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1. SYNTEZA 

 
1. Celem szczegółowym dokumentu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonna  jest 

opracowanie zintegrowanego podejścia do zarządzania energią i środowiskiem naturalnym 

na poziomie lokalnym dla uzyskania trwałej poprawy poziomu i komfortu życia 

mieszkańców, wzrostu niezawodności i jakości dostarczania energii, wykorzystania 

naturalnych zasobów energetycznych, optymalizacji kosztów zaopatrzenia gminy i 

mieszkańców w energię, przy zapewnieniu wysokich standardów ochrony środowiska 

naturalnego oraz wzrostu lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. 

2. Realizacja działań zawartych w Planie przyniesie bezpośrednie korzyści dla mieszkańców 

Gminy  w postaci m.in.: 

 poprawy czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów i zanieczyszczeń 

stałych w obiektach energetycznych i transporcie lokalnym w wyniku przejścia na 

paliwa alternatywne i stosowanie OZE; 

 podwyższenia stopnia bezpieczeństwa energetycznego Gminy oraz w sposób istotny 

obniżenia kosztów eksploatacji budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności 

publicznej poprzez zmniejszenie zużycia energii w wyniku kompleksowych działań 

termomodernizacyjnych, modernizacji i wymiany oświetlenia. 

3. Poziom emisji w roku bazowym - 2014 wyniósł 37 664,8  MgCO2, a redukcję emisji do roku 

2020 określono  15% roku bazowego i wyniosła  32 117,8  MgCO2. Natomiast emisja 

docelowa  

wyniosła  5 547 Mg CO2. 

4. Program działań na rzecz poprawy  energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych 

został skonstruowany tak, aby w maksymalny sposób wykorzystać potencjał ekonomiczny 

redukcji emisji CO2 i obniżenia zużycia energii. Chcąc wypełnić zobowiązania Gminy 

Jabłonna  należy ograniczyć emisję CO2 o 924  Mg rocznie.  

5. Całkowite nakłady inwestycyjne w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonna  

oszacowano na kwotę  27 358 566 PLN i przewidziano do wydatkowania przez wszystkie 

zidentyfikowane grupy użytkowników energii. Realizacja zadań wynikających z Planu będzie 

następowała w miarę możliwości finansowych Gminy i będzie sukcesywnie wprowadzana 

do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Należy podkreślić, że znaczna część zadań i 

podejmowanych działań finansowana będzie ze środków spoza budżetu Gminy, jako zadania 

uczestników rynku 

6. Celowe jest zorganizowanie w strukturach Urzędu Gminy Jabłonna wewnętrznej komórki o 

charakterze sekretariatu ds. wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Zadaniem tej 
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jednostki byłoby koordynowanie, monitorowanie bieżących działań innych jednostek 

gminnych oraz interesariuszy zewnętrznych, a także przygotowanie raportów na 

posiedzenia Rady Gminy.  

7. Należy prowadzić wśród mieszkańców gminy kampanię informacyjną dotyczącą celów Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej. Głównym celem kampanii będzie spowodowanie zmiany 

zachowań społecznych w zakresie racjonalnego wykorzystania energii poprzez podniesienie 

wśród mieszkańców Gminy świadomości na ten temat. 

8. Ocena realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej polegać będzie przede wszystkim na 

monitorowaniu, czyli obserwacji zmian w wielu wzajemnie ze sobą powiązanych sferach 

funkcjonowania Gminy (administracyjnej, gospodarczej, ekonomicznej, społecznej, 

ekologicznej itp.). Proces monitorowania realizować powinien Sekretariat ds. wdrażania 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

9. Proponuje się przyjąć następujące ilościowe wskaźniki oceny uzyskanych efektów na koniec 

każdego roku kalendarzowego począwszy od 2016 roku: 

 poziom emisji CO2 przez gminę w MgCO2/rok – wskaźnik główny, 

 poziom zużycia energii końcowej przez gminę w MWh/rok – wskaźnik pomocniczy, 

 poziom zużycia energii wyprodukowanej z OZE – wskaźnik pomocniczy. 

10. Jako wskaźnik jakościowy proponuje się przeprowadzanie co dwa lata badania opinii 

publicznej na reprezentatywnej próbie mieszkańców na temat stanu poprawy efektywności 

energetycznej i zastosowania OZE oraz oceny polityki gminy w tym zakresie. 

11. Osoba odpowiedzialna za monitoring wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w gminie  

corocznie dokona porównania wskaźników z harmonogramem rzeczowo - finansowym i 

przygotuje zbiorczy raport.   

 

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  dla Gminy Jabłonna  pozwoli Gminie stać się 

regionalnym liderem wdrażania programów zrównoważonej polityki energetycznej w 

zakresie ograniczenia zużycia energii i rozwoju energetyki odnawialnej na terenach 

wiejskich.  
 

1.1. Cel i podstawa wykonania PGN  
 

Celem niniejszego dokumentu jest wskazanie kierunków i sposobów działania w zakresie 

zrównoważonego zużycia energii w gminie Jabłonna  w perspektywie do 2020 r. w związku z 

celem polityki energetycznej Unii Europejskiej jakim jest redukcja emisji CO2. 
 

Zamierzonym celem szczegółowym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonna jest 

opracowanie zintegrowanego podejścia do zarządzania energią i środowiskiem naturalnym na 

poziomie lokalnym, w celu uzyskania trwałej poprawy poziomu i komfortu życia mieszkańców, 
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wzrostu niezawodności i jakości dostarczania energii, wykorzystania naturalnych zasobów 

energetycznych, optymalizacji kosztów zaopatrzenia Gminy i mieszkańców w energię.  
 

W dokumencie wskazano na rolę i znaczenie zrównoważonego zużycia energii elektrycznej w 

Polityce Energetycznej Polski,  a także podstawowych dokumentów unijnych dotyczących 

polityki ekologiczno – energetycznej. Ponadto, dokonana została ocena stanu istniejącego w 

zakresie dostaw i użytkowania energii w gminie (energia elektryczna, węgiel, odnawialne źródła 

energii). 

Opisano również zasady użytkowania energii w gminie oraz aktualną efektywność jej 

użytkowania i aktualną emisję gazów cieplarnianych. Zużycie energii podzielono na sektory 

użytkowania oraz przedstawiono jego bilans ze wskazaniem czynników odpowiedzialnych za 

poziom emisji gazów cieplarnianych. 
 

W dokumencie zawarto szczegółową analizę kierunków i zakresu działań, prowadzących do 

osiągnięcia celu, takich jak działania termomodernizacyjne w budynkach użyteczności 

publicznej, oraz w zabudowie mieszkaniowej.   

W efekcie opracowano plan działań obejmujący wszystkie sektory z uwzględnieniem nowych 

inwestycji, modernizacji w zakresie wytwarzania i podaży nośników, dostępu do nowych 

technologii energii odnawialnej, jak również na drodze bezinwestycyjnej (podnoszenie 

efektywności poprzez rozmaite szkolenia.) 
 

W dokumencie zaprezentowano kompletny harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji 

zadań w rozbiciu na poszczególne sektory oraz w ujęciu kompleksowym, analizę ryzyka  

realizacji planu wraz z potencjalnymi zagrożeniami i sposobami ich eliminacji. 
 

Dokument zawiera również analizę efektywności ekonomicznej całego przedsięwzięcia wraz z 

prezentacją dostępnych źródeł i mechanizmów finansowych. Określa także wskaźniki 

monitorowania rekomendowanych działań wraz z dokonywaniem okresowej 

sprawozdawczości. 

W ogólności Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonna ma za zadanie ustalić cele 

jakościowe i ilościowe prowadzenia zrównoważonej gospodarki energetycznej w gminie.   
 

Niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja wydana jest w stanie kompletnym ze względu na 

cel oznaczony w umowie 
 

1.2. Cele PGN na poziomie gminy 
 

W przypadku zrównoważonej polityki energetycznej na poziomie lokalnym, można ją określić 

jako polepszenie dobrobytu społeczeństwa w aspekcie długotrwałym poprzez dążenie do 

utrzymania równowagi pomiędzy: 
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 bezpieczeństwem energetycznym; 

 zaspokojeniem potrzeb społecznych; 

 konkurencyjnością gospodarki; 

 ochroną środowiska. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej realizuje cele  związane  ze Strategią Rozwoju Gminy na lata  

2016 – 2023, oraz dokumentami strategicznymi województwa Lubelskiego.  Przeprowadzona 

analiza tych dokumentów wykazała zgodność celów PGN z dokumentami strategicznymi w 

zakresie transformacji na rzecz gospodarki niskoemisyjnej, podniesienia efektywności 

energetycznej i ochrony środowiska w tym w zakresie poprawy jakości powietrza. 

1.3. Struktura dokumentu i metodyka jego opracowania 

 Dokument podzielono na 12 rozdziałów  w których w szerszym zakresie przedstawiono 

zagadnienia bezpośrednio związane z PGN. Etapy opracowania Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej na lata 2015 -2020 dla gminy Jabłonna przedstawiono na poniższym rysunku. 
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Tabela . Ogólny schemat opracowania PGN dla gminy Jabłonna 
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2. INSTRUMENTY PRAWNE - ANALIZA DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH 

ZRÓWNOWAŻONEJ POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE UE, POLSKI, 

GMINY 
 

Samorządy gminne powinny aktywnie uczestniczyć w kreowaniu lokalnej polityki 

energetycznej, którą charakteryzują następujące cechy: 

 zdrowe środowisko, co oznacza minimalny wpływ na ekosystem, minimalne odpady 

lub zanieczyszczenia, ochrony i wzmocnienia środowiska, przyrody i różnorodności 

biologicznej, w taki sposób, aby wszyscy mogli korzystać z darów natury, takich jak 

zieleń, przestrzeń do spacerów, jazdy na rowerze, spotkań, zabaw i relaksu; 

 dobrze prosperujące (organiczne) gospodarstwa rolne, które są nie tylko przyjazne 

dla środowiska ale mają także inne korzyści. Jedną z nich jest większa urodzajność gleby. 

Urodzajność i równowagę w glebie zapewnia stosowanie naturalnych nawozów, 

płodozmian oraz jak najdłuższe utrzymywanie na glebie pokrywy roślinnej, co pozwala 

na większe wykorzystanie energii słonecznej w procesach fotosyntezy i gromadzenie się 

biomasy stanowiącej ochronę przed erozją powodowaną przez wiatr i wodę. W efekcie 

gleby, na których stosuje się organiczne i ekologiczne metody produkcji rolnej, 

wychwytują z atmosfery rocznie od 733 do 3 000 kg dwutlenku węgla na hektar; 

 dobrobyt społeczny, który wynika z poczucia bezpieczeństwa, przynależności, 

wzajemnej zażyłości i wsparcia, spójności i integracji różnych grup społecznych opartej 

na szacunku wobec różnych kultur i tradycji. 

Cztery najważniejsze działania w tworzeniu stabilnych społeczności lokalnej  można określić 

jako: 

 działania wspierające planowanie zrównoważone; 

 działania minimalizujące zużycie energii i jej wpływ na środowisko; 

 działania sprzyjające dobrobytowi gospodarczemu; 

 działania wspierające organizację wspólnoty i zarządzanie sąsiedztwem. 

Zestawienie konwencjonalnego i zrównoważonego rozwoju energetycznego jest w tabeli  

poniżej: 
 

Tabela.  Cechy konwencjonalnego i zrównoważonego rozwoju energetycznego 

Konwencjonalny system energetyczny Zrównoważony system energetyczny 
Nacisk na wzrost PKB Nacisk na długoterminowe cele ekonomiczne i 

środowiskowe 
Przewaga paliw kopalnych Wzrost wykorzystania OZE 
Polityka energetyczna skoncentrowana na 
wytwarzaniu 

Polityka energetyczna ukierunkowana na 
ochronę zasobów naturalnych 

Scentralizowane usługi energetyczne Generacja rozproszona 
Scentralizowane wytwarzanie energii Rosnące zaufanie do systemów średniej skali 
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Dominowanie celów ekonomicznych Wyważenie pomiędzy celami społecznymi, 
środowiskowymi i ekonomicznymi 

Klasyczne rozwiązania technologiczne i 
organizacyjne 

Rosnąca penetracja nowych technologii w 
zakresie wytwarzania i zarządzania 

Zyski wynikające z działania na rynkach 
zmonopolizowanych  

Działanie na rynkach konkurencyjnych i 
regulowanych 

Całkowite pomijanie kosztów zewnętrznych Rosnący nacisk na uwzględnianie kosztów 
zewnętrznych 

Działanie na rynku wewnętrznym, 
chronionym przez państwo 

Działanie na rynkach międzynarodowych o 
jednakowych regułach konkurencji 

Źródło: opracowanie KAPE S.A. 

2.1. Instrumenty zrównoważonej polityki energetycznej 

PGN realizuje cele określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym oraz cele w zakresie jakości 
powietrza wynikające z Dyrektywy CAFE. Jest spójny z dokumentami strategicznymi i 
programowymi, na poziomie Unii Europejskie. 
 
Tabela 1 Zakres zgodności PGN z najważniejszymi dokumentami UE w zakresie gospodarki 
niskoemisyjnej 

Dokument:  Zakres spójności: 
 
 

Strategia „Europa 2020” 

 ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 
20%; 
 zwiększenie do 20% udziału energii ze 
źródeł odnawialnych; 
 zwiększenie efektywności wykorzystania 

energii o 20%. 
Strategia Unii Europejskiej w zakresie 
przystosowania się do zmian klimatu 

 rozwój zielonej infrastruktury; 
 zapewnienie bardziej odpornej 

infrastruktury. 
Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 21 maja 2008 r. w 
sprawie jakości powietrza i czystszego 
powietrza dla Europy (CAFE – Clean Air For 
Europe)  

 

 ograniczenia emisji zanieczyszczeń: pyłu 
zawieszonego PM10, dwutlenku siarki, 
dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu;  
 poprawa jakości powietrza.  

 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest spójny z dokumentami strategicznymi i programowymi 
obowiązującymi w Polsce i w województwie lubelskim. Zakres zgodności przedstawiono w 
poniższej tabeli.  
 
Tabela.  Zakres zgodności PGN z najważniejszymi dokumentami krajowymi i regionalnymi 

Dokument:  Zakres spójności: 
                                                                  Dokumenty krajowe 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – 
Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności  

 
 innowacyjność gospodarki  

 
 
 
 

Średniookresowa Strategia Rozwoju 
Kraju (Strategia Rozwoju Kraju 2020, 
ŚSRK 2020)  

 
 zmiana struktury nośników energii,  
 poprawa sprawności energetycznej procesów 
wytwarzania i przesyłu,  

 efektywne wykorzystanie energii i paliw przez 
poszczególne sektory gospodarki,  
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 zwiększenie wykorzystania urządzeń i 
technologii energooszczędnych oraz tych 
opartych na odnawialnych źródłach energii;  

 
 
 
 
 

 Umowa partnerstwa  

 
 przejście na gospodarkę niskowęglową i 
niskoemisyjną,  

 ograniczenie zużycia energii we wszystkich 
sektorach.  

 poprawa infrastruktury drogowej, 
 wprowadzanie zasad zrównoważonego 

transportu.  
 
 
 

 
Program Operacyjny Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020 

 

Realizacja celów tematycznych: 
 Cel tematyczny 4: Wspieranie przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 
sektorach; 

 Cel tematyczny 5: Promowanie dostosowania do 
zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania 
ryzykiem; 

 Cel tematyczny 6: Zachowanie i ochrona 
środowiska oraz promowanie efektywnego 
gospodarowania zasobami; 

 Cel tematyczny 7: Promowanie zrównoważonego 
transportu i usuwanie niedoborów 
przepustowości w działaniu najważniejszych 
infrastruktur sieciowych. 

 
 
 
 
 

Linia demarkacyjna 
 

Realizacja działań w obszarach interwencji: 
 infrastruktura transportowa (drogi, trasy 

rowerowe, transport publiczny), 
 gospodarka wodno-ściekowa, 
 gospodarka odpadami, 
 ochrona środowiska, 
 infrastruktura energetyczna (rozbudowa i 
modernizacja sieci ciepłowniczych, gazowych, 
elektroenergetycznych, termomodernizacje, 
wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych). 

 
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 
(KSRR) 

 

 efektywne wykorzystanie potencjału LOF – wpływ 
na osiąganie celów rozwoju kraju; 
 realizacja działań zawartych w dokumencie 
przyczyni się do poprawy jakości życia 
mieszkańców. 

 
 
 

Koncepcja Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK) 

 

 dążenia do zrównoważonego rozwoju kraju 
poprzez wykorzystanie potencjału wewnętrznego 
LOF, 
 propozycja działań służących poprawie stanu 
środowiska, rozwijaniu i poprawie infrastruktury 
transportowej i telekomunikacyjnej, zwiększaniu 
bezpieczeństwa energetycznego LrOF. 

 
Polityka Energetyczna Państwa do 2030 
roku 

 poprawa efektywności energetycznej; 
 wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii; 
 rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii, w tym biopaliw; 
 ograniczenie oddziaływania energetyki na 
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środowisko 

 
 

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

 

 Uwzględnienie zasad ochrony środowiskach w 
strategiach sektorowych. 

 Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska. 
 Zarządzanie środowiskowe. 
  Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz 
ochrony środowiska 

 Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym. 
 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i 
Środowisko – perspektywa do 2020 roku 
(BEiŚ) 

 

 zrównoważone gospodarowanie zasobami 
środowiska, 
 zapewnienia gospodarce bezpiecznego i 
konkurencyjnego zaopatrzenia w energię 
 poprawa stanu środowiska. 

 
Krajowy Plan Działania w zakresie energii 
ze źródeł odnawialnych do 2020 roku 
(KPD OZE) 

 

 cel w zakresie udziału energii ze źródeł 
odnawialnych (do 15% w 2020 roku) 
 uwzględnienie wykorzystania OZE w sektorze 

transportowym, sektorze energii elektrycznej, 
sektorze ogrzewania i chłodzenia. 

 
Krajowy Plan Działań dot. efektywności 
energetycznej 

 cel w zakresie zwiększenia efektywności 
wykorzystania energii o 20% 

 
 
 

Narodowy Program Rozwoju Gospodarki 
Niskoemisyjnej (NPRGN) - założenia 
przyjęte przez Radę Ministrów dnia 16 
sierpnia 2011 r. 

 

 w zakresie celów: głównego (rozwój gospodarki 
niskoemisyjnej przy zapewnieniu 
zrównoważonego rozwoju kraju) i 
szczegółowych: 
 rozwój niskoemisyjnych źródeł energii; 
 poprawa efektywności energetycznej; 
 poprawa efektywności gospodarowania 

zasobami  
 rozwój i wykorzystanie technologii 

niskoemisyjnych; 
 zapobieganie powstawaniu oraz poprawa 

efektywności gospodarowania odpadami; 
 promocja nowych wzorców konsumpcji. 

  

Dokumenty regionalne 

Dokument:  Zakres spójności: 

 
 
 
 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Lubelskiego na lata 2014- 
2020 

Realizacja celów priorytetowych RPO:  
 Wspieranie przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną we wszystkich sektorach; 
 Zachowanie i ochronę środowiska naturalnego 

oraz wspieranie efektywnego gospodarowania 
zasobami;  
 Promowanie dostosowania do zmian klimatu, 
zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;  
 Promowanie zrównoważonego transportu i 
usuwanie niedoborów przepustowości w 
działaniu najważniejszych infrastruktur 
sieciowych;  
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Regionalna Strategia Innowacji dla 
Województwa Lubelskiego. 

