dwuletnim. 

Przygotowywane raporty monitoringowe będą zatwierdzane przez Burmistrza Gminy Olesno,  

a następnie Radę Miejską. 
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10.2. Ewaluacja 

Ocena realizacji Planu polegać będzie na systematycznej, obserwacji postępów we wdrażaniu.  

Ewaluacja planu będzie oceną stopnia realizacji Planu i osiąganych oraz osiągniętych efektów na 

podstawie zbioru informacji pochodzących z monitoringu, wsparta dodatkowymi narzędziami oceny. 

Czyli odpowiedź na pytanie czy działania są w rzeczywistości na tyle skuteczne na ile zakładano i czy nie 

jest wymagana modyfikacja planu. Jeżeli działania nie będą przynosiły zakładanych rezultatów 

konieczna będzie aktualizacja Planu Działań. 

W przypadku ewaluacji PGN będzie to: 

 proces tzw. on going, czyli realizowany  w trakcie wdrażania planu (co do zasady w połowie 

okresu). Podczas tego procesu poddane analizie zostaną osiągnięte na tym etapie produkty  

i rezultaty, dokonana zostanie ocena jakości realizacji Planu i stopnia zgodności z założeniami 

wstępnymi. Ocenione zostaną założenia przyjęte na etapie programowania (cele, wskaźniki). 

Zdiagnozowany zostanie kontekst realizacji Planu tzn.: uwarunkowania społeczne, 

ekonomiczne, prawne, organizacyjne. Dokonana zostanie analiza  tego, czy w zaplanowanej 

formie Plan może i powinien być nadal realizowany.  Ten etap ewaluacji może przyczynić się 

do pewnych modyfikacji realizacji oraz aktualizacji przyjętych założeń. Stwarza szansę 

obiektywnego przyjrzenia się dotychczasowym efektom, rezultatom i pozwala zweryfikować 

pierwotne założenia, które były podstawą do stworzenia Planu i jej wdrażania. W ramach 

procesu zostanie opracowany tzw. raport weryfikacyjny. 

 proces tzw. ex post czyli ewaluacja przeprowadzana po zakończeniu okresu przyjętego dla 

Planu, a przed rozpoczęciem pracy nad nowym. Na tym etapie ocenione zostanie na ile udało 

się osiągnąć założone cele. Oceniona zostanie: skuteczność i efektywność interwencji oraz jej 

trafność i użyteczność. Zbadane zostaną długotrwałe efekty (oddziaływanie) Planu oraz ich 

trwałość. Ten etap będzie stanowił źródło informacji użytecznych przy planowaniu kolejnego 

dokumentu. W związku z ewaluacją ex post przeprowadzona zostanie inwentaryzacja 

terenowa weryfikacyjna oraz w efekcie powstanie aktualizacja planu. 
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Rysunek 16. Proces ewaluacji zamierzeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olesno (opracowanie własne) 

Odpowiedzialność za prowadzenie procesu monitoringu i ewaluacji będzie spoczywała na jednostce 

koordynującej. Gmina może rozważyć także zlecenie usługi do instytucji bądź podmiotu zewnętrznego. 

Ważnym czynnikiem decydującym o skuteczności monitoringu i ewaluacji  jest ich uporządkowanie  

i powtarzalność, zarówno w terminach jak i zakresach pozyskiwanych informacji. 

10.3. Procedura wprowadzania zmian do PGN 

Istotnym elementem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest harmonogram rzeczowo-finansowy, 

będący listą działań niskoemisyjnych do realizacji na terenie Gminy Olesno. W harmonogramie do 

każdego działania przypisane są następujące informacje: 

 obszar działania; 

 typ działania( inwestycyjne/nieinwestycyjne/fakultatywne); 

 nazwa działania; 

 szacowany koszt realizacji działania; 

 podmiot odpowiedzialny za realizację; 

 okres realizacji 

W harmonogramie rzeczowo-finansowym mogą znaleźć się również działania, dla których nie 

obliczono efektów ekologicznych i energetycznych. Ponadto działania inwestycyjne w podziale na 

sektory, jak również działania fakultatywne. 
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Harmonogram ma charakter otwarty, co oznacza, że w miarę potrzeb należy go aktualizować w trakcie 

realizacji Planu tak, aby w perspektywie kolejnych lat Gmina mogła reagować na napotkane problemy- 

w szczególności w zakresie ochrony środowiska i efektywności energetycznej. 

