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1 Streszczenie 

1.1 Podstawa prawna i formalna opracowania dokumentu 

Sporządzenie i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynika ze zobowiązań 

określonych w ratyfikowanym przez Polskę w Protokole z Kioto oraz w pakiecie 

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

Dokument obejmuje lata 2014 – 2020, zgodnie z obowiązującym okresem programowania. 

Celami wyznaczonymi w polityce klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej są: 

 redukcja emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20 % w stosunku do 

poziomu  z roku 1990 lub innego, możliwego do inwentaryzacji, 

 zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł energii do 20% 

w ogólnym zużyciu energii, 

 redukcję zużycia energii pierwotnej o 20% w stosunku do prognoz na 2020 rok czyli 

podniesienie efektywności energetycznej. 

Istotą Planu jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, 

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, płynących z działań zmniejszających emisje 

gazów cieplarnianych, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych 

technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, 

a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki. 

Potrzeba opracowania Planu jest zgodna z polityką Polski i wynika z Założeń Narodowego 

Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 

2011 roku. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtowice przyjęty został uchwałą 

Nr XXI/138/16 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtowice”. Dokument został przygotowany przy 

współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, IX Oś Priorytetowa 

Infrastruktura Energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, działanie 

9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki 

niskoemisyjnej. Tytuł projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy 

Gierałtowice”. 

Niniejsza aktualizacja ma na celu wprowadzenie do Planu nowego zadania z zakresu 

redukcji emisji zanieczyszczeń ze środków transportowych. 
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1.2 Zakres merytoryczny opracowania 

Zakres merytoryczny Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtowice jest 

zgodny z: 

 wytycznymi wynikającymi z Poradnika SEAP (Sustainable Energy Action Plan) 

opracowanego w ramach Porozumienia Burmistrzów (Covenant of Mayors 

Committed to local sustainable energy). 

 obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, 

 wytycznymi w zakresie opracowania Planu współfinansowanego przez UE w ramach 

IX osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, 

Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, 

Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany 

gospodarki niskoemisyjne (konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013). 

Opracowany dokument odnosi się do całego obszaru geograficznego Gminy Gierałtowice. 

W dokumencie dokonano: 

 Inwentaryzacji w obrębie następujących sektorów: 

- budynki/urządzenia komunalne, 

- budynki/urządzenia usługowy (niekomunalne), 

- budynki mieszkalne, 

- sektor transportu, 

- sektor oświetlenia publicznego, 

- sektor przemysłu. 

 Określenia celu całkowitej redukcji CO2 na terenie Gminy do roku 2020 -- 0,61% 

i 1741 MgCO2, 

 Określenia roku bazowego, jako 2013 – łączącego inwentaryzację w terenie 

w 2014 i stan z dokumentów dystrybutorów i gminy na rok 2013. 

 Określenia całkowitego budżetu w zakresie działań zdefiniowanych do realizacji 

w celu osiągnięcia założonego celu redukcji CO2 – zestawienie kosztów ujęto 

w tabeli nr 20. 

 

1.3 Źródło informacji 

Podstawowe źródło informacji przy opracowaniu dokumentu stanowiły dane udostępnione 

przez: 
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 Urząd Gminy Gierałtowice, 

 Starostwo Powiatowe w Gliwicach, 

 Jastrzębską Spółkę Węglową S.A, 

 TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach, 

 PGNIG Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu, 

 Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., 

 Urząd Statystyczny w Warszawie, 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (liczba 

dofinansowanych instalacji solarnych), 

 Ankiety przeprowadzane na terenie Gminy Gierałtowice (metodologia opisana 

w rozdz. 2.2.3). 

1.4 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtowice – etapy 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym dlatego na etapie jego 

przygotowania niezwykle istotna jest wzajemna współpraca wszystkich środowisk 

lokalnych, które wywierają wpływ na gospodarkę niskoemisyjną w Gminie. 

Zdefiniowani interesariusze Planu to: 

 Właściciele nieruchomości – na etapie opracowania dokumentu sektor: 

budownictwa mieszkaniowego oraz usługowego (przedsiębiorcy) został 

scharakteryzowany na podstawie ankietyzacji w terenie. Nieruchomości zostały 

scharakteryzowane pod kontem powierzchni, źródła ciepła, stanu ocieplenia 

budynku oraz ewentualnego występowania źródeł OZE. Właściciele nieruchomości 

o procesie opracowania PGN zostali poinformowania poprzez stronę internetową 

Gminy oraz biuletyn gminny. Na stornie internetowej UG zostały opublikowane 

dodatkowo ankiety wystosowana do przedsiębiorców (jedna ogólna druga 

dedykowana przedsiębiorcom z sektora transportowego). Właścicielom 

nieruchomości (w przeważającej ilości stanowiący mieszkańców gminy) dedykowane 

również będą działania edukacyjne zaplanowane do realizacji w ramach PGN 

związane z szeroko pojętą edukacją ekologiczną.  

 Samorząd – uczestnictwo samorządu w procesie opracowania PGN jest 

bezsprzeczne, UG w Gierałtowicach przekazał autorom opracowania szereg 

informacji niezbędnych z punktu widzenia prawidłowej identyfikacji obszarów 

objętych inwentaryzacją (zwłaszcza danych dotyczących sektora komunalnego). 

Dodatkowo UG jest jednostką odpowiedzialną za prawidłową realizację zadań 

wskazanych do realizacji w ramach PGN-u oraz monitoring osiągnięcia założonych 

wskaźników. 
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 Producenci energii elektrycznej – na etapie opracowani PGN-u zidentyfikowano 

jednego dystrybutora energii elektrycznej na terenie Gminy tj. spółkę TAURON 

Dystrybucja S.A. oddział w Gliwicach. Spółka przekazała stosowane informacje 

dotyczące zużycia energii na terenie gminy, infrastruktury sieciowej oraz planów 

w zakresie modernizacji przedmiotowej infrastruktury. Wszelkie przyszłe zadania 

planowane do realizacji przez przedsiębiorstwo na terenie gminy przedstawiane 

będą na podstawie przekazanej korespondencji w aktualizacji dokumentu. 

 Producenci i dostawcy paliw kopalnych – na etapie opracowania dokumentu 

autorom opracowania nie udało się pozyskać informacji na temat dostawców paliw 

kopalnych na terenie gminy. – Należy jednak wskazać, iż projekt dokumentu został 

udostępniony na stronie internetowej UG Gierałtowice z informacją o możliwości 

składania uwag do dokumentu.  

 Inwestorzy, osoby planujące budowę domu – zgodnie ze zdefiniowanymi w Planie 

działaniami nieiwestycyjnymi planowane są do realizacji szkolenia związane 

z tematyką efektywności energetycznej budynków, potencjalni inwestorzy będą 

mogli zatem skorzystać ze specjalistycznej wiedzy, która umożliwi im zaplanowanie 

rozwiązań wpływających na zwiększenie parametrów energetycznych ich budynków. 

 Przedsiębiorcy lokalni – na etapie opracowania Planu infrastrukturę usługową 

zinwentaryzowano na podstawie ankietyzacji. Do przedsiębiorców skierowana 

zostały dodatkowo ankiety umieszczone na stronie internetowej UG Gierałtowice, 

Ogół mieszkańców Gminy – zgodnie z informacją przedstawioną powyżej 

właścicieli nieruchomości mieszkalnych zinwentaryzowano na podstawie wizji 

w terenie. Mieszkańcy zostali poinformowani o przystąpieniu do opracowania PGN 

za pośrednictwem strony internetowej oraz biuletynu gminnego. Przedmiotowy 

dokument poddany był również procesowi konsultacji społecznych. W ramach 

działania zaplanowanych do realizacji w ramach Planu przewidziano udział 

mieszkańców gminy (nieinwestycyjne działanie związane z szeroko pojętą edukacją 

ekologiczną przewidziano udział mieszkańców gminy, dofinansowania do wymiany 

źródeł ciepła na niskoemisyjne (w konsekwencji ograniczenie emisji CO2 

w zdefiniowanym obszarze problemowym) dedykowane mieszkańcom gminy. 

 WFOŚ/NFOŚ - na etapie opracowania dokumentu wystosowano korespondencję 

dotyczącą ilości udzielonych dofinansowań do instalacji solarnych na terenie. 

Scharakteryzowano możliwości współfinansowania inwestycji wpływających na 

zwiększenie udziału OZE oraz efektywności energetycznej budynków na terenie 

Gminy (dane na dzień opracowania dokumentu tj. maj 2015).Wszelkie dodatkowe 

(aktualne dane) będą przedstawiane w aktualizacji dokumentu. 
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Podsumowanie:  

Na etapie przygotowania dokumentu autorzy opracowania wystąpili do dystrybutorów 

dostarczających paliwa na teren Gminy (tj.: energię elektryczną, gaz) dystrybutorzy 

przekazali informacje w zakresie zrealizowanych inwestycji modernizacyjnych oraz planów 

rozwojowych przedsiębiorstw. Właścicieli nieruchomości oraz mieszkańców Gminy 

scharakteryzowano (w zakresie stosowanych indywidualnych źródeł ciepła) na podstawie 

przeprowadzonej wizji w terenie. Wystosowano również ankietę do przedsiębiorców 

w zakresie planowanych do realizacji inwestycji wpływających na obniżenie zużycia 

energii. 

Dokument skonsultowano pod kontem konieczności przeprowadzenia Strategicznej Oceny 

Oddziaływania na Środowisko - uzyskano stosowne uzgodnienia w zakresie braku 

konieczności przeprowadzenia SOOŚ od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Katowicach i Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

w Katowicach. 

Proces opracowania i przyjęcia dokumentu przedstawiony zostaje na poniższym schemacie. 

Rysunek 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – kolejne kroki 

Źródło: Opracowanie własne  
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2 Ogólna strategia 

2.1 Cele strategiczne i szczegółowe 

Biorąc pod uwagę: 

- przeprowadzoną inwentaryzację źródeł odpowiedzialnych za poziom niskiej emisji 

w Gminie Gierałtowice, 

- zapotrzebowanie Gierałtowic na energię pierwotną, 

- zapisy prawa europejskiego w zakresie efektywności energetycznej, 

został określony długoterminowy cel główny /strategiczny, który brzmi: 

Poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym 

wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na 

terenie Gminy Gierałtowice. 

Wskazany wyżej długookresowy cel strategiczny będzie realizowany poprzez cele 

szczegółowe. 

Cel szczegółowy I – Wzrost efektywności energetycznej obiektów ze szczególnym 

uwzględnieniem budynków sektora komunalnego. 

Cel szczegółowy II - Redukcja zanieczyszczeń szczególnie PM10, CO2 pochodzących 

zwłaszcza z indywidualnych źródeł ciepła. 

Cel szczegółowy III – Zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego Gminy ze 

szczególnym uwzględnieniem instalacji OZE/URE1 - realizacja założeń minicentrów 

energetycznych. 

Cel szczegółowy IV – Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora 

transportu.  

2.2 Stan Obecny 

2.2.1 Charakterystyka Gminy Gierałtowice 

Położenie Gminy Gierałtowice 

Gmina Gierałtowice położona jest w środkowej części województwa śląskiego w powiecie 

gliwickim. Zajmuje ona 5,88% powierzchni całkowitej powiatu Gliwickiego.  

Gierałtowice graniczą z gminami: 

 od zachodu – Knurów i Gliwice, 

 od północy – Ruda Śląska i Zabrze, 

                                                           
1 Odnawialne Źródła Energii/Urządzenia Rozproszonej Energetyki 
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 od południa – Ornontowice i Czerwionka – Leszczyny, 

 od wschodu – Mikołów. 

Rysunek 2 Położenie Gminy Gierałtowice 

Źródło: www.geoportal.gov.pl 

Gminę Gierałtowice tworzą cztery sołectwa: Chudów, Gierałtowice, Paniówki 

i Przyszowice.  

Chudów zajmuje południowo – wschodnią część gminy. Graniczy od północy z Paniówkami, 

od zachodu z Gierałtowicami, od północnego – zachodu z Przyszowicami, od południowego 

– wschodu z Mikołowem, od południa z Ornontowicami. Chudów stanowi najmniejszą 

jednostkę osadniczą gminy. 

Gierałtowice zajmują południowo – zachodnią część gminy, położoną na południowy – 

zachód od linii kolejowej Kopalni Węgla Kamiennego „Budryk” S.A. w Ornontowicach do 

Zabrza, rozległą po dolinę Potoku Beksza i Potoku z Chudowa. Gierałtowice stanowią dużą 

zurbanizowaną wieś o złożonej strukturze zewnętrznej.  

Paniówki zajmują północno – wschodnią część gminy. Od północy graniczą z Zabrzem oraz 

na krótkim odcinku z Rudą Śląską. Od wschodu graniczą z Paniowami, od zachodu 

z Przyszowicami, a od południa z Chudowem. 
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Przyszowice zajmują obszar północno – zachodni gminy, na północ od Gierałtowic i na 

zachód od Paniówek. Przyszowice graniczą z Gliwicami, od północnego – wschodu 

z Zabrzem, od wschodu z Paniówkami, od południowego wschodu z Chudowem, od 

południa i południowego zachodu z Gierałtowicami. Wschodnia granica wsi położona jest na 

wschód od doliny Jasienicy, obejmującej zabudowę przysiółka Przyszowice – Brzeg oraz 

przysiółka Podlas. 

Zagospodarowanie przestrzenne oraz powierzchnia i własność gruntów 

Powierzchnia Gminy Gierałtowice stanowi 0,32% powierzchni województwa śląskiego oraz 

5,88% powierzchni powiatu gliwickiego.  

Gmina Gierałtowice ma zdecydowanie charakter rolniczy. Całkowita powierzchnia gminy to 

39 km2, z czego 69% stanowią użytki rolne.  

W strukturze funkcjonalno – przestrzennej województwa śląskiego Gmina Gierałtowice 

położona jest w 3 strategicznych obszarach: 

 W strefie zurbanizowanej katowickiego Zespołu Metropolitarnego, 

o predyspozycjach dla rozwoju usług, mieszkalnictwa, małej i średniej 

przedsiębiorczości oraz do kształtowania miejskich struktur osadniczych, 

w szczególności poprzez organizację nowoczesnego w układzie urbanistyczno – 

architektonicznym Centrum obsługi ludności, aktywności publicznej i tożsamości 

kulturowej. 

 W obszarze silnych i bezpośrednich powiązań funkcjonalno – przestrzennych oraz 

komunikacyjnych z miastami Gliwice i Zabrze o funkcjach metropolitarnych. 

 Ośrodkiem ponadregionalnym – miastem wojewódzkim Katowice, gdzie 

zlokalizowane są siedziby urzędów centralnych i regionalnych oraz organizacji 

samorządu gospodarczego. 

Tabela 1 Powierzchnia gruntów na terenie Gminy Gierałtowice - dane na rok 2014 

Rodzaj użytkowania Powierzchnia w ha 

użytki rolne 

grunty orne 2 090,80 

sady 34,40 

łąki 447,91 

pastwiska 106,64 

lasy i grunty leśne 424,15 

pozostałe grunty i nieużytki 796,10 

Razem: 3 900 

Źródło: UG Gierałtowice 
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Mieszkalnictwo 

Największą grupę budynków na terenie gminy Gierałtowice stanowią budynki mieszkaniowe 

jednorodzinne. 

Z danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych zasoby 

mieszkaniowe na dzień 31.12.2013 roku w Gminie wyniosły 3 016 mieszkań, przy ogólnej 

powierzchni użytkowej mieszkań wynoszącej 326 628 m2. 

Infrastruktura transportowa 

Na sieć komunikacyjną Gminy Gierałtowice składają się drogi o następujących kategoriach: 

autostrady, drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz drogi gminne. 

Przez teren Gminy przebiegają odcinki autostrad A1 i A4 oraz niektóre z łącznic tych 

autostrad jak węzeł Sośnica oraz węzeł autostrady A1 z drogą nr 921, znajdujący się na 

granicy gminy z Knurowem. 

Przez teren gminy przebiega ponadto droga krajowa nr 44 relacji Mikołów – Gliwice 

o długości 6,5 km oraz droga wojewódzka nr 921 łącząca Zabrze z Rudami, na odcinku 

długości 6,8 km. 

Infrastrukturę drogową tworzą również drogi powiatowe (ul. Korfantego w Gierałtowicach, 

ul. Polna w Przyszowicach, ul. Dworcowa, szkolna, Zabrska i część ul. Topolowej 

w Chudowie oraz ul. Zabrska i Darwina w Paniówkach) o łącznej długości 16,9 km oraz 

drogi gminne o całkowitej długości 62,9 km. 

Infrastrukturę drogową uzupełnia komunikacja autobusowa oraz transport kolejowy. Dzięki 

przynależności do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu 

Przemysłowego Gmina Gierałtowice posiada dobrze rozwiniętą sieć komunikacji 

autobusowej. Natomiast sieć kolejowa obejmuje jedynie ruch pociągów towarowych 

na liniach nr 149 (Zabrze – Makoszowy) oraz nr 172 (Gierałtowice – Chudów). 
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Rysunek 3 Infrastruktura drogowa w obrębie Gminy Gierałtowice 

Źródło: UG Gierałtowice 

Zestawienie dróg gminnych przedstawia poniższe zestawienie. 

Tabela 2 Zestawienie dróg gminnych na terenie Gminy Gierałtowice w podziale na sołectwa 

Sołectwo Długość /m/ Powierzchnia /m2/ 

Gierałtowice 26 755,0 115 905,5 

Przyszowice 26 500,0 126 471,0 

Paniówki 16 781,0 74 379,5 

Chudów 16 984,0 60 972,0 

Razem 87 020,0 377 728,0 

Źródło: UG Gierałtowice 

Demografia 

Według danych otrzymanych z Urzędu Gminy Gierałtowice liczba mieszkańców Gminy na 

dzień 31.12.2013 wyniosła ogółem 11 216 osób. W latach 2012 - 2013 odnotowano wzrost 

liczby mieszkańców o 170 osób (liczba mieszkańców Gminy odnotowanych na dzień 

31.12.2012 roku wyniosła 11046 osób). 

Poniższe zestawienie tabelaryczne prezentuje zmiany, jakie zaszły na przełomie 2012-2013 

w liczbie mieszkańców Gminy Gierałtowice. 
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Tabela 3 Liczba mieszkańców Gminy Gierałtowice na przełomie lat 2012-2013 

Rok 31.12.2012 31.12.2013 

Liczba mieszkańców ogółem 11046 11216 

w tym kobiet 5708 5804 

w tym mężczyzn 5338 5412 

Źródło: UG Gierałtowice 

Z powyższego zestawienia wynika, iż liczba mieszkańców Gminy systematycznie wzrasta, 

co oznacza trend odwrotny do zaobserwowanego trendu spadkowego dla powiatu gliwicki 

i całego województwa śląskiego. 

Otoczenie gospodarcze 

Zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2013r., wg rejestru REGON, w Gminie Gierałtowice 

zarejestrowanych było 989 podmiotów gospodarczych, w tym 20 działające w sektorze 

publicznym i 969 działających w sektorze prywatnym. 

Tabela 4 Podmioty gospodarki narodowej w roku 2013 w Gminie Gierałtowice 

 
Jednostka 

miary 
2013 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON 

Podmioty wg sektorów własnościowych 

podmioty gospodarki narodowej ogółem jed.gosp. 989 

sektor publiczny - ogółem jed.gosp. 20 

sektor prywatny - ogółem jed.gosp. 969 
Źródło: GUS, BDL 

W podziale na sektory własnościowe największą liczbę jednostek zanotowano wśród osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (813 podmiotów). Na terenie Gminy 

działa 55 spółek handlowych, w tym 8 z udziałem kapitału zagranicznego. 

W Gierałtowicach działa wiele podmiotów gospodarczych prowadzących działalność 

produkcyjną. Najwięcej zakładów produkcyjnych specjalizuje się w wyrobie artykułów 

metalowych oraz w obróbce metalu. Pozostałe podmioty gospodarcze specjalizują się 

w następujących branżach: 

 piekarnictwo i cukiernictwo, 

 stolarstwo, 

 produkcja maszyn, 

 produkcja odzieży, 

 elektronika, 

 wyroby jubilerskie, 

 wyroby z kamienia, metalu i drewna, 

 wyroby medyczne, 

 opakowania tworzyw sztucznych, 

 produkcja broni. 
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Na terenie sołectwa Przyszowice przy ul. Granicznej działa strefa biznesowa „Synergy 

Park”, gdzie swoją działalność prowadzą zarówno firmy usługowe jak i produkcyjne. 

Stan powietrza w gminie Gierałtowice 

Źródła zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Gierałtowice to między innymi: 

 emisja pochodząca ze źródeł punktowych i powierzchniowych, w tym niska emisja, 

 emisja pochodząca ze środków transportu i komunikacji, 

 emisja trans graniczna (napływ zanieczyszczeń z sąsiednich miejscowości), 

 emisja niezorganizowana. 

Zdecydowanie największy wpływ na stan powietrza atmosferycznego ma emisja 

zanieczyszczeń ze spalania paliw (stałych, ciekłych i gazowych) w celach energetycznych. 

Znaczne zwiększenie zanieczyszczenia obserwuje się w sezonie zimowym, kiedy to domy 

opalane są niskiej jakości węglem oraz dochodzi do spalania różnego rodzaju odpadów. 

Spalanie odpadów z tworzyw sztucznych powoduje przedostanie się do atmosfery 

substancji chlorowcopochodnych, takich jak dioksyny i furany. Ponadto zanieczyszczenie 

powietrza stanowią również emitowane: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, 

tlenek węgla, pył, metale ciężkie oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne m.in. 

benzo(a)piren, który wykazuje małą toksyczność ostra, za to dużą toksyczność przewlekłą, 

co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie i jest uważany za kancerogen 

chemiczny. 