 

 wspieranie rozwoju, dyfuzji i wydajnego użycia 
nowych produktów, usług i procesów (w 
kontekście gospodarki niskoemisyjne); 
 racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz 
kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z 
zasadą zrównoważonego rozwoju; 
 innowacyjne działania dla sektora administracji 

publicznej. 
 
 
 

Plan zagospodarowania przestrzennego 
województwa Lubelskiego 

 

 efektywne wykorzystanie zasobów województwa 
(w kontekście odnawialnych źródeł energii); 
 kształtowanie sprawnych, bezpiecznych 
systemów transportu i komunikacji; 
 kształtowanie sprawnych sieci infrastruktury 

technicznej, zapewniających dostawy wody i 
energii, właściwą gospodarkę odpadami. 

 
 
 

Program ochrony powietrza dla strefy 
Lubelskiej 

 
 

 realizacja działań naprawczych służących 
osiągnięciu celów redukcji zanieczyszczeń: na 
terenie aglomeracji Lubelskiej (PM10, 
beznzo(a)piren) oraz strefy dolnośląskiej (PM10, 
benzo(a)piren, tlenek węgla, ozon); 
 realizacja działań przełoży się na poprawę jakości 

powietrza. 
Wojewódzki Program Ochrony 
Środowiska dla Województwa 
Lubelskiego przyjęty - Uchwała Nr 
XXI/185/12 Sejmiku Województwa 
Lubuskiego z dnia 12 marca 2012 roku  

 Działania ujęte w PGN są spójne z kierunkami 
działań programu i realizują ujęte w Programie 
cele w zakresie odnawialnych źródeł energii, 
poprawy jakości powietrza. 

Strategia Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

 Realizacja priorytetów w zakresie gospodarki 
niskoemisyjnej określonych w Strategii ZIT 

Dokumenty Gminne 

Dokument:  Zakres spójności: 

Strategia Rozwoju Gminy Jabłonna  na 
lata 2016 – 2023 

 Realizacja priorytetów w zakresie gospodarki 
niskoemisyjnej określonych w Strategii Gminy  

Statut Gminy Jabłonna i statuty sołectw.   racjonalizacja zużycia energii odbiorców; 
 działania dotyczące wykorzystania OZE 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego 

 Efektywne przeznaczenie mikroźródeł energii, 
 warunki zagospodarowania i zabudowy terenu,  
 rozmieszczenie inwestycji celu publicznego.  

Źródło: opracowanie własne 

 
 

2.2. Instrumenty prawne zrównoważonego systemu energetycznego 
 

Najważniejszym założeniem zrównoważonego rozwoju jest 3x20 czyli Pakiet  energetyczno-

klimatyczny, przyjęty przez Radę Europy w marcu 2007 r. i przedstawiony w dniu 23 stycznia 

2008 r. przez Komisję Europejską, zawierający cztery istotne regulacje: 
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 Dyrektywa EU ETS 2009/29/WE - zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu 

usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji 

gazów cieplarnianych; 

 Decyzja NON ETS - decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/406/WE z dnia 23 

kwietnia 2009 r. w sprawie działań zmierzających do zmniejszenia emisji gazów 

cieplarnianych w celu realizacji do 2020 r. zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji 

emisji gazów cieplarnianych (tzw. decyzja non-ETS); 

 Dyrektywa OZE – 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania 

stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca 

dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE; 

 Dyrektywa CCS - Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca 

dyrektywę Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE 2008/1/WE i rozporządzenie 

(WE) nr 1013/2006.  

Ustawa o OZE. Celem ustawy jest zagwarantowanie trwałego rozwoju gospodarki przy 

jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Znaczna 

część przepisów ustawy dotyczy nowych form wsparcia dla wytwórców energii z OZE. Wraz z 

ustawą zostaną wprowadzone taryfy gwarantowane (FiT), które zapewniają prosumentom 

sprzedaż energii elektrycznej produkowanej w małych, domowych instalacjach OZE, po cenach 

gwarantowanych przez 15 lat. Właściciele instalacji o mocy do 3 kW otrzymają gwarancję 

sprzedaży energii po cenie ok. 75 gr/kWh, zaś w przedziale 3-10 kW po cenie do 70 gr/kWh, w 

zależności od technologii OZE. Liczba mikroinstalacji, które otrzymają dofinansowanie jest 

ograniczona. Taryfy mają wygasnąć, gdy moc zainstalowana w takich instalacjach osiągnie 

łącznie 800 MW. Ustawa o OZE wprowadza również tzw. opłatę OZE. Zgodnie z ustawą koszty 

dopłat do produkcji zielonej energii zostaną przerzucone na odbiorców końcowych i będą 

doliczane do rachunków za prąd. 

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) został przyjęty przez 

Komitet Europejski Rady Ministrów w dniu 31 lipca 2007 r. Dokument ten stanowi realizację 

zapisu art. 14 ust. 2 Dyrektywy ESD i określa: 

 cel indykatywny w zakresie oszczędności energii tzn. 9% na 2016 r., który ma być 

osiągnięty w ciągu dziewięciu lat począwszy od 2008 r. (art. 4); 

 pośredni cel krajowy tzn. 2% w zakresie oszczędności energii określony do 2010 r. i 

mający charakter orientacyjny. 

Wartość oszacowanego celu indykatywnego dla Polski wynosi 53 452 GWh. Udział energii 

elektrycznej stanowi 16% tej wartości. 
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Najważniejsze zapisy dotyczące energetyki zostały zawarte w ustawie z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z 

późn. zm.). Ustawa w art. 59 określa rodzaj przedsięwzięć objętych obowiązkiem 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W przypadku realizacji przedsięwzięć z 

zakresu energetyki wprowadza taki obowiązek na planowane przedsięwzięcia mogące znacząco 

oddziaływać na środowisko oraz na obszar Natura 2000 (np. energetyka wiatrowa). Inwestycje 

z zakresu np. energetyki odnawialnej mogą być realizowane dopiero po otrzymaniu decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 72 w/w Ustawy wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 

budowę obiektu budowlanego, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o 

pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.). 
 

Wszelkie prowadzone inwestycje muszą uwzględniać wymagania ochrony przyrody i 

zachowywać standardy emisyjności zgodne z warunkami Ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Stosowane w instalacjach i urządzeniach technologie mają m.in. zapewnić efektywne 

wytwarzanie oraz wykorzystanie energii (art. 143 ust. 2). Przedsiębiorstwa korzystające ze 

środowiska zobowiązane są do wnoszenia opłat z tego tytułu. Opłata jest ponoszona m.in. przy 

wprowadzaniu gazów lub pyłów do powietrza - spalanie biomasy (art. 273 ust. 1) oraz za pobór 

wody (zwolnienie dla energetyki wodnej – art. 294 ust. 2 i geotermalnej – art. 294 ust. 4).          

Ustawa Prawo ochrony środowiska zawiera również istotne zapisy w zakresie biopaliw. Stawki 

podatku akcyzowego mają zapewnić niższą cenę rynkową biopaliw opartych na wykorzystaniu 

biomasy, w szczególności roślin uprawnych, w stosunku do paliw pochodzących ze źródeł 

nieodnawialnych (art. 283 ust. 4). 
 

Ustawa upoważnia wojewodę do określenia, dla terenu województwa bądź jego części, rodzajów 

i jakości paliw dopuszczonych do stosowania (art. 96). Decyzja wojewody ma być wydawana w 

celu zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko. Ustawa w art. 401 reguluje 

źródła przychodów funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wojewódzkich i 

Narodowego). Środki funduszy, również gminnych, mają być przeznaczane m.in. na wspieranie 

wykorzystania OZE i ekologicznych form transportu. 
 

Istotną możliwość dofinansowania inwestycji w zakresie termomodernizacji budynków, sieci 

przesyłowych i źródeł ciepła oraz zastosowania odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł 

energii stwarza Ustawa o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów z dnia 21 listopada 

2008 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1459). Dofinansowaniem objęte są: 
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 budynki mieszkalne, budynki zbiorowego zamieszkania oraz budynki stanowiące 

własność jednostek samorządu terytorialnego służące do wykonywania przez nie zadań 

publicznych; 

 lokalne sieci ciepłownicze oraz zasilające je lokalne źródła ciepła; 

 wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z 

likwidacją lokalnych źródeł ciepła; 

 całkowita lub częściowa zamiana źródła energii na źródła odnawialne lub zastosowanie 

wysokosprawnej kogeneracji. 

Ustawa dotyczy praktycznie wszystkich przedsięwzięć prowadzących do zmniejszenia 

zapotrzebowania na ciepło (energię) lub wyeliminowania konwencjonalnej energii (czyli 

zastosowanie odnawialnych źródeł energii i odzysku ciepła odpadowego). Ustawa wymaga 

również, aby dofinansowywane inwestycje charakteryzowały się określonymi na pewnych 

minimalnych poziomach efektami w postaci zmniejszenia zużycia energii. Wsparcie finansowe 

do realizacji tych inwestycji przewidziane jest w formie premii termomodernizacyjnej, której 

wielkość nie może przekroczyć: 

 16% całkowitych kosztów inwestycji. 

 20% kwoty kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji. 

 2 – krotności wielkości rocznych oszczędności kosztów energii uzyskanych w wyniku 

realizacji inwestycji. 

Przedstawione wyżej dokumenty  przedstawiają redukcję emisji, zwiększenie udziału energii ze 

źródeł odnawialnch oraz zwiększenia efektywności energetycznej.  W częściach szczegółowych, 

dotyczących gminy Jabłonna, dokonano analizy dokumentów strategicznych na poziomie 

lokalnym. Cele i kierunki działań analizowanych dokumentów przedstawiono w odniesieniu do 

poszczególnych elementów zakresu PGN tj.: energetyki, transportu i rolnictwa, przemysłu, 

handlu i usług, gospodarstw domowych, odpadów, oraz administracji publicznej. W głównej 

mierze zwrócono uwagę na cele szczegółowe tych dokumentów w zakresie: rozwoju 

niskoemisyjnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej, poprawy efektywności 

gospodarowania surowcami i materiałami oraz rozwoju i wykorzystania technologii 

niskoemisyjnych, zapobiegania powstawaniu oraz poprawy gospodarowania odpadami, a także 

promocji nowych wzorców konsumpcji. 

 

2.3. Obszary działania planu 

Głównymi sektorami wchodzącymi w zakres działania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Jabłonna są obiekty (budynki) komunalne, wyposażenie/urządzenia oraz lokalny 

transport. Ponadto PGN obejmuje wszystkie te obszary, w których władza lokalna może 

wywierać wpływ na zużycie energii w perspektywie dłudoterminowej, (jak planowanie 
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przestrzenne), popierać produkty i usługi efektywne energetycznie (zamówienia publiczne), 

oraz zachęcać do zmiany przyzwyczajeń użytkowników energii (współpraca z mieszkańcami i 

zainteresowanymi stronami). 

Niniejszy Plan opracowano w oparciu o informacje otrzymane od  Urzędu Gminy Jabłonna  w 

zakresie: 

1. Sytuacji energetycznej miejskich budynków użyteczności publicznej, 

2.  Stanu technicznego obiektów grupy handlowo usługowych oraz przemysłowych 

3.  Danych na temat stanu oświetlenia ulicznego 

4.  Informacji o zarejestrowanych na terenie gminy pojazdów transportowych, 

5.  Informacji na temat zużycie energii elektrycznej w poszczególnych grupach taryfowych 

Na podstawie danych zebranych od Gminy Jabłonna oraz danych zebranych ze źródeł podanych 

w dalszej części niniejszego opracowania oszacowano potencjał redukcji emisji CO2 na terecie 

gminy. 

Informacje zawarte w poniższych rozdziałach są istotne także ze względu na pozyskiwanie 

danych w celu monitoringu efektów wdrażania planu. Część z tych informacji należy pozyskiwać 

cyklicznie aktualizując inwentaryzację emisji CO2. 

Współpraca z interesariuszami 

Pod pojęciem interesariuszy należy rozumieć jednostki, grupy lub organizacje, na które PGN 

bezpośrednio, bądź pośrednio oddziałuje. Interesariuszami PGN są wszyscy mieszkańcy gminy, 

jednostki miejskie i przedsiębiorstwa działające na terenie gminy. Każdemu z działań ujętych w 

dokumencie przypisano jednostki (interesariuszy) odpowiedzialne za ich realizację. 

Wypracowanie właściwego systemu współpracy z interesariuszami jest niezwykle istotne z 

punktu widzenia skutecznej realizacji PGN, ponieważ:  

 każde działanie realizowane w ramach PGN wpływa na otoczenie społeczne, 

  otoczenie społeczne (zaangażowanie, ale także odpowiednie nastawienie społeczeństwa) 

wpływa na możliwości realizacji działań.  

W celu skutecznej realizacji zaleca się organizację cyklicznych spotkań Komisji. Spotkania 

miałyby na celu wymianę uwag, opinii, ale także wiedzy, doświadczenia i „dobrych praktyk” we 

wdrażaniu działań zawartych w planie, wprowadzania rozwiązań ograniczających zużycie 

energii i dotyczących emisji z obszaru Gminy. Komisja prowadziłaby również wspólne działania 

informacyjno-promocyjne w zakresie oszczędzania energii (np. festiwale, festyny, konkursy). 

Nie da się skutecznie zrealizować PGN bez świadomości tego, kim są interesariusze, jakie kierują 

nimi motywy i przekonania i bez pokazania, że działanie ma przynieść im konkretne korzyści. 
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Podstawą do odniesienia sukcesu we wdrażaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest czynne 

słuchanie interesariuszy, ich opinii i wątpliwości oraz współdziałanie z nimi. 

Identyfikacja obszarów problemowych 

W związku z analizą stanu obecnego wyodrębnić można następujące obszary problemowe w 

gminie Jabłonna, ważne z punktu widzenia realizacji strategii niskoemisyjnej:  

 Energetyka – źródła energii.  

 Budownictwo, mieszkalnictwo i gospodarka komunalna.  

 Transport – natężenie ruchu.  

 Energetyka  

Na podstawie analiz stanu obecnego zidentyfikowano następujące problemy w zakresie 

energetyki:  

 duża ilość napowietrznej sieci energetycznej wysokiego napięcia, co stanowi ograniczenia 

dla zabudowy;  

 stacje transformatorowe wymagające modernizacji;  

 potrzeba modernizacji i zwiększenia przepustowości sieci elektrycznej;  

 niski stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii;  

 brak dotychczasowego systemowego wsparcia i promocji ekologicznych źródeł 

zaopatrzenia budynków mieszkalnych w energię;  

 energochłonność budownictwa mieszkaniowego oraz budynków użyteczności publicznej; 

 wysoki poziom emisji powierzchniowej (niskiej emisji) z indywidualnych systemów 

grzewczych, odnotowywany przede wszystkim w okresie zimowym.  

Chociaż stan energetyki i zaopatrzenia mieszkańców w energię są na stosunkowo 

zadowalającym poziomie, to niezbędne są działania mające na celu poprawę sprawności, 

efektywności energetycznej oraz zmniejszenie energochłonności elementów systemu 

energetycznego. Istotne jest także znaczące zwiększenie udziału zrównoważonych źródeł 

energii, a w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla potrzeb mieszkańców oraz 

gospodarki na terenie gminy. Tego typu działania mogą przyczynić się do ograniczenia kosztów 

finansowych i środowiskowych oraz do zmniejszenia stopnia emisji szkodliwych substancji do 

powietrza.  

Budownictwo, mieszkalnictwo, gospodarka komunalna i ciepłownictwo  

W zakresie budownictwa, mieszkalnictwa oraz gospodarki komunalnej wymienić należy 

następujące problemy:  

 duża energochłonność mieszkań oraz w sektorze i użyteczności publicznej, straty ciepła 

budynków,  

 niska sprawność części systemów grzewczych, szczególnie kotłowni węglowych i pieców 

węglowych,  
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 bardzo liczne indywidualne źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i 

gospodarstwach rolnych, głównie oparte na spalaniu węgla, jedynie 15% stanowią kotły 

gazowe i olejowe,  

Pomimo zaawansowanych działań zmierzających do termomodernizacji zabudowań nadal 

potrzeby w tym zakresie są duże. Działania termomodernizacyjne są szczególnie trudne do 

wdrożenia w budynkach mieszkalnych (w tym budynkach indywidualnych) ze względu na 

wysokość kosztów, a także długi okres zwrotu z inwestycji. Trudność potęguje zróżnicowanie 

indywidualnych źródeł ciepła funkcjonujących w budynkach mieszkalnych. Problem stanowi 

także niska świadomość społeczna w zakresie tych zagadnień.  
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3. CHARAKTERYSTYKA GMINY JABŁONNA    

3.1. Ogólna charakterystyka gminy 

Gmina Jabłonna jest gminą wiejską położoną w centralnej części województwa lubelskiego, na 

południe od stolicy województwa – Miasta Lublin. Jest jedną z 16 gmin należących do powiatu 

lubelskiego. Całkowita powierzchnia gminy wynosi 131,2 km2 . Pod względem powierzchni jest 

czwartą gminą powiatu lubelskiego, zajmując ok. 7,8% powierzchni powiatu oraz ok. 0,5% 

powierzchni województwa lubelskiego. Gmina Jabłonna oddalona jest od centrum miasta 

stołecznego Warszawy o ok. 190 km, od stolicy województwa i siedziby powiatu lubelskiego – 

miasta Lublin o ok. 20 km. 
 

Gmina Jabłonna składa się z 17 sołectw. Ośrodkiem administracji samorządowej jest 

miejscowość Jabłonna Majątek, która razem z Jabłonną Pierwszą, Jabłonną Drugą, Piotrkowem 

Pierwszym i Piotrkowem Drugim spełniają rolę głównego obszaru wpływającego na życie 

społeczno-gospodarcze gminy. Gmina posiada sieć osadniczą i zabudowę w układzie liniowym 

(ulicówka) – osadnictwo występuje przy głównym ciągu komunikacyjnym, po obu stronach 

drogi. Dominuje typ zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. 
 

Pod względem fizyczno-geograficznym Gmina położona jest na mezoregionie Wyniosłość 

Giełczewska, stanowiącej część Wyżynie Lubelskiej. Jest to falista równina o wzniesieniach 

przekraczających 300 m n.p.m., zbudowanych z ostańcowych piaskowców. Jest to region 

rolniczy (przeważają żyzne gleby brunatne i rędziny rozwinięte na podłożu lessowym) o słabo 

rozwiniętym osadnictwie. Na obszarze Wyniosłości Giełczewskiej znajduje się Krzczonowski 

Park Krajobrazowy.  
 

Głównym elementem sieci rzecznej w Gminie Jabłonna jest Czerniejówka, która przecina ten 

obszar w układzie południkowym. Rzeka Czerniejówka stanowi prawobrzeżny dopływ 

Bystrzycy.  

