
UCHWAŁA NR XXVII/215/20 
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE 

z dnia 8 września 2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Olesno na lata 2019-2035” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16, 
poz. 95 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Strategię rozwoju elektromobilności dla Gminy Olesno na lata 2019-2035”, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik 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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Niniejszy materiał został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Gmina Olesno. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowana strategia jest odpowiedzią na rozwijający się rynek paliw alternatywnych oraz 

elektromobilności, a także realizowaną przez Polskę i Unię Europejską politykę klimatyczną 

i transportową.  

 Rozwój elektromobilności przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych, takich jak: 

◼ likwidacja barier ograniczających rozwój elektromobilności w gminie, w tym poprzez 

zapewnienie punków ładowania, 

◼ poprawa stanu dróg i parkingów publicznych, budowa szybkich łączy bezprzewodowych,  

wprowadzenie katalogu zachęt dla właścicieli pojazdów elektrycznych, 

◼ budowa i rozwój publicznego transportu zbiorowego w gminie, 

◼ poprawa standardu usług przewozu pasażerów, w szczególności dzieci, w tym dzieci 

niepełnosprawnych, 

◼ zwiększenie świadomości społecznej w zakresie problematyki elektromobilności,  

◼ popularyzacja elektromobilności wśród mieszkańców, 

◼ poprawa wizerunku gminy, jako otwartej na nowoczesne technologie, dążącej do poprawy 

standardu życia mieszkańców, 

◼ poprawa stanu jakości powietrza w gminie, 

◼ obniżenie poziomu hałasu w gminie. 

Strategia rozwoju elektromobilności jest spójna z innymi dokumentami strategicznymi o randze 

europejskiej, krajowej i lokalnej. 

 

1.2. ŹRÓDŁA PRAWA 

Rozwój elektromobilności w Polsce został prawnie usankcjonowany w momencie przyjęcia Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju 

infrastruktury paliw alternatywnych. Jednym z takich paliw jest energia elektryczna. Zgodnie  

z przepisami unijnymi, państwa członkowskie UE są zobowiązane do rozwoju infrastruktury paliw 

alternatywnych m.in. punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Kolejnym aktem prawnym była 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

 

Celem głównym niniejszego dokumentu jest stworzenie optymalnych warunków 

dla rozwoju elektromobilności w gminie Olesno. 

 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) przyjęta 

przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 roku. 
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Jednym z flagowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) jest Program 

Rozwoju Elektromobilności. W ramach tego programu powstał pakiet regulacyjny, składający się                  

z następujących dokumentów strategicznych: 

◼ Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości”, przyjętego przez Radę 

Ministrów 16.03.2017 r., 

◼ Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, przyjętych przez Radę 

Ministrów 29.03.2017 r., 

◼ ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r., 

◼ ustawy powołującej Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, tj. ustawy z dnia 6 czerwca 2018 r.              

o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. 

Wymienione akty prawne określają zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej do 

wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie oraz wprowadzają zobowiązania dla samorządów 

terytorialnych.  

W niniejszym opracowaniu wykorzystano powyższe akty prawne oraz lokalne dokumenty 

strategiczne, takie jak: 

◼ Strategia Rozwoju Gminy Olesno na lata 2014 – 2020 (Uchwała nr VI/41/15 Rady Miejskiej 

w Oleśnie z dnia 31 marca 2015 r.), 

◼ Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na Przekroczenie 

poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów 

dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej (Uchwała nr 

XXXVII/403/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 stycznia 2018 r.),  

◼ Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olesno 

(Uchwała nr XV/132/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2015 r.),  

◼ Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno na lata 2016-2019  z perspektywą na lata 

2020-2023 (Uchwała nr XXI/164/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 5 lipca 2016 r.), 

◼ Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 

2027 (Uchwała nr XXIV/190/20 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 5 maja 2020 r.), 

◼ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olesno (Uchwała nr XXIV/176/16 Rady Miejskiej 

w Oleśnie z dnia 2 sierpnia 2016 r., z późniejszymi zmianami), 

◼ Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016 -2023 (Uchwała nr XXVII/192/16 

Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 września 2016 r., z późniejszymi zmianami).   

 

1.3. CELE ROZWOJOWE I STRATEGIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

Cele i strategie gminy określone są w Strategii rozwoju Gminy Olesno na lata 2014 – 2020 (Uchwała 

nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 marca 2015 r.). W dokumencie tym przyjęto misję, 

zgodnie z którą samorząd gminy Olesno ma zapewnić zrównoważony, harmonijny, długofalowy 

rozwój oparty na przedsiębiorczości, doświadczeniu, wiedzy mieszkańców i wykorzystujący szansę 

integracji europejskiej. Tej misji podporządkowane zostały cztery główne kierunki rozwoju - 

konkurencyjna gospodarka, rozwój kapitału ludzkiego, inwestycje w zasoby i współpraca 

z otoczeniem. Ich realizacja poprzez wytyczone zadania, ma pozwolić na osiągnięcie oczekiwanej 

sytuacji społeczno-gospodarczej.  
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W ramach celów strategicznych określono cele i zadania, które wspierają realizację założeń niniejszej 

strategii, są to: 

◼ zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej - poprawa istniejącej oraz uruchomienie 

nowej komunikacji transportowej wewnątrz oraz na zewnątrz gminy oraz wdrożenie 

zintegrowanego systemu transportowego na terenie gminy, 

◼ rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego miejskiego i rozwój alternatywnych 

niezmotoryzowanych form transportu,  

◼ osiągnięcie i utrzymanie obowiązujących standardów jakości powietrza - budowa 

i wyznaczenie tras pieszorowerowych, modernizacja ścieżek rowerowych.  

    MISJA 

 

 

 

 

 

 

 

    KIERUNKI ROZWOJU 

Rysunek 1. Misja i kerunki rozwoju Gminy Olesno, [źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii rozwoju Gminy 
Olesno na lata 2014 – 2020 (Uchwała nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 marca 2015 r.)]  

Cele przedsięwzięcia odpowiadają na zdiagnozowane problemy w gminie Olesno.  

1.4. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

Gmina Olesno położona jest w powiecie oleskim, w północno-wschodniej części województwa 

opolskiego. Olesno jest gminą miejsko-wiejską, w skład której wchodzi miasto Olesno oraz 18 

sołectw. Gmina zajmuje powierzchnię 240,9 km2, z czego 15,1 km2 przypada na miasto Olesno. Liczba 

mieszkańców według stanu na czerwiec 2019 r. wynosi 17 231 (zob. rysunek 2). Większość 

mieszkańców gminy mieszka na obszarze miejskim – 9003 osób, a na obszarach wiejskich – 8228 

osób.  

Olesno jest ważnym węzłem komunikacyjnym, przez który przebiega droga krajowa nr 11 Bytom – 

Lubliniec – Olesno – Kluczbork – Poznań oraz drogi wojewódzkie nr 494 Częstochowa – Olesno – 

Opole, nr 487 Olesno – Praszka – Byczyna i nr 901 Olesno – Dobrodzień – Gliwice. Na drogach tych 

oprócz ruchu lokalnego odbywa się ruch tranzytowy, którego intensywność systematycznie wzrasta 

(wg GDDKiA), przez co wpływa na wzrost emisji zanieczyszczeń w powietrzu.  

I. Konkurencyjna 
gospodarka

II.Rozwój
kapitału ludzkiego

III. Inwestycje 
w zasoby

IV.Współpraca 
z otoczeniem

„Misją samorządu Gminy Olesno jest zapewnienie zrównoważonego, harmonijnego, 
długofalowego rozwoju opartego na przedsiębiorczości, doświadczeniu, wiedzy 

mieszkańców i wykorzystującego szansę integracji europejskiej.”
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Obecnie trwa realizacja obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (drogi ekspresowej S11) 

o długości 24,8 km. W ramach inwestycji powstaną 24 obiekty mostowe, węzeł „Olesno” na 

skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487 wraz z dwoma rondami oraz kolejne dwa ronda w ciągu 

przebiegu projektowanej drogi. Obwodnica wpłynie na poprawę warunków jazdy i bezpieczeństwo 

ruchu, uspokojenie ruchu w mieście oraz zmniejszenie oddziaływania transportu drogowego na 

środowisko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rysunek 2.Podstawowe dane o gminie. 

W gminie istnieje sieć tras rowerowych, głównie turystycznych, a także ścieżki rowerowe i ciągi 

pieszo-rowerowe. Powiązania te wspomaga linia kolejowa Lubliniec – Olesno – Kluczbork – Poznań. 

Mieszkańcy gminy mieszkają stosunkowo blisko centrum miasta. Około 50% ludności ma do centrum 

nie więcej niż 1 km, 76% poniżej 7,5 km, a 100% mniej niż 17,5 km [Źródło: badanie własne]. 

Odległości najdalszych sołectw od Olesna przedstawia rysunek 3. 

Gmina posiada prawidłowo rozwiniętą sieć dróg i dogodne warunki komunikacyjne. Promienisty 

układ drogi krajowej i dróg wojewódzkich, zbiegających się w Oleśnie, zapewnia dobrą obsługę gminy  

w zewnętrznych relacjach komunikacyjnych (zob. rysunek 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Rysunek 3. Odległości najdalszych sołectw od Olesna.
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Rysunek 4. Gmina Olesno z rowerowymi trasami turystycznymi, istniejącymi oraz planowanymi ścieżkami rowerowymi i ciągami pieszo-rowerowymi [źródło: opracowanie własne na podstawie 

Śląska sieć tras rowerowych. Koncepcja docelowej sieci tras rowerowych, PTTK Śląski Zespół Znakarzy Tras Turystycznych – Gliwice, 06.2020. Podkład: autorzy © autorzy OpenStreetMap]. 

Id: EE8F6E19-6442-4979-9B83-D98FE9605437. Podpisany Strona 11



Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Olesno na lata 2019-2035 

 

12 
 

1.5. WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z CHARAKTERYSTYKI JEDNOSTKI SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO 

Z charakterystyki gminy Olesno wynikają następujące wnioski: 

◼ Gęsta sieć dróg powiatowych i gminnych odgrywa ważną rolę w powiązaniach 

komunikacyjnych wewnątrzgminnych i z najbliższym rejonem.  

◼ Zwarta zabudowa gminy, ukształtowanie terenu i niewielkie odległości sołectw od miasta 

Olesno, stanowią szansę dla rozwoju transportu rowerowego w gminie. 
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2. STAN JAKOŚCI POWIETRZA (CO, CO2, NOX, SOX, PM 10, PM 
2,5 BAP) 

  

2.1. METODOLOGIA OBLICZANIA WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ 

W ramach niniejszej strategii podstawę określenia wielkości emisji zanieczyszczeń związanej  

z poszczególnymi rodzajami źródeł stanowiły ogólnodostępne dane opublikowane w następujących 

dokumentach lokalnych i regionalnych:   

◼ Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim raport za 2018 rok (prezentowane 

tu bazy emisyjne zostały opracowane przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania 

Emisjami), 

◼ Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na Przekroczenie 

poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów 

dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej (Uchwała nr 

XXXVII/403/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 stycznia 2018 r.),  

◼ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olesno (Uchwała nr XXIV/176/16 Rady Miejskiej 

w Oleśnie z dnia 2 sierpnia 2016 r., z późniejszymi zmianami). 

Dwa pierwsze opracowania prezentowały dane emisyjne dla poszczególnych katastrów emisji 

zagregowane dla strefy opolskiej stanowiącej jednostkę przestrzenną, dla której prowadzona jest 

ocena jakości powietrza, obejmującą obszar województwa z wyłączeniem aglomeracji opolskiej. 

Wielkość emisji NOx, SOx, PM10, PM2,5 oraz BaP dla gminy Olesno oszacowano proporcjonalnie       

w stosunku do udziału powierzchni gminy Olesno w strefie opolskiej, dla której zbiorczo 

przedstawiono emisję w rocznej ocenie jakości powietrza za 2018 rok. Założono, że gęstość emisji na 

terenie strefy jest rozłożona relatywnie równomiernie, z wyjątkiem emisji z hałd i wyrobisk, które nie 

występują na terenie gminy Olesno, wobec czego emisja z tych obiektów nie została uwzględniona    

w obliczeniach. Wielkość emisji CO obliczono analogicznie na podstawie danych przedstawionych              

w Programie ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie 

poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów 

dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej (2018). Emisję CO2 przyjęto zgodnie 

z prognozowaną dla roku 2020 emisją wyliczoną w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Olesno (2016). 

Dla obliczenia efektów ekologicznych prognozowanych dla poszczególnych zadań przyjęto zestaw 

następujących wskaźników. 

Wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej za rok 2018 opublikowane w grudniu 2019 r. przez 

KOBIZE. 

Tabela 1. Wskaźniki emisji w [kg/MWh] dla odbiorców końcowych energii elektrycznej (źródło: KOBIZE, Wskaźniki 

emisyjności dla energii elektrycznej za rok 2018 opublikowane w grudniu 2019 r.) 

Substancja [kg/MWh]  

Dwutlenek węgla (CO2)  765 

Tlenki siarki (SOX/SO2)  0,681 

Tlenki azotu (NOX/NO2)  0,631 

Tlenek węgla (CO)  0,275 

Pył całkowity  0,036 
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Dla przeliczenia wskaźników dla poszczególnych kategorii pojazdów i rodzajów paliwa wykorzystano 

dane EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019. W przeliczeniach przyjęto średni 

ciężar dla benzyny 0,76 kg/litr, dla oleju napędowego 0,84 kg/litr, oraz 055 kg/litr dla LPG. Przyjęto 

również średnie spalanie na poziomie: 

◼ dla pojazdów osobowych: 7 l/100 km (benzyna), 6 l/100 km (diesel), 

◼ dla pojazdów dostawczych: 12,5 l/100 km (benzyna), 11,5 l/100 km (diesel), 

◼ dla pojazdów ciężarowych: 38 l/100 km (diesel), 

◼ dla autobusów: 28 l/100 km (diesel). 

Tabela 2. Wskaźniki emisji w [g/kg paliwa] oraz w przeliczeniu na [g/km*pojazd] na podstawie EMEP/EEA air pollutant 

emission inventory guidebook 2019.   

Kategoria 
pojazdu  

Rodzaj 
paliwa  

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń 

 g/kg paliwa 
kg/kg 
paliwa g/km*pojazd 

kg/km*
pojazd 

NOx  PM2,5  CO  NMLZO CO2 NOx  PM2,5  CO  NMLZO CO2 

Osobowy 

benzyna 8,73 0,03 84,7 10,05 3,169 0,464 0,002 4,506 0,535 0,169 

diesel 12,96 1,1 3,33 0,7 3,169 0,653 0,055 0,168 0,035 0,160 

LPG 15,2 0,02 84,7 13,64 3,024 0,836 0,001 4,659 0,750 0,166 

Dostawczy 

benzyna 13,22 0,02 152,3 14,59 3,169 1,256 0,002 14,469 1,386 0,301 

diesel 14,91 1,52 7,4 1,54 3,169 1,440 0,147 0,715 0,149 0,306 

Ciężarowy diesel 33,37 0,94 7,58 1,92 3,169 10,652 0,300 2,420 0,613 1,012 

Autobus diesel 33,37 0,94 7,58 1,92 3,169 7,849 0,221 1,783 0,452 0,745 

W przypadku dostępności szczegółowych danych dotyczących wieku, przebiegu rocznego  

i spełnianych norm EURO w obliczeniu efektu jednostkowego wymiany konkretnych pojazdów 

uwzględniono limity emisji dopuszczalnej dla danego rodzaju silnika. W obliczeniach pominięto 

emisję ze ścierania hamulców oraz unosu wtórnego, gdyż zmiana na transport elektryczny nie ma na 

nią wpływu. Emisja ta ma także relatywnie niewielki udział w całym bilansie emisji. 

 

2.2. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA EMISJĘ ZANIECZYSZCZEŃ 

Jakość powietrza jest wypadkową szeregu powiązanych ze sobą czynników, z których najważniejszy 

w przypadku gminy Olesno stanowi dominujący sposób ogrzewania budynków z użyciem 

wysokoemisyjnych paliw stałych spalanych w przestarzałych, nie spełniających obecnych norm 

urządzeniach. Jest to związane z ograniczonym dostępem do sieci gazowej i sieci ciepłowniczej.  Na 

terenie gminy sieć gazowa dostępna jest jedynie w mieście Olesno i częściowo w miejscowości 

Świercze. Według GUS w 2018 roku gaz sieciowy był dostarczany do 2 615 gospodarstw domowych, 

a tylko 846 odbiorców wykorzystywało to medium do ogrzewania mieszkań (miasto Olesno).  

Zwarty układ urbanistyczny oraz duża gęstość zaludnienia centrum Olesna powoduje wysoką 

koncentrację emisji w tej części gminy. Jednocześnie położenie centrum miasta w dolinie Młynówki 

niekorzystnie wpływa na warunki aerosanitarne. Układ ten sprzyja kumulacji zanieczyszczeń 

i utrudnia przewietrzanie miasta, zwłaszcza w warunkach ograniczonej wymiany pionowej powietrza 

(inwersji). Gromadzenie się zanieczyszczeń przy powierzchni ziemi w konsekwencji powoduje 

przekraczanie wartości ich stężeń dopuszczalnych, szczególnie pyłu PM10. 
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Najgorsze warunki przewietrzania miasta, z niską prędkością wiatru (poniżej 1 m/s) występują jednak 

w sytuacji wiatru z kierunku wschodniego i północno – wschodniego, co zdarza się przeważnie zimą 

i jest związane z dominacją wyżowych ośrodków barycznych. Jest to jednocześnie okres największej 

intensywności wykorzystania urządzeń grzewczych. Okresy bezopadowe również sprzyjają 

pozostawaniu pyłu zawieszonego w atmosferze przez dłuższy czas, a w przypadku zachodzącej ciągle 

emisji, także narastaniu wielkości stężenia.  

Zwarta zabudowa i sposób ogrzewania sprzyjają także występowaniu negatywnych zjawisk 

gospodarczych i społecznych. Niski status społeczny i materialny części mieszkańców Olesna potęguje 

problemy środowiskowe (zakup najtańszego paliwa, brak konserwacji bądź wymiany urządzeń 

grzewczych, niska świadomość ekologiczna i motywacja do zmiany zachowań). Wraz z zagrożeniami 

środowiskowymi było to podstawą do wyznaczenia w centrum Olesna obszaru zdegradowanego oraz 

obszaru rewitalizacji. 

Drugim istotnym źródłem pyłu PM10 w powietrzu jest emisja z ruchu drogowego, szczególnie 

z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi bez filtrów cząstek stałych. Przez miasto przebiega droga 

krajowa nr 11 relacji Kołobrzeg - Bytom, łącząca Śląsk z Wielkopolską i Pomorzem, o dużym natężeniu 

ruchu, przez co dla drogi nr 11 na odcinku przebiegającym przez miasto został sporządzony program 

ochrony środowiska przed hałasem. Do ograniczenia skali problemu zmierza obecnie budowa 

obwodnicy miasta. Będzie ona jednak prowadziła głównie do relokacji emisji związanej z tranzytem, 

podczas gdy inwestycja w dodatkową infrastrukturę, taką jak stacje ładowania pojazdów 

elektrycznych,  wypożyczalnie środków transportu czy też transport zbiorowy mogą stanowić zachętę 

do zmiany środków transportu na mniej lub bezemisyjne dla osób zmuszonych do przemieszczania 

się wewnątrz miasta. 

 

2.3. OBECNY STAN JAKOŚCI POWIETRZA – PODSUMOWANIE INWENTARYZACJI 

Stan jakości powietrza w gminie Olesno w zakresie wskazanych substancji (CO, CO2, NOx, SOx, PM10, 

PM2,5 BaP) jest zróżnicowany. W odniesieniu do norm jakości powietrza rejestrowane lub szacowane 

na bazie modelowania matematycznego stężenia zanieczyszczeń wykazują przekroczenia w zakresie 

dopuszczalnej częstości przekraczania stężeń dobowych pyłu PM10 oraz średniorocznego stężenia 

benzo(a)pirenu (por. Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim raport za 2018 rok, 

GIOŚ, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu). Dla pozostałych substancji normy te nie 

są przekroczone, lub też – jak w przypadku CO2, brak jest wyznaczonej normy jakości powietrza. 

Dotychczas wykonywane inwentaryzacje emisji spójnie wskazują, że zanieczyszczenia powietrza 

emitowane na terenie gminy to głównie zanieczyszczenia związane z działalnością człowieka. Dla 

większości substancji najwyższy udział stanowi emisja powierzchniowa (związana z indywidualnym 

ogrzewaniem budynków, czyli komunalno-bytowa), a w dalszej kolejności emisja liniowa 

(komunikacyjna) i punktowa (przemysłowa).  

Roczna ocena jakości powietrza za 2018 rok wskazuje, że w przypadku tlenków siarki emisja 

powierzchniowa stanowi w województwie opolskim 50%, a punktowa 49%. Na wielkość emisji 

tlenków azotu w województwie wpływa głównie emisja punktowa, która wynosi 44%, oraz emisja 

liniowa – 34%. Natomiast zarówno w przypadku pyłu PM10, pyłu PM2,5, jaki i benzo(a)pirenu, 

najistotniejsze źródło stanowi emisja powierzchniowa, która wynosi odpowiednio 70%, 83% oraz 93% 

emisji tych zanieczyszczeń w regionie. 

Analiza danych emisyjnych opublikowanych w Programie ochrony powietrza wskazuje ponadto, że na 

wielkość stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wpływają w dużej mierze substancje napływowe, które 

Id: EE8F6E19-6442-4979-9B83-D98FE9605437. Podpisany Strona 15



Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Olesno na lata 2019-2035 

 

16 
 

znajdują się w masach powietrza przemieszczających się na obszarze gminy. W związku jednak  

z niemożnością planowania działań odnoszących się do emisji napływowej, wszelkie dane oraz 

planowane efekty ekologiczne przedstawiono w odniesieniu do danych emisyjnych z terenu gminy 

Olesno. 

Dane źródłowe oraz obliczone na ich podstawie wielkości emisji z ternu gminy przedstawiono  

w poniższej tabeli. 