Państwowy monitoring środowiska odpowiada za ocenę jakości powietrza oraz obserwację 

dokonujących się zmian. Na terenie województwa śląskiego monitoring prowadzony jest 

przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.  

Oceny jakości powietrza dokonuje się w strefach które stanowią: 

 aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy, 

 miasto o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy,  

 pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast o liczbie mieszkańców 

większej niż 100 tysięcy oraz aglomeracji. 

Zgodnie z założeniami ustawy Prawo ochrony środowiska na terenie województwa śląskiego 

wydzielono 5 stref: śląską, aglomeracji górnośląskiej, aglomeracji rybnicko – jastrzębskiej, 

miasta Bielsko-Biała, miasta Częstochowa. Gmina Gierałtowice położona jest w zasięgu 

strefy śląskiej. Na terenie Gminy nie ma zlokalizowanych stałych stacji monitoringu. 

Najbliższy punkt pomiarowy zlokalizowany jest w Knurowie (ul. Jedności Narodowej). 
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Rysunek 2 Mapa punktów pomiarowych w pobliżu Gminy Gierałtowice 

Źródło: WIOŚ Katowice 2014 

W poniższej tabeli przedstawiono stan średnioroczny zanieczyszczenia powietrza 

z najbliżej położonej stacji w Knurowie za lata 2010 - 2013. Ze względu na brak punktów 

pomiarowych na terenie gminy można stwierdzić, iż wyniki podane przez WIOŚ mogą być 

nieco niższe niż podaje stacja w Knurowie, ze względu na mniejszą gęstość zabudowy 

i w związku z tym nieco lepsze przewietrzanie obszaru. 

Tabela 5 Średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w Gminie Gierałtowice w latach 2010-
2013 

Parametr 2010 2011 2012 2013 

Pył zawieszony (PM10) 59,1 µg/m3 56,1 µg/m3 50,8 µg/m3 48,1 µg/m3 

Benzo(a)piren 10,869 ng/m3 11,165 ng/m3 9,92 ng/m3 8,211 ng/m3 

Źródło: stacje.katowice.pios.gov.pl 

Z powyższego zestawienia wynika, iż od roku 2010 występują przekroczenia w poziomie 

pyłu zawieszonego (PM10) w stosunku do obowiązującej normy, która zgodnie z przepisami 

wynosi 40 µg/m3. W roku 2013 pył zawieszony osiągnął poziom 48,1 µg/m3, co oznacza 

tendencję spadkową począwszy od 2012 roku, co niewątpliwie stanowi efekt działań pro 

środowiskowych realizowanych na terenie Gminy. 

Poniżej przedstawiono miesięczne zestawienie poziomów zanieczyszczeń powietrza w roku 

2013. 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  

na terenie Gminy Gierałtowice 

 

 
 

17 | S t r o n a  
 

Tabela 6 Zestawienie zanieczyszczenia powietrza w odniesieniu miesięcznym za rok 2013 

Źródło: stacje.katowice.pios.gov.pl 

Przekroczenia dotyczące pyłu zawieszonego (PM 10) występują głównie za sprawą emisji 

z indywidualnych źródeł ciepła (niska emisja), zdefiniowane w ramach PGN działania 

przyczynią się do dalszej redukcji w tym zakresie zgodnie ze zdefiniowanym Celem 

szczegółowym II tj.: Redukcja zanieczyszczeń szczególnie PM10, CO2 pochodzących 

zwłaszcza z indywidualnych źródeł ciepła. 

2.2.2 Aktualne dokumenty strategiczne 

Zdefiniowane w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej cele wpisują się w założenia 

dokumentów strategicznych regionalnych i lokalnych.  

Zgodność z regionalnymi dokumentami strategicznymi 

 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego – Śląskie 2020+ 

W ramach Strategii określono następujące obszary priorytetowe:  

A. Nowoczesna gospodarka i cel strategiczny: Województwo śląskie regionem 

nowoczesnej gospodarki rozwijającej się w oparciu o innowacyjność i kreatywność. 

B. Szanse rozwojowe mieszkańców i cel strategiczny: Województwo śląskie regionem 

o wysokiej jakości życia opierającej się na powszechnej dostępności do usług 

publicznych o wysokim standardzie. 

C. Przestrzeń i cel strategiczny: Województwo śląskie regionem atrakcyjnej 

i funkcjonalnej przestrzeni. 

D. Relacje z otoczeniem i cel strategiczny: Województwo śląskie regionem otwartym 

będącym istotnym partnerem rozwoju Europy. 

W ramach celu strategicznego C wymieniono następujące cele operacyjne: 

C.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska. 

C.2. Zintegrowany rozwój ośrodków różnej rangi. 

C.3. Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne wykorzystanie przestrzeni. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej realizuje następujące założenia kierunku działań 

zdefiniowanego w ramach celu operacyjnego C.1.: 
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 C.1.6. Wspieranie wdrożenia rozwiązań ograniczających niską emisję oraz zużycie 

zasobów środowiska i energii w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych, 

obiektach i przestrzeni użyteczności publicznej. 

PGN wpisuje się w założenia znowelizowanej Strategii Rozwoju Województwa i przyczynia 

się tym samym do osiągnięcia zakładanych w ramach ww. dokumentu celów 

strategicznych. 

 Program Ochrony Środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019 

z uwzględnieniem perspektywy do 2024 roku. 

Program został stworzony w celu realizacji strategii środowiskowej na terenie 

województwa śląskiego. Okres objęty Programem to lata 2015 –2019, z perspektywą do 

roku 2024. Zakres czasowy został podzielony na okres operacyjny (lata 2015-2019), 

zdefiniowany poprzez cele krótkoterminowe i konieczne do podjęcia konkretne działania 

oraz okres perspektywiczny (lata 2020 - 2024), który został określony jako jeden cel 

długoterminowy dla każdego z komponentów środowiska.  

W rozdziale odnoszącym się do celów i kierunków działań do roku 2019 w zakresie 

powietrza atmosferycznego zdefiniowano Cele krótkoterminowe do roku 2019 (wynikające 

z celu długoterminowego do roku 2024 Realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej 

łączącej efektywność energetyczną z nowoczesnymi technologiami). 

PA7. Wspieranie finansowe i technologiczne inwestycji w technologie mające na celu 

efektywne wykorzystanie energii 

PA8. Wzmocnienie systemu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w skali 

województwa śląskiego 

PA9.Kształtowa nie postaw służących efektywnemu wykorzystywaniu energii 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wpisuje się w wskazane wyżej cele do roku 2019.  

Lokalne dokumenty strategiczne  

Program Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice do roku 2015 z perspektywą do roku 

2019 

Opracowanie, jakim jest Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, 

a także wyznacza cele i zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania 

środowiskowego, które odnoszą się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych 

według priorytetów. 

Dokument zawiera między innymi rozpoznanie aktualnego stanu środowiska w Gminie, 

przedstawia propozycje oraz opis zadań, które niezbędne są do kompleksowego 

rozwiązania problemów związanych z ochroną środowiska. 
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Program wspomaga dążenie do uzyskania w Gminie sukcesywnego ograniczenia 

negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów 

środowiska oraz racjonalne gospodarowanie z uwzględnieniem konieczności ochrony 

środowiska.  

Struktura dokumentu obejmuje cele krótkookresowe i średniookresowe w zakresie: 

 Ochrony gleb i powierzchni ziemi, 

 Gospodarki wodno-ściekowej, 

 Gospodarki odpadami, 

 Ochrony powietrza atmosferycznego, 

 Ochrony przed hałasem, 

 Ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, 

 Ochrony przyrody, 

 Ochrony przed skutkami poważnych awarii i klęsk żywiołowych. 

Zasadniczym celem średniookresowym, wskazanym w Programie, a odnoszącym się do 

poprawy stanu powietrza atmosferycznego zaplanowanym do realizacji w perspektywie 

roku 2019, jest kontynuacja realizacji zadań krótko okresowych w celu osiągnięcia poprawy 

stanu jakości powietrza poprzez ograniczanie niskiej emisji, stosowanie odnawialnych 

źródeł energii, ograniczenie zanieczyszczeń komunikacyjnych. 

Należy, zatem podkreślić, iż zidentyfikowane w ramach Programu dążenia są 

komplementarne z założeniami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który poprzez 

zdefiniowane do realizacji działania przyczyni się do ograniczenia negatywnego wpływu na 

środowisko źródeł ciepła zainstalowanych na terenie Gminy, co przełoży się na poprawę 

stanu powietrza atmosferycznego i poprawi jakość życia mieszkańców Gminy. 

Strategia Rozwoju Gminy Gierałtowice na lata 2005-2015 

Strategia rozwoju Gminy Gierałtowice na lata 2005-2015 jest dokumentem wyznaczającym 

precyzyjne kierunki rozwoju i wskazującym sposoby ich realizacji.  

Rozwój Gminy Gierałtowice w ciągu najbliższych lat skoncentrowany będzie wokół 

czterech zasadniczych obszarów: 

 infrastruktury technicznej, 

 rolnictwa i jego otoczenia, 

 turystyki i rekreacji, 

 budownictwa rezydencjonalnego. 
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Wymienione obszary określają priorytetowe kierunki działania w gminie. Ich realizacja, jak 

również realizacja innych celów strategicznych wpłynie na rozwiązanie najważniejszych 

problemów Gminy, w tym: 

 braków w dziedzinie infrastruktury technicznej, 

 braków w bazie rekreacyjno – turystycznej, 

 ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, 

 tworzenia warunków rozwoju ekologicznego rolnictwa, 

 podnoszenia poziomu edukacji i wychowania młodzieży, 

 bezrobocia, 

 budowania poczucia wspólnoty lokalnej. 

Strategia zawiera zhierarchizowane pod względem czasu i ważności decyzje rozwojowe, 

które pozwolą na dostosowanie się Gminy do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. 

Założone w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej działania wpisują się w zdefiniowane 

wyżej obszary priorytetowe zwłaszcza ten odnoszący się do ochrony powietrza i edukacji 

ekologicznej. Przyczyniają się również do podniesienia standardów dotyczących jakości 

życia mieszkańców oraz przyczyniają się do rozwoju infrastruktury technicznej na terenie 

Gminy (instalacje OZE). 

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną ciepło i paliwa 

gazowe 

Opracowanie pn.: „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe ” odpowiada pod względem redakcji wymogom Ustawy - 

Prawo Energetyczne, tj. zawiera: 

 Ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, 

energię elektryczną i paliw gazowych, 

 Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 

gazowych, 

 Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii 

z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych 

źródłach energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem 

ciepła oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, 

 Zakres współpracy z Gminy Gierałtowice z sąsiednimi gminami. 

W opracowaniu zdiagnozowano obecne potrzeby energetyczne Gminy i sposób ich 

zaspokajania, z uwzględnieniem planowanego rozwoju Gminy.  
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest kompatybilny z obszarem merytorycznym 

analizowanym w w/w dokumencie. PGN bezpośrednio definiuje kwestie związane ze 

zużyciem energii finalnej na terenie Gminy i odpowiadającej je emisji CO2. Wskazuje na 

bezpośrednie rozwiązana przyczyniające się do wzrostu efektywności energetycznej 

obiektów na terenie Gminy i poprawie stanu powietrza atmosferycznego. 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  

Na terenie Gminy Gierałtowice obowiązują miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego ich wykaz przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym. 

Tabela 7 Obowiązujące miejscowe palny zagospodarowania przestrzennego  

Lp. 
Obowiązujący Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego 
Zasady ochrony środowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego 

1 

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gierałtowice dla terenu położonego w 
Paniówkach przy ul. Powstańców Śl. 

Uchwała XVII/143/12 z dnia 2012-02-28 

Brak zapisów odnoszących się do 
zaopatrzenia w ciepło na terenie 

obowiązywania planu 

2 

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gierałtowice dla terenu położonego w 
Przyszowicach przy ul. Brzeg 

Uchwała XIV/109/11 z dnia 2011-11-29 

Rozdz.2 Ustalenia dla całego zakresu 
objętego planem 

W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 
- przyjmuje się stosowanie 

indywidualnych urządzeń grzewczych 
zasilanych gazem, olejem opałowym 

lub energią elektryczną, 
- wykorzystujących energię odnawialną. 

Dopuszcza się inne niż wymienione 
powyżej urządzenia grzewcze małej 

mocy na paliwa stałe spełniające 
kryteria energetyczne i emisyjne na 

znak „bezpieczeństwa ekologicznego” 

3 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru 

zlokalizowanego w sołectwie Przyszowice 
w rejonie ul. Granicznej 

Uchwała XIII/98/11 z dnia 2011-10-27 

W zakresie ochrony powietrza ustala się 
stosowanie w obiektach 

niskoemisyjnych lub nieemisyjnych 
źródeł ciepła 

4 

Zmiana miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gierałtowice w rejonie ulicy 
Gierałtowickiej w Przyszowicach 

Uchwała XXXVIII/200/2001 z dnia 2001-11-
22 

Na całym terenie obowiązywania planu 
ustala się zakaz realizacji inwestycji: 

- dla których emisja zanieczyszczeń do 
powietrza wody i gruntów może 

spowodować przekroczenia 
dopuszczalnych wartości stężeń 
substancji zanieczyszczających 

powietrze, wodę i grunty określone w 
obowiązujących aktach prawnych. 

- budowy kotłowni oraz innych źródeł 
energii cieplnej korzystających z 
bezpośredniego spalania węgla 

5 

Zmiana miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Gierałtowice w rejonie ulicy Gliwickiej w 

Paniówkach 
Uchwała XXXVIII/199/2001 z dnia 2001-11-

22 

Na całym terenie obowiązywania planu 
ustala się zakaz realizacji inwestycji: 

- dla których emisja zanieczyszczeń do 
powietrza wody i gruntów może 

spowodować przekroczenia 
dopuszczalnych wartości stężeń 
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substancji zanieczyszczających 
powietrze, wodę i grunty określone w 

obowiązujących aktach prawnych. 
- budowy kotłowni oraz innych źródeł 

energii cieplnej korzystających z 
bezpośredniego spalania węgla 

6 

Zmiana miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Gierałtowice w rejonie ulicy Gliwickiej w 

Paniówkach 
Uchwała XXXVIII/198/2001 z dnia 2001-11-

22 

Na całym terenie obowiązywania planu 
ustala się zakaz realizacji inwestycji: 

- dla których emisja zanieczyszczeń do 
powietrza wody i gruntów może 

spowodować przekroczenia 
dopuszczalnych wartości stężeń 
substancji zanieczyszczających 

powietrze, wodę i grunty określone w 
obowiązujących aktach prawnych. 

- budowy kotłowni oraz innych źródeł 
energii cieplnej korzystających z 
bezpośredniego spalania węgla 

7 

Zmiana miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gierałtowice w rejonie skrzyżowania ulicy 
Gliwickiej i ulicy Brzeg w Przyszowicach 

Uchwała XXXVIII/197/2001 z dnia 2001-11-
22 

Na całym terenie obowiązywania planu 
ustala się zakaz realizacji inwestycji: 

- dla których emisja zanieczyszczeń do 
powietrza wody i gruntów może 

spowodować przekroczenia 
dopuszczalnych wartości stężeń 
substancji zanieczyszczających 

powietrze, wodę i grunty określone w 
obowiązujących aktach prawnych. 

- budowy kotłowni oraz innych źródeł 
energii cieplnej korzystających z 
bezpośredniego spalania węgla 

8 

Zmiana nr 3 miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gierałtowice w Paniówkach 
Uchwała XLIV/229/98 z dnia 1998-06-16 

Brak zapisów odnoszących się do 
zaopatrzenia w ciepło na terenie 

obowiązywania planu 

9 
Zmiana nr 10 miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania 
Uchwała XI/53/99 z dnia 1999-09-09 

Brak zapisów odnoszących się do 
ograniczeń dla źródeł ciepło na terenie 

obowiązywania planu 

10 

Zmiana nr 2 miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gierałtowice w Przyszowicach 
Uchwała XLIV/228/98 z dnia 1998-06-16 

Brak zapisów odnoszących się do 
zaopatrzenia w ciepło na terenie 

obowiązywania planu 

11 

Zmiana nr 5 miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gierałtowice w Paniówkach 
Uchwała XLIV/231/98 z dnia 1998 -06 -16 

Brak zapisów odnoszących się do 
zaopatrzenia w ciepło na terenie 

obowiązywania planu 

12 

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gierałtowice dla terenów położonych 
wzdłuż granic z gminą Knurów 

Uchwała XLIV/234/98 z dnia 1998-06-16 

Brak zapisów odnoszących się do 
ograniczeń dla źródeł ciepło na terenie 

obowiązywania planu 

13 

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Gierałtowice dla terenów położonych w 

Przyszowicach 
Uchwała XLIV/235/98 z dnia 1998-06-16 

Brak zapisów odnoszących się do 
ograniczeń dla źródeł ciepło na terenie 

obowiązywania planu 

14 

Zmiana nr 6 miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gierałtowice w Przyszowicach 
Uchwała XLIV/232/98 z dnia 1998-06-16 

Brak zapisów odnoszących się do 
ograniczeń dla źródeł ciepło na terenie 

obowiązywania planu 
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15 

Zmiana miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Gierałtowice w rejonie ulicy Gliwickiej i 

ulicy Zabrskiej w Paniówkach 
Uchwała XXXVIII/196/2001 z dnia 2001-11-

22 

Na całym terenie obowiązywania planu 
ustala się zakaz realizacji inwestycji: 

- dla których emisja zanieczyszczeń do 
powietrza wody i gruntów może 

spowodować przekroczenia 
dopuszczalnych wartości stężeń 
substancji zanieczyszczających 

powietrze, wodę i grunty określone w 
obowiązujących aktach prawnych. 

- budowy kotłowni oraz innych źródeł 
energii cieplnej korzystających z 
bezpośredniego spalania węgla 

16 

Zmiana nr 4 miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gierałtowice w Chudowie 
Uchwała XLIV/230/98 z dnia 1998-06-16 

Brak zapisów odnoszących się do 
ograniczeń dla źródeł ciepło na terenie 

obowiązywania planu 

17 

Zmiana nr 1 miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gierałtowice w Gierałtowicach 
Uchwała XLIV/226/98 z dnia 1998-06-16 

Brak zapisów odnoszących się do 
ograniczeń dla źródeł ciepło na terenie 

obowiązywania planu 

18 

Zmiana nr 8 miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gierałtowice 
Uchwała XI/52/99 z dnia 1999 – 09 - 09 

Brak zapisów odnoszących się do 
ograniczeń dla źródeł ciepło na terenie 

obowiązywania planu 

Źródło: Dane UG Gierałtowice  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie zdefiniowanych celów oraz zaplanowanych do 

realizacji zadań jest zgodny z zapisami obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego.  

Reasumując Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wpisuje się swoim zakresem (zwłaszcza 

w obrębie zdefiniowanych celów oraz planowanymi do realizacji zadań) w założenia 

w/w dokumentów strategicznych obowiązujących na terenie Gminy Gierałtowice. 

2.2.3 Pozyskiwanie informacji z ankiet 

Metoda opracowywania ankiet dotyczących zużycia energii/emisji CO2 na cele ogrzewania 

budynków związanych z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Gierałtowice. 

W celu wykonania bazowej inwentaryzacji emisji przeprowadzono na terenie Gminy 

Gierałtowice inwentaryzację wszystkich budynków ogrzewanych. Badanie wykonano – na 

przełomie listopada i grudnia 2014r. 

Jako dane wyjściowe nt. lokalizacji obiektów przyjęto: 

 zestawienia Urzędu Gminy dotyczące obiektów w ich zarządzie, 

 wizytację w terenie. 

Proces inwentaryzacji polegał na ocenie każdego obiektu z zewnątrz (ankieter nie miał 

prawa wchodzić na teren prywatny posesji) i wypełnieniu karty ankietowej (zakres zgodny 
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z informacjami ujętymi w bazie danych). Dane z kart ankietowych były nanoszone do bazy 

danych bazowej inwentaryzacji emisji (BEI).  

W związku z faktem, iż ani Gmina, ani Powiat nie dysponują bazą budynków 

z przyporządkowanymi do nich powierzchniami, a baza przekazana przez gminę wskazuje 

jedynie adres zamieszkania podatnika i przyporządkowaną doń powierzchnię, nie istnieje 

możliwość przypisania powierzchni budynków z rejestrów publicznych do kolejnych 

numerów adresowych.  

W celu określenia emisji z danego obiektu niezbędnym było zatem przypisanie go do 

danego przedziału powierzchni ogrzewanej, określenie źródła ciepła (uwaga: w związku 

z faktem, iż inwentaryzacja prowadzona jest z zewnątrz nie ma możliwości określenia czy 

kocioł węglowy jest typu zasypowego czy retortowego) oraz stwierdzenie czy na obiekcie 

zamontowano instalację OZE. Dla budynków użyteczności publicznej kontaktowano się 

z zarządcami, by otrzymać informacje. W przypadku budynków mieszkalnych 

kontaktowano się z właścicielem/domownikami, jeśli występowały niejasności, co do 

źródła ciepła (np. skrzynka gazowa i użytkowany z osadami sadzy komin tradycyjny). 

W zakresie podmiotów gospodarczych, uznano, iż drobne usługi np. tłumaczenia, biura 

rachunkowe, prowadzone w budynkach mieszkalnych lub jedynie przypisanie adresu 

firmowego do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym nie stanowią podstawy do 

klasyfikacji powierzchni, jako gospodarcza, zwłaszcza, że nie ma możliwości oszacowania 

jej wielkości z zewnątrz budynku. Do grupy podmiotów gospodarczych zaszeregowano 

jedynie budynki oznakowane, jako siedziba firmy/miejsce wykonywania działalności 

i przeznaczone na ten cel w 100%. W przypadku większych hal i warsztatów (powierzchnia 

pow. 300m2) w większości nie ujmowano ich w ewidencji, gdy obiekty te w decydującej 

większości nie posiadają instalacji c.o. i dogrzewane są miejscowo dmuchawami lub 

promiennikami. 