Osadnictwo na terenie gminy koncentruje się po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 835, która 

przebiega przez miejscowości: Czerniejów, Jabłonna Druga, Jabłonna Pierwsza, Piotrków Drugi 

oraz Piotrków Pierwszy. Wymienione miejscowości wyróżniają się zwartością zabudowy i 

koncentracją usług publicznych, komercyjnych, rolniczych oraz zabudowy jednorodzinnej. Coraz 

większą rolę na terenie Gminy spełnia zatem czynnik komunikacyjny, tj. położenie przy 

głównym trakcie transportowym i głównej drodze stanowiącej powiązanie zewnętrzne Gminy. 

Będzie skutkowało to w większości tendencją do rozpraszania zabudowy. 
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3.2. Stan środowiska przyrodniczego 
 

Pod względem walorów naturalnych Gmina Jabłonna należy do obszaru o stosunkowo wysokich 

walorach przyrodniczych i krajobrazowych, które związane są przede wszystkim z położeniem 

w pobliżu parku krajobrazowego. Obecnie prawną ochroną krajobrazową objęta jest 

przeważająca część Gminy. Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w Gminnie Jabłonna 

wynosi 8 631 ha (65,8% powierzchni Gminy), z czego 7 150 ha to obszary chronionego 

krajobrazu razem, zaś 1 481 ha to parki krajobrazowe wraz z rezerwatami przyrody. Jest to 

największa powierzchnia obszarów prawnie chronionych wśród wszystkich gmin powiatu 

lubelskiego. 
 

 Krzczonowski Park Krajobrazowy został utworzony dla ochrony charakterystycznego 

krajobrazu centralnej części Wyżyny Lubelskiej. Faliste wzniesienia, głęboko wcięte doliny rzek i 

wąwozy erozyjne to niezwykle urodziwe krajobrazowo formy rzeźby terenu parku. Specyfiką 

Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego jest fakt, że wraz z otuliną jest najważniejszym 

obszarem źródliskowym na Lubelszczyźnie. Silnych źródeł jest tu aż 45, w tym kilkanaście 

źródlisk grupowych, skupiających od 4 do 19 wypływów. Cieki wodne w dużej mierze 

zachowały naturalny charakter i mają dużą wartość przyrodniczą w krajobrazie rolniczym. 

Obszar ten może stanowić dobre miejsce na wypoczynek, sprzyjające rozwojowi agroturystyki.  
 

W granicach Gminy Jabłonna znajdują się obszary (lub ich fragmenty) objęte ochroną na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym m.in.: 

 » Krzczonowski Park Krajobrazowy wraz z otuliną i Obszar Chronionego Krajobrazu,  

» Rezerwaty przyrody,  

» Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu,  

» Obszary Natura 2000 – „Chmiel” oraz „Olszanka” , 

 » 2 pomniki przyrody.  

Do rezerwatów przyrody w Gminie Jabłonna zalicza się Rezerwat Chmiel oraz Rezerwat 

Olszanka. Rezerwat Chmiel ma łączną powierzchnię 25,8 ha. Celem ochrony jest zachowanie 

zespołu grądu z drzewami pomnikowymi oraz kresowego stanowiska buka. W składzie 

drzewostanu dominuje dąb szypułkowy oraz grab. Różnorodność i bogactwo faunistyczne 

klasyfikuje ten rezerwat do grupy obejmującej stosunkowo bogate lasy z dużą różnorodnością 

siedlisk i bogatą fauną. Najcenniejszym i najbardziej różnorodnym elementem fauny są ptaki.  
 

Rezerwat Olszanka posiada całkowitą powierzchnię 8,5 ha. Ma na celu zachowanie starodrzewu 

dębowego z domieszką grabu i sosny oraz wieloma chronionymi gatunkami roślin w runie. 
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Liczne okazy dębów osiągnęły rozmiary pomników przyrody. W rezerwacie stwierdzono zespół 

zwierząt typowy dla wielogatunkowych, różnowiekowych lasów o dużej powierzchni ekotopów 

i dużej różnorodności faunistycznej.  
 

Teren Gminy pokrywa się także z Czerniejowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Oprócz 

znacznych powierzchni dobrze zachowanych kompleksów leśnych, jest to teren o bardzo 

urozmaiconej rzeźbie terenu, licznych źródłach i dolinach rzecznych. Czerniejowski OChK 

obejmuje także tereny o dużych walorach botanicznych. Niezwykle interesująca jest dolina 

Kosarzewki na odcinku od Bychawy do Tuszowa, obejmująca wiele pierwotnych uroczysk: 

starorzeczy, źródeł, stawisk i młynisk, obszarów bagiennych porośniętych olsem. Można tu 

spotkać wiele gatunków ptaków, w tym drapieżnych. Obszar ten jest intensywnie 

wykorzystywany w celach rekreacji i wypoczynkowych. 
 

 Obszar Natura 2000 „Chmiel” jest obszarem specjalnej ochrony siedlisk. Cechą 

charakterystyczną tego terenu jest obecność tzw. ostańców denudacyjnych. W skład obszaru 

wchodzą zbocza rozległego wzniesienia o wysokości 265 m n.p.m. opadające w kierunku 

wschodnim i południowym. Ostoja pokryta jest całkowicie lasem, z przewagą lasu liściastego. 

Występujące tu lasy posiadają bogate podszycie i runo, w których obok pospolitych gatunków 

rosną gatunki rzadkich i zagrożonych roślin chronionych dyrektywą siedliskową.  
 

Kolejny obszarem specjalnej ochrony siedlisk jest obszar Natura 2000 „Olszanka”, leżący na 

wysokości od 237 do 256 m n.p.m. i położony w południowej części Wyniosłości Giełczewskiej. 

Zajmuje fragmenty zboczy wzgórz ostańców. W drzewostanie występuje bardzo dużo okazów 

dębu szypułkowego, których wiek szacowany jest na około 200 lat – część okazów posiada 

rozmiary kwalifikujące je jako drzewa pomnikowe.  
 

Zgodnie z wykazem Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody, prowadzonym przez 

Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, na terenie Gminy Jabłonna znajduje się 2 pomniki 

przyrody:  

» dąb szypułkowy o obwodzie pnia 570 cm i wysokości 24 m,  

» buk pospolity o obwodzie pnia 360 cm i wysokości 24m15.  

 

3.3. Jakość powietrza atmosferycznego 

 

Obszar Gminy Jabłonna charakteryzuje się typem klimatu przejściowego z wpływem cech 

kontynentalnych. Średnia roczna temperatura wynosi ok. 8°C, najwyższe średnie temperatury 

notuje się w lipcu – średnia temperatura dla lipca wynosi 18°C, pierwsze przymrozki występują 

w połowie września, ostatnie pod koniec maja. NajniŜsze temperatury w ciągu roku notuje się w 

miesiącach zimowych styczeń – luty: średnia temperatura -2°C. 
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Średnie roczne sumy opadów są niskie i wynoszą 522 mm. W poszczególnych latach wartość ta 

wahała się od 490 do 600 mm. Pokrywa śnieżna na tym obszarze utrzymuje się średnio w 

miesiącach zimowych przez około 50% dni. 
 

Standardy jakości powietrza ocenia się wg poniższych klas: 

klasa A – klasa strefy dla zanieczyszczenia o stężeniach poniżej poziomu dopuszczalnego bądź 

docelowego, 

klasa B – klasa strefy dla zanieczyszczenia o stężeniach powyżej poziomu dopuszczalnego lecz 

nie przekraczających poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji, 

klasa C – klasa strefy dla zanieczyszczenia o stężeniach powyżej poziomu dopuszczalnego 

powiększonego o margines tolerancji, docelowego, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest 

określony o stężeniach powyżej poziomu dopuszczalnego. 

klasa D1 – klasa strefy dla ozonu o stężeniach nie przekraczających poziomu celu 

długoterminowego, 

klasa D2 – klasa strefy dla ozonu o stężeniach przekraczających poziom celu długoterminowego. 
 

Ocenę jakości powietrza na terenie gminy Jabłonna dokonano na podstawie analizy uzyskanej w 

ramach „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Lubelskiego na lata 

2010-2012”. Oceną objęto następujące zanieczyszczenia pod kątem spełnienia kryteriów 

określonych w celu ochrony zdrowia: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ołów, tlenek 

węgla, ozon, pył zawieszony PM10 i PM2,5, arsen, kadm, nikiel i benzo/a/piren. 

Zanieczyszczeniami, które zostały uwzględnione w ocenie ze względu na ochronę roślin były: 

dwutlenek siarki, tlenki azotu i ozon. Ocena dla kryterium ochrony zdrowia została wykonana w 

obowiązujących w województwie lubelskim dwu strefach: Aglomeracji Lubelskiej i strefie 

lubelskiej, natomiast dla kryterium ochrony roślin w strefie lubelskiej. 
 

Uzyskane wyniki pomiarów stanowiły podstawę sporządzenia oceny. Ocena jakości powietrza 

dokonywana jest z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia 

ludzi oraz ochronę roślin. Kryteria ustanowione w celu ochrony zdrowia, to: dopuszczalny 

poziom substancji w powietrzu dla: SO2, NO2, CO, C6H6, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz 

zawartości ołowiu Pb w pyle zawieszonym PM10, poziomy docelowe dla: As, Cd, Ni, B(a)P w pyle 

zawieszonym PM10, poziomy celów długoterminowych dla ozonu. 
 

Przeprowadzona analiza poziomu stężeń zanieczyszczeń za 2012 r. wykazała dobrą jakość 

powietrza. Na obszarach obu stref stężenia większości zanieczyszczeń: benzenu, dwutlenku 

siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, pyłu PM2,5, substancji zawartych w pyle zawieszonym 

PM10 (ołowiu, arsenu, kadmu, niklu, benzo/a/pirenu) i ozonu według poziomu docelowego 

dotrzymywały obowiązujące standardy. Przekroczenia dotyczyły tylko poziomu dopuszczalnego 

24-godzinnego dla pyłu PM10 na jednym stanowisku pomiarowym oraz poziomu celu 
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długoterminowego dla ozonu. Stężenia większości gazów oraz substancji oznaczanych w pyle 

były niskie na obszarze całego województwa. Niski poziom zanieczyszczenia powietrza 

odnotowano również w zakresie benzenu.  
 

Prowadzone pomiary monitoringowe potwierdziły utrzymujące się zanieczyszczenie powietrza 

pyłem zawieszonym PM10, jednakże w znacznie mniejszym zakresie. Stężenia średnie roczne 

pyłu PM10 na wszystkich stanowiskach dotrzymywały obowiązujące standardy i wynosiły od 

28,3 μg/m3 do 33,8 μg/m3. W latach 2003-2012 wykazywały niewielką zmienność. 
 

Emisje podstawowych zanieczyszczeń do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych – 

dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów – w 2012 r. zmniejszyły się odpowiednio o około 48%, 

13% i 74% w stosunku do 2000 r. Natomiast w przypadku emisji dwutlenku węgla tendencja 

zmian w poszczególnych latach była niejednoznaczna, odnotowywano zarówno spadki, jak i 

wzrosty. Generalnie w 2012 r. wielkość emisji do powietrza wszystkich podstawowych 

zanieczyszczeń wg GUS obniżyła się w odniesieniu do 2011 r. 
 

3.4. Sytuacja demograficzna 

Gminę Jabłonna zamieszkuje 7 958 osób, co stanowi 5,33% ludności powiatu lubelskiego (10 

miejsce w powiecie) i 0,37% województwa lubelskiego (61 miejsce w województwie). Gęstość 

zaludnienia wynosi 60 osób na km2. Analizując dane dotyczące liczby ludności faktycznie 

zamieszkałej w Gminie Jabłonna należy zauważyć, że liczba ta od 2005 roku stale wzrasta. 

Szczególnie dynamiczny wzrost odnotowano na przełomie lat 2009 i 2010 – o 231 osób (ok. 

3%). W latach 2002-2006 liczba ludności utrzymywała się na niemal niezmienionym poziomie. 

W porównaniu z 2002 r., ilość mieszkańców w Gminie Jabłonna wzrosła o 438 osób (z 7 520 do 

7958  osób), czyli o 5,6%. W stosunku do 2012 roku wzrost ten wynosi 0,2%. 
 

Gmina Jabłonna na tle pozostałych gmin Lubelszczyzny należy do aktywnych demograficznie, co  

stawia go w korzystnym świetle wraz z większością małych miast i gmin wiejskich 

Lubelszczyzny. Zmiany poziomu liczby ludności ukazuje poniższa tabela.  

Tabela.  Zmiany poziomu liczby ludności 
 

Rok Liczba ludności 

2002 7520 

2003 7551 

2004 7547 

2005 7540 

2006 7548 

2007 7586 

2008 7617 

2009 7638 

2010 7869 

2011 7905 
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2012 7919 

2013 7936 

2014 7 865 

      Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS - BDL 

 

Znajomość obecnych warunków demograficznych oraz predykcja przyszłości w tym zakresie ma 

dla planowania zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa znaczenie kluczowe. Z 

jednej strony liczba ludności ma wpływ na aktualne zapotrzebowanie na paliwa i media 

energetyczne oraz stanowi odniesienie dla obliczania wskaźników wyjściowych do bieżącej 

oceny funkcjonowania systemu energetycznego. Ocena ta z kolei jest bazą planowania działań w 

zakresie rozwoju i modernizacji miejskiego systemu energetycznego.  
 

3.5. Sytuacja mieszkaniowa 
 

Zasoby mieszkaniowe gminy są po energetyce tym obszarem gdzie można upatrywać dość 

znacznego potencjału do zmniejszenia emisji. Według Instytutu Badań Strukturalnych  (IBS) w 

2012 r. gospodarstwa domowe są odpowiedzialne za 31% zużycia energii oraz bezpośrednio 

emitowały 9% całości gazów cieplarnianych. Zgodnie z prognozą IBS przy braku zmian w 

produkcji oraz w sposobie wykorzystania energii, relacje te wyniosą w 2030 r. odpowiednio 

27% oraz 9%, pozostając obszarem o istotnym potencjale redukcji nieefektywnego ekologicznie 

i ekonomicznie gospodarowania zasobami.  

Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego w  gminie Jabłonna  znajduje się 2 662  

mieszkań (stan na rok 2014) o łącznej powierzchni użytkowej ok.  246 767 m2. Od roku 2002 

liczba mieszkań zwiększyła się  o 433 mieszkania.   

Tabela. Liczba mieszkań w gminie  

 

Rok 

 

Liczba mieszkań 

Przeciętna powierzchnia użytkowa [m2] 

1 mieszkania Powierchnia - ogółem 

2002 2 229 85,6 190 802 

2003 2231 85,6 190 974 

2004 2236 85,8 181 849 

2005 2243 86,1 195 275 

2006 2268 86,6 196 409 

2007 2289 86,9 198 914 

2008 2321 87,5 203 087 

2009 2357 88,3 208 123 

2010 2518 90,3 227 375 

2011 2551 90,9 231 886 

2012 2586 91,5 236 619 

2013 2625 92,1 241 765 

2014 2 662 92,7 246 767 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS – BDL 
 



26 
 

Według raportu Instytutu Badań Strukturalnych ponad dwie trzecie zużywanej w 

gospodarstwach domowych energii jest przeznaczana na ogrzewanie budynków. Większość 

mieszkań w gminie została wybudowana kilkadziesiąt lat temu, przy niższych niż obecnie 

cenach  energii (i zaniżonych oczekiwaniach względem cen w przyszłości) oraz znacznie niższej 

świadomości zagrożenia związanego z globalnym ociepleniem. Ta sytuacja na rynku energii 

przekładała się na przyjmowane rozwiązania techniczne w budownictwie – brakowało 

motywacji do ponoszenia kosztów odpowiedniej termoizolacji czy szczelnych okien. Wzrost cen 

energii dostarczył czysto ekonomicznych bodźców do zwiększenia efektywności jej spożycia w 

gospodarstwach domowych. Inwestycja w termoizolację stała się opłacalna w przypadku wielu 

budynków w gminie, tym bardziej w obliczu prognoz dalszego wzrostu cen energii w Polsce.  
 

Głównym źródłem poprawy efektywności energetycznej gospodarstw domowych w gminie 

Jabłonna w perspektywie do 2020 r. jest lepsza izolacja cieplna budynków już istniejących i 

budowanych w przyszłości. Mimo opłacalności inwestycji w termomodernizację wielu 

mieszkańców  ich nie podejmuje – dzieje się tak w wyniku istnienia niedoskonałości rynku, jak 

np. asymetria informacji. Zadaniem samorządu gminnego w takiej sytuacjach jest interwencja i 

przywrócenie stanu optymalnego społecznie. Dlatego uzasadnione i zalecane jest pobudzanie 

inwestycji w lepszą izolację cieplną budynków mieszkalnych oraz efektywniejsze rozwiązania 

techniczne przede wszystkim przez usuwanie asymetrii informacji, a także przy ograniczonym 

wykorzystaniu instrumentów fiskalnych. Jednocześnie emisyjne rozwiązania w budownictwie 

będą mieć niższą stopę zwrotu z powodu wprowadzenia podatku węglowego, co z kolei w 

sposób naturalny zwiększy atrakcyjność „czystszych” technologii.  
 

W celu oszacowania kosztów wszystkich budynków objętych termoizolacją na terenie gminy 

dokonano symulacji kosztów jednorodzinnego domu mieszkalnego, którego  powierzchnia 

użytkowa wynosiła 117 m2. Koszty termomodernizacji oszacowano na poziomie 87 tys. zł, z 

czego największa część przypadła na ściany: 61 tys.zł oraz stropodach:14 tys. zł. Podany koszt 

uwzględnia również nakłady na elementy architektoniczne poprawiające wygląd budynku.  
 

Rysunek. Główne kanały strat ciepła w budynkach. 
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Źródł

o: www.domprzyjazny.org, 

W wyniku przeprowadzonych remontów termomodernizacyjnych sezonowe zużycie energii 

gazu ziemnego na potrzeby ogrzewania powinno zmniejszyć  się o 28%. Założenie o możliwości 

redukcji  zużycia energii gazu rzędu 28% można przyjąć także w budynkach wielorodzinnych. 

Na podstawie tych przykładów oszacowano możliwości redukcji zużycia energii w gminie 

poprzez termoizolację budynków. Przyjęto, że średnio taka inwestycja pozwala na zmniejszenie 

zużycia energii o 35%.  
 

Poważnym problemem w szacowaniu całkowitego potencjału redukcji emisji w gospodarstwach 

domowych oraz usługach jest brak statystyk dotyczących zasobów budynków w gminie, w 

związku z czym konieczne jest przyjęcie wielu założeń, potencjalnie obarczonych błędem. 

Wszelkie szacunki w tej kwestii oparto na danych GUS o zasobach mieszkaniowych gminy oraz 

oddawanych rocznie nowych mieszkaniach.  

 

3.6. Przedsiębiorczość gminna  

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wielkość emisji jest działalność podmiotów 

gospodarczych na terenie gminy. Na podkreślenie zasługuje fakt systematycznego wzrostu 

liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie gminy. W okresie 2002-2014 ilość 

podmiotów gospodarczych wzrosła o niemal 42% i w 2014 roku wyniosła 488. Świadczy to o 

rosnącej przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy oraz o tym, że podmioty te są w stanie 

utrzymać się na lokalnym rynku bez konieczności zamykania działalności gospodarczej. 

Aktualnie na terenie Gminy Jabłonna zlokalizowanych jest 488 jednostek gospodarczych.  