Działania niskoemisyjne do harmonogramu rzeczowo-finansowego może zgłaszać każdy 

zainteresowany interesariusz. Przez działanie niskoemisyjne rozumie się każde działanie, które może 

mieć wpływ na zmianę struktury wykorzystania paliw, udział odnawialnych źródeł energii, zmianę 

popytową na energię lub zmianę emisji CO2 lub pyłów na terenie gminy Olesno.  

Zgłoszenie działań do planu, należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego wykorzystując „formularz 

wprowadzania zmian w zadaniach niskoemisyjnych”. Jednostka koordynująca wdrażanie i monitoring 

PGN będzie rozstrzygać napływające wnioski do aktualizacji PGN. Wnioski te będą rozstrzygane raz na 

6 miesięcy. Jednostka która zgłasza działanie do planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Olesno, 

zobowiązana jest wskazać następujące dane: 

 nazwa działania; 

 typ działania; 

 opis działania; 

 wskazanie działania wpisanego do PGN, do którego można zakwalifikować zgłaszane działanie 

lub stwierdzenie konieczności utworzenia nowego działania ze względu na inną specyfikę 

planowanego zadania. 

W przypadku, gdy należy utworzyć nowe działanie, do powyższych danych przekazanych przez 

jednostkę zgłaszającą, niezbędne jest dookreślenie następujących wartości: 

 szacowany koszt realizacji i źródła finansowania; 

 okres realizacji; 

 planowany efekt energetyczny: roczna oszczędność w MWh oraz roczna produkcja energii z 

OZE w MWh; 

 planowany efekt ekologiczny: roczne zmniejszenie emisji CO2 w MgCO2, roczne zmniejszenie 

emisji pyłów w Mg. 

Efekt ekologiczny zgłaszanych działań musi być poparty metodologią obliczeń. Gmina Olesno posiada 

pełną metodologię obliczeń działań ujętych  w PPGN. W przypadku działań, które pojawiają się po raz 

pierwszy w dokumencie w celu doprecyzowanego efektu ekologicznego jednostka koordynująca po 

zasięgnięciu porady w WFOŚiGW lub NFOŚiGW, a także w firmie zewnętrznej może oszacować efekt 
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zamierzonych działań w postaci ograniczenia energii końcowej, redukcji emisji CO2 oraz wzrost udziału 

energii odnawialnej. 

W przypadku konieczności utworzenia nowego działania lub usunięcia istniejącego działania można: 

1. wpisać/ usunąć to działanie z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, w trakcie najbliższej 

aktualizacji dokumentu, jeśli jego realizacja jest/była planowana w następujących latach, 

2. bez zbędnej zwłoki zaktualizować Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, jeśli realizacja działania ma 

być realizowana w latach 2017-2018 oraz ma ono znaczący wpływ na zmianę struktury 

wykorzystania paliw, zmianę zapotrzebowania na energię lub zmianę zapotrzebowania na 

energię lub zmianę emisji CO2. 

W przypadku, gdy jednostka zgłaszająca działanie do PGN jest Gmina Olesno, działanie należy wpisać 

do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z obowiązującą w tym zakresie wewnętrzną procedurą. 