W zestawieniu nie ujęto budynków gospodarczych, gdyż są z natury nieogrzewane. 

Warto nadmienić, iż gdyby dystrybutor sieci gazowej udostępnił dane na poziomie punktów 

adresowych wraz z adnotacją o zużyciu paliwa w tys. m3, można by z bardzo dużą 

dokładnością oddzielić obiekty ogrzewane gazem od tych, które jedynie ogrzewają za 

pomocą gazu c.w.u. Z kolei w zakresie instalacji solarnych mogą występować nieścisłości 

w przypadku budynków, na których instalację zamontowano tak, iż jest niewidoczna 

z ulicy. Ankieterzy nie mogli wchodzić na teren posesji, a Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, do którego zwrócono się z pismem o udostępnienia listy 

adresów, gdzie zamontowano solary przezeń współfinansowane w odpowiedzi przesłał 
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jedynie sumaryczną liczbę zamontowanych solarów bez wskazania listy adresów powołując 

się na ochronę danych osobowych. 

Dane z ankiet posłużyły do określenia zużycia energii na cele grzewcze oraz do obliczenia 

zmian w przypadku emisji CO2 (związanej z takim wykorzystaniem paliw i energii) na 

terenie Gminy Gierałtowice. Założenia do obliczeń przedstawione zostały w załączniku. 

2.2.4 Metodyka obliczeń 

W opracowaniu przyjęto założenia niezbędne do prawidłowego określenia emisji dwutlenku 

węgla. W obliczeniach wykorzystano zużycie energii finalnej w obrębie Gminy 

Gierałtowice. W inwentaryzacji ujęte zostały wszystkie emisje dwutlenku węgla 

wynikające ze zużycia energii finalnej na terenie Gminy Gierałtowice. Pod pojęciem 

energii finalnej rozumie się energię zużytą przez odbiorcę końcowego. W analizowanym 

przypadku inwentaryzacją objęte zostały następujące formy energii finalnej: 

 Energia elektryczna, 

 Ciepło/chłód, 

 Energia paliw kopalnych: 

- węgiel kamienny, 

- gaz ziemny, 

- olej napędowy, 

- benzyna, 

 Energia ze źródeł odnawialnych: 

- biomasa stała, 

- słoneczna wykorzystywana do produkcji ciepła. 

Wartości niezbędne do obliczeń pozyskiwane były na kilka przedstawionych poniżej 

sposobów w zależności od źródła emisji CO2. 

Energia elektryczna 

Na terenie Gminy Gierałtowice nie występuje zakład produkujący energię elektryczną. 

Całość energii elektrycznej jest importowana za pomocą infrastruktury przesyłowej. 

Głównym dystrybutorem tej formy energii finalnej jest TAURON Dystrybucja S.A. Roczne 

zużycie energii elektrycznej, zostało określone na podstawie danych otrzymanych z tejże 

spółki. 

Ciepło i chłód 

Na terenie Gminy nie został zidentyfikowany żaden zakład ciepłowniczy dostarczający 

ciepło/chłód dla obiektów zlokalizowanych na terenie jednostki. 
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Paliwa kopalne 

Węgiel kamienny – W Gminie Gierałtowice tak jak w większości gmin na terenie śląska 

węgiel kamienny jest głównym paliwem kopalnym wykorzystywanym do celów grzewczych, 

zwłaszcza w przypadku budynków mieszkalnych. Brak rzetelnych informacji odnośnie 

sprzedaży węgla, sprawia, że bardzo trudno jest dokładnie oszacować zużycie węgla do 

celów ogrzewnictwa indywidualnego na konkretnym obszarze. Do oszacowania zużycia tego 

paliwa w sektorze prywatnym posłużono się danymi z ankiet (inwentaryzacji obiektów). 

Dodatkowo wynik ankietyzacji uzupełniony został o informacje odnośnie dofinansowanych 

zakupów kotłów węglowych w latach 2002-2014. Dzięki temu możliwe było oszacowanie 

ilości energii cieplnej wytworzonej z węgla. 

Informacje o zużyciu węgla w budynkach użyteczności publicznej działających na terenie 

Gminy, zostały dostarczone przez Urząd Gminy. 

Gaz ziemny - roczne zużycie gazu ziemnego zostało określone na podstawie informacji 

przesłanych przez PGNiG S.A., która to spółka jest jedynym dostawcą tego paliwa 

w naszym kraju. Podobnie jak w przypadku węgla kamiennego, ilość gospodarstw 

ogrzewanych gazem została oszacowana na podstawie ankiety/inwentaryzacji. Warto 

jednakże nadmienić, że ilość ta ma wymiar jedynie statystyczny, gdyż emisja CO2 i tak jest 

liczona dla całości sprzedanego na terenie gminy gazu. 

Olej opałowy - zużycie oleju opałowego zostało określone na podstawie danych z Urzędu 

Gminy, odnoszących się do zużycia poszczególnych paliw kopalnych w budynkach 

użyteczności publicznej oraz udzielonych przez Gminę dofinansowań na wymianę 

indywidualnych źródeł ciepła na kotły olejowe.  

Benzyna i olej napędowy - ilość paliwa zużytego na cele transportowe została określona 

na podstawie analizy natężenia ruchu na drogach będących w obrębie Gminy.  

W analizie zużycia poszczególnych rodzajów paliw petrochemicznych, wykorzystano dane 

odnośnie ilości pojazdów pokonujących dany odcinek w ciągu doby, podział na kategorie 

(osobowe, dostawcze, ciężarowe i inne) oraz rodzaj i zużycie paliwa. Wszystkie te dane 

pozwoliły na oszacowanie rocznego zużycia poszczególnych paliw, oraz emisję CO2 

związaną z transportem poruszającym się po drogach gminnych. W zestawieniu nie ujęto 

dróg krajowych ani wojewódzkich, gdyż leżą poza gestią Urzędu Gminy. 

Osobno dokonano analizy zużycia paliw przez gminne środki transportu, a jej wynik odjęto 

od całościowej kalkulacji dla sektora drogowego. 
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Odnawialne źródła energii 

Energia słoneczna wykorzystywana do produkcji ciepła - oszacowanie ilości energii 

wyprodukowanej przy użyciu kolektorów słonecznych było możliwe dzięki danym 

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o ilości 

udzielonych dofinansować w zakresie zakupu i montażu kolektorów na terenie Gminy 

Gierałtowice oraz informacje dotyczące wykorzystania tego typu urządzeń w budynkach 

użyteczności publicznej. Drugim istotnym źródłem informacji o ilości kolektorów 

słonecznych pracujących na terenie Gminy, były dane pozyskane podczas 

ankietyzacji/inwentaryzacji w terenie. 

Pompy ciepła - Z uwagi na charakterystykę pracy tego typu urządzeń, nie było ono brane 

pod uwagę w bazowej inwentaryzacji emisji bezpośrednio. Związane to jest z faktem, iż 

energia elektryczna zużywana w trakcie pracy pompy ciepła, została uwzględniona 

w bilansie dla energii elektrycznej. Nie mniej jednak, wykorzystanie tego źródła ciepła 

wpłynęło na obniżenie emisji i produkcję energii ze źródeł odnawialnych. 

Biomasa - zużycie biomasy na terenie Gminy jest bardzo trudne do oszacowania. Na 

podstawie danych odnośnie dofinansowania udzielanego przez Urząd Gminy możliwa była 

identyfikacja jednego gospodarstwa, w którym biomasa (głównie drewno) jest 

wykorzystywana do celów grzewczych. 

Obliczanie emisji w poszczególnych kategoriach 

W obliczeniach emisji CO2 z poszczególnych źródeł energii wykorzystano podstawowy wzór 

obliczeniowy: 

𝐸𝐶𝑂2
= 𝑄𝑖 ∙  𝐸𝑖 

gdzie: 

𝐸𝐶𝑂2
 wielkość emisji dwutlenku węgla, wyrażona w Mg, 

𝑄𝑖 ilość energii finalnej zużytej w przypadku danego źródła, wyrażona w MWh, 

𝐸𝑖 współczynnik przeliczeniowy dla danego źródła energii, wyrażony w Mg 

CO2/MWh. 

Jako wskaźniki dla poszczególnych źródeł wybrano te proponowane przez Międzynarodowy 

Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC). Wartości poszczególnych wskaźników przeliczeniowych 

zostały zestawione w poniższej tabeli. Wskaźnik emisji CO2 dla energii elektrycznej 

przyjęto na poziomie 0,8315 MgCO2/MWh2. 

 

                                                           
2 KOBIZE 22.12.2014 
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Tabela 8 Wskaźniki emisji CO2 

Emisja IPCC [MgCO2/MWh] 

Benzyna silnikowa 0,249 

Olej napędowy 0,267 

Olej opałowy 0,279 

Antracyt 0,354 

Pozostały węgiel bitumiczny 0,341 

Węgiel podbitumiczny 0,346 

Węgiel brunatny 0,364 

Gaz ziemny 0,202 

Odpady komunalne (oprócz biomasy) 0,33 

Drewno 0,1 

Olej roślinny 0 

Biodiesel 0 

Bioetanol 0 

Energia słoneczna 0 

Energia geotermalna 0 
Źródło: IPCC 

2.2.5 Ogrzewanie budynków – infrastruktura, zużycie energii, emisja CO2 

Ogrzewanie budynków na terenie Gminy Gierałtowice realizowane jest na dwa sposoby, 

a mianowicie poprzez: 

Przeprowadzając inwentaryzację w terenie zidentyfikowano łącznie 3153 obiekty, z czego 

3044 budynki to obiekty z sektora mieszkaniowego. 

Na podstawie ww. inwentaryzacji ustalono, iż ogrzewanie budynków z sektora 

mieszkaniowego prowadzone jest przez: 

 kotły węglowe – ok.95,2 % zinwentaryzowanych obiektów,  

 kotły gazowe – ok.4,6 % zinwentaryzowanych obiektów, 

 pozostałe źródła ciepła (biomasa, energia elektryczna) – 0,2 % zinwentaryzowanych 

obiektów. 
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Wykres 1 Udział źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Gierałtowice 

Źródło: Opracowanie własne 

Rodzaje indywidualnych źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej, budynkach 

usługowych, przemysłowych oraz budynkach mieszkalnych na terenie Gminy przedstawione 

zostały w tabeli poniżej. 

Tabela 9 Udział indywidualnych źródeł ciepła [%] z uwzględnieniem przeznaczenia budynków 

Źródło Budynki 
mieszkalne  

Budynki 
komunalne 

Budynki 
usługowe 

Przemysł 

Kotły węglowe 97,84 0,51% 1,62% 0,03% 

Kotły gazowe 84,76% 5,49% 9,76% 0,0% 

Źródło: Opracowanie własne  

Wykres 2 Udział źródeł ciepła opalanych węglem w poszczególnych zinwentaryzowanych sektorach  

Źródło: Opracowanie własne   

2899 

139 6 

kotły węglowe

kotły gazowe

inne

97,84% 

1,62% 

0,51% 

0,03% 

węgiel 

Mieszkaniowe

Usługi

Komunalne

Przemysł
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Wykres 3 Udział źródeł ciepła opalanych gazem w poszczególnych zinwentaryzowanych sektorach 

 

Źródło: opracowanie własne  

Zgodnie z procedurą obliczeniową zawartą w punkcie 2.2.4. obliczono sumaryczne zużycie 

energii na cele grzewcze w sektorze mieszkaniowym (biorąc pod uwagę źródła ciepła 

opalane węglem i gazem, gdyż zgodnie ze strukturą ilościową wskazaną na wykresie nr 1 

surowce te stanowią główne paliwa grzewcze stosowane w indywidualnych źródłach ciepła 

sektora mieszkaniowego) w roku 2013 wyniosło 55 092 MWh. 

Emisja CO2 odpowiadająca wskazanemu wyżej zużyciu energii finalnej wynosi 18 650 

MgCO2. 

2.2.6 Energia elektryczna – infrastruktura, zużycie energii, emisja CO2 

Dystrybucją energii elektrycznej na terenie Gminy Gierałtowice zajmuje się TAURON 

Dystrybucja S.A. oddział w Gliwicach. W układzie normalnym zasilanie odbiorców 

zlokalizowanych na terenie Gminy Gierałtowice odbywa się na średnim napięciu 20 kV 

liniami napowietrznymi i kablowymi oraz sieciami niskiego napięcia, zasilanymi ze stacji 

elektroenergetycznych WN/SN: 

 110/20/6 kV Trynek (TRY) zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice, 

 110/20 kV Orzesze (ORE) zlokalizowanej na terenie gminy Orzesze, 

 110/20/6 kV Foch (SFO) zlokalizowanej na terenie gminy Knurów. 

Na terenie Gminy Gierałtowice zlokalizowana jest stacja WN/SN 110 kV Chudów (CHD), 

niebędąca własnością i w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. 

84,76% 

9,76% 

5,49% 0,00% gaz 
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Przez teren Gminy Gierałtowice przechodzą również napowietrzne linie 

elektroenergetyczne 110 kV, będące własnością i w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. 

Oddział w Gliwicach, następujących relacji: 

 Aniołki – Kopalnia Szczygłowice, 

 Budryk – Odsalanie z odczepem do SE Chudów (CHD), 

 Halemba – Aniołki, 

 Halemba – Chudów, 

 Halemba – Sośnica 1 z odczepem do Kopalni Makoszowy, 

 Halemba – Sośnica 2. 

Stan techniczny sieci elektroenergetycznych WN będących własnością TAURON Dystrybucja 

S.A. Oddział w Gliwicach ocenia się jako dobry. 

Na terenie Giny Gierałtowice zlokalizowane są także istniejące oraz będące własnością 

i w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach: 

 linie napowietrzne i kablowe średniego napięcia (SN) 20 kV, 

 linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia (nN), 

 stacje transformatorowe SN/nN. 

Stan techniczny linii SN, nN oraz stacji transformatorowych SN/nN zlokalizowanych na 

terenie Gminy Gierałtowie będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział 

w Gliwicach ocenia się jako zadowalający. 

W poniższej tabeli zestawiono długości linii napowietrznych i kablowych WN, SN i nN 

będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach zlokalizowanych na 

terenie Gminy Gierałtowice. 

Tabela 10 Długości linii energetycznych na terenie Gminy Gierałtowice będących własnością TAURON 
Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach 

Lp. Wyszczególnienie km 

1 Linie napowietrzne niskiego napięcie (nN do 1 kV) 132,00 

2 Linie kablowe niskiego napięcia (nN do kV) 28,16 

3 Linie napowietrzne niskiego napięcia oświetlenia ulicznego 26,09 

4 Linie kablowe niskiego napięcia oświetlenia ulicznego  2,40 

5 Linie napowietrzne średniego napięcia (SN) 43,81 

6 Linie kablowe średniego napięcia (SN) 2,49 

7 Linie napowietrzne wysokiego napięcia (WN) 21,70 

8 Linie kablowe wysokiego napięcia (WN) 0,00 

Razem  256,65 

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. 

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na terenie Gminy Gierałtowice 

w latach 2014-2016 zgodnie z Planem rozwoju TAURON Dystrybucja S.A Oddział 

w Gliwicach przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne. 
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Tabela 11 Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na terenie Gminy przez TAURON 
Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach 

Charakterystyka przedsięwzięcia 
(nazwa, zakres, typy urządzeń (linii, stacji) itp.) 

2014 2015 2016 

Modernizacja linii 110 kV Przyszowice – Sośnica. r3   

Przyszowice ul. Brzozowa Przebudowa linii 
napowietrznej 20 kV. 

p4 r  

Przyszowice ul. Obrońców Granicy – Przebudowa 
stacji nr G819. 

p r  

Gierałtowice ul. Piontka, Stachury – Wymiana linii 
napowietrznej nN. 

p r  

Gierałtowice ul. Zgrzebnioka ul. Polna – Wymiana 
linii nN. 

p r  

Gierałtowice ul. Kopernika – Wymiana linii nN. p r  

Przyszowice ul. Brzeg i Brzozowa – zabudowa RSA.  r  

Gierałtowice ul. Ks. Roboty 55 – 123 – Przebudowa 
linii napowietrznej nN. 

r   

Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji 
transformatorowej M1168 Paniówki ul. Powstańców 
Śląskich obwód nr 5. 

 p r 

Przebudowa linii napowietrznych SN w miejscowości 
Chudów gmina Gierałtowice – Linia Chudów na 
odcinku od słupa nr 5220 do słupa 5165 wraz z 
bocznymi odczepami do stacji transformatorowych.  

r r r 

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach 

Z informacji otrzymanych od Spółki zużycie energii elektrycznej na terenie Gminy 

Gierałtowice od roku 2009 do roku 2013 kształtowało się następująco: 

Tabela 12 Zużycie energii na terenie Gminy Gierałtowice w latach 2009-2013 

Rok Rodzaj odbiorcy 

Klienci kompleksowi Klienci dystrybucyjni 

liczba 
odbiorców 

zużycie 
[MWh] 

liczba 
odbiorców 

zużycie 
[MWh] 

2009 

Taryfa A - odbiorcy na wysokim napięciu b.d b.d b.d b.d 

Taryfa B - odbiorcy na średnim napięciu  b.d b.d b.d b.d 

Taryfa C + R - odbiorcy na niskim napięciu 427 5801,96 

6 32,1 
w tym: gospodarstwa rolne 1 14,23 

Taryfa G - odbiorcy na niskim napięciu 4353 12546,83 

w tym gosp. domowe i rolne 4278 12268,41 

RAZEM 4780 18348,79 6 32,1 

  

2010 

Taryfa A - odbiorcy na wysokim napięciu b.d b.d b.d b.d 

Taryfa B - odbiorcy na średnim napięciu  b.d b.d b.d b.d 

Taryfa C + R - odbiorcy na niskim napięciu 409 6591,62  

 

17 

 

 

336,63 

w tym: gospodarstwa rolne 1 9,98 

Taryfa G - odbiorcy na niskim napięciu 4444 12823,23 

w tym gosp. domowe i rolne 4386 12704,81 

                                                           
3 realizacja  
4 projekt 
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Rok Rodzaj odbiorcy 

Klienci kompleksowi Klienci dystrybucyjni 

liczba 
odbiorców 

zużycie 
[MWh] 

liczba 
odbiorców 

zużycie 
[MWh] 

RAZEM 4853 19414,84 17 336,63 

  

2011 

Taryfa A - odbiorcy na wysokim napięciu b.d b.d b.d b.d 

Taryfa B - odbiorcy na średnim napięciu  b.d. b.d b.d b.d 

Taryfa C + R - odbiorcy na niskim napięciu 407 6643,73 

17 342,94 
w tym: gospodarstwa rolne 1 13,22 

Taryfa G - odbiorcy na niskim napięciu 4508 13197,40 

w tym gosp. domowe i rolne 4457 13165,36 

RAZEM 4915 19841,13 17 342,94 

 

2012 

Taryfa A - odbiorcy na wysokim napięciu b.d b.d b.d b.d 

Taryfa B - odbiorcy na średnim napięciu  1 0,30 b.d b.d 

Taryfa C + R - odbiorcy na niskim napięciu 386 6442,69 

 
134 

 
1687,41 

w tym: gospodarstwa rolne 1 12,71 

Taryfa G - odbiorcy na niskim napięciu 4536 14160,16 

w tym gosp. domowe i rolne 4478 12979,94 

RAZEM 4923 20603,15 134 1687,41 

 

2013 

Taryfa A - odbiorcy na wysokim napięciu b.d b.d b.d b.d 

Taryfa B - odbiorcy na średnim napięciu  b.d. b.d b.d b.d 

Taryfa C + R - odbiorcy na niskim napięciu 309 5589,90 

134 1687,41 
w tym: gospodarstwa rolne 1 12,01 

Taryfa G - odbiorcy na niskim napięciu 4591 13777,62 

w tym gosp. domowe i rolne 4527 13242,23 

RAZEM 4900 19367,52 134 1687,41 

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach 

Jak widać z powyższego zestawienia zużycie energii elektrycznej na przełomie lat 2009-

2012 systematycznie wzrastało jedynie w roku 2013 zaobserwowano nieznaczny spadek 

w zużyciu energii elektrycznej na terenie Gminy.  

W celu oszacowania ilości energii elektrycznej w podziale na sektory objęte BEI zgodnie 

z zapisami poradnika SEAP autorzy opracowania wystąpili do Urzędu Gminy Gierałtowice 

z prośbą o przekazanie informacji na temat zużycia energii w obiektach komunalnych oraz 

zużycia energii na cele oświetlenia publicznego w roku 2013, w celu oszacowania zużycia 

energii elektrycznej w sektorze przemysłowym zwrócono się do Jastrzębskiej Spółki 

Węglowej S.A. z prośbą o przesłanie informacji dotyczącej infrastruktury Spółki 

znajdującej się na terenie gminy (dane otrzymane od przedsiębiorstwa dystrybucyjnego 

wskazane w tabeli powyżej wskazują na całościowe zużycie energii elektrycznej na terenie 

gminy bez podziału na sektory). 
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Dodatkowo należy wskazać, iż na terenie Gminy Gierałtowice infrastrukturę sieciową 

posiada również Spółka Energostrefa Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu. 

Spółka posiada dwie stacje transformatorowe SN/nN o mocy 630 kVA każda, zasilane linią 

20 kV z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. Z wymienionych stacji zasilanych 

jest 5 odbiorców przyłączonych na niskim napięciu. W latach kolejnych planuje się 

wybudowanie trzeciej stacji SN/nN. Opisana sieć elektroenergetyczna została wybudowana 

w latach 2010 – 2011. 