Tabela 3. Zestawienie emisji poszczególnych substancji dla terenów referencyjnych oraz dla Gminy Olesno. Źródło danych dla 

strefy opolskiej dla NOx, SOx, PM10, PM2,5 i BaP: KOBIZE (za: Roczna ocena jakości powietrza za 2018 rok), dla CO: Program 

ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola (2018) oraz CO2 prognoza dla gminy Olesno na 2020 rok: Plan 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olesno (2016) 

Substancja Obszar 

Emisja [kg/rok] 

Komunalno-
bytowa 

Transport 
drogowy 

Punktowa 
Hałdy i 

wyrobiska 
Inne 

Suma 
emisji 

SOx 
strefa opolska 8 484 435 17 072 5 351 550 - 7 303 13 860 359 

gmina Olesno 220 561 444 139 115 - 190 360 309 

NOx 
strefa opolska 2 459 118 9 721 866 8 123 755 - 4 237 803 24 542 542 

gmina Olesno 63 927 252 729 211 178 - 110 165 638 000 

PM10 
strefa opolska 8 734 516 591 129 674 010 748 887 1 546 418 12 294 960 

gmina Olesno 227 062 15 367 36 985 - 40 201 319 614 

PM2,5 
strefa opolska 8 602 532 465 411 635 523 179 691 390 261 10 273 417 

gmina Olesno 223 631 12 099 21 197 - 10 145 267 071 

B(a)P 
strefa opolska 4 888,10 8,5 305,1 - 0,1 5 201,80 

gmina Olesno 127 0,221 17 - 0,003 144 

CO 
strefa opolska 81 994 670 2 945 850 5 331 200 - 1 688 430 91 960 150 

gmina Olesno 2 131 525 76 580 138 589 - 43 892 2 390 587 

CO2 gmina Olesno 42 976 150 45 597 930 6 819 510   737 460 96 131 050 

Jak już wyżej wskazano zły stan powietrza w Oleśnie powodowany spalaniem paliw stałych 

w domowych kotłowniach  oraz transportem samochodowym spotęgowany jest dodatkowo 

niekorzystną zabudową, utrudniającą przewietrzanie, szczególnie w centrum miasta. O ile trwają 

systemowe prace dotyczące ograniczenia pierwszego źródła zanieczyszczenia (dofinansowany ze 

środków UE gminny program dopłat w wysokości 2/3 kosztów wymiany kotłów, a także projekt 

utworzenia stref przewietrzania miasta), oraz prace nad ograniczeniem emisji związanej z tranzytem 

komunikacyjnym (budowa obwodnicy Olesna), nakładu sił i środków wymaga ograniczenie emisji 

związanej z transportem lokalnym. Negatywne skutki emisji komunikacyjnej obejmującej przede 

wszystkim tlenki azotu, ale także pyły zawieszone, niemetanowe lotne związki organiczne i tlenek 

węgla, potęgują braki dotyczące systemowej komunikacji zbiorowej. Według badań ankietowych 

przeprowadzonych na potrzeby prognozy  ruchu dla analizy lokalizacyjnej planowanej obwodnicy 

Olesna najwyższy udział wśród środków transportu mają prywatne samochody osobowe 

(w podróżach poza Olesno ich udział przekracza 70%). 

Z posiadanych danych obejmujących wiek, rodzaj paliwa, spełniane normy oraz średni roczny 

przebieg wynika, że udział floty gminnej w spalinowej emisji komunikacyjnej wynosi rocznie około 

66,7 kg tlenków azotu, 53,4 kg tlenku węgla, oraz 2,6 kg pyłów zawieszonych PM2,5 oraz 14 711 kg 

CO2. Emisja oszacowana dla wynajmowanych autobusów realizujących dowóz dzieci do szkół wynosi 

rocznie około 70,5 kg tlenków azotu, 113,9 kg tlenku węgla, oraz 9,1 kg pyłów zawieszonych PM2,5 

oraz 99 672 kg CO2. 
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2.4. PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY ZWIĄZANY Z WDRAŻANIEM STRATEGII 
ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI 

Główne działania inwestycyjne planowane do podjęcia będą skupiać się na wdrożeniu rozwiązań 

usprawniających lokalny system komunikacji jako jeden z istotnych elementów wpływających na 

emisję zanieczyszczeń do powietrza. Ich oddziaływanie na środowisko będzie obejmować przede 

wszystkim zmniejszenie emisji CO2 , tlenków azotu NOx, tlenku węgla CO, pyłów drobnych oraz 

niemetanowych lotnych związków organicznych, a także redukcję hałasu. 

Planowane efekty ekologiczne będą ściśle zależały od podejmowanych działań, zarówno formalno-

prawnych, organizacyjnych, kompetencyjno-motywacyjnych jak i inwestycyjnych. Należy zauważyć, 

że ich określenie jest możliwe głównie w odniesieniu do niektórych działań inwestycyjnych, podczas 

gdy pozostałe działania będą miały charakter wspierający (w tym warunkujący sprawność 

i wykonalność kolejnych elementów wdrażanej strategii) i utrzymujący trwałość osiąganych efektów 

ekologicznych.  

Dla zadań, dla których jednoznacznie nie można określić efektów ekologicznych, a które przyczyniają 

się pośrednio do ograniczenia emisji, np. w wyniku efektu zachęty, efekt ekologiczny nie jest 

obliczany. Jest on szacowany natomiast dla każdego ze wskazanych w Strategii zadań, dla których 

można zidentyfikować bezpośrednie efekty. Do określania efektów zadań zastosowano następujące 

zasady:  

◼ oszacowane wielkości podawane są jako wartości roczne (efektów nie określa się jako 

skumulowanych wartości); 

◼ stosowana jest uproszczona metoda szacowania efektów oparta na wskaźnikach 

dopasowanych do typów zadań i wielkościach charakterystycznych dla danego typu zadań;  

◼ w przypadku braku danych o wielkościach charakterystycznych dla zadań, przyjęto założenia; 

◼ w przypadku zadań związanych z tworzeniem nowych źródeł emisji, efekt ekologiczny 

określany jest jako emisja uniknięta w porównaniu do wysokoemisyjnych rozwiązań. Dotyczy 

to w szczególności zadań w sektorze komunikacji zbiorowej (efekt wprowadzenia autobusu 

elektrycznego jako nowego rozwiązania jest szacowany w odniesieniu do emisji 

powodowanej przez przejazdy samochodami osobowymi, które zostaną zastąpione przez 

komunikację zbiorową). 

Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 

Dla zadania przewiduje się efekt pośredni. W długookresowej perspektywie zakłada się, że budowa 

infrastruktury wspierającej elektromobilność będzie prowadzić do zwiększenia ilości pojazdów 

elektrycznych w gminie. Prognozuje się stopniowe zastępowanie samochodów osobowych 

samochodami elektrycznymi; szacuje się przyrost rzędu 10 samochodów w ciągu 3 lat, 25 w ciągu      

5 lat i 100 w ciągu 15 lat. 

Szacunkowe obliczenia efektu ekologicznego wykonano bazowo dla 1 samochodu elektrycznego 

zastępującego przeciętny samochód osobowy zarejestrowany w gminie. Roczny efekt ekologiczny 

obliczono dla przebiegu 10 tys. km rocznie, przy proporcjonalnym uwzględnieniu struktury paliwowej 

zastępowanych samochodów (45% benzyna, 39% diesel, 16% LPG). Dla samochodu elektrycznego 

założono wydajność 15,4 kWh/100 km (w przeliczeniu 1,54 MWh/rok). Efekt ekologiczny 

przedstawiono w wariancie zasilania pojazdu elektrycznego energią z elektrowni konwencjonalnej 

(wariant bazowy) oraz z OZE. Realizacja gminnej elektrowni słonecznej pozwoli na zmianę bilansu 

energetycznego i zasilenie stacji ładowania pojazdów energią bezemisyjną. Jednocześnie istnieje 
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wysokie prawdopodobieństwo, że inwestycje osób prywatnych w samochody elektryczne będą 

przebiegać równolegle z inwestycjami w indywidualne instalacje fotowoltaiczne.  

Tabela 4. Zestawienie szacowanego rocznego efektu ekologicznego zastąpienia samochodu osobowego samochodem 

elektrycznym w zależności od źródła zasilania (elektrownia konwencjonalna/OZE) 

struktura paliwowa zastępowanych samochodów 
Emisja / uniknięta emisja kg/rok 

NOx  PM2,5  CO  NMLZO CO2 

benzyna 45% 4,64 0,02 45,06 5,35 1686 

diesel 39% 6,53 0,55 1,68 0,35 1597 

LPG 16% 8,36 0,01 46,59 7,50 1663 

przeciętna emisja samochodu osobowego 5,97 0,23 28,39 3,74 1648 

emisja pojazdu elektrycznego dla zasilania  
z elektrowni konwencjonalnej 0,97 0,06 0,42 0,00 1178 

emisja pojazdu el. zasilanego dla zasilania z OZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

efekt ekologiczny dla 1 pojazdu dla zasilania  
z elektrowni konwencjonalnej 5,00 0,17 27,96 3,74 470 

efekt ekologiczny dla 10 pojazdów  dla zasilania  
z elektrowni konwencjonalnej 50,03 1,70 279,62 37,44 4696 

efekt ekologiczny dla 25 pojazdów  dla zasilania  
z elektrowni konwencjonalnej 125,08 4,24 699,05 93,60 11739 

efekt ekologiczny dla 100 pojazdów  dla zasilania  
z elektrowni konwencjonalnej 500,32 16,97 2796,18 374,39 46957 

efekt ekologiczny dla 1 pojazdu dla zasilania z OZE 
5,97 0,23 28,39 3,74 1648 

efekt ekologiczny dla 10 pojazdów dla zasilania z OZE 
59,75 2,25 283,85 37,44 16477 

efekt ekologiczny dla 25 pojazdów dla zasilania z OZE 
149,37 5,63 709,63 93,60 41192 

efekt ekologiczny dla 100 pojazdów dla zasilania z OZE 
597,50 22,52 2838,53 374,39 164767 

W najbardziej optymalnym wariancie pełna realizacja założeń strategii może przynieść rocznie 

uniknięcie emisji 597,5 kg NOx, 22,5 kg PM10, 2 838,5 kg CO, 374,4 kg NMLZO i 164,7 Mg CO2. 

Budowa gminnej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,6 MW oraz instalacja fotowoltaicznej o mocy 

50 kW przy basenie Laguna. 

Dla obliczenia efektów ekologicznych zadań polegających na budowie ogniw fotowoltaicznych 

założono przeciętny roczny uzysk rzędu 1 000 MWh/ MW zainstalowanej mocy. Zestawienie 

możliwych do uniknięcia emisji przez zastąpienie energii pozyskiwanej konwencjonalnie energią 

fotowoltaiczną zawiera Tabela 5. Należy zaznaczyć, że emisja uniknięta w ten sposób zostanie 

zredukowana nie z gminy Olesno, lecz z gminy w której jest obecnie produkowany prąd i tylko 

pośrednio przyczyni się do poprawy jakości powietrza w gminie, zmniejszając emisję napływową. 
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Tabela 5. Zestawienie szacowanego rocznego efektu ekologicznego budowy gminnej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,6 

MW oraz instalacja fotowoltaicznej o mocy 50 kW przy basenie Laguna.   

Substancja Wskaźnik emisji 
[kg/MWh] 

Uniknięta emisja [kg/rok] 

Gminna elektrownia PV           
o mocy 1,6 MW  

Instalacja PV przy basenie 
Laguna o mocy 50 kW  

CO2 765 122 4000 38 250 

SO2 0,681 1 089,6 34,05 

NO2 0,631 1 009,6 31,55 

CO 0,275 440 13,75 

PM 0,036 57,6 1,8 

W pomiarze efektów ekologicznych zastępowania pojazdów konwencjonalnych pojazdami 

elektrycznymi należy równocześnie monitorować oba elementy i kontrolować osiągany bilans 

energetyczny i emisyjny. Określenie wymiaru efektu ekologicznego obu składowych oddzielnie 

umożliwia wykonanie prawidłowych obliczeń przy realizacji różnych scenariuszy, należy jedynie 

pamiętać, że są to elementy ściśle ze sobą połączone. 

Budowa miejskiej infrastruktury wypożyczania rowerów. 

W obliczeniach przyjęto, że w ramach realizacji zadania powstaną 2 stacje na 8 stanowisk 

rowerowych. Połowę będą stanowić rowery elektryczne, a połowę rowery tradycyjne. Umożliwi to 

zastąpienie części lokalnego ruchu samochodowego ruchem rowerowym. Przyjęto, że połowa 

wypożyczeń będzie skutkować redukcją przejazdu samochodu osobowego na tej samej trasie. 

Pozostałe przejazdy zastąpią ruch pieszy oraz obsłużą ruch turystyczny generowany przez dostępność 

nowego, atrakcyjnego środka transportu.   

Zakładając 8 wypożyczeń dziennie ze średnim przejazdem 6 km w sezonie rowerowym trwającym          

9 miesięcy otrzymamy 12960 km rocznie, z czego połowa przyjmowana jako redukcja przejazdów 

samochodowych daje 6480 km rocznie.  

Połowa z tych przejazdów (realizowana rowerami tradycyjnymi) nie będzie generować żadnej emisji, 

dla połowy zaś obliczono emisję przy założeniu zasilania akumulatorów rowerowych z elektrowni 

konwencjonalnej. Przyjęto wydajność roweru elektrycznego na poziomie 1 kWh/100 km. Przy 

zasilaniu z OZE (przy współrealizacji z zadaniem budowy ogniw fotowoltaicznych) całość przejazdów 

stanowić będzie unikniętą emisję spalinową. Obliczenia dla obu wariantów zestawiono w Tabeli 6. 

Ze względu na pilotażowy charakter inwestycji, wstępne szacunki efektów ekologicznych są dość 

ostrożne (założono jedynie 50% możliwego wykorzystania rowerów). Zarówno zwiększenie 

popularności wypożyczalni rowerów jak i zwiększenie ilości dostępnych pojazdów może z czasem 

przynieść efekty wyższe od zakładanych. Relatywnie krótka trasa średniego przejazdu wynika 

z konieczności wyboru jednego z dwóch punktów zakończenia przejazdu – większa ilość stacji 

zlokalizowanych w różnych punktach gminy mogłaby wydłużyć przeciętną odległość pokonywaną za 

pomocą tego środka transportu.  
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Tabela 6. Zestawienie szacowanego rocznego efektu ekologicznego budowy 2 8-stanowiskowych stacji wypożyczania 

rowerów.   

struktura paliwowa zastępowanych 
samochodów 

Emisja / uniknięta emisja kg/rok 

NOx  PM2,5  CO  NMLZO CO2 

benzyna 45% 3,01 0,010 29,20 3,46 1092,47 

diesel 39% 4,23 0,359 1,09 0,23 1034,97 

LPG 16% 5,42 0,007 30,19 4,86 1077,75 

przeciętna emisja samochodów osobowych 3,87 0,146 18,39 2,43 1067,69 

emisja rowerów el. dla zasilania z elektrowni 
konwencjonalnej 0,02 0,001 0,01 0,00 24,79 

efekt ekologiczny przy zasilaniu rowerów 
z elektrowni konwencjonalnej 3,85 0,14 18,38 2,43 1042,90 

efekt ekologiczny przy zasilaniu rowerów z OZE 3,87 0,15 18,39 2,43 1067,69 

Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych. 

Działania obejmujące budowę ścieżek rowerowych (połączenia w ramach rowerowego szlaku 

transportu i rekreacji) poprzez poprawę dostępności i bezpieczeństwa dla tego bezemisyjnego środka 

transportu przyczynią się do zastąpienia części przejazdów krótkodystansowych realizowanych 

obecnie przez mieszkańców za pomocą indywidualnych samochodów. Badania prowadzone w tym 

zakresie (Neves i Brand, 2019)1 wskazują na istotny potencjał ograniczenia emisji CO2, poprzez 

możliwość eliminacji do 41% krótkodystansowych przejazdów, które stanowią znaczącą część (blisko 

30%) wszystkich przejazdów osobowych. Autorzy ci oceniają, że realnie można w ten sposób 

ograniczyć około 5% z łącznej emisji CO2 z transportu drogowego.  

Dla oszacowania efektu zadania rozbudowy ścieżek rowerowych przyjęto, że wybudowanie każdego 

kilometra ścieżki przyczyni się do wzrostu ilości przejazdów rzędu 10 osób dziennie skłonnych 

zastąpić przejazd samochodem na trasie o średniej długości 5 km. Dla sezonu rowerowego 

trwającego 9 miesięcy przyczyni się to do uniknięcia emisji spalinowej na łącznej trasie 13 500 km 

rocznie. Efekt założono dla długości 1 km, należy jednak mieć na uwadze, że będzie się on różnił               

w zależności od lokalizacji ścieżki. Największa frekwencja rowerzystów będzie na trasach łączących 

miejsca pracy, nauki oraz obiekty handlowe z zapleczem sypialnianym, a pełen efekt będzie możliwy 

do osiągnięcia dopiero po połączeniu miejsc docelowych ciągłym odcinkiem ścieżki. Kalkulacja 

przeciętnego efektu rocznego budowy ścieżki rowerowej jest zawarta w Tabeli 7, natomiast 

szacowane efekty roczne dla planowanych do realizacji odcinków ścieżek przedstawia Tabela 8. 

Tabela 7. Szacowany roczny efekt ekologiczny budowy 1 km ścieżki rowerowej  

struktura paliwowa zastępowanych 
samochodów 

Emisja / uniknięta emisja kg/rok 

NOx  PM2,5  CO  NMLZO CO2 

benzyna 45% 6,27 0,022 60,83 7,22 2275,98 

diesel 39% 8,82 0,748 2,27 0,48 2156,19 

LPG 16% 11,29 0,015 62,89 10,13 2245,32 

emisja uniknięta w wyniku budowy 1 km 
ścieżki rowerowej 8,07 0,304 38,32 5,05 2224,35 

 
1 Andre Neves, Christian Brand, 2019, Assessing the potential for carbon emissions savings from replacingshort car trips with 
walking and cycling using a mixed GPS-traveldiary approach. Transportation Research Part A: Policy and Practice, vol. 123 
(2019) p. 130-146, Elsevier. 
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Przedstawione obliczenia skupiają się na unikniętej emisji spalinowej głównych zanieczyszczeń 

pochodzenia komunikacyjnego, należy jednak zauważyć, że eliminacja  ruchu samochodowego 

i zastąpienie go ruchem rowerowym w przeciwieństwie do zastępowania samochodów tradycyjnych 

samochodami elektrycznymi eliminuje także znacząco emisję pozaspalinową pyłów obejmującą 

emisję ze ścierania opon i okładzin hamulcowych, ścierania jezdni, a także wtórny unos pyłu. 

Dywersyfikacja środków transportu i zwiększenie udziału ruchu rowerowego przyczynia się także do 

zmniejszenia emisji hałasu. 

Tabela 8. Zestawienie szacowanego rocznego efektu budowy odcinków ścieżek planowanych do realizacji.   

lokalizacja planowanego odcinka 
ścieżki rowerowej 

długość 
odcinka [km] 

Uniknięta emisja [kg/rok] 

NOx  PM2,5  CO  NMLZO CO2 

wzdłuż drogi 494 do miejscowości 
Łowoszów 2,25 18,1 0,7 86,2 11,4 5005 

wzdłuż drogi 487, ul. Sienkiewicza 
oraz ul. Chopina 1,1 8,9 0,3 42,2 5,6 2447 

wzdłuż drogi 494, od ul. Leśnej do 
ul. Studnitza 1,03 8,3 0,3 39,5 5,2 2291 

wzdłuż drogi 494, od ul. Studnitza 
do skrzyżowania z obwodnicą  0,6 4,8 0,2 23,0 3,0 1335 

na odcinku drogi 494 od 
obwodnicy do miejscowości Borki 
Małe 1,23 9,9 0,4 47,1 6,2 2736 

przy drodze krajowej 11 do 
Łomnicy 5,2 41,9 1,6 199,3 26,3 11567 

przy drodze krajowej 11 do 
Starego Olesna 3,15 25,4 1,0 120,7 15,9 7007 

Niemierzalny efekt zachęty dla korzystania z poszczególnych odcinków ścieżek rowerowych będzie 

mieć planowana do realizacji infrastruktura towarzysząca, obejmująca np. ławki i stoliki z systemem 

fotowoltaicznym wyposażone w gniazda szybkiego ładowania USB, stacje obsługi rowerzystów oraz 

stacje napraw przy trasach rowerowych. Dla tych działań zgodnie z przedstawionymi założeniami nie 

wykonano obliczeń. 

Podobnie efekt pośredni będą miały działania skierowane na wymianę parkometrów miejskich wraz 

z opracowaniem inteligentnego systemu naprowadzania i preferencjami dla pojazdów elektrycznych. 

System ten może w niewielkim stopniu przyczynić się do redukcji emisji poprzez eliminację zbędnych 

przejazdów w poszukiwaniu wolnych miejsc parkingowych, brak jednak dokładnych danych 

liczbowych umożliwiających oszacowanie efektu ekologicznego tego zadania. 

Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby transportu szkolnego. 

Zadanie zakłada zakup 5 autobusów elektrycznych obsługujących 9 tras autobusowych.  Nowy tabor 

zastąpi transport zlecany przewoźnikom prywatnym (obecnie 9 autobusów diesel o łącznym rocznym 

przebiegu 133 000 km).  

W obliczeniach przyjęto dwa autobusy o zużyciu energii elektrycznej 80 kWh/100 km (dla trzech tras 

o długości około 38 000 km rocznie) oraz 3 autobusy o zużyciu 160 kWh/100 km (dla sześciu tras 

o długości około 95 000 km rocznie). Obliczenia rocznego efektu ekologicznego dla wymiany 

autobusów wykonano w 2 wariantach: z uwzględnieniem energii elektrycznej pozyskiwanej 

z elektrowni oraz z uwzględnieniem OZE – Tabela 9. 
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Tabela 9. Szacowany roczny efekt ekologiczny uruchomienia 5 autobusów elektrycznych o założonych parametrach dla 

łącznego rocznego przebiegu 133 000 km w porównaniu do emisji dotychczasowych autobusów  

Rodzaj pojazdów obsługujących przejazdy szkolne  
Emisja / uniknięta emisja kg/rok 

NOx  PM2,5  CO  NMLZO CO2 

autobusy napędzane olejem napędowym 1043,87 29,40 237,11 60,06 99131 

efekt ekologiczny dla autobusów zasilanych  
z elektrowni konwencjonalnej 928,77 22,84 186,95 60,06 -40405 

efekt ekologiczny dla autobusów zasilanych z OZE 1043,87 29,40 237,11 60,06 99131 

Wymiana gminnego taboru osobowego na pojazdy elektryczne. 

W zadaniu założono wymianę dwóch istniejących oraz kupno jednego nowego samochodu 

elektrycznego do floty gminnej. W obliczeniach efektów przyjęto, że wymianie będą podlegały 

najstarsze samochody o najwyższym przebiegu rocznym oraz najbardziej odstające od 

obowiązujących obecnie norm emisyjnych. 

Do obliczeń szacunkowych przyjęto wymianę obecnego samochodu spalinowego służbowego na 

pojazd osobowy o parametrach 204KM/64kWh (silnik/bateria), wydajność pojazdu 15,4 kWh/100 

km. Do porównania przyjęto przebieg roczny na poziomie obecnego (15 000 km). Obliczenia 

zestawiono w Tabeli 10. 