 

Tabela. Liczba podmiotów działających na terenie gminy Jabłonna z podziałem na kategorie PKD  

 

Sekcja 

wg PKD 

 

                                                       Opis 

Liczba 

podmiotów 

2014 

Sekcja A            Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo                 13 

Sekcja B            Górnictwo i wydobywanie 1 

Sekcja C  Przetwórstwo przemysłowe 37 
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Sekcja D            
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i   powietrze do układów klimatyzacyjnych 

0 

Sekcja E  
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

1 

Sekcja F  Budownictwo 66 

Sekcja G  
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 

138 

Sekcja H   Transport i gospodarka magazynowa 80 

Sekcja I  Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 8 

Sekcja J  Informacja i komunikacja 5 

Sekcja K   Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 15 

Sekcja L  Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 0 

Sekcja M   Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 23 

Sekcja N  Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 22 

Sekcja O  
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 

9 

Sekcja P  Edukacja 15 

Sekcja Q  Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 10 

Sekcja R  Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 10 

Sekcja S i 
T   

Pozostała działalność usługowa oraz Gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące 
usługi na własne potrzeby 

35 

Sekcja U  Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 
źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

 

Analizując podmioty gospodarcze z terenu Gminy Jabłonna według sekcji PKD 2007 należy 

stwierdzić, że podstawową dziedziną działalności przedsiębiorstw jest handel. Istotną rolę 

odgrywają także firmy związane z transportem i gospodarką magazynową i budownictwem. 

Istotny odsetek dotyczy także podmiotów gospodarczych zajmujących się przetwórstwem 

przemysłowym oraz pozostałą działalnością usługową (w tym gospodarstwa domowe 

zatrudniające pracowników), działalnością w zakresie usług administrowania oraz działalnością 

profesjonalną, naukową i techniczną. Pomimo występujących walorów przyrodniczych gminy 

oraz wiejskiego charakteru obszaru, ilość podmiotów gospodarczych nastawionych na 

świadczenie usług agroturystycznych oraz firm oferujących usługi hotelowe i rekreacyjno-

turystyczne jest stosunkowo niewielka. 
 

Do głównych przedsiębiorstw (zatrudniających najwięcej osób oraz płacących najwyższe 

podatki od nieruchomości) działających na terenie Gminy Jabłonna należą firmy:  

» Oknostyl,  

» P.H.U. Szczepan Krzysztof Szczepaniak,  

» Sako sp. z o. o.,  

» P.H.U. Rol-Pol Rugała,  
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3.7. Sektor rolny w gminie  

W Gminie Jabłonna panują korzystne warunki przyrodniczo-rolnicze. Do głównych upraw 

należą zboża podstawowe – pszenica i jęczmień oraz uprawy przemysłowe. Powierzchnia 

użytków rolnych w gminie wynosi 8495,6 ha, co stanowi 64,7% powierzchni ogólnej gminy. 

Strukturę użytkowania gruntów w Gminie Jabłonna w 2010 roku przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 4. Struktura użytkowania gruntów w Gminie Jabłonna w 2010 roku 

 powierzchnia (ha) powierzchnia (%) 

Powierzchnia ogólna 13 098,0 100,0 

Użytki rolne, w tym: 8 495,6 64,7 

grunty orne i sady 8 291,9 63,2 

łąki trwałe i pastwiska 203,7 1,6 

Lasy i grunty leśne 179,6 1,4 

Pozostałe grunty 

ogółem 

537,3 4,1 

Ogółem: 9 212,5 70,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 
 

W strukturze użytków rolnych około 63,2% stanowią grunty orne i sady. Wskaźnik użytków 

zielonych: łąk i pastwisk oraz lasów i gruntów leśnych jest stosunkowo niewielki, co ma duże 

znaczenie dla gospodarki gminnej i wskazuje jej charakter.  

Gospodarstwa rolne w gminie charakteryzują się niekorzystną strukturą agrarną. Według 

danych z Powszechnego Spisu Rolnego 2010, ponad 65% stanowią gospodarstwa o powierzchni 

mniejszej niż 5 ha i 6,8% większe niż 15 ha. Najwięcej gospodarstw posiada powierzchnię od 1 

do 5 ha. Warte odnotowania jest pozytywne zjawisko wzrostu liczby dużych gospodarstw 

powyżej  15 ha.  

Tabela. Gospodarstwa rolne według powierzchni w Gminie Jabłonna w 2010 roku 

Grupy obszarowe użytków 

rolnych 

Liczba gospodarstw Powierzchnia w ha 

do 1 ha 194 145 

od 1 do 5 ha 767 2 360 

od 5 do 10 ha 324 2 372 

od 10 do 15 ha 93 1 187 

15 ha i więcej 100 2 627 

Ogółem 1 478 8 691 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

 

Liczba gospodarstw w gminie ogółem wynosi 1 478. W gminie Jabłonna przeważają 

gospodarstwa o powierzchni do 5 ha, najmniejszą ilość stanowią gospodarstwa powyżej 15 ha. 

Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi ok. 5,8 ha. Gospodarstwa rolne są 
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rozdrobnione i nie posiadają dobrej kondycji ekonomicznej. Większość gospodarstw objętych 

jest dopłatami do produkcji rolnej, co istotnie wpływa na ich funkcjonowanie. 
 

Działalność rolnicza jest podstawowym źródłem zarobkowania dla większości mieszkańców 

gminy. Rozwój produkcji rolniczej na terenie gminy ograniczają słabe klasy gleb. W produkcji 

zwierzęcej zdecydowanie przeważa chów trzody chlewnej i bydła. 
 

Charakteryzując sektor rolnictwa w Gminie Jabłonna należy podkreślić, iż rolnictwo to jedyna 

działalność człowieka wykorzystującą fotosyntezę i pozwalająca na pełną odnawialność 

zasobów. Rolnictwo organiczne jakie dominuje w gminie  w mniejszym stopniu niż rolnictwo 

wielkoobszarowe przyczynia się do zmian klimatycznych, gdyż ogranicza emisję gazów 

cieplarnianych i pozwala na większe pochłanianie dwutlenku węgla przez rośliny i glebę.  
 

Rolnictwo jest jedną z głównych gałęzi gospodarki gminnej, która może wychwytywać  CO2, 

zatrzymywać  i składować  go w glebie oraz wiązać w roślinach w procesie fotosyntezy. 

Biologiczne procesy związane z produkcją rolną są źródłem emisji dwóch podstawowych gazów 

cieplarnianych: metanu (CH4 ) i podtlenku azotu (N2O). Mają one odpowiednio 21 i 310 razy 

silniejszy wpływ niż CO2 na ocieplanie się klimatu. Bezpośrednia emisja gazu cieplarnianego 

(GHG) związana z produkcją rolną stanowi 14% globalnej emisji tego gazu do atmosfery. Emisja 

metanu i podtlenku azotu wzrosła od 1990 roku o ponad 17%. Przewiduje się, że do roku 2030 

wzrośnie o dalsze 35-60%. Główną przyczyną jest wzrost stosowania nawozów chemicznych i 

intensywny chów zwierząt gospodarskich. Emisja podtlenku azotu następuje wtedy, gdy na pola, 

łąki i pastwiska sypie się nawozy mineralne i wylewa gnojowicę. Emisja N2O następuje również 

w wyniku spalania biomasy i paliw kopalnianych.  
 

Gospodarka rolna w gminie jest nie tylko przyjazna dla środowiska ale ma także inne korzyści. 

Jedną z nich jest większa urodzajność gleby. Urodzajność i rownowagę w glebie zapewnia 

stosowanie naturalnych nawozow, płodozmian oraz jak najdłuższe utrzymywanie na glebie 

pokrywy roślinnej, co pozwala na większe wykorzystanie energii słonecznej w procesach 

fotosyntezy i gromadzenie się biomasy stanowiącej ochronę przed erozją powodowaną przez 

wiatr i wodę. W efekcie gleby, na ktorych stosuje się organiczne i ekologiczne metody produkcji 

rolnej, wychwytują z atmosfery rocznie od 733 do 3 000 kg dwutlenku węgla na hektar1. 
 

W  dobie intensywnych zmian klimatycznych bioróżnorodne systemy rolne, dostosowane do 

lokalnych warunków będą podstawą bezpieczeństwa żywnościowego.  Utrzymanie takiej 

                                                           
1 Fliesbach A., Oberholzer H.-R., Gunst L., Mader P. (2007) – Soil organic matter and biological soil quality 

indicators after 21 years of organic and conventional farming. “Agriculture ecosystems & Environment”, 
118, pp. 273-284; Pimentel D., Hepperly P., Hanson J., Douds D., Seidel R. (2005) – Environmental 
energetic, and economic comparisons of organic and conventional farming systems. “Bioscience”, 55, pp. 
573-582. 
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struktury i charakteru gospodarki rolnej jest niezbędne, jeżeli chcemy złagodzić skutki zmian 

klimatu i zapewnić sobie bezpieczeństwo żywnościowe.  
 

W realizację celów zrównoważonego rozwoju wpisuje się również rozpowszechnienie 

rozproszonych źródeł energii o niewielkiej mocy, wytwarzających energię lokalnie i 

dostarczających ją bezpośrednio na potrzeby gospodarstw. Kryteria te spełniają najlepiej 

instalacje na odnawialne źródła energii, takie jak kotły na biomasę, mikrobiogazownie, małe 

turbiny wiatrowe oraz panele fotowoltaiczne. Zastosowanie tych technologii w rolnictwie 

umożliwia, poprzez samodzielną produkcję energii, zmniejszenie wielkości i kosztów jej zakupu 

z zewnątrz, co przynosi wymierne korzyści finansowe. Może również przyczyniać się do 

zmniejszenia uciążliwości produkcji rolnej, poprzez zagospodarowanie do wytwarzania energii 

pozostałości z produkcji zwierzęcej lub roślinnej, np. gnojowicy lub słomy, prowadząc do 

kolejnych oszczędności na bezpiecznym przechowywaniu lub utylizacji tych materiałów. 

3.8. Infrastruktura drogowa i komunikacyjna 

 
Rolą transportu jest zapewnienie właściwych warunków sprzyjających zaspokojeniu potrzeb 

ludności na usługi transportowe, umożliwiające dostęp do miejsc pracy, obiektów komunalnych 

i usługowych, szkół i wypoczynku. Infrastruktura transportowa ma umożliwiać rozwój 

gospodarczy gminy  poprzez stworzenie wszystkim podmiotom gospodarczym działającym tu 

obecnie i w przyszłości optymalnych warunków działania poprzez umożliwienie wzajemnych 

kontaktów kooperacyjnych oraz kontaktów z dostawcami surowców i odbiorcami produkcji 

finalnej. 
 

Na aktualny układ drogowy gminy składają się drogi wojewódzkie oraz sieć dróg powiatowych i 

gminnych. Przez teren Gminy przebiega droga wojewódzka nr 835 – trasa ta stanowi istotne 

tranzytowe połączenie Lublina z Biłgorajem, Przeworskiem, Przemyślem i Sanokiem. Jest 

jednym z głównych szlaków łączących województwo lubelskie i podkarpackie. Odcinek Lublin-

Piotrków jest najdalej oświetloną drogą wylotową z Lublina. Ze względu na wzrost natężenia 

ruchu i degradację niektórych odcinków, droga ta jest systematycznie modernizowana. Po 

wybudowaniu obwodnicy Przeworska i łącznika, koniec drogi wojewódzkiej nr 835 będzie 

wjazdem na autostradę A4. Natomiast droga wojewódzka nr 836 łączy Bychawę z węzłem 

drogowym „Piaski-Zachód” w Kębłowie, gdzie łączy się z drogami ekspresowymi S12 (Dorohusk 

– Chełm – Lublin – Radom – Piotrków Trybunalski) oraz S17 (Hrebenne – Zamość – Lublin – 

Warszawa). 
 

Rozwój branży motoryzacyjnej oprócz faktu, iż przyczynia się do rewolucyjnych zmian w 

sposobie życia oraz rozwoju gospodarki, oddziałuje również znacząco na środowisko. Zauważyć 

należy, iż wielkość emisji spalin pochodzących z sektora transportowego wciąż rośnie. Dlatego 
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tak ważny jest aspekt ochrony środowiska oraz ograniczenie negatywnego wpływu motoryzacji 

na środowisko. Elementem ochrony środowiska jest ochrona powietrza. Ochrona powietrza 

polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, poprzez zapobieganie powstawaniu, 

ograniczanie lub eliminowanie wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczających w 

celu zmniejszenia stężeń do dopuszczalnego poziomu lub utrzymanie ich na poziomie nie 

przekraczającym wielkości dopuszczalnych. 
 

Dane na temat liczby aut osobowych i ciężarowych, autobusów, motocykli i motorowerów 

zarejestrowanych w gminie Jabłonna zostały przedstawione w poniższej tabeli.  

 

Tabela. Ilość zarejestrowanych samochodów. 

 

L.p. 

 

Rodzaj pojazdów 

 

2014 r 

1. Samochody osobowe 5 232 

2. Samochody ciężarowe 599 

3. Autobusy 16 

4. Ciągniki rolnicze 409 

5. Motocykle 525 
  Źródło: Urząd Gminy Jabłonna 

 

 Z  rejestru  przedstawionego przez wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lublinie  

wynika, że w gminie zarejestrowanych było do 2014 roku  5 232 samochodów osobowych, co 

stanowi prawie 70,3 proc. wszystkich pojazdów mechanicznych w gminie. Na drugim miejscu  z 

udziałem 11,4 pro. wszystkich pojazdów mechanicznych znalazły się samochody ciężarowe. 

Kolejną pod względem wielkości grupę pojazdów zarejestrowanych w gminie Jabłonna stanowią 

motocykle.  
 

Liczba samochodów osobowych przypadająca na 1000 mieszkańców w gminie Jabłonna  wynosi 

665 sztuk i jest wyższa niż średnia krajowa która na koniec 2014 roku wynosiła 599 aut. Należy 

zaznaczyć, iż średnia dla całej Unii Europejskiej oraz państw EFTA (Norwegia, Szwajcaria, 

Islandia), która 564 auta na 1000 mieszkańców. Tak duża ilośc posiadanych samochodów przez 

mieszkańców  wynika przede wszystkim z łatwego dostępu do rynku tanich używanych 

samochodów.  Należy przypuszczać, że struktura wiekowa floty samochodów osobowych w 

gminie  Jabłonna wpływa niekorzystnie na ich emisyjność. 
 

 W celu określenia średniego dobowego ruchu (SDR) w roku 2010, stanowiącego podstawę do 

obliczenia emisji spalin z pojazdów samochodowych przeprowadzono na odcinku drogi numer 

835 na odcinku Mętów – Piotrków.  
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Tabela. Średni dobowy ruch w punktcie pomiarowm  

Rok Nr 

drogi 

 Opis odcinka Pojazdy 

ogółem 

            Struktura pojazdów 

  Km Nazwa Osobowe Cięża- 

rowe 

Autobusy Traktory Motocykle 

2010 835 12,0 Mętów - 

Piotrków 
6 254 5571 564 31 50 38 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z  Zarządu Dróg Powiatowychw Lublinie 

Według informacji Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie natężenia ruchu drogowego wynosiło 

6 254 pojazdów mechanicznych. Gmina Jabłonna nie ma transportu publicznego. Należy 

podkreślić, iż transport jest dużym emitentem CO2, który można oszacować w oparciu o dane z 

Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczenia Środowiska. Jednak Urząd Gminy w Jabłonnej nie ma 

narzędzi, które pozwoliłyby na redukcję emisji gazów cieplarnianych z tego sektora.   

 

4. OCENA POTENCJAŁU WYKORZYSTANIA OZE W GMINIE JABŁONNA 

W szacowaniu wielkości odnawialnych zasobów energii w gminie Jabłonna została zastosowana   

metoda „kaskadowego” przechodzenia od potencjału teoretycznego zasobów, poprzez potencjał 

techniczny, ekonomiczny, a na rynkowym (stopień wykorzystania potencjału ekonomicznego w 

latach 2014-2020) kończąc. Jako, że potencjał teoretyczny ma małe znaczenie praktyczne, do 

ilościowego i porównawczego oszacowania wielkości dostępnych odnawialnych zasobów 

energii wykorzystana została przede wszystkim wielkość potencjału technicznego energii. 

Określa on ilość energii jaką w ciągu roku można pozyskać z gminnych zasobów za pomocą 

najlepszych technologii przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych w jej końcowe nośniki, 

ale z uwzględnieniem ograniczeń przestrzennych i środowiskowych. Pomimo, że w praktyce ze 

względu na szereg ograniczeń (ekonomicznych, rynkowych), nie jest możliwe pełne 

wykorzystanie potencjału technicznego, to jednak wielkość ta jest użyteczna w oszacowaniach, 

jako względnie stabilna w dłuższym okresie.   

4.1. Energia wiatrowa 

Energetyka wiatrowa jest tym rodzajem OZE, który w ostatnich latach rozwija się najszybciej w 

kraju. Pomimo kontrowersji, także w wielu regionach, mając jednocześnie już obecnie znaczące 

udziały w rynku, zgodnie z „Krajowym planem działania w zakresie odnawialnych źródeł 

energii” (KPD), ma odegrać wiodącą rolę w realizacji 15% celu na OZE w 2020 roku w jego części 

poświęconej zielonej energii elektrycznej. Warto jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z propozycją 

w Strategii Rozwoju OOZE dla województwa Lubelskiego, dalszy rozwój dotychczas wiodącej w 

energetyce wiatrowej formy generacji energii w lądowych farmach wiatrowych, uzupełniony 

zostanie szybkim rozwojem małej energetyki wiatrowej. 
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Potencjał techniczny energii wiatru w Gminie Jabłonna jest niewielki (o. 5 MW) i wiąże się 

przede wszystkim z przestrzennym rozmieszczeniem terenów otwartych (o niskiej szorstkości 

podłoża i bez obiektów zaburzających przepływ powietrza). Zgodnie z dostępnymi źródłami 

można stwierdzić, że ok. 4% terenów użytków rolnych w Gminie nadaje się do technicznego 

wykorzystania na potrzeby energetyki wiatrowej. Do dalszych oszacowań przyjęto (wg EWEA), 

że zapotrzebowanie na przestrzeń we współczesnej energetyce wiatrowej wynosi 10 ha na 1 

MW mocy zainstalowanej. Wskaźniki te obowiązują dla lądowych farm wiatrowych. Istotnym 

ograniczeniem przestrzennym dla rozwoju energetyki wiatrowej, a w szczególności lądowych 

farm wiatrowych, jest występowanie i powiększanie się obszarów chronionych, w tym terenów 

należących do sieci NATURA 2000. 

Na szczególną uwagę zasługuje potencjał rozwoju małych elektrowni wiatrowych (poniżej 100 

kW), przeznaczonych do użytku indywidualnego w gospodarstwach domowych i małych 

przedsiębiorstwach. Jest on w mniejszym stopniu uzależniony od warunków wiatrowych na 

danym terenie oraz uwarunkowań środowiskowych. Większe znaczenie mają czynniki lokalne, 

prawidłowy dobór sprzętu oraz uwarunkowania rynkowe (ceny energii elektrycznej dla 

odbiorców końcowych). Można założyć, że w gminie Jabłonna w 2020 roku będzie działało 10 

MW takich turbin. Najbardziej predestynowane do ich instalowania są gospodarstwa rolne. 