Na terenie Gminy Gierałtowice zgodnie z informacją uzyskaną od Spółki TAURON 

Dystrybucja S.A.(potwierdzona z rozmowie z pracownikami UG) znajduje się jedna osoba 

fizyczna posiadająca odnawialne źródło energii o mocy 10 kW. 

Sieć oświetleniowa 

Od kwietnia 2011 roku TAURON Serwis S.A. prowadzi eksploatacje całości oświetlenia na 

terenie Gminy. Ilość punktów na terenie Gminy Gierałtowice wynosi 1350 szt. Urządzenia 

oświetleniowe stanowią zarówno własność TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach 

jak i Gminy – brak porozumienia porządkującego jednoznacznie kwestie własności. 

Istniejące oświetlenie to oprawy sodowe w zakresie mocy 70W – 250 W (głównie 150W), 

zabudowanych jest też kilka opraw typu LED. Przewagę (ok. 85%) stanowi oświetlenie 

skojarzone z siecią nN, a całość zasilana jest z 53 szaf oświetleniowych. Oszacowana na 

podstawie procedury obliczeniowej zawartej w punkcie 2.2.4. emisja dwutlenku węgla 

w roku 2013 wynikająca ze zużycia energii elektrycznej na cele oświetleniowe wyniosła 

1189 MgCO2/rok. 

Podsumowanie  

Oszacowana na podstawie procedury obliczeniowej zawartej w punkcie 2.2.4. emisja 

dwutlenku węgla w roku 2013 wynikająca ze zużycia 32355 MWh energii elektrycznej na 

terenie Gminy wyniosła 26 903 MgCO2/rok.  

Zużycie energii w poszczególnych sektorach objętych BEI przedstawia poniższe zestawienie  

Tabela 13 Zużycie energii elektrycznej w roku 2013 w podziale na sektory ujęte w BEI 

Lp. sektory mwh/rok 

mieszkaniowy 13242 

komunalny 1918 

usługi 4706 

przemysł 11300 

oświetlenie publiczne 1189 

Razem 32355 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Gierałtowice i Spółki TAURON Dystrybucja 
S.A. oraz JSW S.A 
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2.2.7 Paliwa gazowe – infrastruktura, zużycie, emisja CO2 

Infrastruktura sieciowa gazowa na terenie Gminy stanowi własność Polskiej Spółki 

Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu.  

Zgodnie z informacją przesłaną przez ww. podmiot przez teren Gminy Gierałtowice 

przebiega sieć gazowa podwyższonego średniego ciśnienia: 

 DN 400 CN 1,6 MPa relacji Zabrze – Knurów z odgałęzieniami o łącznej długości 

7390 mb z czego: 

- DN 400 gazociąg główny – 7304 mb/5143 mb z 1951 roku; 2161 mb z lat 2004 

– 2011 - po modernizacji, 

- DN 200 przyłączenie do SRP Gulfiber Isover Polska – 25 mb/2004 rok 

budowy, 

- DN 200 odgałęzienie do SRP Gierałtowice Węzeł Drogowy Sośnica ul. 

Graniczna – 10 mb /2009 rok budowy 

-  DN 100 odgałęzienie do SRP Gliwice ul. Pszczyńska – 51 mb/1993 rok 

budowy. 

 DN 400 CN 1,6 MPa relacji Knurów – Przegędza – 73 mb/1993 rok, 

 Sieć średniego ciśnienia stalowa od DN 20 do DN 500 – 12700 mb, 

 Sieć średniego ciśnienia PE od DN 20 do DN 225 – 38870 mb. 

Stan sieci gazowej jest dobry, istnieją rezerwy paliwa gazowego w sieciach podwyższonego 

średniego ciśnienia i mogą służyć jako źródło zasilania nowych odbiorców. 

W ostatnich 3 latach nieprowadzone były remonty i modernizacje sieci gazowej na terenie 

Gminy. 

Zgodnie z informacją uzyskaną od Spółki wszelkie inwestycje związana z rozbudową sieci 

gazowej na w/w terenie będą realizowane w miarę występowania przyszłych potencjalnych 

odbiorców o warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej i spełniające warunki 

opłacalności ekonomicznej. W przypadku planowania szczegółowych zadań inwestycyjnych 

na terenie Gminy, należy w stosunku do w/w gazociągów uwzględnić przepisy wynikające 

z Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640 oraz dokonać ustaleń lokalizacji w Dziale 

Zarządzania Majątkiem Sieciowym Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział 

w Zabrzu. 

Zgodnie z otrzymaną korespondencją (pismo znak OS-DL.402.10.2015/6/JS z dnia 

16.01.2015 rok) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział 

w Świerklanach na terenie Gminy nie eksploatuje sieci gazowej wysokoprężnej. 
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Usługi w zakresie sprzedaży paliwa gazowego na terenie Gminy Gierałtowice świadczy 

PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu. 

Zużycie paliwa gazowego na terenie Gminy Gierałtowice zgodnie z informacją uzyskaną od 

PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w roku 2013 wyniosło 495 tys.m3. 

Tabela 14 Zużycie gazu na terenie Gminy Gierałtowice roku 2013 – z podziałem na odbiorców 

Rok Sprzedaż paliwa gazowego tys m3 

Ogółem Gosp. Domowe Przemysł Handel Usługi Pozostali Odbiorcy 
hurtowi Ogółem Ogrzew. 

2009 346,80 93,80 86,00 7,20 4,20 241,30 0,30 0,00 

2010 509,70 129,00 118,00 6,90 0,80 371,20 1,80 0,00 

2011 522,60 164,20 120,10 4,40 9,20 344,80 0,00 0,00 

2012 600,20 197,30 189,70 5,30 90,30 305,00 2,30 0,00 

2013 495,00 255,30 234,00 6,30 110,30 123,10 0,00 0,00 

Źródło: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. 

Wykorzystując procedurę obliczeniową zawartą w punkcie 2.2.4 niniejszego opracowania 

ilość dwutlenku węgla powstałego podczas spalania gazu w kotłach i innych urządzeniach 

wykorzystujących paliwa gazowe na terenie Gminy Gierałtowice w roku 2013 można 

oszacować na poziomie 1120 MgCO2 natomiast zużycie energii finalnej odpowiadające 

wskazanej emisji CO2 to 5544 MWh. 

2.2.8 Transport – infrastruktura, emisja CO2 

Analizę emisji z sektora transportowego dokonano podejściem całościowym biorąc pod 

uwagę nie fragmentaryczne dane z badań ankietowych (brak zwrotnych informacji od 

przedsiębiorców, niereprezentatywna zwrotność ankiet od mieszkańców), ale całościowe 

natężenie ruchu, w podziale na kategorie pojazdów, typy dróg i rodzaje zużywanego 

paliwa. 

Gmina Gierałtowice oraz jednostki jej podległe zarządzają następującymi pojazdami: 

 UG Gierałtowice pojazd marki Renault Trafic– zużycie paliwa w 2014 roku – 1677 l 

ON, 

 OSP Przyszowice pojazd marki Daimler – zużycie paliwa w roku 2014 wyniosło 46 l 

ON, 

 OSP Chudów pojazd marki MAN: zużycie paliwa w roku 2013-444 l, 2014 - 320 ON,  

 OSP Gierałtowice pojazd marki STAR zużycie paliwa 2013 – 314 l, 2014 – 40 l, ON, 

pojazd marki POLONEZ zużycie paliwa w roku 2013 – 69 l, 2014 – 30 l(E 95),  

 OSP Paniówki pojazd marki STAR zużycie paliwa w roku 2013 – 355L, 2014 – 135 l 

ON, pojazd marki STAR 2013 – 500 l, 2014-48 l, ON. 
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Zużycie energii finalnej w sektorze transportowym w roku 2013 wyniosło 2361 MWh. 

Wyznaczona zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 2.2.4. emisja CO2 wyniosła 

w przypadku transportu w roku 2013 wyniosła 612 MgCO2. Emisja ta uwzględnia wszystkie 

lokalne drogi gminne i poruszający się po nich tabor (gminny, prywatny, innych 

podmiotów) na obszarze Gminy Gierałtowice. Do obliczenia emisji CO2 przyjęto wskaźniki 

kg CO2/litr danego paliwa zgodne z wytycznymi Poradnika SEAP5. 

Podstawowe założenia dotyczyły struktury ruchu wg. tabeli poniżej. 

Tabela 15 Założenia do inwentaryzacji emisji w sektorze transportu drogowego 

    drogi lokalne  

2013 długość dróg km 23,65 

2013 SDR 350 

 SO6 97% 

 SD7 2% 

 SC8 0% 

 SCP9 0,5% 

 A10 0,5% 

 2013 l/100km udział Diesli 

 SO 8,00 50% 

 SD 10,00 95% 

 SC 25,00 100% 

 SCP 35,00 100% 

 A 55,00 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 16 Wyniki BEI w sektorze transportu drogowego. 

2013 SUMA [MgCO2] 612,1 MgCO2 

Źródło: Opracowanie własne 

2.2.9 Ukończone działania modernizacyjne istniejącej infrastruktury, które wpłynęły 

na spadek zużycia energii i paliw oraz emisję CO2 

W zakresie ogrzewania budynków 

Od kilkunastu lat w miarę możliwości finansowych Gminy prowadzone są sukcesywnie prace 

modernizacyjne budynków administrowanych przez Gminę Gierałtowice. 

Obiekty będące w zarządzie Gminy wyposażone są w kotłownie wykorzystujące ekologiczne 

źródła ogrzewania, tj.:  

                                                           
5 Sustainable Energy Action Plan (SEAP) 
6 Samochody osobowe 
7 Samochody dostawcze 
8 Samochody ciężarowe bez przyczepy 
9 Samochody ciężarowe z przyczepą 
10 Autobusy 
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 Urząd Gminy z siedzibą w Gierałtowicach, ul. Ks. Roboty 48 - instalacja gazowa, 

kocioł Buderus 2x73kW,  

 Pałac w Przyszowicach, ul. Parkowa 11 - instalacja olejowa Buderus 200kW,  

 OSP Chudów z siedzibą w Chudowie, ul. Szkolna 54 - instalacja elektryczna,  

 Budynek wielofunkcyjny w Chudowie, ul. Szkolna 54 - instalacja elektryczna 

18+12kW,  

 Hala sportowa w Chudowie, ul. Zabrska 18 - instalacja elektryczna,  

 Budynek wielofunkcyjny w Gierałtowicach, ul. Powstańców Śląskich 1: instalacja 

gazowa De Dietrich 61kW, oraz nowoczesne kotłownie węglowe, 

 Hala sportowa w Gierałtowicach, ul. Stachury 1 - kotłownia węglowa, 40kW,  

 Budynek wielofunkcyjny w Paniówkach przy ul. Dworskiej 31 - instalacja węglowa, 

2x75kW,  

 OSP Przyszowice z siedzibą w Przyszowicach, ul. Szkolna 6 - instalacja węglowa 

2x75 kW,  

 Budynek biurowy w Przyszowicach, ul. Miarki 1 - instalacja węglowa 75kW,  

 Były budynek ośrodka zdrowia w Gierałtowicach, ul. Mickiewicza 43 - instalacja 

18kW. 

Większość budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy wyposażona jest 

w kotły węglowe bez automatycznego dozowania paliwa, gdzie oprócz podstawowego 

paliwa spalane są odpady różnego pochodzenia oraz niskiej jakości paliwo.  

Podjęte przez Radę Gminy Gierałtowice działania mające na celu poprawę jakości 

powietrza spowodowały, iż coraz więcej osób korzysta z dofinansowania na podstawie 

Uchwały Nr VIII/62/11 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 19 Maja 2011 r. w sprawie: 

Określenia zasad udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie 

inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła 

w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Gierałtowice.  

Do 2009 roku obowiązywała Uchwała o dofinansowaniu z Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej instalacji ekologicznego ogrzewania budynków w Gminie 

Gierałtowice. W roku 2010 w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej na skutek zmian ustawowych Uchwała ta utraciła moc. Rada Gminy 

Gierałtowice podjęła nową uchwałę o dofinansowaniu wymiany starego kotła grzewczego 

na nowe ekologiczne źródło ciepła, takie jak:  

 ogrzewanie gazem, 

 ogrzewane olejem opałowym, 

 ogrzewanie energią elektryczną,  
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 ogrzewanie piecami na paliwo stałe z automatycznym dozowaniem paliwa, 

posiadającymi dokument (certyfikat energetyczno – emisyjny) wydany przez 

laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji,  

 ogrzewanie drewnem i biomasą,  

 ogrzewanie z zastosowaniem innego odnawialnego źródła energii.  

Ogólna kwota dotacji, zgodnie z obowiązującą uchwałą, wynosi: 

 dla kotłów opalanych olejem opałowym, gazem, energią elektryczną, drewnem, 

biomasą oraz innymi odnawialnymi źródłami energii – 2 500, 00 zł,  

 dla kotłów opalanym paliwem stałym z automatycznym dozowaniem paliwa 

posiadającymi odpowiedni atest energetyczno – emisyjny – 2 000,00 zł. 

W poniższej tabeli zestawiono liczbę udzielonych dofinansowań na przełomie lat 2002 – 

2013. 

Tabela 17 Podsumowanie udzielonych dofinansowań do wymiany źródeł ciepła na mniej emisyjne 
w latach 2002-2013 na terenie Gminy 

Rok Kotły 
węglowe 

11 

Kotły 
węglowe z 

podajnikiem 

Kotły 
olejowe 

Kotły 
gazowe 

Kocioł 
elektryczny 

Kocioł 
opalany 

drewnem 

Zestaw  
solarny 

Razem 

2002 37 - 6 - - -  43 

2003 122 4 - - - -  126 

2004 124 10 8 4 - -  146 

2005
12 

98 18 - 1 1 1 
1 

120 

2006 62 18 - 6 - -  86 

2007 47 15 - 3 - -  65 

2008 41 9 -  1 -  51 

2009 8 17 - 7 - -  32 

2010 - - - - - -  - 

2011 - 14  3    17 

2012 - 13  2    15 

2013 - 12  4    16 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Gierałtowice 

Minicentra energetyczne  

Zgodnie z założeniami minicentra energetyczne stanowić będą źródła produkcji energii 

elektrycznej oraz ciepła. Są to agregaty gazowe oraz wiatrowe. Agregaty gazowe 

wykorzystywać będą gaz ziemny, biogaz pochodzenia rolniczego oraz metan jako gaz 

kopalniany. Moce agregatów będą w zakresie od 50 kW i 70 kW poprzez 250 kW do 1,5 MW. 

Cztery minicentra zasilać będą głównie obiekty komunalne (urzędy, szkoły, hale sportowe, 

ośrodki zdrowia, krytą pływalnię i inne) w energię elektryczną oraz ciepło. W sytuacjach 

awaryjnych minicentra energetyczne mogą pracować jako tzw. „wyspy energetyczne" tj. 

                                                           
11 Do roku 2011 istniała możliwość uzyskania dofinansowania na kotły węglowe posiadające certyfikat Instytutu Chemicznej 
Przeróbki Węgla w Zabrzu od 2011 dofinansowane są jedynie kotły węglowe retortowe 
12 W 2005 roku Gmina udzieliła również dofinansowanie do zestawu solarnego  
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wydzielone z krajowego systemu elektroenergetycznego autonomiczne obszary z ważnymi 

obiektami użyteczności publicznej. 

Projekt zrealizowany – minicentrum energetyczne w Paniówkach 

W skład mini centrum energetycznego w Paniówkach wchodzą następujące obiekty:  

 Kryta pływalnia - 150kW (PS), 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny - 40kW (PS), 

 Stara szkoła z ośrodkiem zdrowia - 20kW (PS). 

oraz następujące źródła zasilania:  

 Agregat kogeneracyjny 55kW (biogaz), 

 Agregat wiatrowy o mocy docelowej 70 kW (docelowo). 

W normalnym stanie pracy agregaty kogeneracyjny oraz wiatrowy zasilają podstawowo cały 

kompleks, zaś w sytuacjach awaryjnych w czasie wydzielonej wyspy agregat gazowy 

i  wiatrowy zasilać będą ważniejsze odbiory w pływalni, szkole i ośrodku zdrowia. 

Aktualnie zainstalowany jest tylko agregat kogeneracyjny o mocy 55/88kW. Zasilanie 

pływalni „Wodnik” w energię cieplną odbywa się z istniejącej kotłowni na gaz ziemny 

zlokalizowanej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach. Ciepło dostarczane jest 

przez podziemną sieć ciepłowniczą do węzła cieplnego zlokalizowanego w piwnicach 

budynku pływalni i do urządzeń technologicznych gminnej krytej pływalni „Wodnik”. 

Natomiast energia elektryczna jest pobierana z sieci elektroenergetycznej TAURON S.A.  

Do rezultatów i produktów wdrożonego projektu rozproszonego układu kogeneracyjnego 

dla zasilania „Minicentrum w Paniówkach” należą:  

 Zmniejszenie emisji do atmosfery NO2< 0, 516 t/rok, 

 Moc zainstalowana energii elektrycznej – 0, 055 MW ( 55 kW), 

 Moc zainstalowana energii cieplnej – 0, 088 MW (88 kW). 

W zakresie sieci energetycznej  

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach pozyskał środki Unii Europejskiej poprzez 

uczestnictwo w projekcie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX – 

Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 

9.2 – Efektywna dystrybucja energii.  

Tytuł projektu „Wymiana 914 transformatorów SN/nN w woj. śląskim celem ograniczenia 

strat sieciowych”. 

W ramach ww. projektu na terenie Gminy Gierałtowice (lata 2011-2014) wymieniono 2 

sztuki transformatorów planuje się wymianę kolejnej 1 szt. transformatorów.  
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W zakresie zużycia gazu 

W zatwierdzonym planie rozwoju Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu 

nie posiada szczegółowego planu inwestycji na terenie Gminy Gierałtowice. Inwestycje 

obniżające zużycie gazu takie jak modernizacja i zakup nowych źródeł ciepła opalanych 

gazem pozostają po stronie konsumentów. 

W zakresie transportu  

Dotychczas Gmina nie prowadziła działań ukierunkowanych na obniżenie emisji z sektora 

transportowego, gdyż zarządza jedynie lokalnymi drogami dojazdowymi i nie posiada 

transportu miejskiego.  

Potencjalne obniżenie emisji z transportu może nastąpić na drogach głównych, które 

jednak są drogami wojewódzkimi/powiatowymi i prowadzone na nich inwestycje nie leżą 

w gestii Gminy. 

2.3 Identyfikacja obszarów problemowych 

Na podstawie informacji uzyskanych z Urzędu Gminy Gierałtowice oraz wizji w terenie 

można stwierdzić, że głównym obszarem problemowym jest obszar indywidualnych źródeł 

ciepła w sektorze mieszkaniowym. 

Sektor indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Gierałtowice w głównej mierze 

bazuje na węglu. Jak pokazuje wykres 1 z pośród 3044 obiektów mieszkaniowych 

zinwentaryzowanych na terenie Gminy, aż 2899 stosuje źródło ciepła oparte na węglu.  

Sugeruje to podjęcie dalszych działań zmierzających do zwiększenia udziału urządzeń 

ekologicznych o wyższej sprawności poprzez różne programy dofinansowań. Gmina 

Gierałtowice kontynuuje rozpoczęte od 2002 roku dofinansowywanie do wymiany 

indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. 

Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego obecnie w Polsce około 34% 

budynków to obiekty po termomodernizacji. Pod tym względem Gmina Gierałtowice 

przewyższa średnią krajową. W Gminie, bowiem ocieplonych jest około 37 % budynków. 

Mimo wyższego niż krajowy udział budynków ocieplonych w Gminie Gierałtowice, prace 

nad ograniczeniem zużycia energii poprzez termomodernizację powinny być dalej 

prowadzone. Blisko 63 % budynków dla których można przeprowadzić termomodernizację 

daje możliwość dalszego ograniczania zużycia energii na cele grzewcze oraz poprawy 

jakości powietrza w Gminie. 
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Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż analizując emisję powstałą w wyniku 

wykorzystania paliwa na terenie Gminy w 2013 roku zauważamy znaczną emisję związana 

z wykorzystaniem energii elektrycznej na terenie Gminy, co obrazuje poniższe 

zestawienie. 

Tabela 18 CO2 w roku 2013 w podziale na wykorzystywane na terenie gminy paliwa 

Paliwo Emisja CO2 Mg/2013 rok 

Energia elektryczna  26 903 

Gaz  1120 

Olej napędowy 360 

Benzyna 252 

Węgiel kamienny 19890 

Źródło: Opracowanie własne  

Tak wysoka wartość emisji CO2 wynikająca z finalnego zużycia energii elektrycznej na 

terenie Gminy jest efektem znacznego zużycia energii przez sektor przemysłu. 

Jednakże emisja ww. nie jest zależna od działań prowadzonych przez Gminę (Gmina nie 

ma wpływu na działania prowadzone przez Spółkę w tym zakresie). 

Drugą, co do wielkości jest emisja CO2 związana ze zużycia do celów grzewczych paliwa 

kopalnego tj. węgla kamiennego.  

2.4 Aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzie, 

zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe 

na monitoring i ocenę) 

2.4.1 Struktury organizacyjne, zasoby ludzkie 

Gmina Gierałtowice jest jednostką samorządu terytorialnego. Działa ona w oparciu 

o Ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku 

poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz Statut Gminy Gierałtowice nadany Uchwałą Rady 

Gminy Gierałtowice nr XXXV/210/05. Gmina posiada zagwarantowaną konstytucyjnie 

osobowość prawną. Przysługuje jej prawo własności oraz inne prawa majątkowe, wykonuje 

określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.  

Funkcję organów Gminy sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy. 