Tabela 10. Szacowany roczny efekt ekologiczny wymiany samochodu służbowego na  elektryczny o wydajności  15,4 

kWh/100 km, dla przebiegu 15 000  km rocznie. 

rodzaj samochodu 
Emisja / uniknięta emisja kg/rok 

NOx  PM2,5  CO  NMLZO CO2 

obecny samochód spalinowy służbowy  
6,97 0,02 67,59 8,02 2529 

elektryczny dla zasilania z elektrowni 
konwencjonalnej 1,46 0,08 0,64 0,00 1767 

elektryczny dla zasilania z OZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

efekt ekologiczny  wymiany pojazdu  dla 
zasilania z elektrowni konwencjonalnej 5,51 -0,06 66,96 8,02 762 

efekt ekologiczny  wymiany pojazdu  dla 
zasilania z OZE 6,97 0,02 67,59 8,02 2529 

Efekt zakupu samochodu elektrycznego o parametrach 204KM/64kWh (silnik/bateria), wydajność 

pojazdu 15,4 kWh/100 km na potrzeby Urzędu Miejskiego obliczono w odniesieniu do emisji rocznej 

przeciętnego samochodu osobowego dla przebiegu rocznego 10 000 km.  Obliczenia zestawiono                 

w Tabeli 11. 
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Tabela 11. Szacowany roczny efekt ekologiczny zakupu samochodu elektrycznego o wydajności  15,4 kWh/100 km, dla 

przebiegu 10 000  km rocznie. 

rodzaj samochodu 
Emisja / uniknięta emisja kg/rok 

NOx  PM2,5  CO  NMLZO CO2 

przeciętny samochód spalinowy 5,97 0,23 28,39 3,74 1648 

elektryczny dla zasilania z elektrowni 
konwencjonalnej 0,97 0,06 0,42 0,00 1178 

elektryczny dla zasilania z OZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

efekt ekologiczny  wymiany pojazdu  dla 
zasilania z elektrowni konwencjonalnej 

5,00 0,17 27,97 3,74 470 

efekt ekologiczny  wymiany pojazdu  dla 
zasilania z OZE 5,97 0,23 28,39 3,74 1648 

Dla wymiany samochodu typu van z przestrzenią ładunkową na pojazd tego samego typu 

o parametrach 109KM/40kWh (silnik/bateria), wydajność pojazdu 20 kWh/100 km przyjęto przebieg 

roczny na poziomie 8 000 km. Obliczenia zestawiono w Tabeli 12. 

Tabela 12. Szacowany roczny efekt ekologiczny wymiany samochodu typu van  na  elektryczny o wydajności  20 kWh/100 

km, dla przebiegu 8 000  km rocznie. 

rodzaj samochodu 
Emisja / uniknięta emisja kg/rok 

NOx  PM2,5  CO  NMLZO CO2 

obecny samochód spalinowy van 
5,23 0,44 1,34 0,28 1278 

elektryczny dla zasilania z elektrowni 
konwencjonalnej 1,01 0,06 0,44 0,00 1224 

elektryczny dla zasilania z OZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

efekt ekologiczny  wymiany pojazdu  dla 
zasilania z elektrowni konwencjonalnej 4,22 0,39 0,90 0,28 54 

efekt ekologiczny  wymiany pojazdu  dla 
zasilania z OZE 5,23 0,44 1,34 0,28 1278 

Pozostałe zadania zaplanowane do realizacji w Strategii mają charakter wspomagający skutki               

w zakresie ograniczenia emisji gazów i pyłów do powietrza oraz ograniczenia hałasu. 

PODSUMOWANIE 

Szacowany roczny efekt ekologiczny dla pełnego wdrożenia wszystkich zadań zaplanowanych 

w strategii przedstawia Tabela 13. Efekty osiągane w wyniku budowy ogniw fotowoltaicznych 

zbilansowano z efektami wdrożenia pojazdów elektrycznych. Przyjęto, że część energii do zasilania 

samochodów będzie pochodzić z prywatnych mikroinstalacji fotowoltaicznych. 

Tabela 13. Szacowany roczny efekt ekologiczny pełnego wdrożenia działań Strategii. 

Roczny efekt ekologiczny dla 
wdrożenia wszystkich zadań strategii 

 Uniknięta emisja kg/rok 

NOx  PM2,5  CO  NMLZO CO2 

1781 57,2 3749 523 302808 
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2.5. MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA 

Monitoring jakości powietrza prowadzony jest lokalnie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Opolu. Gmina Olesno nie posiada obecnie miejskiej sieci monitoringu jakości 

powietrza, ,brak jest w gminie także czujników  fundowanych przez osoby prywatne czy instytucje. 

W ramach sieci państwowego monitoringu jakości powietrza w gminie Olesno prowadzone są 

pomiary na stanowisku automatycznym w Oleśnie przy ul. Słowackiego. Wśród wskazanych do 

inwentaryzacji substancji obejmują one pomiary stężeń pyłu PM10. Ponadto stacja ta mierzy również 

stężenia ozonu O3 oraz benzenu C6H6. W rocznej ocenie jakości powietrza za 2018 rok strefa opolska, 

do której należy gmina Olesno, dla wskazanych do inwentaryzacji substancji uzyskała przedstawione 

poniżej wyniki. 

Dwutlenek siarki SO2. W gminie Olesno brak jest stacji pomiarowych mierzących stężenia dwutlenku 

siarki, jednak uzyskane w 2018 roku poziomy stężeń, zarówno na stacjach pomiarowych w innych 

punktach województwa, jak i z modelowania matematycznego, osiągnęły niskie wartości, a tym 

samym na terenie województwa nie wyznaczono obszarów przekroczeń tego zanieczyszczenia - dla 

kryterium ochrony zdrowia ludzi dla obu normowanych kryteriów, czyli stężeń 1 - godzinnych oraz 24 

- godzinnych przyznano klasę A (poziom stężeń zanieczyszczenia nie przekraczający poziomu 

dopuszczalnego). 

Dwutlenek azotu NO2. W gminie Olesno brak jest stacji pomiarowych mierzących stężenia dwutlenku 

azotu. W 2018 roku poziomy stężeń zmierzonych na stacjach pomiarowych w innych punktach 

województwa, jak i z modelowania matematycznego, osiągnęły niskie wartości (ok. 50% rocznej 

normy), w związku z czym na terenie województwa nie wyznaczono obszarów przekroczeń tego 

zanieczyszczenia - dla kryterium ochrony zdrowia ludzi dla obu normowanych kryteriów, czyli stężeń 

1 - godzinnych oraz średniorocznych przyznano klasę A. 

Tlenek węgla CO. Pomiar tlenku węgla w województwie opolskim odbywa się na 1 stacji, 

zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu. W roku 2018, podobnie jak w latach wcześniejszych, nie 

odnotowano przekroczeń normy 8-godzinnej średniej kroczącej, wobec czego strefa opolska dla 

kryterium ochrony zdrowia ludzi uzyskał klasę A. 

Pył PM10. Pył zawieszony PM10 dla kryterium ochrony zdrowia ludzi został zakwalifikowany w całym 

województwie do klasy C (poziom stężeń zanieczyszczenia powyżej poziomu dopuszczalnego), na co 

wpłynęło kryterium średniodobowe, mimo, że dla kryterium średniorocznego uzyskano klasę A. 

Średnie roczne stężenia w Oleśnie przy ul. Słowackiego wyniosło 34 µg/m3 podczas gdy maksymalne 

36 stężenie dobowe wyniosło 66 µg/m3 a liczba dni z przekroczeniem dopuszczalnej wartości 

średniodobowej wyniosła 69 (przed odliczeniem napływu pyłu PM10 – 70), przy dopuszczalnej liczbie 

35. Według modelowania matematycznego obszar przekroczeń objął większość gminy Olesno. Jako 

główną przyczynę sytuacji raport wojewódzki wskazuje oddziaływanie emisji związanych 

z indywidualnym ogrzewaniem budynków oraz napływ zanieczyszczeń spoza granic strefy. 

Pył PM2,5. W przypadku pyłu PM2,5 podstawowym kryterium dla ochrony zdrowia jest poziom 

dopuszczalny, który został przekroczony w strefie opolskiej, w związku z tym uzyskała ona klasę C. 

Stosuje się jednak dodatkowo drugie kryterium, tzw. II fazę (poziom ten ma być osiągnięty do roku 

2020), zgodnie z którym obie strefy województwa zaliczono do klasy C1. Spośród trzech stacji 

monitorujących poziom zanieczyszczenia pyłem PM2,5 na ternie województwa, podobnie jak              

w latach wcześniejszych przekroczenie wartości dopuszczalnej wystąpiło na jednej stacji                     

(w Kędzierzynie-Koźlu). Na podstawie modelowania matematycznego można przyjąć, że najwyższe 
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poziomy stężeń średniorocznych wystąpiły na południowym wschodzie województwa, natomiast 

przekroczenie II fazy objęło niemal połowę województwa (w tym wschodnią część gminy Olesno).  

Benzo(a)piren w pyle PM10. W przypadku benzo(a)pirenu strefę opolską dla kryterium ochrony 

zdrowia ludzi zaliczono do klasy C, oznaczającej występowanie obszarów przekroczeń wartości 

docelowej. Poziom dopuszczalny na trzech stacjach w województwie został przekroczony od 3 do            

10-krotnie. Jako główną przyczynę przekroczeń wskazano oddziaływanie emisji związanych                            

z indywidualnym ogrzewaniem budynków.  
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3. STAN OBECNY SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO W JEDNOSTCE 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

  

3.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

 

3.1.1. INFRASTRUKTURA DROGOWA 

W Oleśnie zbiegają się promieniście: 

a) droga krajowa nr 11 – droga krajowa klasy GP o długości 596 km 
Przebieg: Kołobrzeg - Koszalin - Bobolice - Szczecinek - Piła - Chodzież - Oborniki - Poznań - 
Kórnik - Jarocin - Pleszew - Ostrów Wielkopolski - Ostrzeszów - Kępno - Kluczbork – Olesno - 
Lubliniec - Tarnowskie Góry - Bytom 
Województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie, śląskie  

Do września 2022 roku ma zostać wybudowana obwodnica Olesna o długości 28 km. Ma to 
być część budowanej drogi ekspresowej S11 prowadzącej w większości śladem obecnej drogi 
krajowej nr 11. 

b) droga wojewódzka nr 901 – droga wojewódzka klasy G (główna) o długości 75 km 

Przebieg: Gliwice - Pyskowice - Wielowieś - Zawadzkie - Dobrodzień - Olesno  
Województwa: śląskie i opolskie 

c) droga wojewódzka nr 487 – droga wojewódzka klasy Z (zbiorcza) o długości 43 km 

Przebieg: Byczyna - Gorzów Śląski - Olesno 
Województwa: opolskie 

d) droga wojewódzka nr 494 – droga wojewódzka klasy Z (zbiorcza) o długości 73 km 

Przebieg: Bierdzany - Olesno - Wręczyca Wielka - Częstochowa 
Województwa: opolskie, śląskie 

Łączna długość wymienionych powyżej dróg na terenie gminy Olesno wynosi: 

a) drogi krajowe – 21 km 

b) drogi wojewódzkie – 40 km  

 

Wartości średniego dobowego ruchu rocznego pojazdów silnikowych (SDRR) w 2015 roku (według 

Generalnego Pomiaru Ruchu) na wymienionych powyżej drogach przedstawiono na rysunku 1.  

Średni SDRR dla Polski i dla województwa opolskiego w 2015 roku miał wartość odpowiednio: 

a) dla dróg krajowych (innych niż międzynarodowe) – 7614 i 6506 poj./dobę 
b) dla dróg wojewódzkich – 3520 i 3309 poj./dobę 
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Rysunek 5. Średni dobowy ruch roczny pojazdów silnikowych (SDRR) na drogach krajowych 

 i wojewódzkich (poj./dobę) [Źródło: https://www.gddkia.gov.pl/pl/2551/GPR-2015] 

 

Oprócz drogi krajowej DK11 oraz dróg wojewódzkich DW487, DW494 i DW901 opisanych powyżej na 
terenie gminy Olesno kierowcy mają do dyspozycji: 

a) drogi powiatowe (http://powiatoleski.pl/207/wykaz-drog-powiatowych.html) 
◼ 19 odcinków poza miastem Olesno o łącznej długości ok. 70,2 km 
◼ ulice na terenie miasta Olesno – 14 ulic o łącznej długości ok. 5,2 km 

b) drogi gminne o łącznej długości 140 km (31 km miasto, w tym 1,3 km nieutwardzone)  

 

3.1.2. STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA 
 

Na terenie miasta Olesna Strefę Płatnego Parkowania dla pojazdów samochodowych stanowią ulice 

(lub ich fragmenty) oraz place parkingowe w obszarze ograniczonym ulicami: 

◼ od strony wschodniej: ul. Aleksandra Fredry, Mickiewicza, 

◼ od strony zachodniej: ul. Kościelna, 

◼ od strony północnej: ul. Mickiewicza, 

◼ od strony południowej: ul. Wielkie Przedmieście. 

Wykaz ulic (lub ich fragmentów) oraz placów parkingowych Strefy Płatnego Parkowania miasta 

Olesna: 

1. ul. Labora, 

2. ul. Lompy, 

3. ul. Kościelna, 

4. Rynek, 

5. ul. Mickiewicza, 

6. Plac parkingowy przy ul. Armii Krajowej, 

7. Plac między ul. Labora i ul. Fredry, 

8. Plac przy ul. Kopernika i ul. Labora. 

Id: EE8F6E19-6442-4979-9B83-D98FE9605437. Podpisany Strona 27

https://www.gddkia.gov.pl/pl/2551/GPR-2015
http://powiatoleski.pl/207/wykaz-drog-powiatowych.html


Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Olesno na lata 2019-2035 

 

28 
 

Około 15% ruchu drogowego w miastach w ciągu dnia (9.00 - 17.00) generują pojazdy poszukujące 

wolnych miejsc parkingowych. Dlatego coraz więcej miast wdraża systemy detekcji zajętości miejsc 

parkingowych, które bezpośrednio wpływają na zmniejszenie ruchu i jego upłynnienie oraz 

poprawiają efektywność wykorzystywania już istniejących możliwości parkowania. Warto również 

podkreślić wpływ takich systemów na redukcję zanieczyszczenia środowiska przez ograniczenie emisji 

spalin.  

 

3.1.3. INFRASTRUKTURA TRANSPORTU ROWEROWEGO 

 

Według GUS w roku 2018 w gminie Olesno było 21,0 km ścieżek rowerowych, z czego 13,1 km pod 
zarządem gminy, a pozostałe 7,9 km – pod zarządem Urzędu Marszałkowskiego.  
Daje to średnią 8,72 km/100 km2 oraz odpowiednio 11,83 km/10 tys. mieszkańców. Odpowiednie 

średnie wynoszą: 

a) dla Polski – 4,45 km/100 km2 oraz 3,62 km/10 tys. mieszkańców 

b) dla województwa opolskiego – 4,44 km/100 km2 oraz 4,24 km/10 tys. mieszkańców 

c) dla powiatu oleskiego – 2,94 km/100 km2 oraz 4,43 km/10 tys. mieszkańców 

10 października 2019 roku otwarta została ścieżka rowerowa na trasie Olesno-Praszka, biegnąca 

wzdłuż dawnej linii kolejowej “Paulinka”.  Długość ścieżki wynosi 20,3 km. 

Aktualna długość i przebieg ścieżek rowerowych w gminie wynosi: 

a) Ciągi pieszo-rowerowe 

◼ Olesno-Wachowice (wzdłuż drogi wojewódzkiej 901) – 2,408 km 

◼ Olesno-Łowoszów (wzdłuż drogi wojewódzkiej 494) – 1,515 km 

◼ Olesno-Boroszów (wzdłuż drogi wojewódzkiej 487, zjazd do miejscowości Jamy) – 8,009 km 

◼ Olesno-Świercze (wzdłuż drogi wojewódzkiej 494) – 1,465 km 

◼ Olesno-Wojciechów (wzdłuż DK11) – 3,900 km 

◼ Olesno-Grodzisko (wzdłuż DK11) – 3,820 km 

b) Ciągi rowerowe 

◼ Olesno ul. Leśna – 3,120 km 

◼ Świercze ul. Wygodzka – 2,077 km 

◼ Olesno ul. Biskupicka – 1,137 km 

◼ Olesno droga boczna od ul. Biskupickiej – 0,418 km 

RAZEM: 27,8 km 
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3.1.4. INFRASTRUKTURA KOLEJOWA 

 

Przez Gminę Olesno przebiega dwutorowa, zelektryfikowana linia kolejowa nr 143: Kalety – Wrocław 
Mikołajów. Łączy ona miasta północnej części województwa (Olesno, Kluczbork, Wołczyn, Namysłów)  
z Wrocławiem i Katowicami, a poprzez węzeł w Kluczborku z Poznaniem. Na terenie gminy istnieje 
stacja kolejowa w Oleśnie oraz przystanki kolejowe w Sowczycach i Starym Oleśnie. 

 

Rysunek 6. Fragment mapy linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
[https://www.plk-sa.pl/biuro-prasowe/mapy/] 
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3.2. TRANSPORT PUBLICZNY I KOMUNALNY ORAZ TRANSPORT PRYWATNY 

 
Liczbę pojazdów w gminie Olesno przedstawia Tabela 14.  

Tabela 14. Liczba pojazdów w gminie Olesno [Źródło: CEPIK, marzec 2020] 
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BODZANOWICE  131  60 58 5 50 511  2 817 

BORKI MAŁE  66  52 33 2 33 294   480 

BORKI WIELKIE  128 5 59 44 6 45 515  3 805 

BOROSZÓW  24  18 11 1 7 175   236 

BRONIEC  43  24 11  18 132   228 

GRODZISKO  42 1 21 16 1 17 175   273 

KOLONIA ŁOMNICKA  48  44 38 2 6 152   290 

KUCOBY  12  15 9  8 97   141 

LEŚNA  13  19 24  8 126   190 

ŁOMNICA  77 1 70 27  20 285  4 484 

ŁOWOSZÓW  58 6 46 42 1 36 301  3 493 

OLESNO 53 175 95 452 268 13 838 5324 2 109 7329 

SOWCZYCE  49 1 40 52 3 24 382  1 552 

STARE OLESNO  30 2 34 26 2 38 317  2 451 

ŚWIERCZE  67 6 32 30 1 37 448  10 631 

WACHOWICE  20 1 48 22 4 19 199   313 

WACHÓW  45  23 28 1 21 174  1 293 

WOJCIECHÓW  68  57 50 3 49 486  1 714 

WYSOKA  93 8 50 38  36 285  7 517 

RAZEM 53 1189 126 1164 827 45 1310 10378 2 143 15237 

 

 

Tabela 15. Liczba pojazdów na 1000 mieszkańców [Źródła: GUS, ostatnia aktualizacja 2019-09-16, CEPIK, marzec 2020] 

Obszar 
samochody 

osobowe 

samochody 

ciężarowe 
motocykle 

POLSKA 610,0 97,8 39,1 

Województwo opolskie 648,9 87,6 34,6 

Powiat oleski 674,9 86,2 66,1 

Gmina Olesno 602,3 76,0 67,6 

 

 

Id: EE8F6E19-6442-4979-9B83-D98FE9605437. Podpisany Strona 30



Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Olesno na lata 2019-2035 

 

31 
 

Tabela 16. Liczba pojazdów w gminie Olesno z podziałem na rodzaje pojazdów i rodzaj używanego paliwa [Źródło: CEPIK, 

marzec 2020] 
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BENZYNA 2 10 0 1161 823 38 207 7216 2 15 9474 

OLEJ NAPĘDOWY 46 837 111 2 2 7 980 3058 0 118 5161 

ENERGIA ELEKTRYCZNA 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 

INNE LUB BRAK DANYCH 5 342 15 0 1 0 123 103 0 10 599 

RAZEM 53 1189 126 1164 827 45 1310 10378 2 143 15237 

Rośnie liczba i udział pojazdów „wiekowych”. Świadczą o tym dane w tabeli 17.  

Tabela 17. Liczba i udział procentowy pojazdów 21-letnich i starszych w powiecie oleskim [Źródło: GUS, ostatnia aktualizacja 

2019-09-16] 

  Liczba pojazdów 

Typ pojazdów Rok ogółem 
21 lat  

i starsze 
udział % 

osobowe 

2015 40 482 16 400 40,5% 

2016 41 705 17 520 42,0% 

2017 42 578 18 543 43,6% 

2018 43 602 19 639 45,0% 

ciężarowe 

2015 4 769 1 846 38,7% 

2016 4 863 1 961 40,3% 

2017 4 972 2 055 41,3% 

2018 5 065 2 197 43,4% 

autobusy 

2015 110 49 44,5% 

2016 122 51 41,8% 

2017 126 48 38,1% 

2018 131 58 44,3% 

ciągniki siodłowe 

2015 417 100 24,0% 

2016 443 104 23,5% 

2017 456 118 25,9% 

2018 503 139 27,6% 

motocykle 

2015 3 818 3057 80,1% 

2016 3 972 3116 78,4% 

2017 4 083 3186 78,0% 

2018 4 271 3306 77,4% 

motorowery 

2015 3 647 1380 37,8% 

2016 3 765 1448 38,5% 

2017 3 898 1547 39,7% 

2018 4 007 1618 40,4% 
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Z danych CEPIK (Tabela 16.) wynika, że w marcu 2020 roku w gminie Olesno zarejestrowanych było  
łączne 14635 pojazdów o napędzie spalinowym. 

Gmina Olesno ponosi koszty utrzymania następujących pojazdów: 

1. Samochód Straży Miejskiej – rok produkcji 2013, benzyna Pb 95/98, średni roczny przebieg  

15.227 km 

2. Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych – rok produkcji 2019, olej napędowy, ilość 

miejsc 9 

3. 23 pojazdy OSP, w tym 22 samochody.  

◼ Ich wiek jest bardzo zróżnicowany (Tabela 18.). Najstarszy ma 43 lata, a najmłodszy – 

2 lata.  

Tabela 18. Wiek samochodów OSP w gminie Olesno 

Wiek samochodu Liczba 

Do 10 lat 4 

11 – 20 lat 1 

21 – 30 lat 4 

31 – 40 lat 8 

Powyżej 40 lat 5 

 

◼ Łączny roczny przebieg całej floty to ok. 5 000 km, co daje 217 km na 1 wóz OSP 

rocznie.  

◼ 19 z tych samochodów jest napędzanych olejem napędowych (w tym 2 spełniają 

normę Euro 5), a pozostałe 3 – benzyną E95. 

W strategii nie przewidziano wymiany pojazdów OSP na elektryczne w perspektywie do 2035 

r. Pojazdy te z racji swoich funkcji specjalnych są obecnie bardzo drogie. Dodatkowo istotna 

i niezbędna jest ich pełna gotowość do podjęcia akcji ratowniczej w każdej nagłej sytuacji, co 

w przypadku pojazdu elektrycznego zasilanego z baterii akumulatorów może być utrudnione 

lub wręcz uniemożliwione. 

4. 8 pojazdów należących do Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. 

(OPWiK Sp. z o. o.), w tym 6 samochodów i 2 pojazdy wolnobieżne. Parametry tych 

samochodów, uszeregowanych według roku produkcji, przedstawia Tabela 19. 

Tabela 19. Pojazdy użytkowane przez OPWiK sp. z o.o. 

Rok 
produkcji 

Rodzaj paliwa Norma Euro 
Przebieg 
roczny 

2000 olej napędowy 2 468 

2002 olej napędowy 2 8107 

2006 olej napędowy 4 4533 

2008 olej napędowy 4 7377 

2012 olej napędowy 4 6450 

2018 etylina 5 6820 

3.2.1. POJAZDY O NAPĘDZIE SPALINOWYM  
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3.2.2. POJAZDY NAPĘDZANE GAZEM ZIEMNYM LUB INNYMI BIOPALIWAMI  

W marcu 2020 roku w gminie Olesno zarejestrowanych było 599 pojazdów o napędzie innym niż 
spalinowy i elektryczny (Tabela 16.). 