Przyjmując, że ze względów ekonomicznych najbardziej opłacalna dla typowego gospodarstwa 

rolnego byłaby turbina wiatrowa o mocy ok. 10 kW, realizacja scenariusza KPD spowodowałaby, 

że do 2020 roku ponad 2% gospodarstw rolnych w gminie mogłoby wykorzystywać małe 

elektrownie wiatrowe. 

4.2. Energia słoneczna 

Potencjał techniczny energii słonecznej jest częścią potencjału teoretycznego, i uwzględnia 

sprawność dostępnych technologii, położenie geograficzne oraz aspekty związane z 

magazynowaniem energii. Roczna gęstość promieniowania słonecznego w Gminie Jabłonna 

waha się w granicach 1100 - 1200 kWh/m2. Warunki meteorologiczne charakteryzują się 

bardzo nierównym rozkładem promieniowania słonecznego w cyklu rocznym. Około 80% 

całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego, 

od początku kwietnia do końca września, przy czym czas operacji słonecznej w lecie wydłuża się 

do 16 godz/dzień, natomiast w zimie skraca się do 8 godzin dziennie. 

Obecnie energia słoneczna wykorzystywana jest w Gminie  głównie jako źródło ciepła poprzez 

371 gospodarstw domowych i obiektów komunalnych. Całkowita moc obiektów wykorzystująca 

enetgię słoneczną wynosi – 1,33 MW.  
 

O ile RPO mogło samodzielnie odegrać dużą rolę w promocji zastosowań kolektorów 

słonecznych termicznych i wpływać bezpośrednio na wielkość potencjału rynkowego, o tyle 
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wielkość potencjału systemów fotowoltaicznych hamowana jest nie zasobami energii 

promieniowania słonecznego i ograniczeniami technologicznymi (światowy postęp w tej 

dziedzinie jest olbrzymi i potencjalni krajowi inwestorzy mogą skorzystać z szerokiej oferty 

technicznej), ale obowiązującym systemem wsparcia zielonej energii elektrycznej i oficjalną 

polityką państwa wobec tej technologii.   
 

Przy założeniu, że panele fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na 200 mieszkaniach i średnia 

moc każdej instalacji PV wynosić będzie 5 kW, oszacowany potencjał techniczny wynosić będzie 

1 680 000 kWh. Należy podkreśli, że   jeśli zostanie ustabilizowany system taryf dla mikroźródeł 

zapisany w aktualnej  Ustawie o  OZE, to lata 2016-2020 staną  się okresem budowy w gminie  

setek domowych inwestycji. Instalacje te mogłyby odegrać niezwykle ważną rolę w poprawie 

(samo)zaopatrzenia w energie elektryczną mieszkańców najbardziej narażanych na rosnące w 

tym okresie ceny energii elektrycznej z elektrowni węglowych. W takiej sytuacji dobrze 

zaadresowane dotacje z RPO do małych systemów PV w latach 2014-2020 mogłoby się stać 

sukcesem podobnym sukcesem jak dotacje do kolektorów słonecznych w ramach RPO w 

poprzedniej perspektywie finansowej.  Dlatego decyzje o roli systemów PV w programowaniu 

funduszy 2016 -2020 na szczeblu gminnym powinny być ściśle skorelowane z opłacalnością 

ekonomiczną.  

 

4.3. Energia biomasy 

 

 W przypadku biomasy na cele energetyczne największe znaczenie w horyzoncie roku 2020 

należy przypisać uprawom energetycznym oraz biogazowi rolniczemu.  

Według „Krajowego planu działania w zakresie odnawialnych źródeł energii” rolnictwo powinno 

w perspektywie 2020 r. dostarczyć biomasę dla elektroenergetyki, ciepłownictwa i chłodnictwa 

oraz dla produkcji bioetanolu i biodiesla. Przeznaczenie gruntów pod produkcję rzepaku 

(surowiec do produkcji biodiesla), znacznie przewyższa graniczny areał produkcji tej rośliny na 

cele żywnościowe i paliwowe. 
 

Przy ocenie potencjału energetycznego biomasy na szczeblu gminy, poza ograniczeniami 

przestrzenno-środowiskowymi oraz strukturalnymi, uwzględnić należy (tak jak np. w 

przypadku fotowoltaiki) uwarunkowania polityczne wypływające z jednej strony z bardziej 

zachowawczej polityki UE wobec wsparcia upraw energetycznych jak i krajowej polityki 

energetycznej, promującej dotychczas wykorzystanie biomasy w systemach scentralizowanych 

(współspalanie). Źródłem dodatkowych zasobów biomasy z rolnictwa do 2020 roku nie będą 

raczej typowe jednoroczne rośliny rolnicze (olejowe, cukrowe czy skrobiowe), ale wieloletnie 

plantacje jako źródło biomasy lignocelulozowej zarówno do produkcji ciepła, energii 

elektrycznej jak i (w dalszej perspektywie) biopaliw tzw. drugiej generacji. W rolnictwie liczące 
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się rezerwy tkwią także w energetycznym wykorzystaniu nadwyżek słomy. Popyt na biogaz 

może stać się źródłem zapotrzebowania na niektóre rośliny jednoroczne (kukurydza na kiszonki 

itp.) jako źródło uzupełniających substratów do odpadów mokrych z rolnictwa i przetwórstwa. 

Dostęp do tych zasobów i ich potencjały energetyczne w układzie regionalnym omówiono 

poniżej. 
 

Potencjał techniczny dla zrównoważonej produkcji biomasy, według wymagań Dyrektywy 

2009/28/WE, dla elektroenergetyki i ciepłownictwa wynosi ok. 10% gminnych gruntów ornych. 

Aby potencjał ten został wykorzystany rolnicy muszą uzyskać cenę za biomasę taką, jaką 

otrzymują za obecną produkcję na cele żywnościowe oraz dodatkowo premię za ryzyko 

związane z nową produkcją. 

 

Słoma jako produkt uboczny wykorzystywana jest w rolnictwie jako pasza objętościowa dla 

zwierząt, ściółka, substrat zwiększający reprodukcję materii organicznej w glebie oraz podłoże 

do produkcji pieczarek. Po odliczeniu zapotrzebowania słomy na wymienione cele na potrzeby 

energetyki można by przeznaczyć średnio 30% suchej masy słomy. Ponieważ zasoby słomy są 

zmienne w latach, na ogół przyjmuje się, że energetyka zawodowa może wykorzystać 

efektywnie 30-50% istniejącego zasobu. Reszta powinna być wykorzystywana lokalnie.  

 

4.4. Potencjał techniczny biogazu rolniczego 

 

Potencjał biogazu rolniczego należy rozpatrywać zgodnie z podlegającą kolejnym modyfikacjom 

definicją biogazu rolniczego, zawartą w prawie energetycznym, określającą rodzaje biomasy 

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz odpadów organicznych z produkcji rolniczej i 

przetwórstwa produktów rolnych, dopuszczonych do przetwarzania w biogazowniach 

rolniczych. Zgodnie z tymi założeniami do obliczenia potencjału technicznego biogazu rolniczego 

zalicza się przede wszystkim następujące kategorie substratów:  

 nawozy naturalne, 

 substancje organiczne pochodzenia rolniczego generowane jako odpad w rolnictwie i 

przemyśle rolno-spożywczym, 

 rośliny energetyczne z celowych upraw energetycznych. 

Zgodnie z powyższą metodyką oraz powyższymi założeniami co do rodzajów i ilości substratów, 

potencjał techniczny produkcji biogazu rolniczego w gminie Jabłonna do roku 2020 wynosi 1,5 

MW z czego 70% przypada na rośliny energetyczne (gł. kiszonkę kukurydzy), 30 % na nawozy 

naturalne.  



37 
 

4.5. Energia geotermalna i wodna 

Obserwacja rynku pomp ciepła skłania do wniosku, że instalowane są one zazwyczaj w nowo 

budowanych obiektach, zarówno w nielicznych prywatnych domach (willach), jak i licznych 

obiektach zbiorowego użytkowania (ośrodki turystyczne, rekreacyjne, biurowe, kampingi, 

ośrodki duszpasterskie, ośrodki szkoleniowe i placówki wychowawcze, aktualnie projektowane 

apartamentowce. Choć pompy ciepła są instalowane także w odnawianych, starych budynkach 

to pamiętać należy, że budowa tego typu systemów z pompami ciepła jest kłopotliwa i wymaga 

znaczących nakładów (np. instalowanie w gruncie poziomych lub pionowych wymienników 

ciepła). Ośrodkom zbiorowego użytkowania stosunkowo łatwiej aplikować o środki/wsparcie 

zewnętrzne, ale ich ogólna liczba, a w szczególności liczba nowo wznoszonych obiektów tego 

typu jest za mała, aby na tym oprzeć rozwój geotermii płytkiej. 

Dlatego do szacunków potencjału ekonomicznego i rynkowego geotermii płytkiej w gminie 

Jabłonna do 2020 r., przyjęto w szczególności obiekty nowo wybudowane. 

4.6. Podsumowanie ocen potencjałów OZE 

Celem analiz było nie tyle precyzyjne zbilansowanie odnawialnych zasobów energii z 

potrzebami (zobowiązaniami) na szczeblu gminy, ile pokazanie gminnych uwarunkowań 

wykorzystania tego potencjału oraz wskazanie, że jest on wielokrotnie większy w stosunku do 

planów na 2020 rok i dalsze lata. Najmniej ograniczony od strony technicznej jest potencjał 

energii promieniowania słonecznego i potencjał energii geotermalnej. Najbardziej na chwilę 

obecną wyczerpany jest potencjał energetyki wodnej, najbardziej ograniczony względami 

środowiskowymi jest potencjał biomasy. Odpowiedniego podejścia wymaga w gminie pełniejsze 

wykorzystanie zasobów energii wiatru. 

4.7. Działania na rzecz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie 

       Działania gminy w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii powinny być spójne z 

zapisami zawartymi w „Wojewódzkim programie rozwoju alternatywnych źródeł energii dla 

województwa lubelskiego”. W dokumencie tym określono priorytety, cele i działania 

podporządkowane realizacji założeń dokumentów strategicznych o zasięgu europejskim, 

krajowym i regionalnym. Wyznaczają one kierunki rozwoju Lubelszczyzny w dziedzinie 

energetyki opartej na odnawialnych źródłach, jak również wynikają z zewnętrznych i 

wewnętrznych uwarunkowań rozwoju energetyki odnawialnej w warunkach konkretnej 

jednostki samorządu terytorialnego. 

        Założone priorytety ułatwiają osiągnięcie celów rozwoju gminy w sferze energetyki zgodnie 

z dokumentami strategicznymi i planistycznymi. Dla każdego z priorytetów zdefiniowano cele 
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precyzujące, w jaki sposób będą one realizowane. Priorytety rozwoju energetyki ze źródeł 

odnawialnych w gminie przedstawiają się następująco: 

Priorytet 1 – Realizacja polityki energetycznej państwa i województwa. 

Cel 1. Osiągnięcie docelowego poziomu zużycia energii ze źródeł odnawialnych w końcowym 

zużyciu energii pierwotnej do 2020 roku na poziomie 15% zgodnie z zapisami w dyrektywie 

2009/28/WE. 

Cel 2. Wdrażanie założeń polityki zrównoważonego rozwoju. 

Priorytet 2 – Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego. 

Cel 1. Promowanie rozproszonego modelu produkcji energii. 

Cel 2. Uniezależnienie się od dostaw paliw ze źródeł zewnętrznych. 

Cel 3. Optymalizacja wykorzystania surowców energetycznych, zwłaszcza tych zasobów, których 

potencjał rokuje największe szanse na wykorzystanie. 

Priorytet 3 – Ochrona środowiska i redukcja emisji zanieczyszczeń. 

Cel 1. Realizacja zapisów zawartych w dokumentach o charakterze strategicznym. 

Cel 2. Racjonalne gospodarowanie poszczególnymi zasobami OZE. 

Cel 3. Zagospodarowanie gleb marginalnych. 

Priorytet 4 – Rozwój gospodarki regionu. 

Cel 1. Tworzenie nowych miejsc pracy. 

Cel 2. Ożywienie gospodarcze gminy. 

Cel 3. Poprawa warunków życia społeczeństwa gminy. 

Cel 4. Zmiana kierunku przepływu strumieni pieniężnych płatności za energię. 

Cel 5. Tworzenie proekologicznego wizerunku gminy. 

Do realizacji wymienionych celów będą służyły następujące działania: 

 akcje informacyjno-promocyjne wśród mieszkańców gminy na rzecz idei  szerszego 

zastosowania energii słonecznej i energii z biomasy, 

 zachęty inwestycyjne dla przedsiębiorców z sektora odnawialnych źródeł energii; 

 wspieranie stosowania nowoczesnych technologii i urządzeń przetwarzających energię 

ze źródeł odnawialnych; 

 popularyzacja i wdrożenie najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania energii ze 

źródeł odnawialnych w sferze rozwiązań technologicznych, administracyjnych i 

finansowych; 

 informacja na temat możliwości pozyskania środków finansowych na inwestycje 

związane z wykorzystywaniem OZE; 

 propagowanie szerszego wykorzystania odpadów rolnych oraz z przemysłu rolno-

spożywczego jako biomasy energetycznej; 

 realizacja inwestycji eko-energetycznych w budynkach użyteczności publicznej. 
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5. INWENTARYZACJA ZUŻYCIA ENERII – BAZA DANYCH 

5.1. Struktura istniejących źródeł ciepła w gminie 

 

 Kluczowym elementem w planowaniu energetycznym jest określenie wielkości 

zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków. Ocena tego zapotrzebowania jest 

zadaniem szczególnie trudnym, gdzie dominują budynki jednorodzinne w większości 

wyposażone w indywidualne źródła ciepła, a władze gminne nie dysponują danymi na temat 

wielkości i struktury zużycia energii cieplnej w budynkach mieszkalnych.  
 

Na obszarze gminy występuje zabudowa zagrodowa zwarta oraz gdzie niegdzie kolonijna. Jest to 

związane z rolniczym charakterem zarobkowania większości mieszkańców. Jednak nie można 

wyróżnić jednolitego obszaru o jednorodnej funkcji mieszkaniowej. Największa koncentracja 

zabudowy mieszkalnej znajduje się na terenie miejscowości Jabłonna gdzie wyróżnić można 

przede wszystkim budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne. Natomiast na obszarach 

wiejskich dominującą formą zabudowy jest zabudowa jednorodzinna, jak również zabudowa 

mieszkalna połączona z funkcją usługową. 
 

 Według Instytutu Badań Strukturalnych  (IBS)   największe zapotrzebowanie energii (cieplnej) 

dotyczy ogrzewania (85%) i wytwarzania ciepłej wody (15%). Inne zapotrzebowanie (energia 

elektryczna) stanowi ok. 14% całości, w tym oświetlenie i domowe urządzenia elektryczne. 

Struktura zużycia energii ulega obecnie znacznym zmianom na skutek stosowania 

nowocześniejszych, bardziej sprawnych urządzeń oraz wzrostowi świadomości dot. celowości 

oszczędzania energii. Z drugiej strony jednak następuje wzrost zapotrzebowania na energię ze 

względu na nowe potrzeby związane z rozwojem, jak mechanizacja prac domowych.   
 

Pod względem ilościowym w ogrzewaniu pomieszczeń wiodącą rolę odgrywają paliwa stałe. 

Paliwa stałe są podstawowym nośnikiem energii grzewczej dla domów jednorodzinnych i są 

wykorzystywane przez 93,2 % gospodarstw domowych. Dwa najważniejsze i najpowszechniej 

stosowane paliwa stałe to drewno opałowe i węgiel kamienny. Drewno opałowe i węgiel 

zużywane są zazwyczaj zamiennie w tych samych kotłach i piecach. Mniej gospodarstw 

domowych zużywa wyłącznie węgiel ok. 15 % gospodarstw.  
 

Kolejnym nośnikiem wykorzystywanym przy ogrzewaniu pomieszczeń była energia elektryczna, 

którą stosowało ok. 3,1 % gospodarstw domowych. Energia elektryczna służy częściej jako 

dodatkowy, a nie podstawowy nośnik grzewczy. Najmniej gospodarstw domowych stosuje do 

ogrzewania pomieszczeń paliwa ciekłe.  



40 
 

Tabela. Struktura wykorzystania nośników energii do ogrzewania mieszkań w roku 

bazowym. 
 

Rodzaj ogrzewania 
 

% 
 

Zużycie [GJ] 
 

Zużycie [kWh] 
węglowe 73 155 040,8 42 946 305 

Olej opałowy 2 4 247,1 1 176 447 

Gaz ziemny 12 25 588,6 7 088 048 
biomasa 13 27 606,1 7 646 904 

Razem 212 482,6 58 857 704 

Źródło: GUS „Zużycie energii w gospodarstwach domowych” 

 

5.2. Infrastruktura energetyczna 

Podstawą zasilania obszaru gminy Jabłonna w energię elektryczną jest napowietrzny i kablowy 

system sieci średniego napięcia. Obciążenie stacji transformatorowych wynosi od 40 – 75 % 

mocy znamionowej, co zapewnia dalszą zdolność przyłączeniową. Każdy wniosek o przyłączenie 

żródła energii do sieci PGE podlega analizie a w razie potrzeby jest przedmiotem ekspertyzy 

odpowiadającej na pytanie, jakie stacje i linie należy poddać modernizacji, aby takie przyłączenie 

było możliwe. Wedłu danych uzyskanych od PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin na terenie 

gminy planuje się realizację następujących projektów inwestycyjnych związanych z 

modernizacją, budową i rozbudową sieci.   
 

Tabela. Lista projektów inwestycyjnych związana z modernizacją i odtworzeniem majątku 

Gmina Rodzaj projektu inwestycyjnego Zakres rzeczowy 

 

Jabłonna 

Przebudowa stacji SN/nn Jabłonna 

Kolonia 2 i Jabłonna Kol. 1 I linii 

niskiego napięcia 

Budowa dwóch stacji transformatorowych. 

Powieszenie 0,700 linii SN po istniejących 

słupach nn. 

Modernizacja – 0360 linii nn 

Jabłonna Linia SN Czerniejów  - Jabłonna Kol. Budowa 7 stacji, 2 stacje napowietrzne, 

7,55 km SN, 13 km nn 

Żródło: opracowanie własne na podstawie danych PGE 
 

Tabela: Lista projektów inwestycyjnych związanych z przyłączeniem nowych odbiorców 

 

Rodzaj projektu 

inwestycyjnego 

 

Moc przyłaczeniowa 

po realizacji inwest. 