Jednostką bezpośrednio odpowiedzialną za realizację celów wskazanych w PGN zarówno 

odnoszących się do działań inwestycyjnych i tych nieinwestycyjnych oraz monitowanie 

określonych w nim wskaźników jest Urząd Gminy w Gierałtowicach, a zwłaszcza: 
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Referat Ochrony Środowiska, do którego zadań należy m.in.: 

- Opracowanie i wdrażanie do realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy 

Gierałtowice. 

- Prowadzenie monitoringu i udzielanie informacji o środowisku. 

- Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia. 

- Ochrona zasobów środowiska w tym naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska 

za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; wprowadzanie ścieków do wód 

lub do ziemi; pobór wód; składowanie odpadów; wydawanie pozwoleń związanych z 

wprowadzeniem różnych substancji do środowiska. 

- Ustanowienie ograniczeń czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych, 

środków transportu stwarzających zagrożenie dla ludzi i środowiska. 

- Opiniowanie projektów budowlanych z zakresu ustawy o ochronie środowiska w 

tym: gospodarka wodno – ściekowa; gospodarka odpadami. 

- Prowadzenie profilaktyki związanej z ochroną powietrza w tym: poprawa niskiej 

emisji, realizacja uchwały Rady Gminy o dofinansowaniu zmiany ogrzewania. 

- Wydawanie decyzji dla podmiotów gospodarczych zezwalających na świadczenie 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

- Współpraca z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie usuwania odpadów o 

zgodności ich działań z ustawą. 

- Nadzór merytoryczny gospodarki odpadami w obiektach komunalnych 

administrowanych przez Urząd Gminy. 

- Organizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych. 

- Opiniowanie wniosków o zatwierdzenie programów gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi na terenie gminy. 

- Wykonywanie uprawnień wynikających z przepisów prawa wodnego w zakresie 

zwykłego korzystania z wody. 

- Udział w posiedzeniach rozprawy „wodno – prawnej” w Starostwie Powiatowym dla 

przedsięwzięć realizowanych na trenie gminy. 

- Opiniowanie wniosków na odprowadzenie ścieków do istniejącej kanalizacji 

deszczowej lub gruntu w przypadku: odwodnienia posesji z tytułu szkód górniczych; 

prowadzonych inwestycji; prowadzonej modernizacji dróg lub obiektów. 

- Współpraca z Konserwatorem Przyrody w zakresie ochrony pomników przyrody. 

- Współpraca z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego przy: organizacji akcji 

ratowniczych podczas wystąpienia powodzi, klęsk żywiołowych lub katastrof; 
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prowadzeniu spraw związanych z likwidacją skutków powodzi, rozliczeniu 

otrzymanych dotacji; wykonaniu prac zabezpieczających. 

- Organizowanie działań oraz współpraca z Przedsiębiorstwem Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Przyszowicach w zakresie rozwiązania 

przedsięwzięcia oczyszczania ścieków komunalnych. 

- Prowadzenie wspólnie z przedsiębiorstwem świadczącym usługi w zakresie dostaw 

wody, prawidłowej ekonomiki, wykorzystania zasobów wodnych. 

- Wnioskowanie o utworzenie na terenie gminy stref ochronnych. 

- Występowanie do organów rządowych w sprawach naruszenia przepisów ochrony 

środowiska. 

- Wydawanie decyzji i egzekwowanie uprawnień związanych z: wycinką drzew; 

uciążliwością z powodu hałasu i wibracjami; gospodarką wodno – ściekową. 

- Ustalenie stref ochronnych źródeł wody pitnej. 

- Prowadzenie proekologicznej działalności wśród mieszkańców gminy mającej na 

celu podnoszenie świadomości ekologicznej. 

Referat ochrony Środowiska w obrębie realizacji zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

ściśle współpracować będzie z innymi referatami UG Gierałtowice w szczególności: 

Referatem Planowania i Finansów do którego zadań należy między innymi: 

- prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu Gminy, 

- kompletowanie i dekretacja dowodów księgowych, 

- rejestracja dowodów księgowych i innych danych w systemach informatycznych, 

- sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych Gminy oraz wymaganych 

przepisami bilansów, 

- prowadzenie księgowości i sporządzanie sprawozdań finansowych dla funduszy 

celowych, w tym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

- obrót bezgotówkowy (sporządzanie przelewów) przy wykonywaniu planów 

finansowych funduszy celowych, 

- realizowanie obsługi księgowej i finansowej programów finansowanych lub 

dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub ze środków innych państw, 

- czuwanie nad prawidłowym wykorzystaniem środków na zadania realizowane 

w ramach budżetu Gminy. 

Referatem Gospodarki Komunalnej do którego zadań należy między innymi: 

 W zakresie gospodarki komunalnej:  

- pozyskiwanie gruntów dla Gminy pod realizację inwestycji, 
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- przygotowanie projektów Uchwał Rady Gminy, 

- przygotowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej, 

- prowadzenie negocjacji, wyceny gruntów, 

- przygotowanie dokumentacji do aktu notarialnego, 

- współpraca z instytucjami i organami administracji rządowej w zakresie 

zapobiegania degradacji gruntów, 

- prowadzenie terminowych sprawozdań statystycznych w zakresie gospodarki 

gruntami, rolnictwa, stacji ochrony roślin, państwowej inspekcji plonów, sanityzacji 

wsi, 

- prowadzenie proekologicznych działań gminy w zakresie wykorzystania istniejącej 

sieci gazowej. 

 W  zakresie gospodarki mieszkaniowej:  

- realizacja zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy i przedstawianie propozycji zmian kryterium wynajmu przede wszystkim 

w oparciu o aktualną sytuację gospodarstw domowych o  niskich dochodach,  

- przyjmowanie wniosków o wynajem gminnego lokalu mieszkalnego, potwierdzenie 

uprawnień do zajmowanego lokalu mieszkalnego, umieszczenie w wykazach 

wynajmu  lub zamianę na inny lokal,  

- prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach powództwa sądowego 

lokatorów o zapewnienie lokalu socjalnego przez Gminę,  

- realizacja roszczeń odszkodowawczych właścicieli lokali od Gminy z tytułu nie 

dostarczenia lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku 

sądowego, 

- zapewnienie lokali zamiennych lub socjalnych z tytułu utraty zajmowanego lokalu 

wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru,  

- regulacja tytułu prawnego do lokalu na rzecz osób, które nabyły uprawnienia najmu 

na podstawie ustawy lub przepisów gminnych,  

- obsługa posiedzeń Komisji Mieszkaniowej w zakresie sporządzania protokołów 

z posiedzeń, wpisów do wniosków o wydanej opinii Komisji Mieszkaniowej również 

uzupełnienia dodatkowych dokumentów w celu opiniowania wniosków w sprawie 

wynajmu lokali, 

- prowadzenie remontów, niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, 

mieszkaniowego zasobu Gminy, 

- planowanie zmian w stanie ilościowym i jakościowym mieszkaniowego zasobu 

Gminy na podstawie prowadzonych statystyk, 

- przygotowanie umów o najem lokali użytkowych, 
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- bieżące remonty budynków komunalnych, niewymagających uzyskania pozwolenia 

na budowę, zgodnie z Uchwałą budżetową i zgłoszonymi wnioskami Rad Sołeckich.  

Referatem Inwestycji i Szkód Górniczych do którego zadań należy: 

 W zakresie inwestycji i remontów: 

- przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych i remontów finansowanych 

ze środków inwestycyjnych ujętych w uchwale budżetowej,  

- zlecanie – zawieranie umów z wykonawcami dokumentacji projektowej dla zadań 

znajdujących się gestii referatu wraz z procedurami i trybami określonymi ustawą 

Prawo zamówień publicznych, 

- przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiednimi 

załącznikami dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego wykonawcom zadań oraz inspektorom nadzoru dla poszczególnych 

zadań, 

- koordynacja realizacji zadań pomiędzy wykonawcą, inspektorem nadzoru i autorem 

projektu. 

 W zakresie energetyki i oświetlenia: 

- prowadzenie zagadnień z zakresu oświetlenia ulic, placów i skwerów na terenie 

Gminy, 

- występowanie z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia obiektów gminnych 

do sieci elektroenergetycznej, koordynacja zawierania umów o przyłączenie 

i dostawę energii elektrycznej.  

Na potrzeby monitorowania postępów realizacji celów i działań wskazanych w PGN, 

wykonywane będą raporty (w okresach 2 letnich) – podmiot odpowiedzialny UG 

Gierałtowice Referat Ochrony Środowiska. 

Urząd Gminy Gierałtowice dysponuje dodatkowo odpowiednim zapleczem technicznym 

(sprzęt komputerowy, dostęp do sieci Internet, urządzenia biurowe) oraz lokalowym 

umożliwiającym sprawną organizację działań w celu realizacji celów oraz monitorowanie 

wskaźników PGN. 

2.4.2 Źródła finansowania inwestycji w tym finansowanie monitoringu i oceny 

Istnieje kilka możliwości finansowania zadań inwestycyjnych niezbędnych z punktu 

widzenia osiągnięcia założonych w PGN celów są to: 

 środki własne gminy, 

 kredyty komercyjne, 
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 pożyczki preferencyjne z możliwością umorzenia (głównie WFOŚ/NFOŚ), 

 inwestycje realizowane w trybie ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, 

 inwestycje realizowane w systemie ESCO (ang. Energy Saving Company)13, 

 dotacje: środki europejskie – fundusze strukturalne, Inicjatywy europejskie. 

 W nowym okresie programowania tj. w perspektywie 2014-2020 na działania wspierające 

przejście na gospodarkę niskoemisyjną, a więc dotyczące m.in. odnawialnych  źródeł 

energii oraz efektywności energetycznej, przewidziano ponad 9 mld euro.  

Środki Europejskie na działania w tym zakresie, będą dostępne przede wszystkim w: 

 Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

 Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego – Priorytet IV 

Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna, 

Tabela 19 Priorytety inwestycyjne oraz cele szczegółowe w ramach Priorytetu IV RPOWSL na lata 
2014-2020 

Priorytet inwestycyjny Cel szczegółowy 

4a - wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

zwiększony poziom produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych 

4b - promowanie efektywności energetycznej 
i korzystania z odnawialnych źródeł energii 
w przedsiębiorstwach 

zwiększona efektywność energetyczna 
w sektorze przedsiębiorstw 

4c - wspieranie efektywności energetycznej, 
inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze 
publicznej, w tym w budynkach publicznych 
i w sektorze mieszkaniowym 

zwiększona efektywność energetyczna 
w sektorze publicznym i mieszkaniowym 

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

zwiększona atrakcyjność transportu 
publicznego dla pasażerów 

4g - promowanie wykorzystywania wysokosprawnej 
Kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu 
o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe 

zwiększony udział produkcji energii 
w wysokosprawnej kogeneracji 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zapisów RPO WSL na lata 2014-2020 

 Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

http://www.nfosigw.gov.pl/są to miedzy innymi programy: 

- LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej, 

- Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych,  

- Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach, 

- BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii, 

                                                           
13 Firma ESCO wykonuje i finansuje inwestycję w zamian za udział w przyszłych oszczędnościach w zużyciu 
mediów. 
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- PROSUMENT – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż 

mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. 

2.4.3 Budżet programu 

W poniższym zestawieniu ujęto wszystkie działania planowane do realizacji w ramach 

Planu. W trakcie realizacji budżety ulegną zmianie (procedura przetargowa), mogą także 

pojawić się inne źródła finansowania. Finansowanie z EFRR założono na poziomie 85%. 

Z uwagi na to, że w budżecie Gminy nie można zaplanować wydatków z wyprzedzeniem do 

roku 2020, kwoty przewidziane na realizację poszczególnych zadań należy traktować, jako 

szacunkowe zapotrzebowanie na finansowanie, a nieplanowane kwoty do wydatkowania. 
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Tabela 20 Zestawienie działań planowanych do realizacji w ramach planu 
Nazwa działania Organ 

odpowiedzialny 
Skutki finansowe 

dla gminy 
EFRR NFOŚiGW / 

WFOŚiGW 
Prywatne Inne Koszt całkowity Termin 

realizacji 

1.1. Termomodernizacja 
oraz zastosowanie 
kolektorów 
fotowoltaicznych w 
obiektach gminnych, 
głównie w budynkach 
oświatowych 

UG Gierałtowice- za 
procedurę związaną 
z realizacją projektu 

odpowiadać będą 
Referaty UG 
Gierałtowice 

zgodnie z zakresem 
kompetencji 

poszczególnych 
referatów. 

 

1 502 676, 25 zł 997 323, 75 zł 

      

2 500 000, 00 zł 2016– 2018 

1.2 Konkursy dla szkół w 
zakresie oszczędzania 
mediów 

UG Gierałtowice- za 
procedurę związaną 
z realizacją zadania 
odpowiadać będą 

Referaty UG 
Gierałtowice 

zgodnie z zakresem 
kompetencji 

poszczególnych 
referatów 

  

      

bezkosztowo 2015 - 2020 

1.3 Budowa oświetlenia 
ulicznego w Gminie 
Gierałtowice 

UG Gierałtowice- za 
procedurę związaną 
z realizacją projektu 

odpowiadać będą 
Referaty UG 
Gierałtowice 

zgodnie z zakresem 
kompetencji 

poszczególnych 
referatów 

500 000,00 zł 1 000 000,00zł 

      

1 500 000, 00 zł 2015 – 2017 

1.4 Promocja źródeł 
finansowania inwestycji 
przyczyniających się do 
osiągnięcia zapisów 
dyrektywy o 
efektywności 

UG Gierałtowice- za 
procedurę związaną 
z realizacją zadania 
odpowiadać będą 

Referaty UG 
Gierałtowice 

    

      

bezkosztowo 2015 - 2020 
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Nazwa działania Organ 
odpowiedzialny 

Skutki finansowe 
dla gminy 

EFRR NFOŚiGW / 
WFOŚiGW 

Prywatne Inne Koszt całkowity Termin 
realizacji 

energetycznej 
(PROSUMENT– NFOŚiGW) 

zgodnie z zakresem 
kompetencji 

poszczególnych 
referatów 

1.5 Budowa ośrodka 
zdrowia w 
Przyszowicach  

UG Gierałtowice - za 
procedurę związaną 
z realizacją projektu 

odpowiadać będą 
Referaty UG 
Gierałtowice 

zgodnie z zakresem 
kompetencji 

poszczególnych 
referatów 

3 000 000, 00 zł   

      

3 000 000, 00 zł 2014 - 2016 

1.6 Budowa Gminnego 
Ośrodka Kultury w 
technologii 
niskoenergetycznej 
wraz z instalacją PV 

UG Gierałtowice - za 
procedurę związaną 
z realizacją projektu 

odpowiadać będą 
Referaty UG 
Gierałtowice 

zgodnie z zakresem 
kompetencji 

poszczególnych 
referatów  

9 500 000, 00 zł 2 500 000,00 zł 

   

12 000 000, 00 zł 2018 - 2020 

2.1 Wymiana źródeł 
ciepła na nowe 
niskoemisyjne  

UG Gierałtowice- za 
procedurę związaną 
z realizacją zadania 
odpowiadać będą 

Referaty UG 
Gierałtowice 

zgodnie z zakresem 
kompetencji 

poszczególnych 
referatów 

100 000, 00 zł 
    

100 000, 00 zł 
2015 – 2020 
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Nazwa działania Organ 
odpowiedzialny 

Skutki finansowe 
dla gminy 

EFRR NFOŚiGW / 
WFOŚiGW 

Prywatne Inne Koszt całkowity Termin 
realizacji 

2.2.Zapisy prawa 
lokalnego dotyczące 
planowania 
przestrzennego 
uwzględniające 
zabudowę 
niskoemisyjną. 

UG Gierałtowice za 
procedurę związaną 
z realizacją zadania 
odpowiadać będą 

Referaty UG 
Gierałtowice 

zgodnie z zakresem 
kompetencji 

poszczególnych 
referatów 

        

  

bezkosztowo do 2020 

3.1.Budowa instalacji 
do produkcji biogazu 
pochodzenia rolniczego 

UG 
Gierałtowice/Spółka 

Komunalna 
2 000 000, 00 zł 1 000 000, 00 zł 3 000 000, 00 zł 

  
6 000 000, 00 zł 2016 - 2018 

3.2. Budowa gminnego 
mini centrum 
energetycznego 
złożonego z 
odnawialnych źródeł 
energii. 

UG 
Gierałtowice/Spółka 

Komunalna 
2 000 000, 00 zł 1 000 000, 00 zł 

      

3 000 000, 00 zł 2017 - 2020 

4.1. System 
Dynamicznej Informacji 
Pasażerskiej II (SDIP II) 

KZK GOP  23 310 000,00 zł 

  

13 690 000,00 
37 000 000,00 zł 

(koszt całości 
zadania-GOP) 

2016-2018 

 
RAZEM* 18 602 676, 25 zł 6 497 323, 75 zł 3 000 000 zł -   zł -   zł 28 100 000, 00 zł - 

  

66,20% 23,13% 10,67% 0,0% 0,0% 100,0% 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Gierałtowic 

 

* Podsumowanie finansowe nie uwzględnia działania 4.1., obejmującego, poza Gierałtowicami, inne gminy wchodzące w skład KZK GOP
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3 Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla 

3.1 Sektory objęte bazową inwentaryzacją emisji 

Celem bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) było wyliczenie ilości CO2 wyemitowanego 

wskutek zużycia energii na terenie Gminy w roku bazowym za który przyjęto rok 2013. 

Decyzja o przyjęciu roku bazowego, jako roku 2013 wynika z faktu, iż po przeanalizowaniu 

pozyskanych dla potrzeb opracowania przedmiotowego dokumentu danych właśnie w roku 

2013 charakteryzowały się one największą precyzyjnością (w latach poprzednich w wielu 

rozpatrywanych obszarach brak było danych pozwalających na określenie zużycia energii 

finalnej na terenie Gminy oraz wyznaczenie emisji CO2 objętych (zgodnie z wytycznymi 

BEI). 

Bazową inwentaryzację emisji oparto o wyniki badań inwentaryzacji emisji w terenie 

w roku 2014 oraz informacjach od dystrybutorów paliw oraz trendy przyrostu 

budownictwa. 

BEI pozwala zidentyfikować główne antropogeniczne źródła emisji CO2 oraz odpowiednio 

zaplanować i uszeregować pod względem ważności środki jej redukcji. 

Zgodnie z wytycznymi poradnika SEAP bazowa inwentaryzacja emisji objęła: 

 Budynki i wyposażenie/urządzenia komunalne, 

 Oświetlenie publiczne, 

 Inne budynki i urządzenia, 

- budynki i wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne), 

- budynki mieszkalne, 

- przemysł (opcjonalnie, z wyłączeniem zakładów objętych ETS-EU), 

 Transport drogowy. 

Na potrzeby przygotowania BEI na terenie Gminy Gierałtowice dokonano:  

 inwentaryzacji w terenie (w obrębie granic administracyjnych Gminy) wszystkich 

obiektów oraz ich identyfikacji pod względem ocieplenia, stosowanego źródła 

ciepła, powierzchni, montażu instalacji OZE – szczegółowa metodologia 

przeprowadzenia wizji w terenie została opisana w pkt. 2.2.3 przedmiotowego 

opracowania. 

 szczegółowych uzgodnień z podmiotami wymienionymi w pkt. 1.3 dokumentu. 

W konsekwencji pozyskanych danych utworzono bazę 3153 obiektów, z czego: 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  

na terenie Gminy Gierałtowice 

 

 
 

53 | S t r o n a  
 

 96, 54 % stanowiły obiekty mieszkaniowe, 

 1, 01 % stanowiły obiekty komunalne, 

 2, 27 % stanowiły obiekty usługowe, 

 0, 12 % stanowiły obiekty przemysłowe. 

Utworzona baza stanowiła podstawę do określenia ilości energii finalnej zużytej na terenie 

Gminy Gierałtowice w obrębie w/w obiektów i obliczenia odpowiadającej jej ilości emisji 

CO2. 

Wykres 4 Struktura zinwentaryzowanych obiektów na terenie Gminy  

 

Źródło:Opracowanie własne  

3.2 Całkowita emisja CO2 w Gminie Gierałtowice w 2013 

Całkowita emisja CO2  na terenie Gminy Gierałtowice w oparciu o sektory wskazane 

powyżej wynosiła 48,5 tys. MgCO2.  

Tabela 21 Rozbicie emisji na sektory 

SEKTORY i emisja CO2 2013 

Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne 1957 4,0% 

Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne) 4938 10,2% 

Budynki mieszkalne 29661 61,1% 

Komunalne oświetlenie publiczne 989 2,0% 

Przemysł (z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu uprawnieniami do 
emisji UE – ETS) 10368 21,4% 

Tabor gminny 9 0,0% 

Transport publiczny 0 0,0% 

Transport prywatny i komercyjny 603 1,2% 

Pozostałe 0 0,0% 

RAZEM 48525 100% 

Źródło: Opracowanie własne  

mieszkaniowe  

komunalne  

przemysłowe  

usługowe  
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3.3 Potencjał zmian emisji CO2 w sektorach objętych BEI  

Sektor mieszkaniowy  

Biorąc pod uwagę strukturę funkcji budynków na terenie Gminy zauważamy, iż znaczną 

część przypada na budynki mieszkalne, co obrazuje wykres nr 4. Na całkowite zużycie 

energii finalnej w sektorze budownictwa mieszkaniowego składa się zużycie energii 

elektrycznej oraz energii zużytej na cele grzewcze.  

W roku 2013 procentowy udział energii finalnej w sektorze mieszkaniowym rozkładał się 

następująco: 

 61 % całkowitego zużycia energii w sektorze mieszkaniowym stanowi energia zużyta 

na cele grzewcze, 

 39% całkowitego zużycia energii w sektorze mieszkaniowym stanowi zużycie energii 

elektrycznej. 