 

3.2.3. POJAZDY O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM 

Z danych CEPIK (Tabela 16.) wynika, że w marcu 2020 roku w gminie Olesno zarejestrowane były 
3 pojazdy o napędzie elektrycznym: 1 samochód osobowy, 1 motocykl i 1 motorower.  

 

3.2.4. OGÓLNODOSTĘPNA PUBLICZNA INFRASTRUKTURA ŁADOWANIA  

 
Aktualnie w gminie Olesno brak jest publicznej infrastruktury ładowania pojazdów zeroemisyjnych. 
 

3.3. PARAMETRY ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU 
TRANSPORTU 

 

3.3.1. PONADGMINNY TRANSPORT DROGOWY 

 

Zbiorowy transport drogowy pomiędzy Olesnem i miejscowościami leżącymi poza Gminą Olesno 
realizowany jest przez czterech przewoźników prywatnych. 

1. Łącznie w dni robocze wykonywanych jest 21 kursów (w tym jeden pośpieszny) na trasie 

Olesno → Opole. Odpowiednio na trasie Opole → Olesno realizowanych jest 20 kursów 
(w tym 1 kurs pośpieszny).  
Przejazdy na trasie Olesno – Opole i z powrotem w większości realizowane są drogą 
wojewódzką nr 494 oraz drogą krajową nr 45 (m.in. przez Łowoszów, Bierdzany, Jełowę, 
Zawadę). Po dwa kursy dziennie realizowane są drogą wojewódzką nr 901 oraz drogą krajową 
nr 46 (tzn. przez Dobrodzień i Ozimek). 

2. Połączenie Olesna z Gorzowem Śląskim, Praszką i Rudnikami zapewnia 16 kursów na trasie 

Olesno → Rudniki oraz 16 kursów na trasie Rudniki → Olesno. 

3. Kurs pośpieszny realizowany na trasie Opole – Łódź Kaliska umożliwia, oprócz dojazdu do 
Opola (pkt. 1) dojazd m.in. do Gorzowa Śląskiego, Praszki, Wielunia, Sieradza i Łodzi. 

4. Połączenie autobusowe Olesna z Kluczborkiem realizowane jest w dni robocze po 3 kursy 
w obu kierunkach. Trasa liczy 18 przystanków i w większości (głownie w powiecie 
kluczborskim) nie prowadzi drogą krajową nr 11.  

5. Aktualnie realizowane jest jedno połączenie autobusowe Olesna z Częstochową. Wyjazd 
z Olesna w godzinach rannych, powrót z Częstochowy – wczesnym popołudniem.  

6. Istnieje kilka połączeń autobusowych Olesna z Przystajnią (woj. śląskie). Oprócz połączenia 
z Częstochową (przez Przystajń, patrz punkt powyżej) realizowane są 4 kursy do Przystajni 
i 3 w kierunku przeciwnym. 
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3.3.2. TRANSPORT KOLEJOWY 

Kolejowy przewóz pasażerski w gminie Olesno realizują dwaj przewoźnicy – jeden o zasięgu 
regionalnym oraz jeden o zasięgu ogólnokrajowym. 

Pociągami regionalnymi można z Olesna dojechać do: 

a) Kluczborka (przez Stare Olesno, Bąków) – łącznie 6 kursów na dobę. 

b) Oświęcimia (przez Sowczyce, Sieraków, Ciasną, Lubliniec, Chorzów Batory, Katowice, 
Katowice Zawodzie, Katowice Szopienice Pd) – 3 kursy na dobę.  

c) Katowic (przez Sowczyce, Sieraków, Ciasną, Lubliniec, Tarnowskie Góry, Bytom, Chorzów 
Batory, Katowice Załęże) – 3 kursy na dobę.  

Olesno leży na trasie następujących połączeń kolejowych dalekobieżnych: 

a) Trasa: Katowice – Zabrze – Gliwice – Lubliniec – Olesno Śląskie – Kluczbork – Byczyna 
Kluczborska – Kępno – Ostrzeszów – Ostrów Wielkopolski – Pleszew – Jarocin – Środa 
Wielkopolska – Poznań Główny – Oborniki Wielkopolskie – Rogoźno Wielkopolskie – 
Chodzież – Piła – Jastrowie – Szczecinek – Białogard – Koszalin – Sławno – Słupsk 

b) Trasa: Poznań – Środa Wielkopolska – Jarocin – Pleszew – Ostrów Wielkopolski – Ostrzeszów 
– Kępno – Byczyna Kluczborska – Kluczbork – Olesno Śląskie – Lubliniec – Tarnowskie Góry – 
Bytom – Chorzów Batory – Katowice – Mysłowice – Kraków  

c) Trasa: Poznań Główny – Środa Wielkopolska – Jarocin – Pleszew – Ostrów Wielkopolski – 
Ostrzeszów – Kępno – Byczyna Kluczborska – Kluczbork – Olesno Śląskie – Lubliniec – 
Częstochowa Stradom – Koniecpol – Miechów – Kraków 

d) Trasa: Świnoujście – Międzyzdroje – Wysoka Kamieńska – Goleniów – Szczecin Główny – 
Szczecin Dąbie – Stargard – Choszczno – Dobiegniew – Krzyż – Wronki – Szamotuły – Poznań 
Główny – Środa Wielkopolska – Jarocin – Pleszew – Ostrów Wielkopolski – Ostrzeszów – 
Kępno – Byczyna Kluczborska – Kluczbork – Olesno Śląskie – Lubliniec – Częstochowa 
Stradom – Koniecpol – Miechów – Kraków Główny 

 

3.3.3. WEWNĄTRZGMINNY TRANSPORT DROGOWY 

Olesno nie ma zbiorowego transportu miejskiego. 
Mieszkańcy miejscowości leżących przy trasie kolejowej 143 i drogach omówionych powyżej  
w sposób naturalny mogą korzystać z połączeń zewnętrznych gminy również do przemieszczania się 
w obrębie gminy Olesno, w szczególności do dojazdu do siedziby gminy. Taką możliwość mają: 

1. Stare Olesno i Sowczyce leżące na trasie kolejowej 143, 
2. Stare Olesno, Wojciechów, Grodzisko, Sowczyce i Łomnica leżące przy drodze krajowej DK 11 

(trasa Kluczbork – Olesno – Lubliniec), 
3. Łowoszów, Świercze, Kamień, Borki Małe, Bodzanowice leżące przy drodze wojewódzkiej DW 

494 (trasa Bierdzany – Olesno – Częstochowa), 
4. Boroszów leżący przy drodze wojewódzkiej DW 487 (trasa Olesno – Gorzów Śląski), 

5. Wachowice leżące przy drodze wojewódzkiej DW 901 (trasa Olesno – Dobrodzień). 
 

Połączenia miejscowości gminy Olesno z siedzibą gminy zestawiono w tabeli 20. 
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Tabela 20. Połączenia transportu zbiorowego miejscowości gminy Olesno z siedzibą gminy  

[Źródło: e-podroznik.pl] 

Miejscowość 
Liczba mieszkańców 

(stan z 30 czerwca 2019) 

Liczba połączeń  
(w dniu 8 stycznia 2020) 

Czas jazdy 
w minutach Liczba  

przewoźników 

do Olesna z Olesna min max 

Bodzanowice 976 4 5 14 28 2 

Borki Małe 475 4 5 5 16 2 

Borki Wielkie 904 4 4 12 20 1 

Boroszów 273 16 16 7 7 1 

Broniec 183 4 4 10 38 1 

Grodzisko 239 4 4 3 37 1 

Kolonia Łomnicka 259 4 4 13 33 1 

Leśna 223 3 3 13 14 1 

Kucoby 205 Brak połączeń  

Łowoszów 503 19 21 6 15 2 

Łomnica 459 4 4 15 16 1 

Sowczyce 646 10 10 5 29 2 

Stare Olesno 450 10 12 4 13 2 

Świercze 627 3 4 3 6 1 

Wachów 249 6 6 6 33 2 

Wachowice 307 6 6 4 29 2 

Wojciechów 807 4 6 6 26 1 

Wysoka 443 5 5 6 27 1 

 

Powyższe dane przedstawiają stan z 8 stycznia 2020 roku. Źródło: https://www.portalpasazera.pl/  

W gminie Olesno funkcjonuje 1 taksówka [Źródło: GUS, ostatnia aktualizacja 2019-09-25]. 

 

Oprócz ogólnodostępnego transportu publicznego w gminie Olesno funkcjonuje transport uczniów 
do szkół. Transport ten jest wprawdzie dedykowany dla uczniów (w związku z czym odpowiednie 
rozkłady jazdy nie są dostępne dla ogółu ludności, np. w serwisie e-podroznik.pl), ale możliwość 
przejazdu mają również inni pasażerowie. Dzięki temu mieszkańcy wszystkich miejscowości gminy 
mają połączenie z siedzibą gminy środkami transportu publicznego. 

W roku szkolnym 2019/2020 realizowano przewozy przedstawione w Tabeli 21.  
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Tabela 21. Przewozy dzieci szkolnych w roku szkolnym 2019/2020 

Trasa 
Częstotliwość 

kursów 

Olesno – Broniec – Kucoby – Borki Wielkie – Olesno 4 kursy 

Olesno – Borki Małe – Olesno 3 kursy 

Olesno – Boroszów – Olesno 4 kursy 

Olesno – Łowoszów – Olesno 4 kursy 

Olesno – Stare Olesno – Wojciechów – Olesno 4 kursy 

Olesno – Łomnica – Sowczyce – Grodzisko – Olesno 4 kursy 

Olesno – Kolonia Łomnicka – Wysoka – Wachów – Leśna – Wachowice – Olesno 4 kursy 

Olesno – Wysoka – Olesno 1 kurs 

Olesno – Świercze – Olesno 3 kursy 

 

 

3.4. ISTNIEJĄCY SYSTEM ZARZĄDZANIA 

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60) 
zarządcami są dla dróg: 

1) krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, 
2) wojewódzkich – zarząd województwa,  
3) powiatowych – zarząd powiatu, 
4) gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta). 

Zbiorowy transport drogowy w gminie Olesno (połączenia wewnętrzne i zewnętrzne gminy) 
realizowany jest wyłącznie przez przewoźników prywatnych. 

Łącznie w gminie Olesno jest 55 przystanków autobusowych. Wszystkimi zarządza gmina Olesno 
[Źródło: GUS, ostatnia aktualizacja 2019-09-25]. 

Kolejowy przewóz pasażerski w gminie Olesno realizują dwaj przewoźnicy: 

1) przewoźnik o zasięgu regionalnym, 
2) przewoźnik krajowy obsługujący przewozy dalekobieżne. 

Zarządcą linii kolejowej nr 143 Kalety – Wrocław Mikołajów WP2 jest PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP 

PLK). 

Dworcami kolejowymi w Polsce zarządza PKP S.A. Dworzec kolejowy Olesno Śląskie jest na liście 

dworców objętych Programem Inwestycji Dworcowych PKP S.A. na lata 2016-2023.  
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3.5. OPIS NIEDOBORÓW JAKOŚCIOWYCH I ILOŚCIOWYCH TABORU  
I INFRASTRUKTURY W STOSUNKU DO STANU POŻĄDANEGO 

 

Tabela 22. Niedobory systemu komunikacji w gminie Olesno 

Lp. Opis niedoboru Uciążliwość z tym związana Poziom uciążliwości 

1. 
Brak komunikacji publicznej 
opartej o pojazdy elektryczne 

Konieczność samodzielnego 
przemieszczania się mieszkańców 

Niski  
(małe odległości) 

Zanieczyszczanie powietrza przez 
transport indywidualny 

Wysoki 

Wysoki poziom hałasu generowany 
przez transport indywidualny 

Średni 

Potrzebna odpowiednia liczba 
miejsc parkingowych 

Średni 

2. 
Brak stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych 

Ograniczony zasięg pojazdów 
elektrycznych 

Niski  

Brak wypożyczalni 
rowerów/skuterów elektrycznych 

Niski 

Niechęć kierowców do zmiany 
samochodu na elektryczny 

Średni 

3. 
W strefach parkowania brak 
preferencji dla pojazdów 
zeroemisyjnych 

Niski  

4. 
Brak systemu rowerów 
miejskich 

Utrudnione przemieszczanie się na 
terenie miasta i gminy 

Średni 

5. 
Brak połączeń wszystkich 
miejscowości gminy ścieżkami 
rowerowymi 

Brak możliwości bezpiecznego 
przemieszczania się rowerami 
mieszkańców pomiędzy 
miejscowościami gminy 

Średni 

6. 
Stary tabor obsługujący 
lokalny transport publiczny  
(w tym dowóz dzieci do szkół)  

Duża emisja zanieczyszczeń do 
atmosfery 

Wysoki 

Wysoki poziom hałasu generowany 
przez transport 

Średni 

7. 
Brak integracji taryfowo-
biletowej transportu lokalnego 
z transportem ponadlokalnym. 

Mniejsze zaufanie do transportu 
publicznego i tym samym rzadszy 
wybór transportu publicznego 

Niski 

8. 
Brak systemów zarządzania 
ruchem ulicznym 

Brak ciągłości ruchu, brak zielonej 
fali = zwiększona emisja spalin 
i hałasu 

Wysoki 

Brak preferencji dla pieszych, 
rowerzystów i transportu 
zbiorowego 

Średni 

Brak systemu zarządzania 
miejscami parkingowymi 

Średni 
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3.6. ZAKRES INWESTYCJI NIEZBĘDNYCH DO ZNIWELOWANIA NIEDOBORÓW 
JAKOŚCIOWYCH I ILOŚCIOWYCH SYSTEMU, W TYM INWESTYCJI 
ODTWORZENIOWYCH 

 

Tabela 23. Propozycje Inwestycji służących zniwelowaniu niedoborów systemu komunikacyjnego w gminie Olesno 

Lp. Opis niedoboru Inwestycje  

1. 
Brak komunikacji publicznej 
opartej o pojazdy elektryczne 

Zakup niezbędnego taboru oraz uruchomienie linii dla 
transportu szkolnego (wraz z odpłatnym udostępnieniem, 
w miarę możliwości, elektrycznych przewozów szkolnych dla 
mieszkańców gminy nie będących uczniami). 

2. 
Brak stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych 

Utworzenie i zapewnienie funkcjonowania sieci ładowarek 
do pojazdów elektrycznych. 

Poprawa standardu parametrów sieci dystrybucyjnej 
(dostosowanie do potrzeb wynikających z rozwoju 
elektromobilności w gminie Olesno). 

3. 
W strefach parkowania brak 
preferencji dla pojazdów 
zeroemisyjnych 

Odpowiednie oznakowanie stref parkowania. 

Odpowiednie oznakowanie ulic. 

4. 
Brak systemu rowerów 
miejskich 

Zakup rowerów (w tym elektrycznych) i budowa kilku stacji 
rowerów miejskich w Oleśnie.  
W miarę rozbudowy sieci ścieżek/ciągów rowerowych 
budowa stacji rowerowych w kolejnych miejscowościach 
gminy. 

System informatyczny zarządzający wypożyczeniami 
rowerów. 

Pomieszczenia do przechowania rowerów w zimie. 

5. 
 

Brak połączeń wszystkich 
miejscowości gminy ścieżkami 
rowerowych 

Dalsza rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w gminie.  

Utworzenie i zapewnienie funkcjonowania sieci ładowarek 
dla jednośladowych pojazdów elektrycznych. 

Wyznaczenie i oznakowanie nowych  tras rowerowych – 
w warunkach istniejącej infrastruktury 

6. 
Stary tabor obsługujący lokalny 
transport publiczny  
(w tym dowóz dzieci do szkół) 

Przejęcie transportu szkolnego przez gminę (organizacja 
systemu w oparciu o 5 autobusów elektrycznych). 

7. 
Brak integracji taryfowo-
biletowej transportu lokalnego 
z transportem ponadlokalnym 

Internetowy system informacji o połączeniach.  

System elektronicznej sprzedaży biletów. 

8. 
 

Brak systemów zarządzania 
ruchem ulicznym 

Instalacja systemu monitorującego i regulującego ruch 
uliczny (pojazdów i pieszych), w tym: 
- sygnalizacja uliczna, 
- elektroniczne tablice informacyjne, 
- system informatyczny. 

Budowa systemu zarządzającego miejscami parkingowymi, 
w tym wymiana parkometrów 
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4. OPIS ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU ENERGETYCZNEGO JEDNOSTKI 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

Gmina Olesno należy do grupy małych gmin w kraju pod względem liczby ludności, która obecnie 

wynosi około 17,2 tys. mieszkańców. Jedną z najistotniejszych dziedzin funkcjonowania gminy jest 

gospodarka energetyczna, czyli zagadnienia związane z zaopatrzeniem w energię, jej użytkowaniem 

i gospodarowaniem na terenie gminy zapewniając bezpieczeństwo i równość dostępu zasobów. 

SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY 

Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) obejmuje wszystkie źródła mocy i energii elektrycznej, które 

powiązane są ze sobą poprzez: 

◼ elektryczną sieć przesyłową obejmującą najwyższe napięcia 750, 400 i 220 kV, 
◼ sieć dystrybucyjną (napięcia 110, 30, 20, 15 i 6 kV), 
◼ sieci niskiego napięcia. 

Odbiorcy z gminy Olesno zasilani są w energię elektryczną z dwóch Głównych Punktów Zasilania (GPZ 

Olesno i GPZ Sowczyce) własności i w eksploatacji Tauron Dystrybucja S.A. Każda ze stacji składa się                       

z 2 transformatorów 110/15kV, kolejno o mocy 16 i 10 MVA oraz 6,3 i 10 MVA.  

Na terenie gminy zlokalizowane są następujące urządzenia elektroenergetyczne: 

◼ elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe 110 kV, 
◼ elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe  15  kV, 
◼ elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe  0,4 kV, 
◼ stacje transformatorowe 15/0,4kV. 

SYSTEM GAZOWNICZY 

Zaopatrzenie terenu województwa opolskiego w gaz ziemny wysokometanowy odbywa się                           

z krajowego systemu przesyłowego gazociągami wysokiego ciśnienia. Województwo opolskie 

zaopatrywane jest w gaz ziemny wysokometanowy podgrupy GZ-50 poprzez system gazociągów 

wysokiego ciśnienia ze strony województwa śląskiego oraz dolnośląskiego. Sieć dystrybucyjna 

niskiego i średniego ciśnienia oraz stacje gazowe podlegają Zakładowi Gazowniczemu w Opolu.  

Na terenie gminy Olesno Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. eksploatuje dwie nitki 

gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN500 PN 6,3MPa MOP 5,5MPa. 

W granicach miasta Olesna pracują dwie stacje redukcyjno-pomiarowe zasilane z powyższego 

gazociągu przesyłowego: 

◼ Stacja I zlokalizowana przy ul. Grottgera o przepustowości 1500 m3/h, 

◼ Stacja II zlokalizowana na osiedlu Walce przy ul. Wronczyńskiej o przepustowości 1000 m3/h. 

Sieć gazowa rozdzielcza w gminie Olesno obejmuje obecnie swoim zasięgiem jedynie obszar miejski, 
potrzeby pozostałych mieszkańców gminy z zakresu gazownictwa, pokrywa gaz bezprzewodowy, 

dostarczany odbiorcom w butlach.  

Długość czynnej sieci ogółem na terenie gminy Olesno wyniosła w 2018 r. 82 952 m. Zauważyć należy 

stopniowy przyrost długości sieci dystrybucyjnej, co świadczy o wzroście zainteresowania tym paliwem 

w gminie. Na koniec roku 2018 istniało 1 195 przyłączy gazu do budynków i liczba ta się zwiększa m.in. 

w wyniku gminnego programu dotacji na takie działania.  
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Tabela 24. Długość sieci gazowej na terenie gminy Olesno [Źródło GUS] 

 Jednostka  
miary 

2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

długość czynnej sieci ogółem m 80 625 81 354 81 248 82 952 

długość czynnej sieci przesyłowej m 41 929 41 929 41 929 41 929 

długość czynnej sieci rozdzielczej m 38 696 39 425 39 319 41 023 

Operatorem sieci na obszarze gminy jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (PSG).  

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

W gminie Olesno występują obecnie małe instalacje zaspokajające potrzeby indywidualne 

poszczególnych obiektów. Do tego typu instalacji zalicza się przede wszystkim kolektory słoneczne, 

wykorzystujące energię słoneczną do podgrzania wody użytkowej danego budynku oraz panele PV, 

wykorzystujące energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej. Ponadto mieszkańcy 

wykorzystują biomasę pochodzenia rolniczego i leśnego (często również jako dodatek do 

tradycyjnych nośników energii)  w indywidualnych piecach oraz pompy ciepła. Odnawialne źródła 

energii mają już także zastosowanie w budynkach komunalnych, a większość planowanych przez 

gminę inwestycji w obrębie tych budynków uwzględnia takie przedsięwzięcia. 

 

4.1. OCENA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO 

 

4.1.1. ODBIORCY I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Łączne zużycie energii elektrycznej wyniosło w 2018 r. 13 172,4 MWh. Zapotrzebowanie na energię 
elektryczną na terenie gminy Olesno i dynamikę zmian wśród odbiorców powiatu oleskiego w latach 
2015-2018 zestawiono w poniższych tabelach. 

Tabela 25. Liczba odbiorców energii elektrycznej zlokalizowanych na terenie miasta Olesno oraz powiatu oleskiego w latach 

2015 - 2018 (GUS) 

 Jednostka 
miary 

2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

odbiorcy energii elektrycznej 
w mieście Olesno 

szt. 3 725 3 739 3 839 3 858 

zmiana rok do roku % - +0,4% +2,7% +0,5% 

odbiorcy energii elektrycznej 
w powiecie oleskim 

szt. 23 103 23 199 23 334 23 653 

zmiana rok do roku % - +0,4% +0,6% +1,4% 

Tabela 26. Zużycie energii elektrycznej na terenie gminy Olesno w latach 2015 - 2018 (GUS) 

 Jednostka 
miary 

2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

zużycie energii elektrycznej 
w mieście Olesno 

MWh 6 230,48 6 306,44 6 528,46 6 466,53 

zmiana rok do roku % - +1,2% +3,5% -0,9% 

zużycie energii elektrycznej 
na obszarze wiejskim 

MWh 6262,3 6269,7 6447,5 6705,8 

zmiana rok do roku % - +0,1% +2,8% +4,0% 

łącznie zużycie energii elektrycznej 
w gminie Olesno  

MWh 12 492,8 12 576,2 12 975,9 13 172,4 

zmiana rok do roku % - +0,7% +3,2% +1,5% 
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Rysunek 7. Zużycie energii elektrycznej u odbiorców w latach 2015 ‐ 2018 na terenie gminy Olesno [Źródło: GUS]  

 

4.1.2. ODBIORCY I ZUŻYCIE GAZU 

Łączne zużycie energii gazu ziemnego wyniosło w 2018 r. 15 339,2 MWh przy ok. 2,6 tys. odbiorców 
zlokalizowanych na obszarze gminy. Zapotrzebowanie na gaz ziemny na terenie gminy Olesno 
zestawiono w poniższych tabelach. 