Należy zaznaczyć, że Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, w którym dokonano istotnych zmian  

w harmonogramie rzeczowo-finansowym (dodanie zadania) powinno podlegać procedurze 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) ,a także 

przyjęty uchwałą Rady Miejskiej. Wprowadzenie do Planu Gospodarki Niskoemisyjnych zmian mniej 

istotnych,  

w szczególności zmiany kwot, jednostki odpowiedzialnej za zadanie, jest możliwe w trybie zarządzenia 

Burmistrza. 
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Formularz wprowadzania zmian w zadaniach niskoemisyjnych 

Formularz składany jest w celu: 

 dokonania zgłoszenia działań do PGN  usunięcia działania z PGN*( *proszę wypełnić część 1,2,4,5a, 10 

oraz 11) 

1. Podmiot odpowiedzialny 

za realizację działania 

Nazwa  

Adres  

Tel/Fax/Email  

Osoba kontaktowa  

2. Nazwa zadania  

3. Typ działania (proszę 

zaznaczyć właściwe)  

4. Obszar którego dotyczy 

działanie 

( proszę zaznaczyć właściwe)  

5. Czy działanie można 

zakwalifikować do już 

umieszczonego 

 w obowiązującym PGN? 

 

 Tak*  (*proszę podać nazwę działania)- 

 

 Nie, prosimy o utworzenie nowego działania 

6. Krótki opis zadania  

7. Szacowany koszt 

działania 

 

8. Źródła finansowania  

9. Okres realizacji  

10. Planowane efekty ekologiczne realizacji działania 

Roczna oszczędność energii[MWh]  Roczna produkcja energii z OZE 

[MWh] 

 

                                          11.Planowane efekty ekologiczne realizacji zadania 

Roczne zmniejszenie emisji CO2 [MgCO2]  

Roczne zmniejszenie emisji pyłów [Mg]  
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11. Zgodność Planu z przepisami w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko 

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko4 

(ustawa OOŚ), przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty:  

 koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy; 

 planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego; 

 polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, 

telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, 

turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy 

administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko; 

 polityk, strategii, planów lub programów, których realizacja może spowodować znaczące 

oddziaływanie na obszar Natura 2000, jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną 

obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony. 

Dla dokumentów nieujętych w powyższym katalogu (w taką sytuację wpisuje się PGN) konieczne jest 

przeprowadzenie uzgodnień stwierdzających konieczność lub brak konieczności przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 57 i 58 ustawy OOŚ, w przypadku 

PGN, organami właściwymi do przeprowadzenia uzgodnień są: 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska; 

 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. 

Zgodnie z otrzymanym pismem nr WOOŚ.411.2.111.2015.ER od Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Opolu z dnia 18 grudnia 2015 roku wskazano, że dokument nie wyznacza ram dla 

późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a realizacja zadań 

nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Z związku z tym stwierdzono brak przesłanek 

do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z pismem nr 

NZ.9022.500.2015.ET od Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia  

31 grudnia 2015 roku również odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olesno”. 

                                                           
4
 Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm. 
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Konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko pojawia się  

w sytuacji, gdy opracowywany dokument wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub gdy realizacja postanowień dokumentu może 

spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko. 

PGN przewiduje co prawda podjęcie przez gminę projektów zarówno o charakterze inwestycyjnym, jak 

i nie inwestycyjnym, jednak stanowią one element przede wszystkim propagujący zachowania o 

charakterze prośrodowiskowym przez mieszkańców gminy.  

Żadne z działań ujętych w dokumencie nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na 

środowisko, a sam dokument nie wyznacza ram dla późniejszych realizacji innych przedsięwzięć 

(nieujętych w dokumencie), mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

Ze względu na przewidywany rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko dokumentu, nie występuje 

oddziaływanie skumulowane lub transgraniczne oraz nie występuje ryzyko dla zdrowia ludzi lub 

zagrożenia dla środowiska. Celem dokumentu jest bowiem upowszechnienie działań 

niskonakładowych o bardzo małej skali, które mogą zostać wdrożone przez indywidualne osoby i małe 

podmioty gospodarcze.  
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