 

 

Iformacja dotycząca 

przyłączenia 

 

           Zakres rzeczowy 

Przyłącze  Rozbudowa 

Rozbudowa 

przyłącza 

 

1048 kW 

Wydano warunki 

przyłączenia 

 

LKnn 4,8 

km 

Linia SN kab. 8 km 

i stacje nap. szt. 4 

Żródło: opracowanie własne na podstawie danych PGE 

Dane uzyskane od operatora sieci energetycznej na terenie gminy pozwoliły ustalić 

zapotrzebowanie na energię elektryczną w poszczególnych sektorach. Zgodnie z pozyskanymi 

informacjami w roku 2014 całkowite zużycie energii elektrycznej na terenie gminy wynosiło 
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7 909 807 kWh, z czego sumarycznie największy pobór energii występuje w grupie taryfowej G 

(odbiorcy indywidualni) oraz grupie taryfowej C (odbiorcy przemysłowi przyłączeni do sieci 

średniego napięcia). Zestawienie zaprezentowano w poniższej tabeli: 
 

Tabela.  Zużycie energii elektrycznej z podziałem na grupy taryfowe w  gminie 
Lata  Nazwa Grupa taryfowa C Grupa taryfowa G Razem 

2010 Gmina Jabłonna 334 2 021 617          2 531 5 439 473 2 865 7 462 275 

2011 Gmina Jabłonn 333 1 978 748 2 554 5 453 822 2 887 7 432 570 

2012 Gmina Jabłonna 325 2 113 576 2 600 5 530 508 2 925 7 644 084 

2013 Gmina Jabłonna 299 2 123 845 2 645 5 618 916 2 944 7 742 761 

2014 Gmina Jabłonna 265 2 235 077 2 673 5 674 730 2 938 7 909 807 

źródło: Opracowanie własne na podstawie PGE Dystrybucja  S.A. Oddział z siedzibą w Lublinie 
 

Bieżące zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych  oszacowano na podstawie 

danych statystycznych podawanych przez GUS oraz analizy zużycia energii elektrycznej w 

poszczególnych grupach taryfowych. Zrezygnowano z przeprowadzenia ankietyzacji w gminie,  

ze względu na brak możliwości rozdzielenia energii zużywanej na cele komunalno-bytowe oraz 

na produkcję rolniczą. Niemożliwość rozdzielenia wynika z braku oddzielnych liczników energii 

elektrycznej dla zużycia energii na cele produkcyjne w gospodarstwach rolnych. Biorąc 

powyższe argumenty pod uwagę, oliczono że średnie zużycie energii elektrycznej w 

gospodarstwie domowym w przeliczeniu na 1 osobę w gminie Jabłonna wynosi 721,5 

kWh/osobę/rok. Natomiast roczne zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe w 

gminie będzie wynosić około 6 073 876 kWh/rok. W rozbiciu na poszczególne miejscowości 

zużycie energii elektrycznej w 2014 roku przedstawia tabela poniżej.  

Tabela.  Zużycie energii elektrycznej w  sołectwach w gminie  
 

L.p.       
 

Miejscowość/ sołectwo 
 

Ilość  
mieszkańców 

 
      Zużycie energii [kWh] 

1 Chmiel Drugi 217 156 565,5       
2 Chmiel Pierwszy 283 204 184,5        
3 Cmiel - Kolonia 236 170 274,0       
4 Czerniejów 839 605 338,5        
5 Czerniejów Kolonia 308 222 222,0      
6 Jabłonna Druga 1020 735 930,0       
7 Jabłonna Pierwsza 637 459 595,5       
8 Jabłonna - Majątek 663 478 354,5        
9 Piotrków Drugi 745 537 517,5       
10 Piotrków Pierwszy 791 570 706,5        
11 Piotrków Kolonia 242 174 603,0        
12 Skrzynice Drugie 300 216 450,0         
13 Skrzynice Pierwsze 422 304 473,0           
14 Skrzynice Kolonia 328 236 652,0       
15 Tuszów 509 767 243,5          
16 Wierciszów 278 200 577,0          
17 Wolnica 46 33 189,0       
                  Razem 7 865                   6 073 876 

ŹRÓDŁO: obliczenia własne na podstawie danych z UG 
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5.3. Oświetlenie uliczne 

Oświetlenie uliczne zlokalizowane jest zwykle w ciągach dróg publicznych i w obrębie osiedli 

mieszkaniowych wykonane jest w technologii nasłupowej. Zużycie energii elektrycznej na 

oświetlenie uliczne w 2014 roku wynosiło 163 410 kW/h. W tabeli poniżej podane jeswt zużycie 

energii elektrycznej w tym sektorze. W większości punktach oświetleniowych zastosowane są 

głównie oprawy rtęciowe. Opraw sodowych jest niewiele.    

Tabela. zużycie energii elektrycznej na oświetlenie ulic w roku bazowym  

 

 

Lp. 

 

Nazwa punktu poboru 

 

Miejscowość/ulica/  

 

Zużycie energii elektr. w kWh 

1 Oświetlenie Uliczne  Wolnica  2 523,00  

2 Oświetlenie Uliczne  Skrzynice II 2  2 688,00  

3 Oświetlenie Uliczne  Skrzynice Kolonia 3  1 813,00  

4 Oświetlenie Uliczne  Skrzyniece I 4  2 509,00  

5 Oświetlenie Uliczne  Chmiel 1  2 219,00  

6 Oświetlenie Uliczne  Chmiel 2  4 181,00  

7 Oświetlenie Uliczne  Chmiel 3  4 246,00  

8 Oświetlenie Uliczne  Chmiel 4  3 672,00  

9 Oświetlenie Uliczne 

(droga wojewódzka 835)  

Czerniejów  15 542,00  

10 Oświetlenie Uliczne  Czerniejów          7 596,00  

11 Oświetlenie Uliczne  Jabłonna Majątek  8 312,00  

12 Oświetlenie Uliczne  Jabłonna Druga  11 317,00  

13 Oświetlenie Uliczne  Chmiel Kolonia  2 361,00  

14 Oświetlenie Uliczne  Jabłonna  13 672,00  

15 Oświetlenie Uliczne  Jabłonna  12 062,00  

16 Oświetlenie Uliczne  Chmiel Kolonia  3 683,00  

17 Oświetlenie Uliczne  Czerniejów Kolonia  6 293,00  

18 Oświetlenie Uliczne  Chmiel Kolonia  513,00  

19 Oświetlenie Uliczne  Tuszów 1  2 388,00  

20 Oświetlenie Uliczne  Tuszów 7  5 334,00  

21 Oświetlenie Uliczne  Piotrków 8  1 594,00  

22 Oświetlenie Uliczne  Piotrków 11  3 102,00  

23 Oświetlenie Uliczne  Tuszów 6  0,00  

24 Oświetlenie Uliczne  Tuszów 3  0,00  

25 Oświetlenie Uliczne  Wierciszów 16  2 306,00  

26 Oświetlenie Uliczne  Tuszów  2 994,00  

27 Oświetlenie Uliczne Piotrków Pierwszy 12 834,00 

28 Oświetlenie Uliczne Piotrków Drugi 16 852,oo 

                                                                                   Łącznie 163 410,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UG 

5.4. Zużycie energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej 

Obiekty użyteczności publicznej w gminie Jabłonna to wszystkie te obiekty, które przeznaczone 

są do wykonywania funkcji administracji gminnej,  kultury, oświaty, nauki, służby zdrowia, 
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opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej. Miejsca te przystosowane są dla użytku każdego 

obywatela, który ma pełne prawo w nich przebywać. 

 

Tabela. Zestawienie budynków komunalnych  i  budynków użyteczności publicznej. 

 

Nazwa punktu poboru energii 

 

Roczne zużycie energii elektr.       [kWh ] 

SEKTOR OŚWIATY  

Szkoła Podstawowa w Jabłonnej 33 438,00  

Szkoła Podstawowa w Piotrkowie 35 730,00  

Dom Nauczyciela w Piotrkowie 457,00  

Szkoła Podstawowa w Czerniejowie 17 378,00  

Szkoła Podstawowa w Tuszowie 13 730,00  

Szkoła Podstawowa w Skrzynicach 8 918,00  

Gimnazjum Publiczne w Jabłonnie 22 494,00  

RAZEM 132 145,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UG 

Tabela. Pozostałe obiekty administracji gminnej 

 

Nazwa punktu poboru energii 

 

Adres 

Roczne zużycie 

energii elektr.       

[kWh ] 

Ochotnicza Straż Pożarna w Tuszowie  Tuszów  185,00  

Ochotnicza Straż Pożarna w Wierciszowie  Wierciszów  1 049,00  

Oczyszczalnia Ścieków  Piotrków Pierwszy dz. 917  3 237,00  

Pozostałe Obiekty  Jabłonna Majątek  0,00  

Magazyn  Jabłonna Majątek  0,00  

Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonnej  Jabłonna Majątek 110D  537,00  

Budynek Po Komendzie Policji  Jabłonna  10 618,00  

Pozostałe Obiekty  Jabłonna Majątek 25  1 383,00  

Biuro  Jabłonna Majątek 22  14 292,00  

Budynek Gospodarczy  Jabłonna  898,00  

Budynek Biurowy  Jabłonna Majątek 17  7 324,00  

Kompleks Sportowy  Piotrków Pierwszy dz. 917  12 171,00  

Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzynicach  Skrzynice Pierwsze 111  1 620,00  

Ochotnicza Straż Pożarna w Chmielu  Chmiel 23  1 507,00  

Budynek Byłej Szkoły w Chmielu  Chmiel  1,00  

Budynek Byłej Szkoły w Chmielu  Chmiel  0,00  

Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrkowie  Piotrków Drugi 10  363,00  

Rada Sołecka  Skrzynice Kolonia  407,00  

Ochotnicza Straż Pożarna w Czerniejowie  Czerniejów 102  1 867,00  

RAZEM 57 459,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UG 

 

Ogółem zużycie energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej przedstawia tabela 

poniżej. 
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Tabela. Zużycie energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej  

Nazwa poboru energii Zużycie energii elektr.       [kWh ] 

Sektor szkolnictwa 132 145,00 
Obiekty administracji gminnej 57 459,00 
Oświetlenie ulic 163 410,00 

Razem 353 014,00 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UG 

 

5.5. Zużycie energii w sektorze handlowo – usługowym  

W Gminie podstawową rolę odgrywają usługi oraz drobne wytwórstwo, a więc obiekty 

cechujące się różnymi potrzebami energetycznymi począwszy od cech budynków mieszkalnych i 

administracyjnych, a kończąc na budynkach rozmaitych warsztatów. Struktura zapotrzebowania 

energii w tego typu obiektach jest niejednorodna i często zmienna w czasie. Na potrzeby 

opracowania niniejszego Planu przeprowadzona została dobrowolna ankietyzacja wśród 

największych podmiotów gospodarczych, w wyniku której nie  otrzymano wyczerpujących  

informacji na temat ww. grupy odbiorców. Dlatego w dalszych analizach do obliczenia potrzeb 

energetycznych w tej grupie odbiorców przyjęto dane z Zakładu energetycznego oraz własne 

wskaźniki eksperckie.  

 

Tabela. Zużycie energii  elektrycznej w lokanych przedsiębiorstwach, handlu i punktach usługowych.   

 

              Nazwa obiektu 

 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 2014 r 

Usługi, handel i przedsiębiorstwa                                        1 482 917 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UG 

 

Sektor usługowo - handlowy w gminie Jabłonna grupuje poza rolnictwem i przemysłem  przede 

wszystkim te formy działalności które wytwarzają usługi, a nie dobra materialne. Zalicza się do 

niego taka działalność w gminie, jak handel, transport, turystyka i agroturystyka, służba 

zdrowia. Jest to sektor dominujący w gminie. Działalność gospodarcza wykonywana w ramach 

tego sektora wykonywana jest na ogół w obiektach mieszkalnych i zużywa on energię 

elektryczną i cieplną  w ramach gospodarstwa domowego. Sektor handlowo – usługowy w 

gminie (z wyłączeniem transportu) zgodnie ze swoim mało energochłonnym i emisyjnym 

charakterem emituje niewiele gazów cieplarnianych. Wyróżnia się usługi handlowe, oferowane 

przez sprzedawcę i bilansujące się pewnym kosztem oraz usługi niehandlowe oferowane przez 

państwo lub inne organy przez nie subwencjonowane. 

      Zarówno zużycie energii jak i emisja gazów w tym sektorze gospodarczym została 

uwzględniona w sektorze gospodarstw domowych. Udział usług w obu kategoriach właściwie 

nie zmieni się w całym horyzoncie emisji dwutlenku węgla. Ponadto nie jest to grupa 
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charakteryzująca się wzrostem konsumpcji energii. Dla kompletności informacji dane te 

skonfrontowano także z informacjami uzyskanymi od przedsiębiorstw energetycznych.  

 

5.6. Infrastruktura gazowa  

Dystrybucją paliwa gazowego na terenie miasta i gminy zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa 

Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Lublinie. Pełni ona rolę operatora systemu 

dystrybucyjnego i zajmuje się między innymi: 

 Kontrolą parametrów jakościowych dystrybuowanego paliwa gazowego; 

 Realizacją remontów, modernizacji i przebudowy sieci gazowej; 

 Rozbudową sieci gazowej i budową przyłączy gazowych na potrzeby odbiorców; 

 Przyłączaniem do sieci gazowej; 

 Kontrolą poboru gazu; 

 Prowadzeniem Pogotowia Gazowego; 

Gmina Jabłonna jest w całości zgazyfikowana, a przyłączenia nowych mieszkańców do sieci 

gazowej realizowane są na podstawie zawieranych umów przyłączeniowych. Zestawienie 

długości sieci gazowych oraz liczbę odbiorców i zużycie gazu ziemnego zawarte jest w tabeli 

poniżej.  

Na terenie  gminy sieć gazowa posiada ona następujące charakterystyki: 

Tabela. Sieć gazowa na terenie gminy Jabłonna 

 
 

 
 
 
Jabłonna 

 
Dłudość  gazociągów bez czynnych przyłączy 

 
Czynne przyłącze gazowe 

 
 

Ogółem 

Wg podziału na ciśnienia  
 
 
 
Ogółem 

w   
tym: 

Wg podziału 
na ciśnienia 

 
 
 
0gółem 

Wg podziału 
na ciśnienia 

niskie średnie Podwy- 
ższone 

wysokie 
niskie Śred. niskie średnie 

Do 
budy-
nków 

w metrach W sztukach w metrach 

2014 
 142669 0 142669 0 0 1468 1468  1468 41   

ŻRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie danych Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie 

W podanych sieciach na terenie gminy Jabłonna uwzględniono także sieci będące własnością 

gminy – 29,5 km sieci średniego ciśnienia i 4,6 km przyłączy oraz 238 szt. Przyłączy gazowych.  
 

Według danych Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie oddział w Lublinie zużycie 

gazu na terenie gminy roku bazowym (2014)  wynosiło 836 147 m3/rocznie. Mieszkańcy gminy 

wykorzystują gaz głównie do celów socjalno-bytowych i częściowo grzewczych. Niepełne 

wykorzystanie gazu ziemnego podyktowane jest przede wszystkim względami ekonomicznymi.  

Tabela: Zużycie gazu oraz użytkownicy w gminie Jabłonna 
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ŻRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie danych Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie 
 

Na przestrzeni ostatnich trzech lat zużycie gazu na terenie gminy stale rosło głównie z powodu 

zwiększenia się liczby odbiorców głównie w sektorze mieszkaniowym i komunalnym. Zużycie 

gazu dla grup odbiorców komunalnych na terenie Gminy Jabłonna w ciągu 2014 roku 

przedstawiona została w tabeli poniżej. 
 

Tabela. Zużycie gazu dla grup odbiorców komunalnych 

 

  Odbiorcy gazu 

Zużycie w ciągu roku 2014 

[m3] [kWh] 

Szkoła Podstawowa w Skrzynicach 15 756 167 046 

Szkoła Podstawowa w Tuszowie 12 954 142 492 

Zespół Szkół w Piotrkowie 63 593 699 545 

Zespół Szkół w Jabłonnie 40 628 446 908 

Zespł Administracyjny Szkół w Jabłonnej  778 8558 

Szkoła Podstawowa w Czerniejowie 15 130 166 430 

Gminne Centrum Kultury w Jabłonnej 11 766 129 426 

Gmina Jabłonna 14 174 155 914 

Razem 174 779 1 916 319 

ŻRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy 

Tabela. Zużycie gazu przez gospodarstwa domowe i obiekty komunalnych w 2014 roku 

 [m3] [kWh] 

Gospodarstwa domowe 661 368  6 175 048 

Obiekty komunalne 174 779 1 922 569 

Razem 836 147 9 197 617 

ŻRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy 

 

Nazwa  

miejscowości 

Suma z ilości gazu 

[m3] 

Suma z ilości punktów [szt.] 

2010 2014 2010 2014 

Chmiel Drugi 5315 7814 9 11 
Chmiel Pierwszy 14751 22582 8 16 
Chmiel Kolonia 6707 7612 4 9 
Czerniejów 84818 89834 79 86 
Czerniejów Kolonia 64036 38168 25 34 
Jabłonna Druga 147210 177847 109 134 
Jabłonna Pierwsza 53781 63331 45 57 
Jabłonna Majątek 186521 196373 102 121 
Piotrków Drugi 21290 25018 28 35 
Piotrków Pierwszy 103251 102731 52 55 
Piotrków Kolonia 654 2653 1 1 
Skrzynice Drugie 13768 14419 16 20 
Skrzynice Pierwsze 19406 22364 7 13 
Skrzynice Kolonia 10578 15096 14 19 
Tuszów 44039 40318 29 39 
Wierciszów 11074 9987 10 13 

Suma końcowa 787199 836147 538 663 
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5.7. Gospodarka odpadami 

Gospodarowanie odpadami traktowane jest w gminie jako dziedzina ochrony środowiska. 

Działania w ochronie środowiska przed zagrożeniami powodowanym przez odpady dotyczą: 

 zapobiegania powstawaniu odpadów, 

 redukcji ich ilości oraz maksymalnego odzysku, 

 zgodnego z zasadami, ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów, których 

wytworzeniu nie udało się zapobiec i nie udało się ich zagospodarować (odzyskać). 

Ogólna polityka planowania gospodarki odpadami w gminie opiera się na pięciu zasadniczych 

regułach gospodarki odpadami, zawartych w ustawie o odpadach: 

1. Hierarchia w gospodarce odpadami: Strategie gospodarki odpadami muszą, w 

pierwszym rzędzie, mieć na celu zapobieganie powstawaniu odpadów oraz redukowanie 

ich szkodliwości. Tam, gdzie nie jest to możliwe, surowce z odpadów powinny być 

używane ponownie, odzyskiwane lub używane jako źródło energii. W ostateczności 

odpady powinny być bezpiecznie usuwane (np. poprzez spalanie albo składowanie na 

składowiskach). 

2. Samowystarczalność na poziomie unijnym i – w miarę możliwości – na poziomie państw 

członkowskich: Państwa członkowskie muszą utworzyć, we współpracy z innymi 

państwami członkowskimi, zintegrowaną i adekwatną sieć zakładów utylizacji odpadów. 

3. Najlepsza dostępna technologia nie pociągająca za sobą nadmiernych kosztów (ang. 

BAT): Emisja do środowiska z instalacji powinna być zredukowana tak, jak tylko to jest 

możliwe, w najbardziej efektywny ekonomicznie sposób. 

4. Bliskość: Odpady powinny być usuwane możliwie najbliżej źródła ich powstawania. 

5. Odpowiedzialność producenta: Podmioty gospodarcze, a zwłaszcza wytwórcy 

produktów, muszą być zaangażowane w ideę zamknięcia cyklu życia substancji, 

komponentów i produktów, pochodzących z ich produkcji, w czasie ich użytkowania, do 

momentu, w którym staną się odpadem. Odpowiedzialność producentów jest możliwa 

do regulacji głównie poprzez strategie oraz prawodawstwo na poziomie krajowym. 

Zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach aby powstał regionalny zakład  zagospodarowania 

odpadów musi być zapewniona moc przerobową wystarczająca do przyjmowania i 

przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców – w 

warunkach gminy Jabłonna takie przesłanki nie występują. Na terenie Gminy nie ma czynnego 

wysypiska śmieci. 