Tabela 27. Liczba odbiorców gazu ziemnego zlokalizowanych na terenie gminy Olesno w latach 2015 - 2018 (GUS) 

 Jednostka 
miary 

2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

odbiorcy gazu ziemnego gosp. 2 535 2 531 2 570 2 615 

zmiana rok do roku % - -0,2% +1,5% +1,8% 

 

Tabela 28. Zużycie gazu ziemnego na terenie gminy Olesno w latach 2015 - 2018 (GUS) 

 Jednostka 
miary 

2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

zużycie gazu ziemnego MWh 12 825,6 13 838,8 14 913,4 15 339,2 

zmiana rok do roku % - +7,9% +7,8% +2,9% 
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Rysunek 8.  Zużycie gazu ziemnego u odbiorców w latach 2015 ‐ 2018 na terenie Miasta Olesno [Źródło: GUS] 

4.1.3. OCENA SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH ORAZ ICH PLANY ROZWOJOWE 

SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY 

Stan techniczny sieci i urządzeń elektroenergetycznych na terenie Gminy Olesno jest dobry  
i monitorowany na bieżąco, w związku z czym nie występują zagrożenia związane z bezpieczeństwem 
dostaw energii do odbiorców. Wyeksploatowane elementy są sukcesywnie wymieniane lub 
naprawiane w ramach prowadzonych zabiegów modernizacyjnych, eksploatacyjnych oraz zabiegów 
doraźnych.  

Sieć średniego napięcia wyprowadzona ze Stacji Energetycznej Olesno posiada powiązania z siecią 
zasilaną z sąsiednich stacji elektroenergetycznych 110/15 kV, tj.: SE Dobrodzień, SE Panki oraz SE 
Praszka. Wszystkie stacje transformatorowe 15/0,4 kV będące własnością TAURON Dystrybucja S.A. 
posiadają rezerwy mocy. W razie potrzeby istnieje możliwość wymiany zainstalowanych 
transformatorów na jednostki o większej mocy, co może mieć znaczenie biorąc pod uwagę 
przewidywany w najbliższych latach wzrost zapotrzebowania na energię związany z rozwojem 
elektromobilności (pojazdy prywatne, pojazdy gminne, komunikacja publiczna). 

Pomimo rezerw mocy występujących w istniejących stacjach transformatorowych należy liczyć się  
z koniecznością budowy nowych stacji i linii SN i nN podyktowaną potrzebami przyszłych inwestorów. 
Rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej będzie także konieczna na terenach wyznaczanych  
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową. 

System elektroenergetyczny gminy zapewnia powszechną dostępność do energii elektrycznej. Stan 
techniczny sieci i głównych punktów zasilania zapewnia dobry poziom bezpieczeństwa zaopatrzenia 
miasta w energię elektryczną. 

W planach inwestycyjnych spółki Tauron Dystrybucja S.A. na lata 2020-2023 przewiduje się m.in. 
rozbudowę stacji transformatorowej 110/15 kV Olesno, budowę stacji SN/nN Sowczyce Leśna                       
i przebudowę stacji  15/0,4 kV Olesno POM1. Przewiduje się także rozbudowę sieci 
elektroenergetycznej w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.  
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Na utrzymanie w dalszych latach bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię elektryczną (przy zakładanej 
kontynuacji wzrostu jej zużycia) niewątpliwie wpływać będzie planowana w strategii budowa gminnej 
farmy fotowoltaicznej. Szacunkowa produkcja energii elektrycznej z tej instalacji pozwoli na pokrycie 
zapotrzebowania na energię całego lokalnego sektora komunalnego, co zapewni stabilność dla 
rozwoju elektromobilności w gminie. 

SYSTEM GAZOWNICZY 

Sieć gazowa jest w stanie dobrym i zapewnia pokrycie zapotrzebowania na gaz dla istniejących  
odbiorców paliwa gazowego. Lokalizacja i przepustowość stacji redukcyjno-pomiarowych zapewnia 
pokrycie obecnych potrzeb w zakresie gazownictwa odbiorców z terenu miasta Olesna, jednak 
limituje ich dalszy przyrost oraz rozwój sieci na kolejne miejscowości. Stacje zlokalizowane w Oleśnie 
posiadają dostępne rezerwy, które stwarzają możliwość zwiększenia wykorzystania gazu jako 
czynnika grzewczego dla odbiorców miejskich oraz zaopatrzenia w gaz pobliskich miejscowości. 
Inwestycje związane z rozbudową sieci gazowej na obszarze gminy Olesno będą realizowane w miarę 
występowania przyszłych potencjalnych odbiorców o warunki techniczne podłączenia do sieci 
gazowej i spełniające warunek opłacalności ekonomicznej.  

W planach rozwojowych spółki GAZ-SYSTEM S.A. na lata 2020-2029 przewiduje się zwiększenie  
przepustowości punktu zasilania przy ul. Grottgera do wartości 2 500 m3/h. Z kolei PSG Sp. z o.o.                  
w najbliższym czasie w swoich planach inwestycyjnych przewiduje gazyfikację miejscowości 
Świercze. Zakłada się także dalszy rozwój sieci gazowniczej w mieście Olesno spowodowany głównie 
inwestycjami w kotły gazowe współfinansowanymi ze środków unijnych, krajowych i gminnych              
(w latach 2017-2020 przyznano 117 takich dotacji dla urządzeń o łącznej mocy szacowanej na ok. 
1,84 MW). 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

Na terenie gminy Olesno odnawialne źródła energii nie były dotychczas wykorzystywane na szerszą 

skalę.  W gminie występują już jednak instalacje zaspokajające potrzeby indywidualne obiektów.             

W latach 2017-2020 przyznano 44 dotacji na instalacje pomp ciepła o mocy elektrycznej szacowanej 

na ok. 0,34 MW. W tym samym okresie przyznano 37 dotacji na instalacje fotowoltaiczne o mocy 

elektrycznej szacowanej na ok. 0,36 MW. Zakłada się dalszy rozwój instalacji OZE związany głównie                    

z dostępnością środków wsparcia dla takich inwestycji. 

Istnieje również spore zainteresowanie podmiotów prywatnych dotyczące budowy farm 

fotowoltaicznych na terenie gminy Olesno. Wydano dotychczas 19 decyzji środowiskowych na 

instalacje o mocy ok. 1 MW każda. 

Biorąc pod uwagę przewidywany w najbliższych latach wzrost zapotrzebowania na energię 

elektryczną związany z rozwojem elektromobilności zasadnym wydaje się być kierunek rozwoju 

produkcji energii z instalacji fotowoltaicznych. Instalacje oraz farmy fotowoltaiczne pozwolą na 

dodatkową poprawę bilansowania energii w gminie Olesno, unikając w ten sposób dodatkowego 

zapotrzebowania na energię z sieci elektroenergetycznej. 

 

4.2. WARIANTOWA PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ 
ELEKTRYCZNĄ, GAZ LUB INNE PALIWA ALTERNATYWNE W OKRESIE DO 2025 R. 
W OPARCIU O PROGRAM ROZWOJU GMINY 

Podstawą do prognozy zapotrzebowania są założenia rozwoju społeczno-gospodarczego, bowiem 
przyjęcie tych założeń spowoduje określoną potrzebę rozwoju infrastruktury energetycznej gminy. 
Założenia rozwoju społeczno-gospodarczego wyznaczają również kierunki zagospodarowania 
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przestrzennego w Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Olesno oraz Planach Miejscowych.  

Na dynamikę rozwoju gminy wpływają m.in.: 

◼ zmiany demograficzne, 
◼ rozwój i zmiany zabudowy mieszkaniowej, 
◼ rozwój i zmiany sektora handlu, usług i przedsiębiorstw, 
◼ rozwiązania komunikacyjne w gminie oraz ruch tranzytowy. 

Do celów prognozowania zużycia energii przyjęto umiarkowany wariant rozwoju gminy. Przewiduje się              
w nim, powolny, lecz systematyczny rozwój gminy charakteryzujący się poniższymi założeniami: 

◼ umiarkowany wzrost zainteresowania inwestycjami na terenie gminy, 
◼ powolny spadek liczby ludności w gminie, 
◼ umiarkowany przyrost nowych powierzchni mieszkalnych,  
◼ działania termomodernizacyjne prowadzone w sposób ciągły, w zakresie dostosowanym do 

możliwości finansowych mieszkańców. 

Zmiany energochłonności przyjęto kierując się także następującymi uwarunkowaniami i opracowaniami: 

◼ istniejącym potencjałem racjonalizacji zużycia sieciowych nośników energii, 
◼ Polityką energetyczną Polski do 2030 roku (Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów 

z dnia 10 listopada 2009 r.) 
◼ Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, 
◼ Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olesno 

(Uchwała nr XV/132/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2015 r.). 
 
Z racji swojej wielkości gmina Olesno nie podlega wymaganiom formalnym nakładającym obowiązki 
przygotowania planu transportowego, zapewnienia udziału samochodów elektrycznych we flocie 
pojazdów stanowiących wyposażenie gminy czy też zapewnienia udziału autobusów zeroemisyjnych                       
w użytkowanym taborze. Również przedsiębiorstwa energetyczne z tegoż samego względu nie muszą 
wypełniać obowiązków wynikających z zapisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
(jak np. budowa stacji gazu ziemnego). W związku z powyższym prognozy zapotrzebowania 
ograniczono jedynie do energii elektrycznej oraz paliwa gazowego. Inne paliwa alternatywne (jak np. 
wodór, CNG) nie są rozwiązaniem zasadnym i adekwatnym do warunków lokalnych. Szczególne 
uzasadnienie za to ma wybór napędu elektrycznego, na co wpływ ma planowana w strategii budowa 
gminnej farmy fotowoltaicznej. 

 

4.2.1. PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

System elektroenergetyczny w chwili obecnej w zupełności zaspokaja potrzeby regionu zarówno pod 
względem dostarczanej mocy jak i pod względem pewności zasilania i nie wymaga istotnych zmian 
poza przyłączaniem nowych odbiorców i modernizacją wyeksploatowanych fragmentów sieci. Zgodnie                   
z tendencją z ostatnich lat należy przyjąć ok. 1,8% wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną                         
w każdym roku do 2025 r.  
Założyć należy także dodatkowy wzrost zużycia energii związany z rozwojem elektromobilności 
(tj. pojawienie się w tych latach ładowarek i pojazdów z napędem elektrycznym).  

4.2.2. PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA GAZ ZIEMNY 

Rozbudowa sieci gazowej będzie prowadzona sukcesywnie w dostosowaniu do potrzeb rozwoju 
obszaru Olesna. Należy spodziewać się wzrostu zużycia gazu w miarę gazyfikacji terenu gminy,                       
a także w przypadku zmian w kotłowniach węglowych na paliwa gazowe. Ogólnym trendem powinno 
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być zwiększanie zapotrzebowania na gaz w ciepłownictwie eliminując tym samym użycie mniej 
ekologicznych paliw. Zgodnie z tendencją ostatnich lat należy przyjąć ok. 6,2% wzrost 
zapotrzebowania na gaz ziemny w każdym roku do 2025 r. 

 

4.2.3. PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA ENERGII Z OZE 

Przewiduje się, że mieszkańcy będą realizować przedsięwzięcia modernizacyjne w sposób ciągły,  
w zakresie dostosowanym do własnych możliwości finansowych. Zakłada się również wzrost 
zainteresowania instalacjami odnawialnych źródeł ciepła (pompy ciepła, panele PV), co będzie 
związane z dostępnością zewnętrznych środków wsparcia dla takich inwestycji.  
Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Olesno dopuszcza i zakłada się na obszarze gminy rozwój urządzeń pozyskujących energię ze źródeł 

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

z biomasy (np. biogazownie), biogazu i biopaliw. W miejscowości Świercze, na terenie gminnego 

składowiska odpadów komunalnych, wyznaczono obszary rozmieszczenia urządzeń wytwarzających 

energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW (planowana obecnie gminna 

farma fotowoltaiczna). 

4.2.4. PODSUMOWANIE 
 
W niniejszej tabeli zestawiono przewidywane zmiany zapotrzebowania na poszczególne nośniki energii 
do roku 2025 zgodnie z przyjętymi założeniami rozwoju na terenie gminy Olesno. 

Tabela 29. Przewidywane zmiany zapotrzebowania na poszczególne nośniki energii do roku 2025 w gminie Olesno 

L.p. Rodzaj paliwa 

Roczne zużycie 

energii [MWh]  

2018 

Roczne zużycie 

energii [MWh]  

2020 

Roczne zużycie 

energii [MWh]  

2025 

Zmiana  

[%]  

2018-2025 

1 
Energia elektryczna 

*prognoza 
13 172,4 13 650,9 14 924,5 +13,3 

2 
Energia elektryczna 

*prognoza oraz 

elektromobilność 
13 172,4 13 674,0 15 117,0 +14,8 

3 Gaz ziemny  15 339,2 17 300,2 23 370,8 +52,4 
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5. STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI W JEDNOSTCE 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

5.1. PODSUMOWANIE I DIAGNOZA STANU OBECNEGO 

Gmina Olesno aktywnie stara się stawiać ambitne cele i skutecznie je realizować. Zgodnie z wizją i misją 
rozwój swój upatruje w działaniach o charakterze harmonijnym i zrównoważonym, co oznacza 
równowagę ładu gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Podejście takie pozwoli mieszkańcom 
na wysoką jakość życia w atrakcyjnym i zadbanym otoczeniu. Gmina oraz jej mieszkańcy są gotowi na 
zmiany i wielokrotnie udowodnili, że są w stanie podjąć się wyzwań w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego. Między innymi dzięki tego typu staraniom efektywnie wpływają na kształt obecnych 
w gminie terenów turystyczno-rekreacyjnych. Realizacja strategii rozwoju elektromobilności powinna 
pozwolić na właściwe wykorzystanie dostępnej sieci połączeń drogowych w celu bardziej efektywnego 
jej wykorzystania i dostosowania do wymagań w ramach alternatywnych form przemieszczania się. 
Wyrazem dbania o jakość życia mieszkańców jest dostępność infrastruktury społecznej takiej jak 
przedszkola, żłobki, szkoły i ośrodki kultury.  

Pomimo wielu pozytywnych aspektów rozwoju jakie z sukcesem podejmowała gmina musi 
przezwyciężyć wiele negatywnych zjawisk, jakie towarzyszą jej rozwojowi. W pierwszej kolejności 
powszechnym oczekiwaniem jest zmniejszenie liczby wypadków komunikacyjnych, które są 
konsekwencją rosnącego ruchu pojazdów samochodowych. Wraz ze wzmożonym ruchem 
samochodowym pojawia się także większy wpływ zanieczyszczeń środowiska, który pochodzi 
z transportu samochodowego (spaliny, pyły zawieszone z klocków hamulcowych itp.). Zatem efekty 
rozwoju społeczno-gospodarczego przekładają się na wymiar środowiskowy i oddziałują na jakość 
powietrza. Konsekwencją zwiększonej mobilności społeczeństwa jest konieczność dostosowania 
posiadanej infrastruktury drogowej pod kątem lepszego dopasowania (zwiększone nakłady na parkingi, 
konieczne remonty, infrastrukturę elektromobilności).  

Gmina dzięki przemyślanej strategii działania jest w stanie efektywnie wpływać na podnoszenie 
świadomości społecznej mieszkańców jaka wiąże się z wpływem zakupu przestarzałego 
i niespełniającego norm ekologicznych pojazdu samochodowego na jakość środowiska. 
Sprzymierzeńcem gminy w tym działaniu jest występująca moda na elektromobilność (zachęty 
finansowe na indywidualne i zbiorowe pojazdy ekologiczne). Dlatego należy być przekonanym, że 
przyjęta do realizacji strategia stanowi odpowiedź na potrzeby interesariuszy i we właściwy sposób 
komponuje się z założeniami krajowej i wspólnotowej dokumentacji strategicznej.   
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5.1.1. ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY ORAZ POTRZEBY SEKTORA 
KOMUNIKACYJNEGO 

Analiza obejmuje identyfikację wszystkich grup interesariuszy, na które może mieć wpływ strategia, 
zidentyfikowanie oraz przeanalizowanie ich interesów. Wskazuje kogo projekt będzie bezpośrednio 
dotyczyć oraz określa sposób wpływania na konkretne osoby. 

 

Lp. Interesariusz Potrzeba/oczekiwanie 

1. Urząd miasta 1. zmniejszenie liczby wypadków na przejściach dla pieszych, 
2. likwidacja barier ograniczających rozwój elektromobilności 

w gminie, w tym poprzez zapewnienie punków ładowania, 
3. poprawa stanu dróg i parkingów publicznych, budowa 

szybkich łączy bezprzewodowych, wprowadzenie katalogu 
zachęt dla właścicieli pojazdów elektrycznych, 

4. usprawnienie publicznego transportu zbiorowego w gminie, 
5. zwiększenie świadomości społecznej w zakresie problematyki 

elektromobilności,  
6. popularyzacja elektromobilności wśród mieszkańców, 
7. poprawa wizerunku gminy, jako otwartej na nowoczesne 

technologie, dążącej do poprawy standardu życia 
mieszkańców, 

8. poprawa stanu jakości powietrza w gminie, 
9. poprawa infrastruktury drogowej, aby była dostosowana do 

potrzeb rowerzystów, 
10. większy budżet na komunikację/mobilność mieszkańców, 
11. ustalenie alternatywnych form przemieszczania się po gminie 

do transportu samochodowego, 

2. Mieszkańcy 1. zapewnienie możliwości ładowania pojazdów elektrycznych, 
2. poprawa standardu usług przewozu pasażerów, 

w szczególności dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych, 
3. zwiększenie miejsc parkingowych w obrębie miasta - 

w strefach parkowania wyodrębnienie miejsc dla pojazdów 
zeroemisyjnych, 

4. łatwiejsze przemieszczanie się w ramach gminy (dojazd do 
pracy, szkoły, punktów rekreacyjno-kulturalnych), 

5. poprawa jakości powietrza, 

3. Sektor komunikacyjny 1. dostęp do alternatywnych form przemieszczania jak 
transport samochodowy (np. dostęp do rowerów miejskich), 

2. możliwość bezpiecznego przemieszczania się na rowerach 
pomiędzy miejscowościami w gminie, 

3. możliwość korzystania z transportu publicznego, w tym z 
dojazdu do szkół, 

4. możliwość korzystania z jednego biletu w różnych 
(kombinowanych) środkach komunikacji, 

5. wykorzystanie rozwiązań wspomagających płynność ruchu 
ulicznego, 

4. Firmy paliwowe/ 
dostarczające 
alternatywne źródła 
energii 

1. uwzględnienie w planach rozwojowych gminy tematów 
związanych z korzystaniem z alternatywnych źródeł energii, 
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5. Organizacje ekologiczne 1. zwiększenie świadomości społecznej w zakresie problematyki 
elektromobilności, 

2. ograniczenie emisji pochodzących z transportu, 
3. obniżenie poziomu hałasu występującego na terenie gminy, 

6. Rząd RP 1. realizacja celów i założeń w przyjętej dokumentacji 
strategicznej, 

2. zwiększenie świadomości społecznej w zakresie problematyki 
elektromobilności,  

3. zachęcenie mieszkańców do wykorzystywania 
elektromobilności, 

7. NFOŚiGW 1. zwiększenie świadomości społecznej w zakresie problematyki 
elektromobilności, 

2. realizacja celów (osiągnięcie wskaźników programu 
GEPARD), 

3. aktywne uczestnictwo gminy w konkursach na rzecz 
elektromobilności,  
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5.2. SCREENING DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH POWIĄZANYCH, 
W SZCZEGÓLNOŚCI, Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, 
PROGRAMEM ROZWOJU GMINY, PLANEM TRANSPORTU PUBLICZNEGO, PLANEM 
ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ EKLEKTYCZNĄ I PALIWA GAZOWE ORAZ INNE PALIWA 
ALTERNATYWNE ORAZ ANALIZY KOSZTÓW I KORZYŚCI WYNIKAJĄCEJ Z USTAWY 
O ELEKTROMOBILNOŚCI, JAK RÓWNIEŻ REALIZACJI CELÓW WYNIKAJĄCYCH 
Z PLANÓW ELEKTROMOBILNOŚCI 

Strategia rozwoju elektromobilności w gminie Olesno jest dokumentem uszczegóławiającym działania 
gminy w obszarze wykorzystania pojazdów z alternatywnymi napędami wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. Oznacza to, że dokument przedmiotowej strategii jest spójny z zapisami dokumentacji 
strategicznej na poziomie gminy, a także zawiera dziedzinowe/sektorowe nawiązania do tej grupy 
dokumentacji (zob. rysunek 9). 

Rysunek 9. Umiejscowienie Strategii elektromobilności na tle dokumentacji strategicznej.  

 

Źródło: opracowanie własne 
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W ramach dokumentacji strategicznej poziomu gminy przedmiotowa strategia elektormobilności jest 
zbieżna z następującymi dokumentami w następujących obszarach: 
 

Lp. Dokument strategiczny Obszary zbieżności/komplementarności 

1. Strategia Rozwoju Gminy Olesno na 
lata 2014–2020 (Uchwała nr VI/41/15 
Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 
marca 2015 r.) 

Zgodność w zakresie Wizji i Misji, a także celów: 
- III. Inwestycje w zasoby (kierunek rozwoju) 
-- III.1. Rozwój infrastruktury technicznej, gospodarczej 

i społecznej gminy (cel strategiczny) 
---III.1.2. Zrównoważony rozwój infrastruktury 

transportowej (cel operacyjny):  
---- Poprawa istniejącej oraz uruchomienie nowej 

komunikacji transportowej wewnątrz oraz na 
zewnątrz gminy (kierunek działań) 

---- Wdrożenie zintegrowanego systemu 
transportowego na terenie gminy (kierunek 
działań) 

Strategia elektromobilności powinna pozwolić na 
realizację wskazanych kierunków działań ogólnej 
strategii rozwoju, w szczególności pozwalając na 
integrację systemu transportowego oraz rozwój 
transportu osobowego.  

2. Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Olesno (Uchwała nr XV/132/15 
Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 
grudnia 2015 r.) 
Miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego  

Cele polityki przestrzennej gminy znajduje 
odzwierciedlenie w wielu jego celach i obejmuje: 
poprawę funkcjonowania systemu komunikacji 
drogowej gminy oraz poprawa jakości środowiska.  
Ponadto odnosi się do następujących celów: 

5. Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy 
oraz zwiększenie atrakcyjności terenów jako miejsca 
przyszłego inwestowania i zamieszkania przez 
zwiększenie dostępu do infrastruktury, organizację 
zespołów zabudowy jako miejsc przyjaznych 
mieszkańcom, zwiększenie wachlarza usług 
podstawowych i ponadpodstawowych zarówno na 
terenie miasta, jak i na obszarach jednostek 
wiejskich. 
8. Poprawa jakości środowiska, ochrona jego 
zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych. 

Ponadto realizacja programu elektromobilności jest 
zbieżna z założeniami, które są wskazane                       
w miejscowych planach zagospodarowanie 
przestrzennego. 

3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Olesno (Uchwała nr 
XXIV/176/16 Rady Miejskiej w Oleśnie 
z dnia 2 sierpnia 2016 r., 
z późniejszymi zmianami) 

Cele długoterminowe: dotrzymanie standardów 
jakości powietrza zgodnie z postanowieniami POP dla 
strefy opolskiej, cel szczegółowy: 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: budowę               
i rozbudowę systemu ścieżek rowerowych na terenie 
gminy Olesno.  
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Lp. Dokument strategiczny Obszary zbieżności/komplementarności 

4. Program Ochrony Środowiska dla 
Gminy Olesno na lata 2020-2023 
z perspektywą do 2027 roku (Uchwała 
nr XXIV/190/20 Rady Miejskiej 
w Oleśnie z dnia 5 maja 2020 r.) 