Zestawienia tabelarycznego przedstawionego powyżej (tabela nr 20) jednoznacznie 

wynika, iż największy udział w ogólnym bilansie emisji CO2 na terenie Gminy Gierałtowice 

przypada właśnie na sektor obejmujący budynki mieszkalne. Co jest zgodne 

z zdefiniowanym w rozdziale 2.3 obszarem problemowym jakim są zlokalizowane na 

terenie Gminy indywidualne źródła ciepła. 

Dodatkowo analizując strukturę indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy 

zauważamy, iż 95% źródeł ciepła stosowanych w zinwentaryzowanych obiektach 

mieszkaniowych na terenie Gminy w roku 2013 to kotły węglowe. Fakt ten bezpośrednio 

przekłada się na wysoką emisję tego sektora w ogólnym bilansie emisji CO2 na terenie 

Gminy.  

Reasumując sektor mieszkaniowy w ogólnym bilansie emisji CO2 na terenie Gminy jest 

najbardziej emisyjny, należy zatem prowadzić dalsze działania zmierzające do 

ograniczania emisji w tym sektorze. 

Sektor transportowy  

Największy udział w emisji w sektorze transportowym przypada na transport prywatny 

i komercyjny. 

Gmina nie jest organizatorem transportu publicznego, a dysponuje jedynie taborem 

samochodowym, w głównej mierze specjalistycznym np. pojazdy OSP, w których 

emisyjność CO2 w ogólnym bilansie emisji na terenie gminy w roku 2013 była stosunkowo 

niska. 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  

na terenie Gminy Gierałtowice 

 

 
 

55 | S t r o n a  
 

Biorąc powyższe pod uwagę sektor transportu na terenie Gminy Gierałtowice cechuje 

wzrost głównie za sprawą transportu komercyjnego i prywatnego. 

Sektor transportu komercyjnego nie wykazał zainteresowania realizacją jakichkolwiek 

inwestycji (brak odpowiedzi na ankiety). Przyczyną tego może być fakt, iż w sektorze tym 

występuje szara strefa handlu paliwami, a także brak perspektywy dofinansowania 

z funduszy UE środków transportu.  

Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP) 

planuje natomiast, między innymi na terenie Gminy Gierałtowice, realizację programu pn. 

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II (SDIP II), która ma na celu rozszerzenie 

informatycznego systemu usprawniającego proces zarządzania transportem publicznym, 

wykorzystującego rozwiązania z zakresu inteligentnych systemów transportowych. Projekt 

ma na celu zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności transportu publicznego, co 

przyczynić się powinno do ograniczenia natężenia ruchu pojazdów indywidualnych. 

Nie zidentyfikowano inwestycji w sektorze prywatnym – konsumenci z natury wybierają 

pojazdy o jak najniższym zużyciu paliwa zgodnie z trendem technologicznym. 

Trudno wskazać działania jakie gmina mogłaby podjąć w tym sektorze, gdyż promocja 

samochodów elektrycznych czy zakupu nowych pojazdów o określonym niskim wskaźniku 

emisji CO2/km nie jest uzasadniona ekonomicznie z punktu widzenia budżetu Gminy. 

Można jedynie wskazać na zadania o charakterze nieinwestycyjnym, które mogą zostać 

realizowane przez władze gminne, jak np. działania promujące zdrowy styl życia przy 

wykorzystaniu sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy. Działania te mogą stać się 

początkiem dobrych praktyk w wyborze miejskiego środka transportu, jakim może stać się 

rower. 

Sektor komunalny  

Sektor komunalny w głównej mierze został zidentyfikowany na podstawie danych 

uzyskanych z UG Gierałtowice i charakteryzuje się najlepszymi jakościowo informacjami 

i danymi. 

W celu ograniczenia emisji w tym sektorze należy prowadzić działania zmierzające do 

modernizacji obiektów znajdujących się w zarządzie Gminy. Niewątpliwie do ograniczenia 

emisji w tym sektorze przyczynią się inwestycje wpisane w tabeli nr 20 pod pozycją 1.1. 

tj.: Termomodernizacja oraz zastosowanie kolektorów fotowoltaicznych w obiektach 

gminnych, głównie w budynkach oświatowych. 
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Sektor usługowy  

Potencjał redukcji emisji CO2 w tym sektorze można upatrywać w stosowaniu urządzeń 

i instalacji mniej energochłonnych/mniej emisyjnych przez przedsiębiorców, którzy 

realizują inwestycje prowadzące do poprawy efektywności energetycznej obiektów 

i budynków. 

Sektor przemysłu 

Podczas inwentaryzacji w terenie zidentyfikowano na terenie Gminy infrastrukturę 

przemysłową należąco do KWK Budryk wchodzącą w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej 

S.A. Innych większych zakładów przemysłowych na terenie Gminy nie zidentyfikowano. 

Autorzy opracowania zwracają dodatkowo uwagę na wysokie zużycie energii elektrycznej 

w roku 2013 w sektorze przemysłu. Fakt ten został szczegółowo omówiony w rozdziale 2.3. 

Wysoki pobór energii elektrycznej przez infrastrukturę JSW S.A. zlokalizowanej na terenie 

Gminy przekłada się bezpośrednio na emisje CO2 z sektora przemysłu. 

Gminy Gierałtowice nie ma jednak wpływu na działania podejmowane przez Zarząd Spółki 

zmierzające do redukcji emisji z tego sektora na terenie jednostki. 

Potencjału redukcji emisji CO2 należy upatrywać w działaniach modernizacyjnych obiektów 

JSW zlokalizowanych na terenie Gminy. 

Sektor oświetlenia publicznego 

Redukcję emisji z tego sektora upatrywać należy w planowanych do realizacji pracach 

modernizacyjnych infrastruktury oświetleniowej wskazanych w tabeli nr 20. 
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Tabela 22 BEI – Zużycie energii finalnej w roku 2013 (inwentaryzacja bazowa) na terenie Gminy Gierałtowice 

Kategoria 

Końcowe zużycie energii MWh 

E
n

er
g

ia
 e

le
kt

ry
cz

n
a 

C
ie

p
ło

/c
h

łó
d

 

Paliwa kopalne Energia odnawialna 

R
az

em
 

G
az

 z
ie

m
n

y 

G
az

 c
ie

kł
y 

O
le

j o
p

ał
o

w
y 

O
le

j n
ap

ęd
o

w
y 

B
en

zy
n

a 

W
ęg

ie
l b

ru
n

at
n

y 

W
ęg

ie
l k

am
ie

n
n

y 

In
n

e 
p

al
iw

a 
ko

p
al

n
e 

B
io

p
al

iw
o

 

O
le

j r
o

śl
in

n
y 

In
n

a 
b

io
m

as
a 

S
ło

n
ec

zn
a 

ci
ep

ln
a 

G
eo

te
rm

ic
zn

a 

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ:                                 

Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne 1918   38           1025         28   3009 

Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne) 4706   2576           1458       78     8819 

Budynki mieszkalne 13242   2859           52232         248   68582 

Komunalne oświetlenie publiczne 1189   0           0             1189 

Przemysł (z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji UE – ETS) 11300   71           2769             14139 

Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł razem 32355 0 5544 0 0 0 0 0 57484 0 0 0 78 276 0 95738 

TRANSPORT:                                 

Tabor gminny           33 1                 34 

Transport publiczny                               0 

Transport prywatny i komercyjny           1316 1011                 2327 

Transport razem 0 0 0 0 0 1349 1012 0 0 0 0 0 0 0 0 2361 

Razem 32355 0 5544 0 0 1349 1012 0 57484 0 0 0 78 276 0 98098 

Źródło: Opracowanie własne  
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Tabela 23 BEI – Emisja CO2 w roku 2013 (inwentaryzacja bazowa) na terenie Gminy Gierałtowice 

Kategoria 

Emisje CO2 (t)/emisje ekwiwalentu CO2 [t] 
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BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ:                                 

Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne 1595 0 8 0 0 0 0 0 355 0 0 0 0 0 0 1957 

Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne) 3913 0 520 0 0 0 0 0 505 0 0 0 0 0 0 4938 

Budynki mieszkalne 11011 0 578 0 0 0 0 0 18072 0 0 0 0 0 0 29661 

Komunalne oświetlenie publiczne 989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 989 

Przemysł (z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu 
uprawnieniami do emisji UE – ETS) 9396 0 14 0 0 0 0 0 958 0 0 0 0 0 0 10368 

Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł razem 26903 0 1120 0 0 0 0 0 19890 0 0 0 0 0 0 47912 

TRANSPORT:                                 

Tabor gminny 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

Transport publiczny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transport prywatny i komercyjny 0 0 0 0 0 351 252 0 0 0 0 0 0 0 0 603 

Transport razem 0 0 0 0 0 360 252 0 0 0 0 0 0 0 0 612 

INNE:                                 

Gospodarowanie odpadami 

  

0 

Gospodarowanie ściekami 0 

Tutaj należy wpisać inne emisje 0 

Razem 26903 0 1120 0 0 360 252 0 19890 0 0 0 0 0 0 48525 

Odnośne współczynniki emisji CO2 [t/MWh] 0,8315 0,000 0,202 0,227 0,279 0,267 0,249 0,364 0,346 0 0,1 0 0 0 0 
 

Współczynnik emisji CO2 dla energii elektrycznej 
niewytwarzanej lokalnie [t/MWh] 0,8315 

               Źródło: Opracowanie własne   
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Tabela 24 scenariusz BaU 2020 

Kategoria 

Końcowe zużycie energii MWh 
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Razem sektory 33534 0 5746 0 0 1214 911 0 59580 0 0 0 81 286 0 101352 

Razem 33534 0 5746 0 0 1214 911 0 59580 0 0 0 81 286 0 101352 

Źródło: Opracowanie własne   
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Tabela 25 scenariusz BaU 2020 

Kategoria 

Emisje CO2 (t)/emisje ekwiwalentu CO2 [t] 
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  27884 0 1161 0 0 324 227 0 20615 0 0 0 0 0 0 50210 

Razem 27884 0 1161 0 0 324 227 0 20615 0 0 0 0 0 0 50210 

Odnośne współczynniki emisji CO2 [t/MWh] 0,8315 0,000 0,202 0,227 0,279 0,267 0,249 0,364 0,346 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 
 

Współczynnik emisji CO2 dla energii 
elektrycznej niewytwarzanej lokalnie [t/MWh] 0,8315 

               Źródło: Opracowanie własne  
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4 Działania/zadania i środki zaplanowane na okres 2014-2020 

4.1 Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania 

4.1.1 Zobowiązania wynikające z prawa europejskiego 

Działania podejmowane w celu zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego 

mieszkańców należą do obowiązków własnych jednostki samorządu terytorialnego. 

Jednocześnie władze samorządowe zobligowane są do przestrzegania zapisów prawa 

krajowego i wspólnotowego wynikającego z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.  

Pakiet energetyczno-klimatyczny. Pakiet 3x20 

W marcu 2007 roku został przyjęty przez Parlament Europejski i przywódców krajów 

członkowskich UE pakiet klimatyczno- energetyczny, który zawiera następujące cele dla 

Unii Europejskiej: 

 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% w 2020 r. 

w porównaniu do bazowego 1990 r. i 30% zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 

w 2020 r. w UE w przypadku, gdyby uzyskano światowe porozumienie, co do 

redukcji gazów cieplarnianych, 

 zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 

20% w 2020 r., w tym 10% udziału biopaliw w zużyciu paliw pędnych, 

 zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20% do 2020 r. w porównaniu do 

prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię. 

Wdrożenie pakietu klimatycznego wsparte jest szeregiem dyrektyw na mocy, których 

zostały zainicjowane postawy proekologiczne we wszystkich energochłonnych sektorach 

gospodarki poszczególnych krajów do głównych aktów prawnych w tym zakresie należą: 

Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej  

Dyrektywa ustanawia wspólne ramy działań na rzecz promowania efektywności 

energetycznej w UE dla  osiągnięcia jej celu – wzrostu efektywności energetycznej o 20% 

(zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20%) do 2020 r. oraz utorowania drogi dla 

dalszej poprawy efektywności energetycznej po tym terminie. Ponadto, określa zasady 

opracowane w celu usunięcia barier na rynku energii oraz przezwyciężenia 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku. Przewiduje również ustanowienie krajowych 

celów w zakresie efektywności energetycznej na rok 2020. 

Wymogi dyrektywy są kluczowe dla wdrażania środków UE w latach 2014-2020.Państwa 

członkowskie mają zachęcać do stosowania instrumentów finansowania, by ułatwiać 

realizację celów dyrektywy. 
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Dodatkowo wdrożenie dyrektywy nakłada na państwa członkowskie UE poniższe obowiązki: 

- Wspieranie inwestycji w renowację zasobów budynków mieszkaniowych 

i użytkowych i coroczna renowacja 3% powierzchni ogrzewanych/ chłodzonych 

budynków rządowych - za 40 % zużycia energii końcowej w UE odpowiadają 

budynki, 

- Nabywanie produktów, usług i budynków o dobrej charakterystyce energetycznej – 

do końca 2020 wszystkie nowe budynki o niemal zerowym zużyciu energii, 

- Wdrożenie systemu zobowiązującego do uzyskania oszczędności przez 

dystrybutorów energii w wysokości 1,5% rocz. wolumenu sprzedaży energii,  

- Podawanie do publicznej wiadomości oszczędności energii osiągniętych przez każdą 

stronę zobowiązaną, 

- Program zachęt dla MŚP14 do wykonania audytów energetycznych, 

- Poddanie dużych przedsiębiorstw audytowi energetycznemu. 

Odnosząc wyżej wskazane obowiązki na płaszczyznę jednostki samorządu terytorialnego 

niezwykle istotnym jest podejmowanie działań zmierzających do przyjmowania 

zintegrowanych i zrównoważonych planów na rzecz efektywności energetycznej (np. 

SEAP, PGN) wraz z jasno określonymi celami, do włączania obywateli w proces 

opracowywania i wdrażania tych planów oraz do właściwego informowania ich o treści 

planów i o postępach w realizacji celów. 

Plany takie mają przynieść znaczną oszczędność energii, w szczególności, jeżeli są 

wdrażane w ramach systemów zarządzania energią, które umożliwiają zainteresowanym 

instytucjom publicznym lepsze zarządzanie zużyciem energii.  

Dyrektywa ramowa 2005/32/WE  

Dyrektywa ustanawia ogólne zasady dotyczące wymogów ekoprojektu dla produktów 

wykorzystujących energię, zmieniona dyrektywą 2009/125/WE ustanawiającą ogólne 

zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. 

Więcej niż 80% wpływu na środowisko mają decyzje podejmowane na etapie 

projektowania. Dlatego niezwykle ważnym jest świadome projektowanie konkretnych 

wyrobów z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko w całym cyklu ich życia: produkcji, 

eksploatacji i na etapie unieszkodliwiania odpadów. 

 

                                                           
14 Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
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Dyrektywa 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki 

energetycznej budynków. 

Celem dyrektywy 2010/31/UE jest stosowanie ekonomicznie uzasadnionej poprawy 

charakterystyki energetycznej budynków na skutek m.in. mniejszego zapotrzebowania na 

ciepło do ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody, oraz oświetlenia poprzez 

stosowanie m.in. odpowiednich materiałów (o dobrych parametrach izolacyjności 

cieplnej), technologii wykonywania instalacji c.o. i c.w.u. oraz technik montażu przy 

odpowiedzialnym i przemyślanym zastosowaniu wybranych źródeł zasilania. 

4.1.2 Zobowiązania wynikające z prawa krajowego 

Zgodność Planu ze strategicznymi długookresowymi dokumentami prawa krajowego 

przedstawiona zostaje poniżej: 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności 

Celem głównym Strategii jest poprawa jakości życia Polaków.  

Kierunki interwencji podporządkowane są schematowi trzech obszarów strategicznych, 

które zostały podzielone na osiem części (zgodnych ze strategicznymi celami 

rozwojowymi). Są to: 

 W obszarze konkurencyjności i innowacyjności gospodarki: 

- Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna, 

- Polska Cyfrowa, 

- Kapitał ludzki, 

- Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, 

 W obszarze równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski: 

- Rozwój regionalny, 

- Transport, 

 W obszarze efektywności i sprawności państwa: 

- Kapitał społeczny, 

- Sprawne państwo. 

Założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są zgodne z celem głównym Długookresowej 

Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności. Działania wskazane do 

realizacji w ramach Planu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców Gminy 

Gierałtowice, założenia Planu wpisują się bowiem w obszar strategiczny – Konkurencyjność 

i innowacyjność gospodarki – Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko. 
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Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Celem głównym Strategii jest: wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych 

i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz 

poprawę jakości życia ludności. 

Strategia wyznacza trzy obszary strategiczne: 

 Sprawne i efektywne państwo, 

 Konkurencyjna gospodarka, 

 Spójność społeczna i terytorialna. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtowice jest kompatybilny 

z zapisami Strategii Rozwoju Kraju określonymi w drugim obszarze strategicznym Cel II.6 

Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, gdyż działania zaplanowane do realizacji 

w ramach Planu wpłyną na zwiększenie efektywności energetycznej obiektów na terenie 

Gminy i ograniczą emisję CO2 z zewidencjonowanych sektorów. 

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 

Celem głównym Strategii jest Zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych 

pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do 

zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić 

Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę. 

Cele szczegółowe: 

 Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska, 

 Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia 

w energię, 

 Poprawa stanu środowiska. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtowice wpisuje się swoimi 

założeniami w określone wyżej cele szczegółowe Polityki energetycznej Polski do roku 

2030. 

Strategia Bezpieczeństwo energetyczne i środowiskowe perspektywa do 2020 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne środowiskowe (BEiŚ) jest jedną z 9 zintegrowanych 

strategii rozwoju. Z jednej strony uszczegóławia zapisy średniookresowej strategii rozwoju 

kraju (Strategia Rozwoju Kraju 2020) w dziedzinie energetyki i środowiska, z drugiej zaś, 

stanowi ogólną wytyczną dla Polityki energetycznej Polski i innych programów rozwoju, 

które staną się elementami systemu realizacji BEiŚ. Ponadto w związku z obecnością Polski 

w Unii Europejskiej, BEiŚ koresponduje z celami rozwojowymi określanymi na poziomie 
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wspólnotowym, ujętymi przede wszystkim w dokumencie Europa 2020 – Strategia na rzecz 

inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (wpisując 

się także w jej kluczowe inicjatywy przewodnie) oraz celami pakietu klimatyczno-

energetycznego. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wpisuje się w założenia SEiŚ. 

4.1.3 Długoterminowy cel strategiczny oraz cele szczegółowe realizacji programu 

Długoterminowy cel strategiczny do roku 2020 

Biorąc pod uwagę: 

- przeprowadzoną inwentaryzację źródeł odpowiedzialnych za poziom emisji CO2 

w Gminie Gierałtowice, 

- zapotrzebowanie Gminie Gierałtowice na energię pierwotną, 

- zapisy prawa europejskiego w zakresie efektywności energetycznej, 

został określony długoterminowy cel główny /strategiczny, który brzmi: 

Poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym 

wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na 

terenie Gminy Gierałtowice. 

Długofalowe procesy realizacji celu strategicznego. 

Bardzo duże znaczenie z punktu widzenia realizacji długoterminowego celu strategicznego 

mają długofalowe procesy w zakresie m.in. monitoringu energetycznego i szerokopojętej 

edukacji ekologicznej mieszkańców Gminy oraz Urzędu Gminy i podległych mu jednostek 

oraz działania horyzontalne wpływające na efektywność energetyczną dostaw 

i ograniczenie emisji substancji szkodliwych jak i działania inwestycyjne w obszarze 

zużycia energii w transporcie. Działania te nie są projektami, lecz długofalowymi 

procesami, które w perspektywie czasu przynoszą kumulujące się oszczędności energii. 

 Monitoring energetyczny Gminy, 

Monitoring zużycia oraz produkcji energii jest metodą powszechnie znaną, jako sposób 

ograniczenia finansowego, który w konsekwencji przełoży się na poziom obniżenia emisji.  

Najprostszą metodą umożliwiającą prowadzenie monitoringu zużycia energii elektrycznej 

i cieplnej jest utworzenie bazy energetycznej w gminie obejmującej obiekty gminne oraz 

punkty oświetleniowe. Aby monitoring energetyczny gminy przyniósł oczekiwane rezultaty 

kluczowym jest przeprowadzenie: 

- audytu początkowego pozwalającego określić bieżący stan obiektów 

administrowanych przez Gminę, 
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- bieżącej aktualizacji danych dotyczących zużycia mediów, 

- analizy danych w ustalonych okresach i porównywanie obiektów w zakresie 

wskaźników zużycia, kosztów i efektów na jednostkę (m2, użytkownik).  

Utworzona w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej baza danych stanowić będzie 

doskonały instrument do bieżącego monitoringu zużycia energii finalnej w obiektach 

administrowanych przez Gminę, jednocześnie przy bieżącej analizie zużycia mediów 

w poszczególnych obiektach pozwoli przeciwdziałać wszelkim nieprawidłowością w ich 

zużyciu. 

 Edukacja ekologiczna społeczeństwa, 

Edukacja ekologiczna winna być prowadzona pośród: 

- Pracowników jednostek samorządowych, jednostek organizacyjnych.  

Ma ona na celu wskazywanie dobrych praktyk w bieżących działaniach pracowników 

jednostek samorządowych. 

- Mieszkańców Gminy w tym dzieci i młodzieży  

Akcje edukacyjne można prowadzić podczas imprez cyklicznie organizowanych 

przez władze gminne. Kluczowym jest wskazanie możliwości działań wpływających 

na prawidłową gospodarkę odpadami, gospodarowanie zużyciem wody oraz 

zużyciem światła, zakupem sprzętu gospodarstwa domowego o parametrach wysoce 

energooszczędnych, a przede wszystkim stosowanie nowoczesnych źródeł ciepła 

w gospodarstwach domowych. Wprowadzenie działań prośrodowiskowych przyczyni 

się do ograniczenia zużycia energii pierwotnej w obrębie Gminy. 