Podsumowanie 

      W strukturze zużycia energii w gospodarstwach domowych w gminie największe znaczenie 

mają paliwa stałe, głównie węgiel (73%) i drewno opałowe (13 %). Szacuje się, że w ¼ 

gospodarstw domowych paliwa te służą także do ogrzewania wody i do gotowania posiłków. 
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        Powszechnie jest zużywana energia elektryczna w gospodarstwach domowych  w 

przeważającej części do oświetlenia oraz zasilania urządzeń AGD i RTV. Zastosowanie energii 

elektrycznej w celach grzewczych jest niewielkie, ze względu na wysokie ceny i istnienie 

tańszych substytutów. Energia elektryczna jest stosowana do ogrzewania pomieszczeń i 

gotowania posiłków raczej jako nośnik dodatkowy, a do ogrzewania wody jest używana głównie 

tam, gdzie nie ma dostępu do sieci gazowej. 

       Zdecydowana większość gospodarstw domowych posiadała najważniejsze domowe 

urządzenia elektryczne, tj. chłodziarko-zamrażarki, pralki automatyczne, odkurzacze i 

odbiorniki telewizyjne. Wśród żarówek ilościowo dominują żarówki tradycyjne, ponieważ 

proces ich wycofywania z rynku rozpoczął się dopiero w roku 2010. Większość gospodarstw 

domowych jest  dobrze wyposażona w najważniejsze urządzenia zużywające energię.  

       Na przestrzeni lat 2002-2014 nastąpił postęp w zakresie stosowania technologii 

nowocześniejszych i bardziej efektywnych energetycznie. W mieszkaniach wyposażonych we 

własne kotły centralnego ogrzewania. Najczęściej występują kotły dwufunkcyjne, służące 

jednocześnie do przygotowania ciepłej wody. Kotły jednofunkcyjne są  mniej popularne, a 

kominki występowały jeszcze rzadziej. W niektórych starych budynkach jedynymi urządzeniami 

grzewczymi są piece na paliwa stałe lub tylko kuchnie na paliwa stałe. 

        Wiek budynków i fakt ocieplenia ścian są cechami budynków mieszkalnych, które mają 

istotny wpływ na wielkość zużycia energii w gospodarstwach domowych. Szacuje się, że 

największa liczba mieszkań (około 36%) została wybudowana w  gminie w latach 1961-1980, tj. 

w okresie intensywnego budownictwa mieszkaniowego, głównie jednorodzinnego.  Wiązało się 

to ze znacznym wzrostem liczby ludności w tym okresie i powojenną odbudową kraju.. 

Relatywnie mniej mieszkań zbudowano w latach 1946-1960 oraz po roku 1995. Liczba 

mieszkań w budynkach ocieplonych i nieocieplonych rozkładała się mniej więcej po połowie. 

Fakt wykonania ocieplenia jest tylko bardzo orientacyjną charakterystyką właściwości 

termicznych budynku. Wykonane ocieplenie może mieć różną jakość, a dom nowo zbudowany, 

według nowoczesnej technologii i z dobrych materiałów, zazwyczaj charakteryzuje się lepszymi 

właściwościami termicznymi niż dom stary ocieplony. Akcja ocieplania budynków, która ma 

miejsce w regionie dotyczy głównie budynków jednorodzinnych i przynosi porządane efekty, 

bowiem przyczynia się do znacznej poprawy właściwości termicznych tych budynków i do 

poprawy efektywności wykorzystania energii cieplnej.  
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6. WYNIKI INWENTARYZACJI EMISJI DWUTLENKU WĘGLA 
 

6.1. Cel planu działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej i redukcji 

emisji gazów cieplarnianych 

 

Określając wartość celu planu na rzecz poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji 

gazów cieplarnianych przyjęto następującą założenia wyjściowe: 

 przejęto wariant roku bazowego dla określenia celu poprawy efektywności 

energetycznej gminy Jabłonna do 2020 r.  jest rok 2014; 

 przyjęto wartości wskaźników emisji CO2 ze zużycia 1 MWh energii elektrycznej,  ciepła z 

gazu ziemnego oraz ciepła z pozostałych nośników energii (węgiel, koks, gaz płynny, olej 

opałowy, biomasa) odpowiednio dla danych przyjętych przez Europejski Sekretariat 

Porozumienia Burmistrzów według załącznika technicznego dla Polski i wskaźników 

standardowych; 

 przyjęto wartość zużycia energii dla poszczególnych nośników energii i sektorów jej 

użytkowania zgodnie z bazą danych zawartą w poprzednich rozdziałach niniejszego 

opracowania.   

Inwentaryzacja (baza danych) obejmowała całkowity obszar administracyjny Gminy Jabłonna. 

Rokiem w którym zebrano dane niezbędne do przeprowadzenia inwentaryzacji jest rok 2014.   

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

dokumentu rok ten określany będzie jako rok docelowy. Rok ten stanowi również horyzont 

czasowy dla założonego planu działań. Odwoływanie się do dalszych okresów czasowych z 

uwagi na brak możliwości pozyskania kompleksowych danych jest co prawda możliwe ale 

skutkowałoby koniecznością uzupełniania braków szacunkami i analogiami, co w negatywny 

sposób wpływałoby na wiarygodność i rzetelność całego dokumentu.  

Dla obliczenia emisji z poszczególnych źródeł, zastosowano następujące wskaźniki: 
        

 

Tabela. Porównanie wskaźników emisji (standardowy i LCA) dla elektryczności ze źródeł 

odnawialnych. 

Źródło energii 
 [Mg CO2/MWhe] 

Standardowe wskaźniki emisji 
[Mg CO2/MWhe] 

Wskaźniki emisji LCA (ocena 
cyklu życia) 

Panele fotowoltaiczne 0 0,020 – 0,050 

Energia wiatru 0 0,007 

Energia geotermalna  0 0,024 
Źródło: opracowanie własne 

 

Emisje gazów cieplarnianych innych niż CO2 podawane są w przeliczeniu na ekwiwalent CO2 

według wytycznych IPCC. Wskaźniki emisji dla energii elektrycznej i ciepła, które zostaną 

wykorzystane do inwentaryzacji przedstawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela. Wskaźniki emisji dla energii elektrycznej i ciepła sieciowego przyjęte do obliczeń emisji. 

Rodzaj wskaźnika      Rok 
 

Wskaźnik emisji 
[MgCO2/MWh] 

                Źródło 

Energia elektryczna 2014 1.185 Standardowy wskaźnik emisji: 
(zgodne z zasadami IPCC) lub LCA 2020 1.185 

Energia ze OZE  2020-2021 0 - 
Źródło: opracowanie własne 

 

Wskaźniki emisji dla pozostałych paliw przyjęte zostaną zgodnie z wytycznymi, ich zestawienie 

znajduje się w kolejnej tabeli. 

 
Tabela. Zestawienie wykorzystanych wskaźników emisji dla paliw.  

Rodzaj paliwa  
 

Wartość opałowa 
 

Wskaźnik emisji 
[MgCO2/MWh] 

Gaz naturalny  36 MJ/m3 0,202 
Olej opałowy  40,19 MJ/kg 0,276 
Węgiel  18,9 MJ/kg 0,346 
Benzyna  44,3 MJ/kg 0,249 
Olej napędowy (diesel)  43,0 MJ/kg 0,267 
LPG  47,3 MJ/kg 0,227 
Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela. Sprawność źródeł ciepła. 

Rodzaj źródła ciepła Sprawność [%] 

Kocioł na pelety  88% 

Kocioł na drewno  80% 

Pompa ciepła (taryfa G12)  400% 

Grzejnik elektryczny (taryfa G12)  100% 

Kocioł na Eko groszek  75% 

Kocioł na miał  60% 

Kocioł kondensacyjny (gaz LPG)  104% 

Kocioł kondensacyjny (olej opałowy)  100% 

Kocioł niskotemperaturowy (olej opałowy)  88% 

Kocioł kondensacyjny (gaz ziemny)  104% 

Kocioł niskotemperaturowy (gaz ziemny)  85% 

 Źródło: IPCC, 2006; Podręcznik SEAP 

 

Tabela. Ruch tranzytowy i lokalny. 

 

Nazwa pojazdu 

 

Wskaźniki emisji 

 

Samochody osobowe gCO2/km 155 

Motocykle gCO2/km 155 

Samochody dostawcze gCO2/km 200 

Samochody ciężarowe gCO2/km 450 

Samochody ciężarowe z 

przyczepą 

 

gCO2/km 

 

900 

Autobusy gCO2/km 450 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela. Emisja CO2 wg. rodzaju silnika 

 Wskaźnik emisji CO2 Średnie roczne zużycie 

paliwa 

Średni roczny przebieg 

kgCO2/GJ l/km Km 

Benzyna 73,30 0,08 5 876 

Olej napędowy 68,60 0,071 12 016 

LPG 62,44 0,102 10 093 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

6.2. Zakres i zasady inwentaryzacji  

Rok bazowy – Dla potrzeb określenia celu redukcji i konieczne było zaplanowanie działań 

związanych z inwentaryzacją konieczne jest opracowanie inwentaryzacji dla jak najbardziej 

aktualnego roku – inwentaryzacja prowadzona jest dla roku 2014. Brak danych o zużyciu energii 

dla lat wcześniejszych oraz fakt, że GUS nie podaje  informacji z zakresu gospodarki komunalnej 

z lat wcześniejszych zadecydował, że rokiem bazowym jest rok – 2014. W otrzymanych od 

Urzędu Gminy Jabłonna dokumentach bilans energetyczny  gminy dotyczy również roku 2014.   
 

Inwentaryzacją objęte są wszystkie emisje gazów cieplarnianych wynikające ze zużycia energii 

finalnej na terenie gminy. Poprzez zużycie energii finalnej rozumie się zużycie: energii paliw 

kopalnych (na potrzeby gospodarczo-bytowe, transportowe i przemysłowe), energii 

elektrycznej, energii ze źródeł odnawialnych.  
 

Zasięg terytorialny inwentaryzacji – bazowa inwentaryzacja emisji dokładnie odzwierciedla 

sytuację lokalną gminy Jabłonna, tzn. jest sporządzona na podstawie danych dotyczących 

zużycia  

energii elektrycznej i cieplnej na terytorium zarządzanym przez samorząd gminy. 

Dla samorządu Gminy Jabłonna  wyznaczono dwie granice: 

 granica organizacyjna – obejmuje wszelkie działania będące w zasięgu bezpośredniej 

kontroli samorządu lokalnego. Tam, gdzie kończy się granica organizacyjna samorządu 

(sektor publiczny), zaczyna się granica społeczeństwa (sektor prywatny). W przypadkach, 

gdy aktywności obu sektorów pokrywają się ze sobą należy przyjąć zasadę 

proporcjonalności emisji zależnej od udziałów danego sektora w strukturze własnościowej 

danego podmiotu, 

 granica geopolityczna – zawiera fizyczny obszar gminy, będący we władaniu samorządu 

gminnego. 

Granica organizacyjna – analiza aktywności samorządu 
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Analiza emisji związana z aktywnością samorządu lokalnego obejmuje emisje powstałe na 

skutek użytkowania wszystkich środków trwałych oraz mediów. Wszystkie emisje powstałe na 

skutek działalności samorządu lokalnego są uwzględniane, bez względu na to gdzie powstały. W 

niektórych przypadkach, w szczególności w kwestiach zużycia energii, emisja często występuje 

poza granicami geopolitycznymi samorządu lokalnego. Fizyczna lokalizacja źródła powstawania 

emisji w większości przypadków nie jest istotna przy podejmowaniu decyzji, które emisje 

uwzględnić w analizie. 

Granica geopolityczna – analiza aktywności społeczeństwa 

Analiza emisji związana z aktywnością społeczeństwa zawiera emisje związane z działalnością 

powstałą w granicach geopolitycznych samorządu lokalnego. Władze lokalne mają wpływ na 

aktywność społeczeństwa poprzez m.in. ustalanie prawa lokalnego, programy edukacyjne czy 

propagowanie wzorów zachowań społecznych. Mimo, że niektóre samorządy lokalne mogą mieć 

ograniczony wpływ na poziom emisji z poszczególnych działań należy podjąć starania 

dokonania precyzyjnej analizy wszystkich działań, które skutkują emisją GHG w celu uzyskania 

kompletnej wiedzy o emisjach z terenu gminy.  
 

6.3. Czynniki wpływające na emisję 
 

Pierwszym etapem inwentaryzacji emisji na terenie gminy jest identyfikacja okoliczności i cech 

charakterystycznych mający wpływ na wielkość emisji. Na tej płaszczyźnie wyróżnić można 

następujące czynniki: 

1. Determinujące aktualny poziom emisji, 

2. Determinujące wzrost emisyjności, 

3. Determinujące spadek emisyjności. 

Do czynników determinujących aktualny poziom emisji należą: 

 Gęstość zaludnienia, 

 Ilość gospodarstw domowych, 

 Ilość podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, 

 Stopień urbanizacji, 

 Obecność zakładów przemysłowych, centrów usługowych oraz stref przemysłowych, 

 Szlaki tranzytowe przebiegające przez teren gminy, 

 Ilość pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy, 

 Obecność linii ciepłowniczych i ilość obiektów korzystających z sieci ciepłowniczej. 

Wskazane wyżej czynniki wpływają na aktualne zużycie energii finalnej, a tym samym całkowitą 

wielkość emisji CO2 z obszaru gminy w roku obliczeniowym. 

Do czynników determinujących wzrost emisyjności należą: 

 Wzrost ilości mieszkańców, 
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 Wzrost ilości gospodarstw domowych, 

 Wzrost ilości podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, 

 Budowa nowych szlaków drogowych, 

 Wzrost ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy. 

Do czynników determinujących spadek emisyjności należą: 

 Spadek ilości mieszkańców, 

 Spadek ilości gospodarstw domowych, 

 Spadek ilości podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, 

 Spadek ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy, 

 Termomodernizacja i poprawa stanu technicznego obiektów publicznych, 

 Poprawa efektywności energetycznej obiektów prywatnych, 

 Rozbudowa linii ciepłowniczych, 

 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

Czynniki determinujące wzrost lub spadek emisyjności wpływać będą na wielkość emisji w roku 

docelowym. Celem inwentaryzacji jest zatem dokonanie charakterystyki gminy  w oparciu o 

wymienione wyżej kryteria co pozwoli oszacować aktualny poziom emisji gazów cieplarnianych 

w roku obliczeniowym oraz ustalić prognozowany trend zmian emisji do roku 2020 

 

7. ANALIZA GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ EMISJI CO2 

 

7.1. Zużycie energii elektrycznej i cieplnej w poszczególnych sektorach 

 

Na podstawie bazy danych przygotowanej na potrzeby PGN określono zużycie energii 

elektrycznej i cieplnej w poszczególnych sektorach. Dalsze zestawienia tabelaryczne ukazują 

zużycie energii finalnej oraz emisję CO2 z poszczególnych sektorów w podziale na energię 

elektryczną i cieplną. Największe zużycie energii elektrycznej w Gminie Jabłonna przypada na 

sektor transportu (ok. 66,9%), budynki mieszkalne stanowią (ok. 24,4 %), kolejnymi istotnymi 

sektorami są usługi i handel oraz budynki publiczne. Natomiast głównym odbiorcą energii 

cieplnej jest sektor mieszkaniowy, którego udział w zużyciu energii cieplnej w gminie 

przekracza 90%. W taki sam sposób kształtuje się struktura emisji dwutlenku węgla. 

Zużycie energii elektrycznej w Gminie Jabłonna w analizowanych sektorach wynosi ok. 23 898 

MWh, natomiast energii cieplnej ok. 60 774 MWh.  Łączna emisja CO2 w wyniku zużywania 

energii elektrycznej w GMINIE  wynosi ok. 28 318,9 Mg/rok, a w wyniku użytkowania energii 

cieplnej ponad 11 927,9 Mg/rok. Zestawienie zużycia energii elektrycznej i cieplnej w Gminie 

Jabłonna w poszczególnych sektorach oraz wynikającą z tego wielkość emisji CO2 zestawiono w 

tabelach poniżej. 
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Tabela 13. Zużycie energii finalnej (elektrycznej i cieplnej) w poszczególnych sektorach 

 

Sektor 

Zużycie energii finalnej [kWh] 

elektrycznej cieplnej 

budynki użyteczności publicznej 189 604 1 916 319 

budynki mieszkalne 6 073 876 58 857 704 

handel i usługi 1 482 917 b.d. 

oświetlenie 163 410 0 

transport 15 988 120 0 

RAZEM 23 897 927 60 774 023 

źródło: opracowanie własne na podstawie Bazy Danych PGN 

Tabela 14. Emisja ekwiwalentnego dwutlenku węgla wynikająca ze zużycia energii elektrycznej i 

cieplnej w Gminie Jabłonna w poszczególnych sektorach 

 

Sektor 

Emisja CO2[Mg/rok] 

z energii elektrycznej z energii cieplnej 

budynki użyteczności publicznej 224,7 38,7 

budynki mieszkalne 7 197,5 11 889,2 

handel i usługi 1 757,2 0 

oświetlenie 193,6 0 

transport 18 945,9 0 

RAZEM 28 318,9 11 927,9 

źródło: opracowanie własne na podstawie Bazy Danych PGN 

 

7.2. Zużycie paliw w poszczególnych sektorach w przeliczeniu na energię 

finalną  
 

Prowadzona zgodnie z opisaną wcześniej metodyką inwentaryzacja oraz przygotowana na tej 

podstawie baza danych pozwoliła na określenie zużycia paliw na terenie Gminy Jabłonna.  

Zgodnie z zasadami przygotowania planów gospodarki niskoemisyjnej zużycie paliw 

przedstawione zostało w postaci energii finalnej zawartej w paliwie. Przedstawione poniżej 

zestawienia tabelaryczne ukazują zużycie paliw w przeliczeniu na energię finalną oraz emisję 

CO2 z analizowanych sektorów na terenie gminy. 
 

Tabela. Zużycie paliw w przeliczeniu na energię finalną w gminie w poszczególnych sektorach 

 

       sektor 

zużycie energii finalnej [kWh] 

ze spalania 

gazu ziemnego 

z ogrzewania 

olejem opałowym 

z ogrzewania 

drewnem 

z ogrzewania 

paliwem stałym 

budynki użyteczności 

publicznej 

1 916 319 0,0 0,0 0,0 

budynki mieszkalne 7 088 048 1 176 447 7 646 904 42 946 305 
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RAZEM 9 004 367 1 176 447 7 646 904 42 946 305 

źródło: opracowanie własne na podstawie Bazy Danych PGN 

 

Przeważa zużycie paliw stałych, za co w głównej mierze odpowiada sektor budynków 

mieszkalnych. Na podobnym poziomie jest w gminie zużycie  gazu ziemnego. Zużycie 

pozostałych paliw jest wielokrotnie mniejsze od dwóch dominujących. Emisja dwutlenku węgla 

w wyniku spalania paliw w Gminie Jabłonna przedstawiona została w kolejnej tabeli. Najwięcej 

CO2 emitowane jest do powietrza w wyniku spalania paliw stałych, blisko ośmiokrotnie mniejsza 

jest emisja w wyniku spalania gazu ziemnego pomimo pięciokrotnie mniejszego  zużycia tych 

paliw w przeliczeniu na energię finalną. W obu przypadkach dominuje sektor budynków 

mieszkalnych.  