Cel średniookresowy: osiągnięcie i utrzymanie 
obowiązujących standardów jakości powietrza na 
terenie gminy Olesno, zadanie - budowa i wyznaczenie 
tras pieszorowerowych na terenie gminy Olesno. 

5. Program ochrony powietrza dla strefy 
opolskiej i miasta Opola ze względu na 
Przekroczenie poziomów 
dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu 
docelowego benzo(a)pirenu oraz 
poziomów dopuszczalnych pyłu PM 
2,5, ozonu i benzenu dla strefy 
opolskiej (Uchwała Nr 
XXXVII/403/2018 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 30 
stycznia 2018 r.) 

W dokumencie ustanowiono cel: Poprawa jakości życia 
mieszkańców województwa opolskiego, szczególnie 
ochrona ich zdrowia i warunków życia 
z uwzględnieniem ochrony środowiska 
z jednoczesnym zachowaniem zasad zrównoważonego 
rozwoju.  
Realizacja celu następować będzie dzięki realizacji 
m.in. kierunku działań: 4. Rozwój i upowszechnienie 
technologii sprzyjających poprawie jakości powietrza - 
rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego 
miejskiego i rozwój alternatywnych 
niezmotoryzowanych form transportu oraz 
wdrożenie energooszczędnych i niskoemisyjnych 
rozwiązań z uwzględnieniem wszystkich uczestników 
ruchu. 

6. Projekt założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Miasta i Gminy Olesno 
(2014) 

Realizacja strategii jest zbieżna z inwestycjami 
modernizacyjnymi, których celem jest m.in.: 
zmniejszenie emisji gazów spalinowych. 

7. Strategia rozwoju Obszaru 
Funkcjonalnego Kluczbork – 
Namysłów – Olesno 2015-2020 

Strategia elektromobilności wpisuje się w realizację 
obszaru strategicznego Transport. Pozwala na 
konkretyzację realizacji rozwiązań zintegrowanego, 
niskoemisyjnego transportu publicznego oraz na 
zwiększeniu dostępności transportowej dla całego OF 
KNO. 

8. Strategia Rozwoju Powiatu Opolskiego 
na lata 2015 - 2025 

Przedmiotowa strategia jest zbieżna z IV celem 
strategicznym: Nowoczesna infrastruktura techniczna 
i ekologiczny transport, a  w  szczególności z celem  
2 i 3:  
- Poprawa dostępności komunikacyjnej i transportu 
publicznego 
- Rozwój i promocja ekologicznych form transportu 

9. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 
Olesno na lata 2016-2023 dla Gminy 
Olesno (Uchwała nr XXVII/192/16 
Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 
września 2016 r., z późniejszymi 
zmianami) 

Cel szczegółowy 5.1. poprawa jakości środowiska 
naturalnego, kierunek działań 5.1.1. zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń. 
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Lp. Dokument strategiczny Obszary zbieżności/komplementarności 

10. Program ochrony powietrza dla 
województwa opolskiego – Projekt 
z 2020 

Celem dokumentu jest m.in. wskazanie działań 
naprawczych zmierzających do osiągnięcia w możliwie 
krótkim czasie poziomów dopuszczalnych                             
i docelowych substancji w powietrzu, uwzględniając 
również katalog działań opracowanych w ramach 
obowiązującego i realizowanego na terenie stref 
województwa programu ochrony powietrza. Realizacja 
projektu jest zbieżna z działaniami przewidzianymi             
w projekcie Programu Ochrony Powietrza w zakresie 
Ograniczenia niekorzystnego wpływu transportu 
drogowego, a w szczególności w zakresie: 
- rozwoju infrastruktury dla ruchu pieszego                       
i rowerowego 
- poprawie stanu i obniżeniu emisyjności komunikacji 
publicznej 

 
 

Dokumenty strategiczne poziomu kraju i obszary zbieżności/komplementarności:  

Lp. Dokument strategiczny Obszary zbieżności/komplementarności 

1. Plan Rozwoju Elektromobilności               
w Polsce „Energia do przyszłości”, 
przyjęty przez Radę Ministrów 
16.03.2017 r. 

Zbieżność z celem: Stworzenie warunków dla 
rozwoju elektromobilności Polaków. 

2. Krajowe ramy polityki rozwoju 
infrastruktury paliw alternatywnych, 
przyjęte przez Radę Ministrów 
29.03.2017 r. 

Zbieżność z obszarem Energia elektryczna 
w transporcie drogowym, a w szczególności:  
- Infrastruktura do ładowania pojazdów 
elektrycznych, 
- Transport publiczny. 

3. Ustawa o elektromobilności  
i paliwach alternatywnych z dnia 11 
stycznia 2018 r. 

Realizacja zaleceń dla jednostek samorządu 
terytorialnego w zakresie infrastruktury paliw 
alternatywnych, stref czystego transportu itp.2 

4. Ustawa powołująca Fundusz 
Niskoemisyjnego Transportu, tj. 
ustawy z dnia 6 czerwca 2018 r.                
o zmianie ustawy o 
biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych oraz niektórych innych 
ustaw 

Na mocy ustawy oraz rozporządzeń wykonawczych 
ustalono Przeznaczenie Środków Funduszu 
Niskoemisyjnego Transportu. Jednym z projektów 
jest: wsparcie publicznego transportu zbiorowego 
działającego w szczególności w aglomeracjach 
miejskich, uzdrowiskach, na obszarach, na których 
ustanowione zostały formy ochrony przyrody 
zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, 
wykorzystujące biopaliwa ciekłe, inne paliwa 
alternatywne, sprężony lub skroplony gaz ziemny 
(CNG/LNG), wodór lub energię elektryczną. 

 
2 Z uwagi na fakt, iż wskazane obowiązki są adresowane do gmin o innej liczbie mieszkańców przyjęto, że ustawa jest dla 
Gminy Olesno kierunkowym wskazaniem/ zaleceniem w zakresie pożądanego postępowania w rozwoju elektromobilności. 
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Lp. Dokument strategiczny Obszary zbieżności/komplementarności 

5. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju (SOR) przyjęta przez Radę 
Ministrów 14 lutego 2017 roku 

Działania inicjujące operacjonalizację strategii do 
2020: Tworzenie warunków do rozwoju 
elektromobilności m.in. poprzez ułatwienia                     
w lokalizowaniu stacji do ładowania pojazdów 
elektrycznych, zakup elektrycznych autobusów itp. 
oraz wspieranie miast w rozwoju niskoemisyjnego 
transportu zbiorowego. 
Na mocy tego dokumentu strategicznego 
ustanowiono Projekty strategiczne, w tym: Program 
Rozwoju Elektromobilności. 

6. Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego 2030 (KSRR 2030) 

Cel 1.5. Rozwój infrastruktury wpierającej 
dostarczanie usług publicznych i podnoszącej 
atrakcyjność inwestycyjną obszarów. 

W kontekście uwarunkowań międzynarodowych podkreśla się, że strategia elektromobilności jest 
zbieżna z międzynarodową dokumentacją strategiczną poziomu Wspólnotowego. Wśród 
dokumentów, które są zbieżne z przedmiotowym opracowaniem wyliczyć należy: 

◼ Porozumienie paryskie, 
◼ Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030, 
◼ Pakiet energetyczno-klimatyczny, 
◼ Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu Europa 2020, 
◼ Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju (Transforming our world: the 2030 Agenda 

for Sustainable Development). 
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5.3. PRIORYTETY ROZWOJOWE (CELE STRATEGICZNE ORAZ OPERACYJNE) 
W ZAKRESIE WDROŻENIA STRATEGII ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI, W TYM 
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO 

 

Docelowy stan opisywany przez cel główny możliwy jest do zrealizowania dzięki osiągnięciu 

następujących priorytetów: 

Lp. Priorytet Uzasadnienie 

1. Zrównoważony rozwój infrastruktury 
elektromobilności 

Priorytet spełniający oczekiwania mieszkańców  
w zakresie stworzenia warunków pozwalających na 
rozwój gminy w obszarze elektromobilności. 
Powstaną rozwiązania pozwalające naładować 
pojazdy elektryczne, a infrastruktura drogowa wraz 
z parkingami będzie dostosowana do zgłaszanych 
potrzeb. Tym samym pozwoli na poprawienie 
wizerunku gminy jako miejsca otwartego na 
nowoczesne technologie. Równocześnie cel zakłada 
powstanie infrastruktury pozwalającej na 
alternatywne formy bezpiecznego przemieszczania 
się po gminie do transportu samochodowego (np. 
rowery). Mieszkańcy zdobędą także dodatkowe 
miejsca parkingowe w obrębie miasta, a transport  
w gminie będzie emitował mniejsze ilości spalin  
i pyłów zawieszonych.  

2. Rozwój niskoemisyjnego 
elektrycznego transportu 
zbiorowego miejskiego 

Priorytet zakłada wykorzystanie rozwiązań 
transportu zbiorowego, którego priorytetem będzie 
obniżenie emisji spalin.  
Stanie się to możliwe dzięki usprawnieniu 
publicznego transportu zbiorowego. W ramach celu 
zakłada się przejście ze środków transportu 
opartych na spalaniu paliw kopalnych do pojazdów 
wykorzystujących energię odnawialną/ 
niskoemisyjne. Dzięki osiągnięciu tego celu możliwe 
stanie się aktywne wpłynięcie na stan jakości 
powietrza w gminie. Mieszkańcy tym samym będą  
w mniejszym stopniu narażeni na szkodliwe 
oddziaływanie tj. wpływu na zdrowie publiczne, 
środowisko przyrodnicze, gospodarkę i urbanistykę 
(ograniczanie emisji spalin i pyłów zawieszonych 
pochodzących z transportu).  

3. Poprawa funkcjonowania systemu 
komunikacji drogowej gminy 

Priorytet zakłada optymalizację systemu 
komunikacji drogowej dostępnej w gminie poprzez 
wdrożenie szeregu działań pozwalających na 
większą mobilność mieszkańców w obrębie gminy. 
W ramach celu zakłada się również integrację 
taryfowo-biletową transportu lokalnego 
z transportem ponadlokalnym, wyznaczenie stref 
czystego transportu, połączenie wszystkich 
miejscowości gminy ścieżkami rowerowymi.  
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Lp. Priorytet Uzasadnienie 

4.  Poprawa jakości powietrza  
i obniżenie emisji zanieczyszczeń 

Wdrożenie rozwiązań w ramach strategii powinno 
przełożyć się na zmniejszenie obciążenia, głównie 
emisji spalin i pyłów zawieszonych pochodzących            
z transportu. Priorytet ten spełni potrzeby 
w zakresie ograniczenia emisji spalin i pyłów 
zawieszonych pochodzących z transportu i obniżenia 
poziomu hałasu występującego na terenie gminy. 
Równocześnie należy oczekiwać zwiększenia 
świadomości społecznej w zakresie problematyki 
elektromobilności. 

5.  Podniesienie świadomości 
społeczności lokalnej w zakresie 
efektów wykorzystania 
elektromobilności 

Priorytet ten odnosi się do realizacji potrzeb 
zgłaszanych przez organizacje dążące do 
ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na 
środowisko, a tym samym wykorzystania 
nowych/nowoczesnych rozwiązań w zakresie 
przemieszczania się ludzi.  

 

5.3.1. ADEKWATNOŚC ZAPROPONOWANYCH PRIORYTETÓW DO PROBLEMÓW 
ORAZ POTRZEB (ZGODNIE Z PKT. 5.1.1.) 

 

Lp. Priorytet Interesariusz    potrzeba/oczekiwanie 

1. Zrównoważony rozwój infrastruktury 
elektromobilności 

1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 
2.1, 2.3, 
3.2, 
6.1,  
7.2, 7.3, 

2. Rozwój niskoemisyjnego 
elektrycznego transportu 
zbiorowego miejskiego 

1.4, 1.10,  
2.2, 2.4, 2.5, 
3.3, 3.4,  
4.1, 
5.2, 5.3, 
6.1, 
7.1,  

3. Poprawa funkcjonowania systemu 
komunikacji drogowej gminy 

1.1, 1.3, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 
2.4, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
4.1, 
6.1, 
7.2, 7.3, 

4.  Poprawa jakości powietrza  
i obniżenie emisji CO2 

1.8, 
2.5, 
5.2, 
6.1, 
7.2, 

5.  Podniesienie świadomości 
społeczności lokalnej w zakresie 
efektów wykorzystania 
elektromobilności 

1.6, 1.7, 1.8, 
5.1, 5.2, 5.3, 
6.1, 6.2, 6.3, 
7.1, 7.2, 7.3, 
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6. PLAN WDROŻENIA ELEKTROMOBILNOŚCI W JEDNOSTCE 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

6.1. ZESTAWIENIE I HARMONOGRAM NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ, W TYM 
INSTYTUCJONALNYCH I ADMINISTRACYJNYCH, W CELU WDROŻENIA STRATEGII 
ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI 

Skuteczna realizacja strategii wymaga współdziałania różnych interesariuszy i kompleksowego 

uwzględnienia różnych czynników bezpośrednio lub pośrednio wpływających na jej zakres 

i uwarunkowania. Kierując się tą kluczową zasadą, w ramach planowania wdrażania strategii rozwoju 

elektromobilności w gminie Olesno, spojrzano na cel strategiczny wskazany w rozdziale 5 z różnych 

perspektyw, identyfikując w ten sposób rożne wymiary działań niezbędnych w realizacji strategii: 

DZIAŁANIA W REALIZACJI STRATEGII 

 

 

◼ wymiar formalno-prawny –> efektem działań powinny być wszelkiego rodzaju niezbędne 

dokumenty kontekstowe dla strategii rozwoju elektromobilności, planistyczne, analityczne, 

aplikacyjne dotyczące pozyskania środków na realizację zakresu strategii 

◼ wymiar organizacyjny –> efektem tych działań powinna być wdrożona do praktyki struktura 

decyzyjności w zakresie rozwoju elektromobilności, uprawnień i odpowiedzialności, a także 

zapewnienie finansowania (w tym pozyskanie dofinansowań) 

◼ wymiar kompetencyjno-motywacyjny –> obejmuje działania miękkie zorientowane na 

zwiększenie akceptacji i zaangażowania poszczególnych grup interesariuszy strategii, 

realizowane poprzez proces podnoszenia kompetencji interesariuszy strategii (wiedza, 

nabywanie doświadczeń i ich wykorzystywanie dla realizacji strategii) 

◼ wymiar inwestycyjny (twardy) –> efekty rzeczowe/infrastrukturalne realizacji strategii.  

Diagnoza aktualnego stanu przygotowania gminy i uwarunkowań dla rozwoju elektromobilności  

w gminie Olesno, wykonana podczas opracowywania niniejszego dokumentu, wykazała, że istotnym 

aspektem jest, aby strategia nie koncentrowała się jedynie na realizacji ostatniego z wymienionych 

wyżej wymiarów działań, tj. na wymiarze inwestycyjnym, mimo, że będzie on miał największą 

intensywność finansową. Bez wyodrębnienia, zaplanowania i zrealizowania działań z pozostałych 

wymiarów, strategia nie będzie miała zrównoważonego charakteru i nie będzie efektywnie wspierała 

osiągnięcia celu strategicznego gminy Olesno.  

Powyższe wymiary działań stanowią zatem niezbędne elementy zintegrowanej realizacji celu 

strategicznego gminy Olesno w zakresie rozwoju elektromobilności, tworząc wymagane środowisko 

dla realizacji działań, przygotowując otoczenie i bezpośrednich użytkowników do aktywnego 

wdrażania oraz zapewniając uwarunkowania organizacyjne, jak również dostarczając rozwiązań 

technicznych.  

wymiar 
formalno-prawny

wymiar 
organizacyjny 

wymiar 
kompetencyjno-

motywacyjny 

wymiar 
inwestycyjny 
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Planując realizację strategii przyjęto model strategii zwinnej, tj. realizowanej iteracyjnie, 

z doprecyzowywaniem działań operacyjnych w cyklach 5-letnich, na podstawie dokonywanych 

przeglądów strategii, okresowej oceny nabywanych doświadczeń, szacowania uzyskiwanych efektów 

i diagnozy zmieniających się w czasie szczegółowych parametrów wpływających na potrzeby gminy 

oraz identyfikację w otoczeniu zmian o charakterze szans i zagrożeń (wynikających m.in. ze zmian  

w wymaganiach formalnych, zmian technologicznych, itp.). Podejście takie jest również silnie 

związane z zapewnieniem optymalnych warunków dla realizacji celu strategicznego w zakresie 

rozwoju elektromobilności w gminie Olesno, tj. z włączeniem się gminy w tę tematykę 

z uwzględnieniem zakresu i skali adekwatnych zarówno dla potrzeb jak i możliwości gminy.  

Założenie takie w zakresie rozwoju elektromobilności jest uprawnione również ze względu na to, że 

gmina Olesno nie podlega wymaganiom formalnym, nakładającym dodatkowe obowiązki, np. 

związane z opracowaniem planu transportowego dla miasta /gminy, zapewnieniem udziału 

samochodów elektrycznych we flocie pojazdów stanowiących wyposażenie gminy, zapewnieniem 

udziału autobusów zeroemisyjnych w użytkowanej flocie pojazdów.  

 

6.1.1. ZAKRES I METODYKA ANALIZY WYBRANEJ STRATEGII ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI, 
W TYM RODZAJ NAPĘDU POJAZDÓW (ELEKTRYCZNE, WODOROWE, GAZOWE, PALIWA 

ALTERNATYWNE) ORAZ ZASTĄPIENIE POJAZDÓW SPALINOWYCH 

Dla wybranej strategii rozwoju elektromobilności, jako zasadne rozwiązanie, uznano napęd 

elektryczny. Inne paliwa alternatywne (jak np. wodór lub sprężony gaz ziemny) nie są rozwiązaniem 

adekwatnym do potrzeb i warunków lokalnych. 

W niniejszej strategii poddano analizie następujące parametry pojazdów elektrycznych: 

◼ moc silnika / bateria,  

◼ wydajność pojazdu, 

◼ zasięg działania, 

◼ ładowanie, 

◼ dostępność (czy rynku są dostawcy takich rozwiązań). 

Przeprowadzona analiza wskazała zasadność następujących zmian w zakresie pojazdów 

utrzymywanych przez gminę Olesno:  

◼ pojazdy osobowe o średnim rocznym przebiegu powyżej 10 tys. km planuje się wymieniać na 

pojazdy elektryczne o następujących podstawowych parametrach: 

◼ moc silnika 204KM/pojemność baterii 64kWh, 

◼ średnia wydajność 15,4 kWh/100 km,  

◼ zasięg działania pojazdu do 449 km dla przyjętej pojemności baterii,  

◼ ładowanie w ściennej stacji ładowania w punkcie garażowania (AC) / 

ogólnodostępnych stacjach szybkiego ładowania (DC), 

◼ pojazdy typu minivan - osobowe z przestrzenią ładunkową, o średnim rocznym przebiegu 

powyżej 8 tys. km planuje się wymieniać na pojazdy elektryczne o następujących 

podstawowych parametrach: 

◼ moc silnika 109KM/pojemność baterii 40kWh, 

◼ średnia wydajność 20 kWh/100 km,  

◼ zasięg działania pojazdu do 200-300 km dla przyjętej pojemności baterii,  

◼ ładowanie w ściennej stacji ładowania w punkcie garażowania (AC) / 

ogólnodostępnych stacjach szybkiego ładowania (DC), 
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◼ dla celów transportu szkolnego (i publicznego) projektowany jest zakup autobusów 

elektrycznych o następujących podstawowych parametrach: 

◼ silnik elektryczny o mocy co najmniej 160 kW,  

◼ zasilanie akumulatorami o pojemności zapewniającej zasięg minimum 150 km,  

◼ pojemność nie mniej niż 24 miejsc siedzących (37 dla dużych autobusów) oraz 

miejsca stojące i miejsce dla kierowcy, 

◼ ładowanie w stacji ładowania w punkcie garażowania, 

◼ dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

 
6.1.2. OPIS I CHARAKTERYSTYKA WYBRANEJ TECHNOLOGII ŁADOWANIA I DOBORU 

OPTYMALNYCH POJAZDÓW Z UWZGLĘDNIENIEM POJEMNOŚCI BATERII I MOŻLIWOŚCI 

PRZEWOZOWYCH 
 

Na obszarze gminy Olesno przewidziano poniższe ogólnodostępne stacje ładowania samochodów 

osobowych: 

◼ Stacje ładowania 22kW - stacje ładowania prądem zmiennym (AC) o mocy 22 kW; pojazd 

korzystający z ładowania jest wyposażony w ładowarkę pokładową, która zamienia prąd 

zmienny na prąd stały do ładowania akumulatorów 

◼ Stacje ładowania 50kW - stacje szybkiego ładowania prądu stałego (DC) o mocy 50 kW; 

bateria pojazdu ładowana jest bezpośrednio ze stacji ładowania bez udziału urządzenia 

pośredniczącego. 

Wymagania stawiane autobusom o napędzie elektrycznym wynikają głównie z:  

a) przewidywanego przebiegu linii oraz  

b) planowanego rozkładu jazdy (pór i częstotliwości przejazdu) na danej linii. 

Przebieg linii przekłada się na: 

◼ odległość, jaką musi pokonać autobus w czasie jednego kursu, 

◼ prędkość maksymalną, z jaką powinien móc poruszać się autobus, 

◼ liczbę przystanków, a więc liczbę przyspieszeń i hamowań autobusu w czasie przejazdu danej 

linii, 

◼ ewentualne podjazdy wynikające z ukształtowania terenu. 

Z przebiegu linii oraz z pór przejazdów wynika też maksymalna liczba pasażerów, dla których należy 

przewidzieć miejsce w autobusie.  

Wymaganym standardem współczesnej komunikacji publicznej jest jej dostępność dla osób 

niepełnosprawnych. Tego należy również wymagać od autobusów elektrycznych obsługujących 

uczniów oraz mieszkańców gminy Olesno. 

Z powyższego wynika, że dobór parametrów autobusów powinien wynikać głównie z opisanej 

w następnym podrozdziale koncepcji systemu komunikacji publicznej w gminie Olesno. 

Autobusy elektryczne wymagają specjalnej infrastruktury ładowania. Obecnie używane są 3 metody 

ładowania akumulatorów autobusów elektrycznych: 

 

Id: EE8F6E19-6442-4979-9B83-D98FE9605437. Podpisany Strona 58



Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Olesno na lata 2019-2035 

 

59 
 

1. plug-in; ładowanie odbywa się przez kabel wpinany w specjalne złącze stacji ładującej, 

2. pantograf; umożliwia ładowanie dużym prądem, co jest wykorzystywane do szybkiego (kilka 

– kilkanaście minut) doładowywania akumulatorów na końcowych przystankach linii, 

3. ładowanie indukcyjne; płyty indukcyjne w podłożu przystanku i w podwoziu autobusu 

umożliwiają bezobsługowe doładowanie akumulatorów autobusu. 