Akcje edukacyjne powinny być również skierowane do dzieci i młodzieży, aby 

standardy zachowań były wdrażane już od najmłodszych lat. 

 Działania horyzontalne wpływające na efektywność energetyczną i ograniczenie 

emisji substancji szkodliwych. 

Niezwykle istotnym jest również, aby Gmina prowadziła horyzontalne działania 

związane z efektywnością energetyczną i ograniczenie emisji substancji szkodliwych 

działaniami tymi mogą być m.in.:  

 procedura zielonych zamówień publicznych - Zielone zamówienia publiczne 

stanowią proces, w ramach, którego instytucje publiczne starają się będą uzyskać 

towary, usługi i roboty budowlane, których oddziaływanie na środowisko w trakcie 

ich cyklu życia jest mniejsze w porównaniu do towarów, usług i robót budowlanych 

o identycznym przeznaczeniu, jakie zostałyby zamówione w innym 

przypadku. Zielone zamówienia publiczne zapewnią Gminie oszczędności finansowe 
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(szczególnie przy uwzględnieniu kosztów zamawianych produktów lub usług w całym 

cyklu ich życia, a nie tylko przez pryzmat ceny nabycia). 

Zielone zamówienia publiczne wskazane zostały w „Strategii Bezpieczeństwo 

Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r.”,  jako jeden 

z instrumentów wspierających poprawę stanu środowiska.,  

- elektroniczny obieg dokumentów w celu obniżenia emisji CO2, politykę racjonalnego 

użytkowania wody, ciepła i energii w obiektach gminnych. 

 Działania inwestycyjne w obszarze zużycia energii w transporcie 

W ramach swoich kompetencji Gmina utrzymuje sieć dróg lokalnych, których stan 

często jest niezadowalający (spękania, uskoki, pęknięcia, ubytki, wyrwy), które 

powodują obniżenie średniej prędkości przejazdu i płynności ruchu, a co za tym 

idzie powodują zwiększenie zużycia paliwa i emisję szkodliwych substancji. 

W ramach nakładów na bieżące utrzymanie dróg wykonywane są prace remontowe 

poprawiające, jakość sieci drogowej, a tym samym upłynniające ruch 

i zmniejszenie zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń. Działania te są planowane 

w okresach rocznych i nie są ujmowane, jako odrębne inwestycje, jednakże ich 

wpływ na obniżenie emisji jest niezaprzeczalny. 

4.2 Krótko/średniookresowe cele/działania. 

Wskazany wyżej długookresowy cel strategiczny do roku 2020 będzie realizowany poprzez 

cele szczegółowe. 

Cele szczegółowe 

Cel szczegółowy I – Wzrost efektywności energetycznej obiektów ze szczególnym 

uwzględnieniem budynków sektora komunalnego. 

Zdefiniowany cel szczegółowy I poprzez realizację przypisanych mu działań w ramach PGN 

przyczyni się do redukcji zużycia energii finalnej na terenie Gminy w perspektywie do 

docelowego roku realizacji Planu, tj. do roku 2020 oraz wzrost udziału ze źródeł 

odnawialnych. 

Cel szczegółowy II - Redukcja zanieczyszczeń szczególnie PM10, CO2 pochodzących 

zwłaszcza z indywidualnych źródeł ciepła. 

Cel szczegółowy II poprzez realizację przypisanych mu działań w ramach PGN przyczyni się 

z kolei do redukcji emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy w perspektywie do 

docelowego roku realizacji Planu tj. do roku 2020. 
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Cel szczegółowy III – Zapewnienie bezpieczeństwa lokalnego Gminy ze szczególnym 

uwzględnieniem instalacji OZE/URE - realizacja założeń minicentrów energetycznych. 

Reasumując cel szczegółowy III jest równoznaczny z celem odnoszącym się do zwiększenia 

udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do roku 2020. 

Cel szczegółowy IV – Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora 

transportu. 

Cel szczegółowy IV poprzez realizację przypisanych mu działań w ramach PGN przyczyni się 

do redukcji emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy w perspektywie do docelowego 

roku realizacji Planu tj. do roku 2020. 

Cele szczegółowe realizowane będą poprzez konkretne działania inwestycyjne wskazane 

w kolejnym rozdziale opracowania. 

Tabela 26 Zestawienie celów wynikających z programu gospodarki niskoemisyjnej 

Długoterminowy 
cel strategiczny 

Poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym 
i efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie 
gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtowice. 

Cele szczegółowe 

Cel szczegółowy I Wzrost efektywności energetycznej obiektów ze 
szczególnym uwzględnieniem budynków sektora 
komunalnego. 

Cel szczegółowy II Redukcja zanieczyszczeń szczególnie PM 10, CO2 
pochodzących zwłaszcza z indywidualnych źródeł 
ciepła. 

Cel szczegółowy III Zapewnienie bezpieczeństwa lokalnego Gminy ze 
szczególnym uwzględnieniem instalacji OZE/URE - 
realizacja założeń minicentrów energetycznych.  

Cel szczegółowy IV Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzącej 
z sektora transportu. 

Źródło: opracowanie własne  

Wszystkie w/w cele określone w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są zgodne 

z celami zawartymi w dokumentach strategicznych Gminy wskazanymi w pkt.2.2.2. 

przedmiotowego opracowania. 

4.2.1 Planowane działania średniookresowe inwestycyjne i nieinwestycyjne 

Działania infrastrukturalne średnioterminowe planowane do realizacji w celu osiągnięcia 

założonego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej głównego celu długoterminowego 

oraz zidentyfikowanych celów szczegółowych to: 

 Termomodernizacja oraz zastosowanie kolektorów fotowoltaicznych w obiektach 

gminnych, głównie w budynkach oświatowych, 

 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Gierałtowice, 

 Budowa instalacji do produkcji biogazu pochodzenia rolniczego, 
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 Budowa ośrodka zdrowia w Przyszowicach, 

 Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach, 

 Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne, 

 Budowa gminnego mini centrum energetycznego złożonego z odnawialnych źródeł 

energii. 

Z kolei działania średniookresowe nieinwestycyjne to: 

 Konkursy dla szkół w zakresie oszczędzania mediów 

 Promocja źródeł finansowania inwestycji przyczyniających się do osiągnięcia 

zapisów dyrektywy o efektywności energetycznej (PROSUMENT – NFOŚiGW), 

 Zapisy w MPZP ustanawiające osiedla z zabudową niskoemisyjną, uzbrojone w sieć 

gazową. 

Wszystkie w/w działania przedstawione zostały w poniższym zestawieniu tabelarycznym 

i szczegółowo opisane w dalszej części opracowania. 
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Tabela 27 Tabela działań średniookresowych o charakterze inwestycyjnym i nieinwestycyjnym 

Cel 
Szczegółowy 

Nazwa działania 
Organ 

odpowiedzialny 
Termin 

realizacji 
Uwagi 

Oszczędność 
energii finalnej 

(MWh)15 

Redukcja 
emisji CO2 

(t)16 

Produkcja 
energii z 

OZE (MWH) 
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1.1. Termomodernizacja oraz 
zastosowanie kolektorów 
fotowoltaicznych w obiektach 
gminnych, głównie w budynkach 
oświatowych 

UG Gierałtowice 
2015 - 
2018 

Realizacja 
wpłynie na 
ograniczenie 
emisji, CO2 w 
sektorze 
budownictwa 
komunalnego 
(sektor objęty 
BEI) 

125 225 125 

1.2.Konkursy dla szkół w zakresie 
oszczędzania mediów 

UG Gierałtowice 
2015 - 
2020 

Regulamin do 
doprecyzowania.  
Realizacja 
wpłynie na 
ograniczenie 
emisji, CO2 w 
sektorze 
budownictwa 
komunalnego 
(sektor objęty 
BEI) 

6 7,146 0 

1.3. Budowa oświetlenia ulicznego 
w Gminie Gierałtowice 

UG Gierałtowice 
2015 - 
2017 

Realizacja 
wpłynie na 
ograniczenie 
emisji, CO2 w 
sektorze 
oświetlenia 
publicznego 
(sektor objęty 
BEI) 

103 122,673 0 

                                                           
15 Wartości wskazane w przedmiotowej kolumnie stanowią wskaźniki rezultatu realizacji zadań 
16 Podane wskaźniki pochodzą z fiszek projektowych lub dokumentacji i nie były wyliczane metodologią SEAP/IPCC a także uwzględniają mix nośników energii w poszczególnych 
projektach. 
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Cel 
Szczegółowy 

Nazwa działania 
Organ 

odpowiedzialny 
Termin 

realizacji 
Uwagi 

Oszczędność 
energii finalnej 

(MWh)15 

Redukcja 
emisji CO2 

(t)16 

Produkcja 
energii z 

OZE (MWH) 

1.4. Promocja źródeł finansowania 
inwestycji przyczyniających się do 
osiągnięcia zapisów dyrektywy o 
efektywności energetycznej  
(PROSUMENT – NFOŚiGW) 

UG Gierałtowice 
2015 - 
2020 

Realizacja 
przyczyni się do 
ograniczenia 
emisji, CO2 w 
sektorze 
budownictwa 
mieszkaniowego 
(sektor objęty 
BEI) 

100 119,1 100 

1.5. Budowa ośrodka zdrowia 
w Przyszowicach  

UG Gierałtowice  
2014 - 
2016 

Realizacja 
wpłynie na 
ograniczenie 
emisji, CO2 w 
sektorze 
budownictwa 
komunalnego ( 
sektor objęty 
BEI) 

40,0 36 37 

1.6 Budowa gminnego ośrodka 
kultury w technologii 
niskoenergetycznej wraz z 
instalacją PV 

UG Gierałtowice do 2020 

Realizacja 
wpłynie na 
ograniczenie 
emisji, CO2 w 
sektorze 
budownictwa 
komunalnego ( 
sektor objęty 
BEI) 

60,0 54 40 
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2.1 Wymiana źródeł ciepła na nowe 
niskoemisyjne  

UG Gierałtowice 
2015 - 
2020 

Realizacja 
przyczyni się do 
ograniczenia 
emisji, CO2 w 
sektorze 
budownictwa 
mieszkaniowego 

20 7 0 
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Cel 
Szczegółowy 

Nazwa działania 
Organ 

odpowiedzialny 
Termin 

realizacji 
Uwagi 

Oszczędność 
energii finalnej 

(MWh)15 

Redukcja 
emisji CO2 

(t)16 

Produkcja 
energii z 

OZE (MWH) 

(sektor objęty 
BEI) 

2.2 Zapisy prawa lokalnego 
dotyczące planowania 
przestrzennego uwzględniające 
zabudowę niskoemisyjną. 

UG Gierałtowice do 2020 

Stosowne zapisy 
obowiązujących 
dokumentach 
planistycznych 
w Gminie  
Realizacja 
przyczyni się do 
ograniczenia 
emisji, CO2 w 
sektorze 
budownictwa 
mieszkaniowego 
(sektor objęty 
BEI) 

150 51,9 0 

C
e
l 
sz

c
z
e
g
ó
ło

w
y
 I
II
 –

Z
a
p
e
w

n
ie

n
ie

 b
e
z
p
ie

c
z
e
ń
st

w
a
 

lo
k
a
ln

e
g
o
 G

m
in

y
 z

e
 s

z
c
z
e
g
ó
ln

y
m

 

u
w

z
g
lę

d
n
ie

n
ie

m
 i
n
st

a
la

c
ji

 

O
Z
E
/
U

R
E
 -

 r
e
a
li
z
a
c
ja

 z
a
ło

ż
e
ń
 

m
in

ic
e
n
tr

ó
w

 e
n
e
rg

e
ty

c
z
n
y
c
h
. 

 3.1 Budowa instalacji do produkcji 
biogazu pochodzenia rolniczego 

UG 
Gierałtowice/Spółka 

Komunalna  

2016 - 
2018 

Realizacja 
wpłynie na 
ograniczenie 
emisji, CO2 w 
sektorze 
budownictwa 
komunalnego ( 
sektor objęty 
BEI) 

0 1118 821 
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Cel 
Szczegółowy 

Nazwa działania 
Organ 

odpowiedzialny 
Termin 

realizacji 
Uwagi 

Oszczędność 
energii finalnej 

(MWh)15 

Redukcja 
emisji CO2 

(t)16 

Produkcja 
energii z 

OZE (MWH) 

3.2 Budowa gminnego mini 
centrum energetycznego złożonego 
z odnawialnych źródeł energii  

UG 
Gierałtowice/Spółka 

Komunalna  

2016 - 
2017 

Realizacja 
wpłynie na 
ograniczenie 
emisji, CO2 w 
sektorze 
budownictwa 
komunalnego ( 
sektor objęty 
BEI) 

niemierzalne17 niemierzalne niemierzalne 
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4.1 System Dynamicznej Informacji 
Pasażerskiej II (SDIP II) 

KZK GOP 
2016-
2018 

Zadanie 
realizowane 
przez KZK GOP 
na obszarze 
Subregionu 
Centralnego 
wpłynie na 
ograniczenie 
emisji, CO2 
w sektorze 
transportu 
(sektor objęty 
BEI) 

315 76 0 

 Wyniki realizacji PGN – redukcja CO2, zapotrzebowania na Ek i produkcja energii z OZE: 919,00 1 816,74 1 123,00 

Źródło: Opracowanie własne

                                                           
17 Projekt na etapie koncepcyjnym, nie zdefiniowano ostatecznego zakresu w celu oszacowania wskaźników 
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Wskazane w powyższej tabeli działania wpłyną na redukcję emisji z zdefiniowanego na 

podstawie inwentaryzacji w terenie obszaru problemowego (indywidualne źródła ciepła), 

stanowią również konsekwencję opracowanej BEI, która zdefiniowała zużycie energii 

finalnej oraz odpowiadającą jej emisję CO2 w sektorach objętych inwentaryzacją. 

Szczegółowy opis zadań wskazanych w tabeli 27 w podziale na odpowiadające im cele 

szczegółowe. 

Cel szczegółowy I – Wzrost efektywności energetycznej obiektów ze szczególnym 

uwzględnieniem budynków sektora komunalnego. 

Realizacja działań wpisujących się w ten cel szczegółowy wpłynie na redukcję zużycia 

energii finalnej w obiektach na terenie Gminy do roku 2020 oraz wzrostu udziału 

energii pochodzącej z OZE. 

Działanie 1.1. Termomodernizacja oraz zastosowanie kolektorów fotowoltaicznych 

w obiektach gminnych, głównie w budynkach oświatowych. 

Projekt zakłada termomodernizację budynków: 

 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach, 

 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach i Przyszowicach, 

 Szkoła Podstawowa w Chudowie. 

oraz budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0,25 MW zasilającej wskazane obiekty 

komunalne. 

Działanie 1.2. Konkursy dla szkół w zakresie oszczędzania mediów. 

Działanie bezinwestycyjne polegające na realizacji programu oszczędności w zużyciu 

mediów w placówkach oświatowych i edukacyjnych znajdujących się na terenie Gminy 

Gierałtowice. Działania te zmierzają do osiągnięcia jak najwyższych oszczędności 

w zużyciu energii elektrycznej, wody i paliwa do celów grzewczych. Oszczędności te 

zostaną uzyskane poprzez świadome i racjonalne zarządzanie mediami przez pracowników 

placówek oraz użytkowników.  

W oparciu o opracowany regulamin, w konkursie zostanie przeprowadzona ocena 

uczestniczących placówek, a zwycięzcy otrzymają nagrody. Istotnym elementem jest 

kontynuacja prowadzenia pełnego monitoringu mediów i zaangażowanie wszystkich szkół, 

tak by wskazać liderów działań, a jednocześnie móc nagrodzić za udział w oszczędnościach 

każdą placówkę. 

Działanie 1.3. Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Gierałtowice. 
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Przedmiotem projektu jest wymiana oświetlenia ulicznego sodowego na oświetlenie LED. 

Wymiana ma dotyczyć 450 źródeł światła. 

Działanie 1.4. Promocja źródeł finansowania inwestycji przyczyniających się do 

osiągnięcia zapisów dyrektywy o efektywności energetycznej (PROSUMENT – NFOŚiGW). 

Promocja źródeł finansowania odbywać się będzie poprzez dedykowane mieszkańcom 

kampanie informacyjne w ramach organizowanych imprez i wydarzeń. Gmina planuje 

korzystać z pomocy beneficjentów programu Edukacja Ekologiczna NFOŚiGW, którzy 

realizują z reguły bezpłatne akcje dla społeczeństwa i samorządów z zakresu szeroko 

pojętej gospodarki energetycznej. 

Działanie 1.5. Budowa ośrodka zdrowia w Przyszowicach. 

Na terenie Gminy planowana jest budowana nowoczesnego ośrodka zdrowia 

w Przyszowicach. 

Pow. użytkowa obiektu zgodnie z dokumentacją techniczną wynosi 443,57 m2 odpowiednio 

pow. zabudowy 554,5 m2, a obiektu kubatura 3105 m3. 

Na terenie obiektu planowany jest montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii tj.: 

 instalacji fotowoltaicznej o mocy sumarycznej 35,9 kW, 

 pompy ciepła o mocy grzewczej ok. 34 kW. 

Środki na realizację inwestycji zostały zabezpieczone w Wieloletnim Planie Finansowym 

Gminy w wysokości 3 mln zł. Planowany termin realizacji inwestycji obejmuje lata 2014-

2016. Władze gminny nie wykluczają możliwości ubiegania się o dofinansowania 

przedmiotowej inwestycji ze środków krajowych i europejskich w perspektywie finansowej 

2014-2020. Na chwilę obecną jednak ze względu na brak informacji o potencjalnych 

naborach konkursowych całość kosztów na realizację inwestycji przedstawiono jako 

zobowiązana finansowe Gminy. 

Działanie 1.6. Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w technologii niskoenergetycznej wraz 

z instalacją PV. 

Na terenie Gminy Gierałtowice planowana jest również budowa Gminnego Ośrodka Kultury. 

Zgodnie z dokumentacją projektową kubatura obiektu wyniesie 9928 m3, powierzchnia 

netto 1762,19 m2, powierzchnia całkowita kondygnacji naziemnych wyniesie 2190,96 m2. 

Powierzchnia zabudowy to 1590 m2. 
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Paliwem stosowanym do celów grzewczych w obiekcie będzie gaz ziemny dodatkowo 

w projektowanym budynku zostanie zainstalowana instalacja Odnawialnych Źródeł Energii 

w postaci paneli fotowoltaicznych. 

Planowane zakończenie inwestycji to rok 2020. Całkowity koszt inwestycji zgodnie 

z kosztorysem prac wyniósł 12 mln brutto. W tabeli 20 całość kosztów inwestycji ujęto 

w pozycji odnoszącej się do zobowiązań własnych Gminy.  

Władze gminny nie wykluczają możliwości ubiegania się o dofinansowania przedmiotowej 

inwestycji ze środków krajowych i europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020. Na 

chwilę obecną jednak ze względu na brak informacji o potencjalnych naborach 

konkursowych całość kosztów na realizację inwestycji przedstawiono jako zobowiązana 

finansowe Gminy. 

Cel szczegółowy II - Redukcja zanieczyszczeń szczególnie PM 10, CO2 pochodzących 

zwłaszcza z indywidualnych źródeł ciepła. 

Zdefiniowane w ramach tego celu szczegółowego działania przyczynią się do redukcji 

emisji gazów cieplarnianych (CO2) na terenie Gminy do roku 2020. 

Działanie 2.1. Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne. 

W celu osiągnięcia celu szczegółowego II kluczowym jest przeprowadzenie działań 

zmierzających do wymiany źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne. Działania te powinny 

uwzględniać: 

 Wymianę w istniejących obiektach źródeł ciepła na paliwo stałe na kotły 

gazowe. Zadanie polega na dofinansowaniu inwestycji wymiany źródeł ciepła na 

paliwa stałe na kotły gazowe. Rozwiązanie to drastycznie ogranicza emisje 

z indywidualnych kotłów. W takim przypadku szacuje się obniżenie emisji o około 

11 ton CO2 rocznie (dla nieocieplonego budynku mieszkalnego o powierzchni 115 

m2). Sugeruje się ograniczenie wyboru do kotłów kondensacyjnych 

(wysokosprawnych). W przypadku tego działania wskazanym jest przeprowadzenie 

ankietyzacji mieszkańców w celu pozyskania informacji na temat zainteresowania 

podłączeniem do sieci gazowej. Po uzyskaniu stosownych informacji od 

mieszkańców gminy zalecanym jest rozpoczęcie szeroko pojętych rozmów ze spółką 

zarządzającą infrastrukturą gazowa na terenie Gminy oraz spółką dystrybuującą 

paliwo gazowe w celu zwiększenia poziomu zgazyfikowania gminy. 

W celu wsparcia przedmiotowo działania zasadna wydaje się również zmiana 

regulaminu udzielania dofinansowań do wymiany źródeł ciepła (obecnie obowiązuje 

Uchwała Nr VIII/62/11 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 19 Maja 2011 r. w sprawie: 
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Określenia zasad udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie 

inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła 

w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Gierałtowice). 

 Wymianę źródeł ciepła opartych na węglu na mniej emisyjne źródła również 

węglowe. Zadanie polegające na dofinansowaniu inwestycji wymiany źródła ciepła 

opartego o węgiel na kotły retortowe. W przypadku tego działania należy zwrócić 

szczególną uwagę na dobór warunków dofinansowania tak, aby nie wyparły one 

działań lepiej wpływających na osiągniecie efektywności energetycznej 

w rozpatrywanym obiekcie.  

W celu osiągnięcia celu szczegółowego II zaleca się, żeby omawiana forma wsparcia 

udzielana była tylko w przypadkach, gdy dla źródeł opalanych paliwem stałym nie ma 

możliwości podłączenia do sieci gazowej. 