Najprostsza w użyciu i najtańsza jest metoda pierwsza, czyli rozwiązanie typu plug-in (za pomocą 

złącza wtykowego). Nie wymaga ono dodatkowej infrastruktury w terenie, a jedynie zapewnienia 

stacji ładowania na zajezdni autobusowej (co ma uzasadnienie w gminie Olesno z racji niewielkich 

odległości). 

Czas ładowania pojazdów floty gminnej.  

Dla proponowanych samochodów osobowych w przypadku podłączenia do ściennej stacji ładowania 

w punkcie garażowania o mocy 7,2 kW (AC) pełne naładowanie akumulatorów zajmie 9 godzin 35 

minut. Można również podłączyć samochód do zwykłego gniazdka ściennego za pomocą przewodu – 

ładowanie potrwa wówczas do 31 godzin. Pojazd osobowy będzie wyposażony w ładowarkę 

pokładową o mocy 7,2 kW, która zamienia prąd zmienny z gniazda ściennego na prąd stały do 

ładowania akumulatorów w pojeździe. 

W przypadku stosowania stacji szybkiego ładowania prądu stałego o mocy 50 kW (DC) akumulatory 

po około 75 minutach osiągają 80% stanu naładowania.  

Dla proponowanych pojazdów typu van, w przypadku użycia ładowarki ściennej o mocy 6,6 kW (AC), 

aby naładować akumulator do pełna potrzeba ok 7,5 godziny. Wykorzystując zwykłe gniazdko 

elektryczne ładowanie potrwa do 21,5 godziny. 

W przypadku stosowania stacji szybkiego ładowania prądu stałego (DC) już w ciągu 40-60 minut 

naładować można 80% pojemności akumulatora. 

Budowa gminnej elektrowni fotowoltaicznej.  

Rozwój elektromobilności pociąga za sobą wzmożone zapotrzebowanie na energię elektryczną. 

Dlatego zaplanowano budowę gminnej elektrowni fotowoltaicznej. Zlokalizowana będzie na terenie 

nieczynnego składowiska odpadów w Świerczu, gdzie dostępna powierzchnia terenu wynosi ok. 

2,5 ha. Obliczeniowa moc projektowanej instalacji wynosi 1,6 MW (5 tys. paneli o mocy 320W 

i powierzchni 8,25 tys. m2). Szacunkowa produkcja energii OZE wyniesie 1920 MWh/rok (zgodnie 

z treścią PGN wartość ta pokrywa zapotrzebowanie gminy na energię elektryczną w sektorze 

komunalnym - oświetlenie uliczne, budynki własności gminnej, zapewniając dodatkową przestrzeń na 

rozwój elektromobilności). 

Oprócz tego zaplanowano instalację PV o mocy ok. 50 kW przy basenie Laguna (do zasilania 

ładowarki przy Lagunie oraz nadwyżki energii do wspomagania zasilania budynku pływalni z OZE). 

Przyjęto możliwość technicznego zagospodarowania ok. 30-35 % powierzchni dachu płaskiego 

w budynku. Szacunkowa produkcja energii OZE wyniesie 50 MWh. 

 

 

 

 

Id: EE8F6E19-6442-4979-9B83-D98FE9605437. Podpisany Strona 59



Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Olesno na lata 2019-2035 

 

60 
 

 6.1.3. OCENA MOŻLIWOŚCI UTWORZENIA LINII AUTOBUSOWYCH TRANSPORTU PUBLICZNEGO 

I PUNKTÓW ŁADOWANIA, POD KĄTEM POTRZEB MIESZKAŃCÓW, W TYM OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

Planuje się uruchomienie gminnego transportu szkolnego w oparciu o autobusy elektryczne. W jego 

ramach przewiduje się odpłatne udostępnienie, w miarę możliwości, przewozów szkolnych dla 

mieszkańców gminy nie będących uczniami. 

System transportowy realizowany będzie przez spółkę gminną dysponującą odpowiednim 

potencjałem ludzkim oraz infrastrukturą. Zakłada się min. 8 osobowy zespół dla funkcjonowania 

transportu szkolnego. Niezbędne jest również utworzenie bazy dla taboru pojazdów w postaci hali 

garażowej wyposażonej w dedykowane punkty ładowania dla pojazdów. 

Analiza realizowanych obecnie kursów szkolnych w gminie Olesno pozwoliła określić 

zapotrzebowanie na 5 autobusów elektrycznych. Planuje się zakup dwóch autobusów o min. 24 

miejscach siedzących oraz 3 autobusów o min. 37 miejscach siedzących (plus miejsca stojące), co 

pozwoli na sprawną obsługę dla wymaganej liczby uczniów oraz zainteresowanych mieszkańców. 

Szacowany roczny przebieg całego taboru wyniesie ok. 150 tys. km. 

Przebieg linii oraz rozmieszczenie przystanków w Gminie winny być możliwie dostosowane tak, by: 

1. mieszkańcy mogli dostać się do głównych obiektów w mieście (dworzec PKP – centrum 

przesiadkowe, urzędy, ZOZ, kompleksy basenowe, centra handlowe), 

2. odległości do przejścia do i z przystanków nie przekraczały 200-250 m. 

Wraz ze wzrostem zainteresowania mieszkańców tą formą transportu nie wyklucza się  w przyszłości 

rozwoju dla tego systemu poprzez zwiększanie częstotliwości kursów czy też dodawanie kolejnych 

linii.  

W procesie zakupu taboru, planuje się uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych 

i o ograniczonej zdolności ruchowej poprzez wybór takich autobusów, których konstrukcja będzie 

ułatwiać podróżowanie osobom z dysfunkcjami.  

Pożądane są pojazdy:  

◼ niskopodłogowe o podłodze bez skosów i stopni,  

◼ odpowiednio szerokich drzwiach,  

◼ posiadające rampę umożliwiającą wjazd oraz wyjazd wózka inwalidzkiego,  

◼ wydzielone w swoim wnętrzu specjalne miejsce dla wózka inwalidzkiego,  

◼ wyposażone w czytelny system informacji dźwiękowo-wizualnej wewnątrz pojazdów jak i na 

zewnątrz,  

◼ wyposażone w uchwyty i poręcze chroniące przed upadkiem,  

◼ wyposażone w klimatyzację. 

 

Dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej zdolności poznawczo - sensorycznej szczególnie ważny 

jest sprawny system informacji dla pasażera, który będzie wspierać odbywanie podróży przez 

wcześniej wspomnianych na każdym jej etapie.  
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Na system ten składają się przede wszystkim:  
◼ informacja dźwiękowa pozwalająca osobom ociemniałym i niedowidzącym na 

zidentyfikowanie autobusu i kierunku jego jazdy w momencie pojawienia się pojazdu na 
przystanku komunikacyjnym,  

◼ informacja dźwiękowa pozwalająca osobom ociemniałym i niedowidzącym na 
zidentyfikowanie w czasie podróży następnego przystanku, przystanku, na którym autobus 
się aktualnie znajduje oraz informująca o zamykaniu się drzwi pojazdu,  

◼ informacja wizualna ułatwiająca odbywanie podróży przez osoby niedosłyszące. 

 

6.1.4. LOKALIZACJA STACJI I PUNKTÓW ŁADOWANIA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW, W TYM 

KOMUNALNYCH 
 
Strategia przewiduje budowę ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych 
w następujących lokalizacjach: 
 

◼ basen przy ul. Kościuszki (2 stacje o mocy 22 kW), 
◼ basen Laguna (1 stacja o mocy 50 kW), 
◼ parking w ścisłym centrum Olesna (1 stacja o mocy 50 kW).  

 

Wybór tych lokalizacji, związany jest z faktem, że są to duże ogólnodostępne parkingi, często 
wykorzystywane przez mieszkańców i innych uczestników ruchu. Na basenie ludzie przebywają 
średnio 1 – 3 godzin i jest to czas wystarczający na doładowanie pojazdu. Te miejsca mają również 
potencjał edukacyjny. Postawione tam stacje będą uwrażliwiać oraz budzić refleksję 
i zainteresowanie nowością, „uczyć przez praktykę”. 

Ładowanie pojazdów gminnych przewidziano głównie za pomocą ładowarek ściennych w miejscu ich 

garażowania. W razie pilnej potrzeby pojazdy będą mogły doładować się także w ogólnodostępnych 

punktach ładowania lub w stacji ładowania zlokalizowanej w bazie taboru komunikacji miejskiej. 

 

Rysunek 10. Proponowana lokalizacja ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych [podkład mapowy: 
https://mapa.targeo.pl/]. 
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6.1.5. ZARZĄDZANIE MIEJSCAMI PARKINGOWYMI, INFORMACJA, PROGNOZOWANIE, 
NAPROWADZANIE NA WOLNE MIEJSCA PARKINGOWE, MONITOROWANIE PRZEKROCZENIA 

USTALONEGO CZASU PARKOWANIA, REZERWACJA MIEJSC 
  

W celu redukcji ruchu pojazdów poszukujących miejsc parkingowych oraz efektywniejszego 

wykorzystania tych miejsc zaplanowano uruchomienie w Strefie Płatnego Parkowania systemu 

detekcji zajętych miejsc parkingowych. 

System zajętości miejsc parkingowych na otwartej przestrzeni może być oparty o bezprzewodowe 

detektory rejestrujące zaburzenia pola magnetycznego Ziemi spowodowane przez pojazd. Każde 

miejsce parkingowe podlegające kontroli, wyposażone jest w jeden detektor montowany 

bezpośrednio w istniejącej nawierzchni. Detektory takie są tanie, a ich montaż jest mało inwazyjny 

i szybki, co nie powoduje ograniczeń w bieżącym funkcjonowaniu parkingu.  

Informacja o stanie zajętości miejsca parkingowego jest bezpośrednio kierowana drogą radiową do 

urządzenia zbiorczego za pomocą sieci prywatnej lub publicznej IoT (Internet Rzeczy). Uzyskana 

informacja zbiorcza może być przetwarzana do różnych celów, np.: 

a) monitoring dla zarządcy parkingu,  

b) informacja publiczna, tj. tablice elektroniczne o zajętości miejsc parkingowych, 

c) aplikacja dla kierowców na urządzenia mobilne.  

Aplikacja dla kierowców, oprócz pomocy w wyszukiwaniu wolnych miejsc parkingowych, może 

umożliwiać mobilne płatności z uwzględnieniem bonifikowania pojazdów elektrycznych (np. 

darmowe parkowanie, darmowe ładowanie, jeśli parking jest wyposażony w stacje do ładowania) 

oraz informować o czasie parkowania lub przekroczeniu opłaconego czasu parkowania. Właścicielom 

samochodów elektrycznych aplikacja dostarczać może cennej informacji o parametrach technicznych 

oraz aktualnej dostępności miejskich stacji ładowania. 

 

6.1.6. WYPOŻYCZALNIE POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH/CAR-SHARING/CAR-POOLING 

Z ZAPEWNIENIEM DODATKOWYCH PRZYWILEJÓW, NP. WYZNACZONE BEZPŁATNE MIEJSCA 

PARKINGOWE 
 

W ramach zdiagnozowanego stanu obecnego, potrzeb i uwarunkowań dla realizacji strategii 

rozpowszechnienia transportu zeroemisyjnego, potwierdzono zasadność uruchomienia stacji 

wypożyczania rowerów miejskich – elektrycznych (i tradycyjnych). Opis tego rozwiązania znajduje się 

w punkcie 6.1.9. Dla pojazdów elektrycznych osobowych, przewidziano opracowanie systemu zachęt 

wspomnianego w punkcie 6.1.5 i 6.1.7. 

Jeśli w wyniki śródokresowych przeglądów strategii i identyfikowanego bieżącego stanu potrzeb 

gminy, okaże się, że tempo rozwoju elektromobilności jest adekwatne dla uruchomienia innych 

rozwiązań w zakresie wypożyczalni pojazdów elektrycznych, Decydenci w zakresie strategii podejmą 

stosowną aktualizację strategii i jej dostosowanie, zgodnie z założeniami wskazanymi w punkcie 6.6. 

 

Id: EE8F6E19-6442-4979-9B83-D98FE9605437. Podpisany Strona 62



Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Olesno na lata 2019-2035 

 

63 
 

6.1.7. SYSTEM POBIERANIA OPŁAT ZA PARKOWANIE (NP. AUTOMATYCZNE ROZPOZNANIE 

KLIENTA W STREFIE Z ABONAMENTEM I BEZ, IDENTYFIKACJA STREF POPRZEZ SYSTEM, PŁATNOŚCI 

POPRZEZ OPERATORÓW KOMÓRKOWYCH, AUTOMATYCZNE PŁATNOŚCI ZA PARKOWANIE) 
 

Artykuł 13. ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471) stwierdza, że 

korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za postój pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych: 

a) w strefie płatnego parkowania, 

b) w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania; 

W tym samym artykule istnieje zapis, według którego od powyższych opłat są zwolnione pojazdy 

elektryczne, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

Z uwagi na wiek i wyeksploatowanie techniczne parkometrów należy je w perspektywie kilku lat 

wymienić. Jednocześnie taka wymiana parkometrów pozwoli na ich integrację z systemem 

poszukiwania miejsc parkingowych oraz monitorowania ruchu z elektronicznym systemem płatności. 

Należy oczekiwać, że po uruchomieniu systemu detekcji zajętości miejsc parkingowych 

z funkcjonalnościami opisanymi w rozdziale 6.1.5. intensywność korzystania z parkometrów będzie 

malała. Utrzymanie sprawnych parkometrów będzie jednak nadal niezbędne ze względu na 

kierowców niekorzystających z powyższego systemu (np. przyjezdnych z zagranicy).   

 

6.1.8. WĘZŁY I PARKINGI PRZESIADKOWE 

 

W gminie Olesno podjęta została budowa Centrum przesiadkowego, zlokalizowanego w Oleśnie 

pomiędzy dworcem PKP a dworcem PKS przy ul. Sądowej. 

Infrastruktura uwzględniona w ramach tego przedsięwzięcia ma zapewnić:  

1. rozwój transportu zbiorowego, jako alternatywy dla podróżowania „od drzwi do drzwi” 

prywatnym samochodem, poprzez stwarzanie warunków dla przemieszczania się w sposób 

płynny, z możliwością elastycznego wykorzystywania różnych środków przewozowych 

funkcjonujących w spójnej sieci transportu zbiorowego, składającej się z tras transportu 

ponad regionalnego (kolejowego), regionalnego (kolejowego i autobusowego) i lokalnego 

(autobusowego),  

2. integrację z innymi środkami transportu, tj. z transportem rowerowym (poprzez budowę 

parkingów B&R), transportem samochodowym poprzez budowę parkingów P&R oraz K&R, 

a także ruchem pieszym (poprzez przebudowę ciągów pieszych),  

3. rozwój terenów przyległych, położonych w obszarze o znacznym promieniu od Centrum 

przesiadkowego,  

Inwestycja obejmuje m.in.:  

◼ parkingi „park&ride” w okolicy budynku dworca PKP – łącznie na 44 miejsca postojowe, 
◼ plac do zatrzymywania się w systemie „kiss&ride”, umożliwiający postój do 5 minut, 
◼ bezobsługową wypożyczalnię rowerów miejskich (8 sztuk), stanowiących dla osób 

przybywającym do Olesna za pośrednictwem PKP lub PKS ułatwienie w dotarciu do miejsca 
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załatwienia konkretnej sprawy (np. do urzędu) lub atrakcyjną formę dogodnego poruszania 
się po gminie dla osób przybywających w celach rekreacyjnych,   

◼ parking dla rowerów w systemie „bike&ride”, zawierający miejsca postojowe dla motorów 
i skuterów oraz wiatę na 20 stanowisk dla rowerów, 

◼ infokiosk na poziomie peronu dworca PKP, umożliwiający podróżnym odnalezienie 
niezbędnych informacji związanych z miastem oraz systemem komunikacyjnym, 

◼ zatokę autobusową w postaci dwóch równoległych dwustanowiskowych pasów postojowych 
wraz z infrastrukturą dla podróżnych (wiata oraz tablica multimedialna informująca 
podróżnych o rozkładach jazdy), 

◼ skwer pomiędzy zatoką autobusową a ulica Izydora Murka, jako miejsce odpoczynku 
i oczekiwania dla podróżnych. 

 
 

6.1.9. SYSTEM ROWERÓW MIEJSKICH, ZINTEGROWANY SYSTEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, 
PARKINGI ROWEROWE, ŁADOWARKI DO ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH 

 
Charakter gminy Olesno (miejsko-wiejski) oraz podejmowane w poprzednich latach działania, 
stanowią sprzyjające warunki dla rozwoju ruchu rowerowego jako zeroemisyjnej formy transportu. 
Niniejsza strategia zakłada sukcesywne wprowadzanie zmian, zgodnie z najlepszymi praktykami ich 
utrwalania i partycypacji, zaczynając od zmiany świadomości i zmiany nawyków, kształtowanych 
w oparciu o dostosowywane rozwiązania infrastrukturalne – na początku o charakterze pilotażowym, 
z przewidywanym przeskalowaniem na etapie, gdy społeczność gminy będzie już na to gotowa. 

W celu kształtowania zmiany nawyków mieszkańców, w zakresie sposobów przemieszczania się 
(innego niż konwencjonalne pojazdy osobowe), świadomego dbania, by wybierać środki transportu 
bardziej ekologiczne, w strategii uwzględniono uruchomienie systemu wypożyczania rowerów 
miejskich.  

Powstaną 2 stacje, każda na 8 stanowisk rowerowych. Proponowane lokalizacje stacji to: 

◼ Centrum przesiadkowe  

◼ Basen Laguna 

Przewiduje się ok. 8 rowerów elektrycznych, w tym 2 rowery cargo oraz 8 rowerów tradycyjnych 
(napęd mechaniczny).  

Na każdym stanowisku zabezpieczona będzie możliwość skorzystania z ładowarki elektrycznej, 
dlatego każda stacja wyposażona będzie w 8 ładowarek do rowerów.  
 
Konieczne jest również stworzenie systemu zarządzającego wypożyczeniem rowerów (w oparciu 
o aplikację mobilną) oraz uruchomienie zimowego garażu dla rowerów.  
Przy wzroście popularności tego systemu należy przewidzieć warunki dla wzrostu liczby rowerów 
i stacji w przyszłości.  
 
Uwarunkowaniem branym pod uwagę jest, że gmina Olesno posiada łącznie aż 27,8 km ciągów 
rowerowych i pieszo-rowerowych, które były tworzone w ramach różnych projektów. 
Aktualny układ tej infrastruktury nie tworzy jednak zintegrowanego systemu ścieżek, przez brak ich 
połączeń. Pogarsza to zarówno bezpieczeństwo poruszania się na rowerach (konieczność 
częściowego korzystania z jezdni), jak i efektywność tej formy transportu oraz stanowi barierę dla 
wzmacniania popularności takich środków przemieszczania się.  
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Niniejsza strategia przewiduje utworzenie w gminie rowerowego szlaku transportu i rekreacji, 
poprzez połączenie i uzupełnienie istniejącej sieci ścieżek w system transportu rowerowego wraz 
z uzupełnianiem niezbędnej infrastruktury rowerowej dla jego funkcjonowania i wytworzenia 
realnego oddolnego zapotrzebowania dla jego dalszego rozwoju.  
 
Zakładane nowe odcinki – uzupełniające w ramach tworzonego systemu ścieżek rowerowych: 

◼ wzdłuż drogi 494 przez miejscowość Łowoszów (rowerowa) 

◼ wzdłuż drogi 487, ul. Sienkiewicza-ul. Chopina (pieszo-rowerowa) 

◼ wzdłuż drogi 494, przy ul. Częstochowskiej od ul. Leśnej do ul. Studnitza (rowerowa) 

◼ od ul. Studnitza do skrzyżowania z obwodnicą Olesna (rowerowa) 

◼ w odcinku drogi 494 do miejscowości Borki Małe (rowerowa) 

◼ od Borek Małych do Borek Wielkich (rowerowa) 

◼ przy drodze krajowej 11 w stronę Łomnicy i w stronę Starego Olesna (rowerowa) 

Ponadto przewidywane jest wykonanie oznakowania lub remontu oznakowania tras rowerowych na 

terenie gminy. 

Biorąc pod uwagę rozwój infrastruktury towarzyszącej elektromobilności oraz komfort i atrakcyjność 
oferty ścieżek rowerowych, sprzyjający wykreowaniu pozytywnych trendów społecznych, 
zaplanowano udogodnienia w formie ławek i stolików z systemem fotowoltaicznym, wyposażonych 
w gniazda szybkiego ładowania USB, zlokalizowanych np. na przystankach autobusowych, przy 
trasach rowerowych. Przewidziano także stacje obsługi rowerzystów oraz stacje napraw przy trasach 
rowerowych. 
 
W ramach Centrum przesiadkowego w gminie Olesno realizowane są również elementy stanowiące 
część systemu transportu rowerowego. Do tego typu infrastruktury należy parking dla rowerów 
w systemie „bike&ride”. Przewiduje się wykonanie zadaszonej wiaty, jedno lub dwustronnej 
z minimalną liczbą miejsc dla 20 rowerów. Parking umożliwi pozostawienie własnego środka 
transportu – roweru i skorzystanie z publicznej komunikacji zbiorowej.  
 
 

6.1.10. HARMONOGRAM NIEZBĘDNYCH INWESTYCJI W CELU WDROŻENIA WYBRANEJ STRATEGII 

ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI 
 

PERSPEKTYWY CZASOWE STRATEGII 

 

       

Harmonogram działań wskazanych w strategii ujęto w trzech perspektywach czasowych:  

◼ krótkoterminowej (lata 2019-2021) obejmującej działania o charakterze formatującym oraz 

przedsięwzięcia inwestycyjne będące już na etapie realizacyjnym, 

krótkoterminowa 
(lata 2019-2021)

średnioterminowa 
(lata 2022-2029)

długoterminowa 
(lata 2030-2035)
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◼ średnioterminowej (lata 2022-2029) związanej z realizacją działań o charakterze pilotażowym 

i przygotowania do zmiany nawyków, 

◼ długoterminowej (lata 2030-2035) związanej ze skalowaniem zmian w gminie, 

uwzględniającej prognozowane trendy zmian w czasie (w tym również zmian w strukturze 

demograficznej). 

Charakter poszczególnych wymiarów działań ujętych w strategii wpływa również na zróżnicowanie 

ich intensywności w poszczególnych perspektywach czasowych. Obrazowo przedstawiono to 

w poniższym harmonogramie z wykorzystaniem wykresu Gantta.  

 perspektywa czasowa 

wymiar działań 
krótkoterminowa 
(2019-2021) 

średnioterminowa 
(2022-2029) 

długoterminowa 
(2030-2035) 

formalno-prawny       

organizacyjny 
      

kompetencyjno-motywacyjny  
(działania miękkie)       

inwestycyjny - twardy 
      

skala intensywności działań:  

max      min 

Z przedstawionego harmonogramu wynika, że w pierwszym etapie realizacji strategii dominujące 

znaczenie będą miały działania z wymiarów formalno-prawnego i organizacyjnego. Bez ich 

intensywnego zrealizowania gmina nie będzie właściwie przygotowana do osiągnięcia celu strategii, 

co przełoży się na jej nieefektywność lub nietrwałość rezultatów. W pierwszym okresie istotne 

znaczenie mają również działania z wymiaru kompetencyjno-motywacyjnego, które na tym etapie 

powinny koncentrować się na ustalaniu preferencji i ich znaczenia dla skuteczności i trwałości 

opracowywanych rozwiązań, dostarczaniu potrzebnej wiedzy, udostępnianiu przykładów rozwiązań 

i zmian, przekonywującym wyjaśnianiu potrzeby zmian aktualnego stanu, komunikowaniu korzyści 

wynikających ze zmian. Największa intensywność działań z wymiaru kompetencyjno-motywacyjnego 

przewidywana jest jednak w perspektywie średnioterminowej, a następnie długoterminowej, kiedy 

to jednoznaczne będzie już rozumienie planistycznych i analitycznych uwarunkowań dla 

wprowadzanych zmian oraz zaczną pojawiać się warunki dla zbierania bezpośrednich doświadczeń 

praktycznych poprzez pilotażowe wdrożenia rozwiązań i internacjonalizowanie tych doświadczeń, 

korzystanie w praktyce z nabytej wcześniej wiedzy i jej pogłębianie przez wszystkich interesariuszy. 