Działanie 2.2. Zapisy prawa lokalnego dotyczące planowania przestrzennego 

uwzględniające zabudowę niskoemisyjną. 

Władze Gminy planują dokonać stosownych zapisów w dokumentach planistycznych Gminy 

odnoszących się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w celu 

utworzenia tzw. eko - osiedla. Zapisy te będą zalecać stosowanie odnawialnych źródeł 

energii. 

Ze względu jednak na fakt, iż na dzień opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na 

terenie Gminy brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zgodnie 

z zapisami art.4 pkt.2.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: 

 lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego; 

  sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala 

się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. 

Tereny, na których planowane jest utworzenie eko – osiedla zlokalizowane są w Gminie 

Gierałtowice pomiędzy ul. Gliwicką, a Leśną, a Gmina planuje wydawać WZiZT 

uwzględniające obowiązek przyłączenia do sieci gazowej lub stosowania OZE do 

ogrzewania budynków na tym obszarze. 

Poniżej schemat omawianego terenu. 
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Rysunek 4 Schemat nieruchomości zlokalizowanych w Gierałtowicach dla których planowe jest 
utworzenie „Eko – Osiedla” 

Źródło: UG Gierałtowice 

Na terenie Gminy Gierałtowice zostało już utworzone osiedle „Leśne”, które nadal 

rozbudowuje się w zabudowę jednorodzinną jest ono w całości zgazyfikowane. Również na 

tym obszarze będzie zalecane stosowanie odnawialnych źródeł energii. 

Cel szczegółowy III - Zapewnienie bezpieczeństwa lokalnego Gminy ze szczególnym 

uwzględnieniem instalacji OZE/URE - realizacja założeń minicentrów energetycznych. 

Zdefiniowane w ramach tego celu szczegółowego działania przyczynią się do wzrostu 

udziału Odnawialnych Źródeł Energii (wzrost udziału energii pochodzącej z OZE) 

w ogólnym bilansie energetycznym na terenie Gminy. 

Działanie 3.1. Budowa instalacji do produkcji biogazu pochodzenia rolniczego. 

Projekt przewiduje budowę biogazowni o mocy 370 kW w pobliżu oczyszczalni ścieków, 

zasilającej zespół pałacowy i zespół szkolno-przedszkolny w Przyszowicach w media 

energetyczne. 

Projektu wpisują się w przyjęty przez Radę Gminy w 2005 roku plan utworzenia na terenie 

gminy 4 minicentrów energetycznych. 

Działanie 3.2.  Budowa gminnego mini centrum energetycznego złożonego z odnawialnych 

źródeł energii. 
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Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego centrum zarządzającego zużyciem energii 

elektrycznej w Gminie. Realizacja tego działania pozwoli na bieżącą analizę stanu 

zapotrzebowania na energię obiektów gminnych oraz wykluczy wszelkie potencjalne 

dysproporcję w zużyciu energii elektrycznej i cieplnej w obiektach. 

Realizacja przedmiotowego projektu tj. utworzenie centrum sterującego pracą 

istniejących i projektowanych odnawialnych źródeł energii w Gminie, dodatkowo 

wspomoże proces monitoringu energetycznego gminy. Inwestycja zakłada podłączenie do 

systemu monitoringu obiektów komunalnych oraz oświetlenia publicznego, 

a w szczególności: 

W zakresie oświetlenia publicznego: 

 27 układów pomiarowych do zdalnego odczytu danych pomiarowych w obrębie 

Gierałtowice – Przyszowice, 

 21 układów pomiarowych do zdalnego odczytu danych pomiarowych w obrębie 

Chudów – Paniówki. 

W zakresie obiektów komunalnych: 

27 układów pomiarowych do zdalnego odczytu danych zlokalizowanych m.in. 

w jednostkach oświatowych na terenie Gminy. 

Cel szczegółowy IV – Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora 

transportu 

Cel szczegółowy IV poprzez realizację przypisanych mu działań w ramach PGN przyczyni się 

do redukcji emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy w perspektywie do docelowego 

roku realizacji Planu tj. do roku 2020. 

W celu osiągnięcia celu szczegółowego IV kluczowym jest przeprowadzenie działań 

zmierzających do ograniczenia emisji ze środków transportowych poprzez poprawę 

płynności ruchu drogowego oraz ograniczenie transportu indywidualnego na rzecz 

transportu zbiorowego. 

W ramach swoich kompetencji Gmina utrzymuje sieć dróg lokalnych, których stan często 

jest niezadowalający (spękania, uskoki, pęknięcia, ubytki, wyrwy), które powodują 

obniżenie średniej prędkości przejazdu i płynności ruchu, a co za tym idzie powodują 

zwiększenie zużycia paliwa i emisję szkodliwych substancji. W ramach nakładów na 

bieżące utrzymanie dróg wykonywane są prace remontowe poprawiające, jakość sieci 

drogowej, a tym samym upłynniające ruch i zmniejszenie zużycia paliwa i emisji 

zanieczyszczeń. 
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Działanie 4.1. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II (SDIP II) 

Celem projektu jest na rozszerzenie informatycznego systemu usprawniającego proces 

zarządzania transportem publicznym, wykorzystującego rozwiązania z zakresu 

inteligentnych systemów transportowych. Projekt pozwoli na zwiększenie konkurencyjności 

transportu zbiorowego poprzez zahamowanie niekorzystnej tendencji wzrostu liczby 

pojazdów indywidualnych przy jednoczesnym zmniejszaniu się liczby przejazdów 

komunikacją publiczną. System zapewni możliwość przekazywania użytkownikom 

informacji o sytuacji ruchowej na kluczowych trasach Aglomeracji. 

Projekt  realizowany  będzie w  ramach  większego,  zintegrowanego  programu  budowy  

systemu inteligentnego  zarządzania  ruchem  w  Subregionie  Centralnym  Województwa  

Śląskiego. System  Dynamicznej  Informacji  Pasażerskiej  (SDIP)  to  zintegrowany  system  

informacyjny, który  dostarcza  informację  o  realizacji  zadań  przewozowych  

wykonywanych  środkami komunikacji publicznej pasażerom i udostępnia ją służbom 

nadzoru. 

Podstawowym zadaniem systemu  SDIP  jest  dostarczenie  pasażerom  informacji  

o prognozowanym  czasie  odjazdu pojazdu obsługującego określoną linię z wybranego 

przystanku. Informacja o czasie odjazdu jest  przekazywana  pasażerom  i  prezentowana  

za  pomocą systemu  tablic  przystankowych (LED/LCD). Wiadomości prezentowane na 

elektronicznych nośnikach informacji to m.in. nazwa przystanku, numer linii, 

prognozowany lub/i rozkładowy czas odjazdu, komunikaty specjalne (informacja 

o utrudnieniach w ruchu, objazdach, cenach biletów, itp.) oraz reklamy. 

Idea SDIP II wychodzi naprzeciw zagadnieniom związanym ze Śląską Kartą Usług 

Publicznych. 
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5 Wskaźniki monitorowania 

Ze względu, zatem na fakt, iż sporządzenie i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

wynika ze zobowiązań określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz 

w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 

2008 roku dla docelowego roku realizacji (2020) Planu przewiduje się osiągnięcie 

wskaźników, które wpisują się bezpośrednio w zidentyfikowany w ramach Planu cel 

główny/strategiczny oraz cele szczegółowe jak i nawiązują do celów zdefiniowanych 

w Pakiecie Klimatyczno – Energetycznym. 

W celu określenia wskaźnika celu redukcji emisji do 2020 roku, po określeniu roku 

bazowego (BEI) i obliczeniu emisji w tym roku, założono szacunkowy rozwój gospodarczy 

Gminy na bazie trendu przyrostu budynków mieszkalnych (GUS BDL i trend logarytmiczny, 

prognoza na 2020; uwzględniono nasycenie gospodarstw pojazdami i trend redukcji 

spalania przez coraz to nowsze modele pojazdów18, bez działań na rzecz ograniczenia 

niskiej emisji (BaU) i wyznaczono prognozowaną emisję w 2020 roku.  

Na podstawie przeprowadzonej Bazowej Inwentaryzacji Emisji (BEI2013) stwierdzono, iż 

emisja CO2 dla całego obszaru Gminy wyniosła: 48525 Mg/rok.  

Wyznaczono prognozowaną emisję CO2 w 2020 r. BaU 2020 = 50210 Mg/rok.  

 Cel ograniczenia emisji CO2 (MEI 2020): 

        MEI 2020 = BaU – Działania ujęte w PGN  

        MEI 2020 = 50210 Mg – 1741 Mg 

        MEI 2020 = 48469 Mg 

Jednocześnie powyższa wartość jest niższa niż BEI2013. Różnica jest niewielka z trzech 

powodów: 

 Do roku 2013 gmina wykonała już szereg usprawnień energetycznych a więc 

osiągnęła efekty w relacji do 1990 jednak nie do wykazania w tym opracowaniu ze 

względu na brak szczegółowych danych, 

 Przyjęty trend rozwoju gminy jako zaplecza mieszkaniowego GOP wpływa na wzrost 

zużycia nośników energii (BaU), a wzrost ten jest nieznacznie większy niż efekt 

działań w PGN które zaproponowano szeroko i przekrojowo – gmina tej wielkości nie 

jest w stanie zrealizować większych działań.  

                                                           
18 Fakt ten nie ma związku z polityką energetyczna i klimatyczną ani kraju ani gminy, jest trendem związanym 
z technologią na całym świecie 
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 Kluczowe efekty redukcji emisji CO2 będą mieć działania nie związane z PGN i nie 

będące w gestii gminy tj. przede wszystkim redukcja zużycia energii, a więc i 

emisji CO2 przez nowe budynki mieszkalne, budowane zgodnie z coraz ostrzejszymi 

normami – tego faktu nie ujmuje się w niniejszym opracowaniu, a jest to efekt z 

pewnością pozwalający na osiągnięcie jeszcze wyższych redukcji. 

 

W następnym kroku, określono wskaźnik redukcji emisji CO2 w stosunku do roku bazowego 

(BEI = 48525 Mg/rok): 

 

𝑊𝑠𝑘𝑎ź𝑛𝑖𝑘 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑘𝑐𝑗𝑖 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑗𝑖 = 100 − (
𝑀𝐸𝐼2020

𝐵𝐸𝐼
∙ 100), [%] 

 

Wskaźnik celu redukcji emisji CO2 na rok 2020 dla Gminy wynosi 0,11% i 1741 MgCO2. 

 

W celu określenia wskaźnika celu redukcji zużycia energii finalnej do 2020 roku, po 

określeniu roku bazowego (BEI2013) i obliczeniu zużycia w tym roku, założono szacunkowy 

rozwój gospodarczy Gminy, bez działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji (BaU) 

i wyznaczono prognozowane zużycie w 2020 roku.  

 Na podstawie przeprowadzonej Bazowej Inwentaryzacji Emisji (BEI2013) 

stwierdzono, iż konsumpcja energii dla całego obszaru Gminy wyniosła: 98098 MWh.  

 Wyznaczono prognozowane zużycie energii finalnej 2020r. BaU 2020 = 101352 

Mg/rok19.  

 Cel ograniczenia zużycia energii (MEI 2020): 

        MEI 2020 = BaU – Działania ujęte w PGN  

        MEI 2020 = 101352 MWh – 604 MWh  

        MEI 2020 = 100 748 MWh 

Jednocześnie powyższa wartość jest wyższa niż BEI2013 z powodów jak wymieniono wyżej 

oraz faktu, iż w działaniach PGN nie ujmuje się trendu energooszczędności urządzeń 

(odbiorników) prądu elektrycznego, co wpływa na mniejszy niż wynikający z proporcji 

wzrostu liczby budynków wzrost zużycia energii końcowej.  

 W następnym kroku, określono wskaźnik redukcji zużycia energii finalnej 

w stosunku do roku bazowego (BEI = 98098 MWh): 

                                                           
19 Źródło: arkusz Excel, zakładka BEI podsumowanie, komórka BB7 
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𝑊𝑠𝑘𝑎ź𝑛𝑖𝑘 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑘𝑐𝑗𝑖 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑗𝑖 = 100 − (
𝑀𝐸𝐼2020

𝐵𝐸𝐼
∙ 100), [%] 

 

Reasumując wskaźnik celu redukcji zużycia energii finalnej do roku 2020 dla Gminy 

wynosi -2,7% i 604 MWh. 

Odnosząc wartości konsumpcji do ludności Gminy w 2013 i 2020r. otrzymujemy 

następujące wartości: 

 

Zużycie energii 
MWh 

p.capita 
MWh/osobę 

Mieszkancy gminy 
Os. 

BEI2013 98098 8,5229 11510 

MEI2020 100748 8,2513 12210 

 

Liczbę mieszkańców podano na podstawie informacji zawartych w Statystycznym 

Vademecum Samorządowca. 

Cel zwiększenia do roku 2020 udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wynika 

z przedstawionych w tabeli 27 działań (1.1, 1.6, 3.1, 3.2) oraz ogólnego trendu wzrostu 

zainteresowania OZE (bez względu na działania zawarte w PGN tj. wywołany np. 

programem PROSUMENT czy ustawą o OZE). Wskaźnik wzrostu udziału energii pochodzącej 

ze źródeł odnawialnych w stosunku do przyjętego roku bazowego, obliczono w następujący 

sposób: 

a) wyznaczono udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w roku bazowym 

(BEI2013, suma energii z OZE do całości energii) – 0,36%, 355 MWh. 

b) wyznaczono udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w roku 2020 

(MEI2020) – 1,48%, 1490 MWh (1123 MWh z działań PGN i 367 MWh z BaU). 

c) różnica pomiędzy wartościami uzyskanymi w punkcie „b” i „a” stanowi wskaźnik 

wzrostu udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do 

przyjętego roku bazowego. 

Reasumując wskaźnik zwiększenia do roku 2020 udziału energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych wynosi 1490 MWh. 

Gmina Gierałtowice zgodnie z Programem Ochrony Powietrza województwa śląskiego, 

należy do strefy śląskiej w której stwierdzono ponadnormatywne stężenia PM10, PM2,5, 

benzo(a)pirenu oraz SO2 w powietrzu. W związku z powyższym wyznaczono dodatkowe 

wskaźniki redukcji ww. zanieczyszczeń w stosunku do roku bazowego (emisje MEI2020 vs. 
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BEI20132). Obliczeń dokonano20 dla zużycia węgla kamiennego, który ma największy udział 

w ww. emisjach. 

Tabela 28 Obliczenie celów redukcji emisji pyłów, dwutlenku siarki i BaP 

Substancja JM. BEI2013 MEI2020 Redukcja (kg) 

SO2 kg 766,46 779,89 -13,43 

TPS kg 798,4 812,3835 -13,99 

BaP kg 111,8 113,7337 -1,96 

Ograniczenie 
emisji ze źródeł 
komunikacyjnych  

Ze względu na brak badania natężenia ruchu na drogach ujętych działaniami 
pozwalającego na wyznaczenie jednoznacznych czynników określonych wielkość 
emisji na drogach, szacunkowy spadek emisji zanieczyszczeń wynosić może 
około 15% 

Źródło: opracowanie własne 

Dodatkowe cele w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń określono w tabeli powyżej. 

Podobnie jak dla wskaźnika Ek, na skutek rozwoju gminy i znacznego trendu przyrostu 

nowych budynków (średnio 46 rocznie przy obecnym stanie 2893 wg GUS) występuje wzrost 

zużycia energii w tym paliwa węglowego, co powoduje kalkulacyjnie nieznaczny wzrost 

emisji zanieczyszczeń. Należy pamiętać, że gdyby do wszystkich powyższych kalkulacji 

uwzględnić także efekty regulacji na szczeblu krajowym (normy kotłów, rozwój rynku 

czystych technologii węglowych, systematyczne zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło 

budynków - wszystkie działania poza gestią gminy) – efekt ekologiczny byłby pozytywny. 

Ujęcie do obliczenia wskaźników jedynie działań ujętych w PGN21, tj. tabeli nr 27 prowadzi 

do mylnego wyobrażenia jakoby sytuacja na terenie gminy pogarszała się, gdy w istocie 

jest odwrotnie – mimo wzrostu liczby budynków powietrze jest mniej zanieczyszczone, 

funkcjonują instalacje OZE, a gmina jest jedną z najbardziej pro energetycznych 

w województwie.  

Częstotliwość monitorowania postępów osiągnięcia wskaźników 

Zgodnie z wytycznymi poradnika SEAP częstotliwość monitorowania postępów osiągnięcia 

wskaźników nie może być zbyt duża (<2 lat), gdyż zmiany będą przypuszczalnie na granicy 

błędu pomiaru. Z kolei przyjmowanie okresów zbyt dużych (> 4 lat) powoduje, iż 

zarządzanie planem i reakcja na odchylenia od zamierzonych wartości są znacznie 

utrudnione i powolne.  

Prowadzenie stałego monitoringu jest konieczne dla śledzenia postępów we wdrażaniu PGN 

i osiąganiu założonych celów w zakresie ograniczenia emisji CO2 i zużycia energii, a także 

                                                           
20 Przyjęte do kalkulacji emisji zanieczyszczeń wskaźniki unosu (zgodnie z dokumentem Krajowego Ośrodka Bilansowania i 
Zarządzania Emisjami pn. „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw” z dnia 15 stycznia 2015 r.) Na podstawie 
zużycia węgla w MWh na rok 2013 i 2020 po kaloryczności która wynosi 7,2 Mwh/t 

21 Zgodnie z wyraźną instrukcją na spotkaniu w dn. 8.3.2016 z Doradcą ds. energetycznych WFOSiGW w Katowicach: w 

scenariuszu BaU nie wolno uwzględniać żadnych efektów ekologicznych powstających na terenie gminy, a do prognozy emisji 
na 2020 w scenariuszu „z PGN” należy ująć jedynie efekty działań wpisanych w PGN. 
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konieczne dla wprowadzania ewentualnych poprawek. Regularne monitorowanie, a w ślad 

za nim odpowiednia adaptacja Planu, umożliwiają rozpoczęcie cyklu bieżącego 

przeciwdziałania potencjalnie wystękującym zagrożeniom w jego realizacji. Jest to zasada 

„pętli”, stanowiąca element cykl u Zarządzania projektem: zaplanuj, wykonaj, sprawdź, 

zastosuj. Korekty Planu można dokonywać w zależności od występujących potrzeb. 

W ramach prowadzonego monitoringu realizacji wykonywane będą raporty na potrzeby 

wewnętrznej sprawozdawczości realizacji PGN. Minimalna częstotliwość sporządzania 

raportów to okres dwuletni. Zakres raportu obejmować będzie analizę stanu realizacji 

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

Proponowany zakres raportu: 

 analiza stanu aktualnego, 

 opis stanu realizacji PGN-u, 

 wyniki inwentaryzacji emisji – podsumowanie aktualnej inwentaryzacji emisji 

i porównanie jej z inwentaryzacją bazową, (Gmina wykona pośrednią 

inwentaryzację emisji w połowie okresu realizacji programu, kierując się 

identyczną metodologią jak w poniższym opracowaniu, aktualizując opracowaną na 

cele przygotowania PGN bazę danych). 

Stopień realizacji poszczególnych działań nie może być podstawą oceny stopnia realizacji 

celów PGN. Raporty w sposób szerszy muszą przedstawić diagnozę odnoszącą się do 

aktualnego zużycia energii finalnej na terenie Gminy oraz odpowiadającej jej emisji CO2. 

Za realizację raportowania na poziomie gminy odpowiedzialny będzie UG Gierałtowice 

Referat Ochrony Środowiska. 

Środki finansowe na monitoring i aktualizację dokumentu zostaną zabezpieczone w budżecie 

Gminy (wydatki bieżące) na zasadach zgodnych z przyjętą polityką finansową jednostki. 
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6 Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Procedura aktualizacja dokumentu będzie prowadzona w identyczny sposób jak dla 

pozostałych dokumentów strategicznych Gminy. Niniejsza aktualizacja ma na celu 

wprowadzenie do Planu nowego zadania z zakresu redukcji emisji zanieczyszczeń ze 

środków transportowych. 

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie procedury aktualizacyjnej będzie Urząd 

Gminy Gierałtowice. 

Podstawą do kolejnych aktualizacji PGN będą: 

 Wnioski interesariuszy, w tym dostarczenie do Urzędu - przez podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą na terenie gminy - wypełnionych o informację dotyczące 

inwestycji wpływających na gospodarkę niskoemisyjną ankiet (wzór ankiety 

w załączniku), 

 Wyniki pośredniej inwentaryzacji emisji (MEI), 

 Ewaluacja programu, 

 Zmiany otoczenia prawnego i gospodarczego (polityka klimatyczna, nowe 

technologie), 

 Otwarcie nowych możliwości finansowania. 

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie procedury aktualizacyjnej będzie UG 

Gierałtowice Referat Ochrony Środowiska. 

 

 

 

  



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  

na terenie Gminy Gierałtowice 

 

 
 

87 | S t r o n a  
 

7 Uwagi i wnioski 

Niniejszy dokument wyznacza kierunek działań dla Gminy w zakresie gospodarki 

niskoemisyjnej. Realizacja konkretnych zadań oraz ich zakres uzależnione będą od 

kondycji finansowej Gminy.  

Zastrzeżenia: 

1. Realizacja zadań może być uzależniona od możliwości dofinansowania ich przez środki 

zewnętrzne. 

2. Wysokość proponowanych dofinansowań może ulec zmniejszeniu. 

3. Realizacja proponowanych dofinansowań nie wyklucza kontynuacji prowadzonych 

obecnie przez Gminę programów dofinansowań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Grupa Doradcza Altima Sp. z o.o. 

ul. Żeliwna 38 

40-599 Katowice 

fax 32 750 86 84 

www.biuroaltima.pl 
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