Warte podkreślenia jest, że w pierwszym etapie realizacji strategii najmniej intensywne powinny być 

działania z wymiaru twardego – inwestycji infrastrukturalnych. Ich uwzględnienie w tym etapie 

dotyczy praktycznie inwestycji już rozpoczętych, których nie można „zawiesić” lub wstrzymać.  

W kolejnych etapach realizacji strategii przewidywany jest stopniowy wzrost intensywności działań 

z tego wymiaru.  

Zastosowania proponowanej powyżej logiki (tj. na początku postawienie priorytetu na działania 

formatujące i przygotowawcze względem działań infrastrukturalnych, a dopiero po nich podniesienie 

priorytetu dla dostarczania rozwiązań infrastrukturalnych) wpływa na stworzenie właściwych 

warunków dla możliwości skutecznego i trwałego wprowadzania zmian, gdyż albo będą one pomijały 

istotne uwarunkowania strategiczne (a zatem nie będą dopasowane do potrzeb), albo grupy 

docelowe dla poszczególnych zmian nie będą do nich właściwie przygotowane. 
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HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PRZEWIDYWANYCH W RAMACH NINIEJSZEJ STRATEGII.  

Podmiotem odpowiedzialnym z realizację przedsięwzięć jest Urząd Miasta Olesno. 
Oznaczenia: F-P - wymiar formalno- prawny; O – wymiar organizacyjny; K-M – wymiar kompetencyjno-motywacyjny; I – wymiar inwestycyjny.  

Lp. Zakres 
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działania 
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1. Opracowanie strategii rozwoju Gminy Olesno na lata 2021-2030 
z perspektywą 2035 roku 

F-P 20 000 zł                  

2. Aktualizacja projektu założeń do gminnego planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olesno 

F-P 15 000 zł                 
 

3. 
Opracowanie planu monitorowania jakości powietrza w gminie Olesno O 10 000 zł                 

 

4. Budowa stacji ładowania pojazdów.  
Lokalizacje: 
- basen przy ul. Kościuszki (2 stacje o mocy 22 kW każda) 
- basen Laguna (1 stacja o mocy 50 kW) 
- parking w ścisłym centrum Olesna (1 stacja o mocy 50 kW) 

 
K-M 340 000 zł 

                
 

                 

I    
     

         

5. Edukacja społeczności gminy: 
- podnoszenie kompetencji przedstawicieli gminy 

K-M 80 000 zł 

                 

- podnoszenie kompetencji mieszkańców adekwatnie do zróżnicowania 
grup docelowych (w tym do wieku), w formie happeningów, akcji 
informacyjnych dla mieszkańców, skoncentrowanych na cel "edukacji 
poprzez praktykowanie" np. pokazy demonstracyjne, jazdy testowe 
samochodami elektrycznymi 

  

               

- podnoszenie kompetencji dostawców sieciowych                  

- podnoszenie kompetencji jednostek transportowych                  

6. Centrum przesiadkowe wraz z parkingiem umożliwiającym zmianę 
środka transportu na autobus lub rower miejski, z uwzględnieniem 
infokiosku, wypożyczalni rowerów, świetlnych tablic informacyjnych 

I 2 000 000 zł     
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Lp. Zakres 
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działania 

Budżet na 
realizację 

Okres realizacji 
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7. 1. Budowa 2 stacji wypożyczania rowerów miejskich, na 8 stanowisk, ok. 
8 rowerów elektrycznych, w tym 2 rowery cargo oraz 8 rowerów 
tradycyjnych, 16 ładowarek do rowerów. Lokalizacja stacji: 
- Centrum przesiadkowe 
- Basen Laguna/Centrum 
2. Uruchomienie systemu zarządzającego wypożyczeniem rowerów 
(w oparciu o aplikację mobilną) 
3. Utworzenie zimowego garażu dla rowerów miejskich 

K-M/I 

Jednorazowo 
100 000 zł  

oraz 
80 000 zł 
rocznie 

 

      

          

8. Budowa instalacji PV o mocy ok. 50 kW przy basenie Laguna (do 
zasilania ładowarki przy Lagunie oraz z nadwyżki energii do 
wspomagania zasilania budynku pływalni z OZE) 

I 225 000 zł 
 

   

             

9. Utworzenie w gminie rowerowego szlaku transportu i rekreacji, poprzez 
połączenie i uzupełnienie istniejącej sieci ścieżek rowerowych. 
Uzupełnianie infrastruktury dla systemu rowerowego.  

Ścieżki rowerowe:  
- wzdłuż drogi 494 przez miejscowość Łowoszów oraz od ul. Leśnej do 
ul. Studnitza 
- wzdłuż drogi 487 (ul. Sienkiewicza-ul. Chopina)  

I 

 
 

  

                 

5 150 000 zł 
 

          
      

 - w odcinku drogi 494 do miejscowości Borki Małe 2 000 000 zł                  

- przy drodze krajowej 11 w stronę Łomnicy i w stronę Starego Olesna 9 500 000 zł                  

Wykonanie oznakowania/remontu oznakowania tras rowerowych na 
terenie gminy 

300 000 zł              
    

Zainstalowanie ławek i stolików z systemem fotowoltaicznym 
wyposażonych w gniazda szybkiego ładowania USB, stacji obsługi 
rowerzystów oraz stacji napraw przy trasach rowerowych 

200 000 zł              

    

10. Opracowanie systemu zachęt i ulg dla pojazdów elektrycznych (np. 
darmowe parkowanie, darmowe ładowanie) oraz dla przedsiębiorców 
uruchamiających stacje ładowania pojazdów elektrycznych  

K-M 10 000 zł 
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Lp. Zakres 
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11. Wymiana parkometrów miejskich (np. z opracowaniem inteligentnego 
systemu naprowadzania i preferencjami dla pojazdów elektrycznych).  
Wdrożenie nowego systemu detekcji miejsc parkingowych (z aplikacją 
do wyszukiwania miejsc parkingowych, mobilnych płatności), 
bonifikowanie pojazdów elektrycznych. 

I 345 000 zł 

   

      

        

12. Budowa gminnej elektrowni fotowoltaicznej. Lokalizacja na terenie 
nieczynnego składowiska odpadów w Świerczu. 

I 4 800 000 zł 
             

   
 

13. Wymiana (zakup) pojazdów elektrycznych w zakresie osobowych 
pojazdów utrzymywanych przez Gminę Olesno. 

I 542 000 zł 
   

        
      

14. Uruchomienie transportu szkolnego przez gminę w oparciu o autobusy 
elektryczne (dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych).  
Odpłatne udostępnienie, w miarę możliwości, przewozów szkolnych dla 
mieszkańców gminy nie będących uczniami. 
Założenia do kalkulacji efektów: 
1. transport szkolny: 5 autobusów elektrycznych obsługujących trasy dla 
przewozu uczniów (roczny dystans taboru ok. 150 tys. km), 

2. 2. komunikacja publiczna w ramach transportu szkolnego w możliwym 
zakresie, 

3. 3. baza dla pojazdów komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturą 
ładowania, 

4. 4. utworzenie spółki (z koniecznym zasobem ludzkimi) dla 
funkcjonowania systemu transportu szkolnego.  

I 

50 000 zł - 
opracowanie 

koncepcji 
11 100 000 zł 

- pojazdy 
600 000 zł – 

baza 
576 000 zł 

rocznie koszt 
pracowników 

           

      

15. Uruchomienie gminnego monitoringu jakości powietrza: 
1. System 10 czujników niskokosztowych do pomiaru stężeń pyłu 
zawieszonego, CO2, 
2. Aplikacja mobilna z dostępnymi bieżącymi informacjami o stanie 
jakości powietrza oraz funkcją alertowania. 

I 70 000 zł 

   

        

      

16. Przegląd strategii rozwoju elektromobilności wraz z aktualizacją planu 
realizacji strategii 

O 20 000 zł 
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6.1.11. STRUKTURA I SCHEMAT ORGANIZACYJNY WDRAŻANIA WYBRANEJ STRATEGII 

 

Odpowiedzianym za realizację strategii jest Burmistrz Miasta i Gminy Olesno. Zadania realizowane będą 
z wykorzystaniem zasobów osobowych UM Olesno. Dodatkowo Burmistrz może posiłkować się ciałem 
doradczym w postaci Rady Biznesu. 

Organizacja wdrażania strategii powinna przewidywać, że na przestrzeni wieloletniej realizacji, każde  
z przedsięwzięć podejmowanych w ramach strategii, będzie uwzględniało realizowany cel strategii 
rozwoju elektromobilności, a jednocześnie elementy wykonawcze w ramach danego przedsięwzięcia 
będą dobrze dopasowane do specyfiki zmiany, którą dane przedsięwzięcie ma wdrażać. Innymi słowy, 
ważne jest, aby w ciągu całego okresu realizacji strategii, w żadnym z podejmowanych przedsięwzięć nie 
utracić wspólnego celu strategicznego, a jednocześnie, w każdym z nich indywidualnie dopasować cele 
taktyczne.   

Ze względy na powyższe, zalecane jest, aby przygotowanie przedsięwzięć do wdrożenia opierało się 
o metodykę projektową, szczególnie uwzględniającą specyfikę projektów wielointeresariuszowych. 
  
Przedsięwzięcia i projekty realizujące strategię elektromobilności zatwierdzone przez Burmistrza zostaną 
uwzględnione w budżecie gminy oraz przyjęte do realizacji uchwałą Rady Gminy Olesno. 
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6.1.12. ANALIZA SWOT 

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy poszerzonej o analizę uwarunkowań zewnętrznych możliwe 

jest zaprezentowanie zestawienia silnych i słabych stron (gmina ma na nie wpływ) w kontekście 

występujących szans i zagrożeń (gmina nie ma na nie wpływu).  

 

SWOT – w obszarze jakości powietrza 

 

Mocne strony Słabe strony 

− brak przekroczeń norm jakości powietrza dla 
NO2, SO2, CO oraz metali ciężkich  

− stałe przekroczenia norm jakości powietrza 
dla pyłów oraz BaP 

− wiedza o przyczynach złej sytuacji w zakresie 
ponadnormatywnych stężeń pyłów i BaP oraz 
gotowość do działań na ograniczenie emisji 
powodującej przekroczenia 

− tylko jedna stacja pomiarowa – brak danych 
o przestrzennym zróżnicowaniu stężeń 
problemowych substancji  

 − głównym źródłem emisji szkodliwych emisji 
do powietrza pozostają źródła komunalno-
bytowe,  

Szanse Zagrożenia 

− dostępne technologie do budowy gminnego 
systemu monitoringu jakości powietrza  

− brak wpływu na emisję napływową, której 
udział w łącznej emisji jest znaczący 

− wykorzystanie korzyści wynikających z innych 
działań podejmowanych na rzecz 
podnoszenia jakości powietrza (efekt 
synergii),  

− zwiększenie poboru energii elektrycznej bez 
wystarczającej inwestycji w OZE zwiększy 
ilość CO2 uwalnianego do atmosfery 

− wzrastająca świadomość ekologiczna 
mieszkańców 

 

− możliwość pozyskania środków zewnętrznych 
na działania poprawiające jakość powietrza 
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SWOT – w obszarze systemu komunikacji 

 

Mocne strony Słabe strony 

− Olesno jako węzeł komunikacji drogowej 
(zbieg drogi krajowej i trzech krajowych)  

− transport zbiorowy realizowany przez wielu 
przewoźników 

− drogi utwardzone do każdej miejscowości 
gminy 

− brak w Oleśnie jednego przystanku/dworca 
wspólnego dla wszystkich linii autobusowych 

− dobra sieć połączeń drogowych na terenie 
gminy 

− brak infrastruktury elektromobilności  
(m.in. brak stacji ładowania pojazdów) 

− dwutorowa, zelektryfikowana linia kolejowa  − brak ścieżek rowerowych na trasach 
łączących miejscowości gminy 

− bezpośrednie połączenia kolejowe z kilkoma 
miastami wojewódzkimi 

− brak pojazdów elektrycznych 

− niewielkie odległości miejscowości od 
siedziby gminy 

 

Szanse Zagrożenia 

− rozwój technologii pojazdów elektrycznych  − wysoka cena pojazdów elektrycznych 

− moda na ekologiczne sposoby 
przemieszczania się (rowery, transport 
zbiorowy zamiast indywidualnego) 

− duża dostępność przestarzałych 
samochodów zasilanych konwencjonalnymi 
paliwami 

− moda na elektromobilność − wzrost udziału transportu samochodowego 
towarów 

 

SWOT – w obszarze systemu energetycznego 

 

Mocne strony Słabe strony 

− zadowalający poziom bezpieczeństwa 
zaopatrzenia w energię elektryczną 

− brak infrastruktury do zapewnienia ciągłości 
zasilania pojazdów elektrycznych 

− dostępność rezerw mocy stacji 
transformatorowych, możliwość rozbudowy 

− brak rozwiniętej infrastruktury gazowniczej 
poza obszarem miejskim 

− dostępność rezerw stacji zasilających gminę 
w gaz ziemny 

− brak aktualnego pełnego bilansu 
energetycznego gminy 

Szanse Zagrożenia 

− rozwój rynku alternatywnych źródeł energii, 
w szczególności instalacji fotowoltaicznych 

− krajowy trend wzrostu zużycia energii 
elektrycznej 

− wsparcie finansowe dla inwestycji w OZE              
i elektromobilności 

− wzrost obciążenia sieci w okresie letnim 

− zwiększająca się świadomość ekologiczna 
społeczeństwa 
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SWOT – w gminy jako całości (wymiar strategiczny)  

 

Mocne strony Słabe strony 

− gotowość na zmiany − wypadki komunikacyjne związane z dużym 
ruchem pojazdów w gminie 

− aktywność w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego 

− zanieczyszczenie środowiska pochodzenia              
z transportu samochodowego 

− tereny o walorach turystyczno-rekreacyjnych − infrastruktura elektromobilności (m.ni. stacje 
ładowania pojazdów) 

− dobra sieć połączeń drogowych na terenie 
gminy 

− jakość powietrza w gminie 

− dostępność infrastruktury społecznej gminy 
(przedszkola, szkoły, ośrodki kultury) 

− infrastruktura drogowa wymaga znacznych 
nakładów (parkingi, konieczne remonty itp.) 

Szanse Zagrożenia 

− rozwój alternatywnych źródeł zasilania 
pojazdów samochodowych  

− problemy demograficzne regionu 

− źródła finansowania indywidualnej                       
i zbiorowej elektromobilności mieszkańców 

− niska świadomość społeczności związana            
z zakupem przestarzałego i niespełniającego 
norm ekologicznych pojazdu 
samochodowego 

− moda na elektromobilność − zanieczyszczenie środowiska (powietrze, 
woda) 

 

6.2. UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW W KONSULTACJI WYBRANEJ STRATEGII ROZWOJU 
ELEKTROMOBILNOŚCI 

W dniach 30 czerwca - 20 lipca 2020 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dla projektu 

dokumentu „Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Olesno na lata 2019-2035”. Aby zapewnić 

partycypację mieszkańców opracowano ankietę pozwalającą na zebranie opinii mieszkańców gminy 

Olesno w sprawie zaproponowanej strategii. W ramach konsultacji wpłynęło 6 uwag i wniosków. 

Szczegóły dotyczące przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz ich wyników przedstawione zostały 

w odrębnym dokumencie pt. „Raport z  konsultacji społecznych  projektu dokumentu: Strategia rozwoju 

elektromobilności dla Gminy Olesno na lata 2019-2035”. 

 

6.3. PLANOWANE DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE WYBRANEJ 
STRATEGII 

Działania informacyjne i promocyjne stanowić będą ważny element podnoszenia świadomości 

i kompetencji, wspierania zmiany nawyków, warunkujący skuteczne wdrożenie strategii.  

Działania będą mogły być prowadzone poprzez: 

◼ rozpowszechnianie informacji z wykorzystaniem kanałów komunikacji masowej, m.in. prasa, 

radio, Internet, 

◼ organizowanie wydarzeń – prelekcji, pokazów, próbnych użyć, umożliwiających nabywanie 

praktycznych doświadczeń, 
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◼ bezpośrednie promowanie i wprowadzanie do użycia infrastruktury powstałej w wyniku 

realizacji strategii (np. gminna wycieczka rowerami miejskimi do obiektów dziedzictwa 

kulturowego ścieżkami rowerowymi), 

◼ działania edukacyjne w szkołach, 

◼ opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych do celów dydaktycznych 

i rozpropagowania w przestrzeni miejskiej.  

 

6.4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Ze względu na skalę działań ujętych w strategii, jej realizacja wymaga wsparcia źródłami zewnętrznymi. 

Dlatego ważnym elementem działań ujętych w wymiarze formalno-prawnym i organizacyjnym są 

działania dotyczące pozyskiwania dofinansowań w okresie realizacji strategii. 

Finansowanie działań inwestycyjnych ujętych w strategii może być zrealizowane przez pozyskanie 

środków: 

◼ Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

◼ Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT), zarządzanego przez NFOŚiGW. 

Na obecnym etapie zdefiniowania programów dofinansowań zidentyfikowano możliwość pozyskania 

środków na: 

◼ zakup stacji ładowania, 

◼ zakup pojazdów niskoemisyjnych i zeroemisyjnych, 

◼ budowę ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych, 

◼ rozwój OZE, 

◼ edukację i promocję. 

 

6.5. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB 
DOTYCZĄCYCH ŁAGODZENIA ZMIAN KLIMATU ORAZ ODPORNOŚCI NA KLĘSKI 
ŻYWIOŁOWE 

Zgodnie z art. 47 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283) w dniu 

06.05.2020 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie 

uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

projektu "Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Olesno na lata 2019-2035".  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem znak WOOŚ.411.4.13.2020.MO z dnia 

27.05.2020 r. stwierdził brak przesłanek do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla dokumentu "Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Olesno na lata 2019-2035". 

Strategia rozwoju elektromobilności w gminie Olesno wywiera jednoznacznie pozytywny wpływ na 

środowisko poprzez:  

◼ poprawę efektywności energetycznej infrastruktury miejskiej (w tym wymianę oświetlenia 

ulicznego na rozwiązania zmniejszające zapotrzebowania na moc),  

◼ zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłów pochodzących z transportu (warunki dla rozwoju transportu 

zeroemisyjnego i niskoemisyjnego), 
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◼ poprawę bilansu energetycznego gminy z wykorzystaniem OZE (utworzenie gminnej elektrowni 

słonecznej, m.in. na potrzeby zasilania transportu eklektycznego), zapewnienie warunków dla 

magazynowania energii. 

Działania ujęte w strategii przyczynią się do zmniejszenia presji środowiskowej (spalanie paliw 

kopalnych, zmniejszenie poziomu hałasu) wywieranej przez człowieka, która stanowi jedną 

zeskładowych zmian klimatycznych.  

Projekt przewiduje również rozwiązania monitorujące parametry stanu jakości powietrza, dzięki którym 

będzie można zobiektywizować wpływ strategii rozwoju elektromobilności na poprawę jakości powietrza 

w gminie Olesno. 

Negatywne oddziaływania środowiskowe i klimatyczne w projekcie nie występują. 

W ramach potrzeb dotyczących łagodzenia zmian klimatu i odporności na klęski żywiołowe 

uwzględniono aspekty wskazane jako istotne dla sektora transportu: silne wiatry, ulewy, podtopienia 

i osuwiska, opady śniegu i zjawiska lodowe, burze, niską i wysoką temperaturę oraz brak widoczności 

(mgła, smog).  

 

Zjawiska związane ze zmianami klimatu i ich powiązania z realizacją strategii: 

Silne wiatry i burze – w ramach adaptacji do ww. aspektów przewiduje się, że powstałe w wyniku 

realizacji strategii obiekty zostaną opracowane z zabezpieczeniami przed uszkodzeniem w wyniku silnych 

wiatrów i wyładowań atmosferycznych; gminny system monitorowania jakości powietrza przewidywany 

do uruchomienia w ramach strategii będzie uwzględniał pomiar i prognozowanie parametrów 

meteorologicznych, m.in. prędkości i kierunku wiatru; w niniejszej strategii planuje się wykorzystywanie 

systemu ostrzegania mieszkańców sterowanego przez osoby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe 

(aplikacja mobilna i ostrzeżenia na stronie www Urzędu Miejskiego). 

Ulewy, powodzie i podtopienia - trasy komunikacyjne przewidziane w ramach strategii (sieć ścieżek 

rowerowych) oraz powstające obiekty wyposażone w systemy odprowadzania wody; w razie 

wystąpienia lokalnych podtopień (np. z uwagi na katastrofalne opady) o utrudnieniach w ruchu będzie 

sygnalizował gminny system ostrzegania.  

Osuwiska – na terenie objętym strategią nie zidentyfikowano obszarów zagrożonych osuwiskami.  

Opady śniegu, zjawiska lodowe oraz fale niskich i wysokich temperatur – pojazdy wprowadzone do 

transportu publicznego/obsługi gminy w ramach niniejszej strategii będą wyposażone w systemy 

klimatyzacji dwufunkcyjnej; o utrudnieniach w ruchu wynikających z epizodów ekstremalnych 

temperatur lub oblodzeń będzie sygnalizował gminny system ostrzegania kryzysowego. 
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6.6. MONITORING WDRAŻANIA STRATEGII 

Dla obranego modelu realizacji strategii adekwatne będą 5-letnie cykle realizacyjne, po których 

przewidywana jest aktualizacja parametrów planistycznych, uzyskanych efektów.  

Przeglądy stanu wdrożenia strategii i aktualizacje strategii przewidywane są w następujących okresach:  

1. IV kw. 2023 - za okres 2019 - 2023 

2. IV kw. 2029 - za okres 2024 - 2028 

3. IV kw. 2034 - za okres 2029 - 2033 

4. IV kw. 2035 - za okres 2034 - 2035, przegląd i podsumowanie strategii na kolejną perspektywę 

Na podstawie przeglądów oraz analizy dodatkowych uwarunkowań wykonawczych i zmian w otoczeniu, 

opracowywane będą aktualizacje strategii rozwoju elektromobilności w gminie Olesno, ze szczególnym 

uwzględnieniem aktualizacji planu – zakresu działań i ich efektów, priorytetów, terminów ich realizacji, 

parametrów finansowych i organizacyjnych oraz planu komunikacji zmian wprowadzonych w ramach 

aktualizacji.  
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