 

Tabela. Emisja ekwiwalentnego dwutlenku węgla w Gminie Jabłonna w poszczególnych 

sektorach wynikająca ze zużycia różnego rodzaju paliw 

 

       sektor 

Emisja CO2[Mg/rok] 

ze spalania 

gazu ziemnego 

z ogrzewania 

olejem opałowym 

z ogrzewania 

drewnem 

z ogrzewania 

paliwem stałym 

budynki użyteczności 

publicznej 

387,0 0,0 0,0 0,0 

budynki mieszkalne 1431,8 324,7 0,0 14 859,4 

RAZEM 1 818,8 324,7 0,0 14 859,4 

źródło: opracowanie własne na podstawie Bazy Danych PGN 
 

Generalnie, po uwzględnieniu wszystkich nośników energii w Gminie Jabłonna z analizowanych 

sektorów, największa emisja dwutlenku węgla pochodzi ze zużycia energii elektrycznej (ok. 

61,7%). Na kolejnym miejscu plasuje się energia cieplna (blisko 24%), a na dalszych miejscach 

gaz ziemny i paliwa stałe. Pozostałe paliwa w znikomy sposób generują emisję CO2 do 

powietrza. Strukturę emisji CO2 pokazano na rysunku poniżej. 
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Rysunek. Struktura udziałów poszczególnych paliw oraz energii cieplnej i elektrycznej 

zużywanych w gminie w emisji dwutlenku węgla 
 

 

Zużycie energii elektrycznej jest dominującym źródłem emisji CO2 w sektorze oświetlenia 

ulicznego, sektorze handlu i usług oraz w budynkach użyteczności publicznej. W sektorze 

budynków mieszkalnych największą emisję powoduje zużycie energii cieplnej.  
 

7.3. Sektor transportu  
 

Transport stanowi największe źródło emisji dwutlenku węgla ekwiwalentnego w roku bazowym 

inwentaryzacji. W zakresie floty samochodowej, ze względu na różny charakter użytkowania 

pojazdów, uwzględniono pięć grup pojazdów: pojazdy osobowe, pojazdy ciężarowe, autobusy, 

ciągniki rolnicze i motocykle . Kolejna tabela ukazuje zużycie poszczególnych paliw w sektorze 

transportu w przeliczeniu na energię finalną.  

Tabela. Zużycie poszczególnych paliw w przeliczeniu na energię finalną oraz emisja dwutlenku 
węgla w sektorze transportu wynikająca ze spalania różnych paliw w pięciu grupach pojazdów. 

 
Rodzaj pojazdów 

 
Ilość pojazdów 

Zużycie paliw w 
przeliczeniu na 
energię finalną    

[kWh] 

 
Emisja MgCO2/ r. 

Samochody osobowe 5 232 16 219 200 4 054,8 

Samochody ciężarowe 599 5 384 269 1437,6 

Autobusy 16 188 764 50,4 

Ciągniki rolnicze  409 459 550 122,7 

Motocykle  525 316 465 78,8 

Razem emisja        22 569 248 5 744,3 

Tranzyt samochodowy SRD - 6 254 21 071 153 5 478,5 



57 
 

Razem emisja        43 640 401 11 222,8 

źródło: opracowanie własne na podstawie Bazy Danych PGN 

Największym źródłem emisji CO2 do powietrza w sektorze transportu jest tranzyt pojazdów 

samochodowych. Natomiast w pojazdach zarejestrowanych na terenie gminy największa emisja 

z tytułu zużycia paliw występuje w  samochodach osobowych i ciężarowych oraz ciągnikach 

rolniczych. Strukturę emisji pokazano na rysunku poniżej. 

 

 

 

Rysunek. Struktura emisji CO2 wynikającej ze zużycia poszczególnych paliw w sektorze 
transportu 
 
Finalne zużycie energii w roku bazowym 
 

Finalne zużycie energii i emisja dwutlenku węgla w gminie zalez ą  od wielu czynniko w: struktury 

gospodarki i rodzajów prowadzonej działalności, poziomu aktywności gospodarczej, liczby 

ludności, gęstości zaludnienia, charakterystyki zasobów budowlanych, struktury użytkowania 

terenu, zastosowania i stopnia rozwoju różnych modeli transportu, a także postaw mieszkańców 

i innych interesariuszy Planu. Celem przeprowadzenia bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) było 

wyliczenie wielkości emisji dwutlenku węgla (CO2) w wyniku zużycia energii finalnej na terenie 

Jabłonna w roku bazowym. Jako rok bazowy przyjęto rok 2014, dla którego możliwe było 

zgromadzenie wiarygodnych danych dotyczących wielkości emisji w Gminie. Wielkość emisji 

została wyliczona na podstawie końcowego zużycia energii na terenie Gminy w sektorze 

komunalnym i pozakomunalnym. Inwentaryzacja bazowa umożliwiła identyfikację 

antropogenicznych źródeł emisji CO2, a następnie zaplanowanie odpowiednich działań, 

mających na celu redukcję emisji dwutlenku węgla. Wyniki bazowej inwentaryzacji finalnego 

zużycia energii w Gminie Jabłonna zostały opracowane w tabeli poniżej.  
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Tabela: Finalne zużycie energii w roku bazowym w Jabłonna [MWh 

   L.p
.  

 

 

    Kategoria 

                                            Końcowe zużycie energii [MWh] 

En
ergia 

elektryczn
a 

                                         Paliwa kopalne OZE  

 

Razem 

G
az ziem

n
y 

   

G
az ziem

n
y 

gaz ziem
n

y 

  

G
az ciekły 

O
lej o

p
ało

w
y 

b
en

zyn
a 

O
lej n

ap
ęd

o
w

y 

W
ęgie

l 

kam
ien

n
y 

In
n

e p
aliw

a 

ko
p

aln
e 

In
n

a b
io

m
asa 

I Budynki, wyposażenie / urządzenia/ 

1. Budynki, 

wyposażenie, 

urządzenia 

komunalne 

 

 

189,6 

 
 

191,6 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

381,2 

2. Budynki, 

wyposażenie, 

urządzenia 

usługowe 

 

 

1483,0 

 

 

b.d. 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1483,0 

3. Budynki 

mieszkalne 

 

6074,0 
 

7088,0 

 

0 

 

1176,0 

 

0 

 

0 

 

42946,0 

 

0 

 

7647,0 

 

64931,0 

4 Komunalne 

oświetlenie 

 

163,4 

 

0 
 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

163,4 

 Budynki, 
wyposażenie / 
urządzenia razem 

 

7910,0 
 

7279,6 

 

0 

 

1176,0 
 

0 

 
0 

 

42946,0 
 

0 

 
7647,0 

 
66 958,6 

II  

5. Tranzyt sam.  0 0 0 0 8400,0 12671,0 0 0 0 21071 

6. 

 

Transport 
prywatny i 
komercyjny 

0 0 0 0  

10350,0 

 

12219,0 

0 0 0  

22569 

 Łącznie końcowe 

zużycie energii 

  

7279,6 

 

0 

 

1176,0 

 

18750,0 

 

24890,0 

 

42946,0 

 

0 

 

7647,0 

 

110598,6 

Źródło: opracowanie własne 

 

Łącznie we wszystkich  sektorach  w roku bazowym, finalne zużycie energii wynosiło 11 0598,6 

MWh, z czego 60,5% przypadło na sektor mieszkalnictwa, publiczny, usługi i wyposażenie 

obiektów przemysłowych. Największe zużycie energii wystąpiło w sektorze mieszkalnym gdzie 



59 
 

odbiorcy końcowi zużyli 64931,0 MWh energii finalnej, co stanowi 96% razem zużytej energii 

finalnej bez transportu. Transport prywatny i tranzyt pochłonął  43640 MWh con stanowi 39%.  

Wyniki bazowej emisji CO2 w Gminie Jabłonna zostały przedstawione w tabeli poniżej. 

 

 

 

 

 

Tabela: Bazowa emisja CO2 w roku bazowym w Jabłonna [MWh    L.p
.  

 

 

    Kategoria 

                                   Emisje CO2 [Mg]/rok       

En
ergia 

elektryczn
a

 

                                         Paliwa kopalne OZE  

 

Razem 

G
az ziem

n
y 

   

G
az ziem

n
y 

gaz ziem
n

y 

  

G
az ciekły 

O
lej o

p
ało

w
y 

b
en

zyn
a 

O
lej n

ap
ęd

o
w

y 

W
ęgie

l 

kam
ien

n
y 

In
n

e p
aliw

a 

ko
p

aln
e 

In
n

a b
io

m
asa 

I Budynki, wyposażenie / urządzenia/ 

1. Budynki, 

wyposażenie, 

urządzenia 

komunalne 

 

224,6 

 

393,6 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

618,2 

2. Budynki, 

wyposażenie, 

urządzenia 

usługowe 

 

1757,3 
 

0 

 

0 

 

0 

 

    0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1757,3 

3. Budynki 

mieszkalne 

7191,6 1431,7 0 324,6 0       0 14859,0 0 0 23807,0 

4 Komunalne 

oświetlenie 

193,6 0 0 0 0 0 0 0 0 193,6 

 Budynki, 
wyposażenie / 
urządzenia razem 

 

9367,0 

 

1825,4 

 

0 

 

324,6 
 

0 

 

      0 

 

 14859,0 
 

0 

 

0 

 

26376,0 

II  

5. Tranzyt sam.  0 0 0 0 2066,4 3383,0 0 0 0 5449,4 

6. 

 

Transport 
prywatny i 
komercyjny 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2577,0 

 

3262,4 

 

0 

 

0 

 

0 

 

5839,4 

 Łącznie końcow 

emisja CO2  

     

 

    37 664,8 

Współczynniki emisji 

CO2 [Mg/MWh] 
1,185 0,202 0,227 0,276 0,249 0,267 0,346 0,0 0,00  

 

Łączna oszacowana wielkość emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Jabłonna w roku 2014 

wyniosła 37 664,8 Mg CO2. 90,2 % emisji dwutlenku węgla pochodzi z podsektora budynków 

mieszkalnych, co związane jest z wykorzystywaniem węgla kamiennego, a także ze zużyciem 
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energii elektrycznej na cele bytowe. Podsektor transport prywatny i tranzyt samochodowy 

odpowiedzialny jest za 30 % emisji dwutlenku węgla.  

 

 

 

 

 

 

8. DZIAŁANIA GMINY JABŁONNA NA RZECZ REDUKCJI EMISJI CO2, REDUKCJI ENERGII 

FINALNEJ I WYKORZYSTANIA OZE     

Fundamentem procesu formułowania celów było założenie, iż powinny być one zgodne z 

koncepcją SMART – cele powinny być sprecyzowane, mierzalne, osiągalne, realistyczne i 

ograniczone czasowo. Cele zostały zhierarchizowane na dwóch poziomach: strategicznym (cel 

strategiczny) i operacyjnym (cele szczegółowe). Cel strategiczny określa długoterminowe 

kierunki działania, natomiast cele szczegółowe stanowią jego uzupełnienie. 

      Priorytetem gminy Jabłonna  w kontekście ochrony powietrza jest redukcja emisji dwutlenku 

węgla do 2020 roku. Według dostępnych prognoz gmina Jabłonna w najbliższych latach będzie 

kontynuować trend rozwojowy. Przewidywane jest  zwiększanie liczby ludności gminy oraz 

poziomu przedsiębiorczości. Zwiększy się tym samym liczba odbiorców końcowych energii. 

Tabela: Wskaźniki redukcyjne w zakresie zużycia energii, emisji CO2 i wykorzystania OZE 

Lp. Wskaźniki oceny Jednostka 2014 r. 2020 r. % 

 

1. 

Wskaźnik redukcji emisji CO2 w 
stosunku do przyjętego roku bazowego 

 
Mg CO2/rok 

 
37664,8 

 
43 211,8 

 
15 % 

 

2. 

Wskaźnik redukcji zużycia energii 
finalnej w stosunku do przyjętego roku 
bazowego 

      
MWh/rok 

 
110 598 

 
102 525 

 
7,29 % 

 

3. 

Wskaźnik wzrostu udziału energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych w 
stosunku do przyjętego roku bazowego 

 
 MWh/rok 

 
0 

 
920,0 

 
1,03 % 

Źródło: Obliczenia własne 

     W związku z tym wskaźnik redukcji emisji CO2 względem roku bazowego (2014)wyniósł 

15%. Stopień redukcji został określony w oparciu o prognozę na rok 2020, która stanowi 

wariant podstawowy przy niepodejmowaniu działań z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. 

Zatem celem strategicznym jest ograniczenie poziomu emisji dwutlenku węgla o 15 % w 

stosunku do prognozy na rok 2020. Zakładana redukcja wyniesie  5 547 Mg CO2, co pozwoli 

osiągnąć w 2020 poziom emisji w wysokości 32 117,8 Mg CO2. Szczegółowe wyliczenia 

przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela. Wskaźnik redukcji emisji CO2 
 

 Emisja CO2 (Mg/rok) 
2014 2020        Redukcja – PGN 

 
razem 37664,8 43 211,8 5 547 15 % 

Źródło: opracowanie własne 
 
Na podstawie analizy wyników inwentaryzacji bazowej i prognozy zużycia  energii finalnej w 

gminie Jabłonna został określony cel redukcji do 2020 roku zużycia energii finalnej i udziału 

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Założono, że zużycie energii elektrycznej w gminie 

w okresie do 2020 roku będzie wzrastać w stałym, średniorocznym tempie równym 1,15%, 

 

Tabela. Wskaźnik redukcji zużycia energii finalnej 

 
Zestawienie zużycia energii finalnej 

2014 rok 2020 rok 
MWh/rok MWh/rok 

Zużycia energii finalnej w roku bazowym 110 598  
Docelowa energia finalna (- 7,3% linii bazowej)  102 525 
Wskaźnik redukcji zużycia energii finalnej 8 073,0 
Źródło: Obliczenia własne 

Wskaźnik redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do przyjętego roku bazowego wynosi 

8 073,0 MWh/rok, co stanowi 7,29 % 

Tabela. Wskaźnik wzrostu udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

Zestawienie energii pochodzącej z OZE 2014 rok 2020 rok 
MWh/rok MWh/rok 

Zużycia energii z OZE 0  
Wzrost energii z OZE   920,0 
Wskaźnik wzrostu energii z OZE  920,0 MWh 
Źródło: Obliczenia własne 

 
Wskaźnik wzrostu udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do 

przyjętego roku bazowego według zaplanowanych i przyjętych zadań inwestycyjnych w tym 

zakresie wynosi 920 MWh, co stanowi 1,03 % 

Osiągnięcie założonego celu redukcji emisji CO2 będzie możliwe jedynie dzięki systemowym 

działaniom władz samorządowym w zakresie zwiększenia efektywności energii, wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii oraz edukacji społecznej. 

 

8.1. Cele strategiczne i szczegółowe do roku 2020 

 

Celem nadrzędnym dokumentu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonna  jest 

opracowanie zintegrowanego podejścia do zarządzania energią i środowiskiem naturalnym na 

poziomie lokalnym dla uzyskania trwałej poprawy poziomu i komfortu życia mieszkańców, 

wzrostu niezawodności i jakości dostarczania energii, wykorzystania naturalnych zasobów 

energetycznych, optymalizacji kosztów zaopatrzenia gminy i mieszkańców w energię, przy 
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zapewnieniu wysokich standardów ochrony środowiska naturalnego oraz wzrostu lokalnego 

bezpieczeństwa energetycznego. 
 

Poniżej przedstawiono cele strategiczne i szczegółowe które będą kształtować charakter działań 

podejmowanych w ramach niniejszego Planu. 

Tabela. Cele strategiczne i szczegółowe dla Gminy Jabłonna   
 

 

Cele strategiczne 
 

Cele szczegółowe 
 

 
1. Dążenie do utrzymania 
niskoemisyjnego wzrostu gospodarczego 
gminy i zaspokajania potrzeb 
społeczeństwa,  

1.1.Realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego 
w zakresie oszczędnego gospodarowania energią 

 
1.2. Zwiększenie efektywności wykorzystania energii i 
paliw w budynkach z uwzględnieniem aspektów 
rewitalizacji obszarów zdegradowanych oraz utylizacji 
azbestu 
1.3. Wzrost liczby zmodernizowanych systemów 
grzewczych i wprowadzonych w tym zakresie 
technologii wykorzystujących odnawialne źródła 
energii 

 
2. 2. Wdrożenie wizji gminy Jabłonna jako 

obszaru zarządzanego w sposób 
zrównoważony i ekologiczny, 
stanowiącego przykład zarówno dla gmin 
regionu jak i kraju 

 

 
2.1. Postrzeganie przez mieszkańców systemów 
lokalnych jako przyjazne 
2.2. Ograniczenie „niskiej emisji” z mieszkalnictwa  
2.3. Wzrost wykorzystania OZE wsektorze 
komunalnym, gospodarstwach indywidualnych i 
przedsiębiorstwach 

 
 

3. Ograniczenie emisji pyłów i gazów 
cieplarnianych z instalacji 
wykorzystywanych na terenie gminy, a 
także emisji pochodzącej z transportu 
mające na celu spełnienie norm w 
zakresie jakości powietrza 

3.1. Zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych 
 
3.2. Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców 
dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę 
ekoenergetyczną oraz jakość powietrza 
3.3. Promocja i realizacja wizji zrównoważonego 
transportu, z uwzględnieniem transportu 
indywidualnego jak również rowerowego poprzez 
budowę ścieżek rowerowych, modernizację dróg 
3.4 Poprawa parametrów technicznych dróg i 
zapewnienie szybkiego bezpośredniego połączenia 
gminy z jej otoczeniem. 

4. Zwiększenie efektywności 
wykorzystania i wytwarzania energii z 
odnawialnych źródeł 

4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii wykorzystywanych na terenie gminy 

 
 

5. Rozwój innowacyjnej gospodarki 
lokalnej opartej o wiedzę oraz 
nowoczesne technologie 

5.1. Wspieranie zrównoważonej gospodarki 
materiałami i surowcami mineralnymi, w tym 
energetycznymi w gminie 
5.2. Promocja i wdrażanie idei budownictwa 
energooszczędnego 
5.3. Promocja efektywnego energetycznie oświetlenia 
5.4.Promocja rozwoju innowacyjnej gospodarki 
5.5.Kształtowanie świadomości ekologicznej 
mieszkańców gminy  
 

6. Poprawa ładu przestrzennego, rozwój 
zrównoważonej przestrzeni publicznej, a 
także rewitalizacja zdegradowanych 

6.1. Poprawa efektywności energetycznej budynków 
6.2. Poprawa estetyki przestrzeni publicznych 
6.3. Poprawa stanu technicznego urządzeń 
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obszarów. infrastruktury publicznej w tym modernizacjia dróg, 
chodników, budowa ścieżek rowerowych 

Źródło: opracowanie własne 

 
 

8.2. Opis celów strategicznych 
 

Cel strategiczny 1 
 

Dążenie do utrzymania niskoemisyjnego wzrostu gospodarczego i zaspokajania potrzeb 

społeczeństwa, tj. rozwoju gospodarczo-społecznego gminy Jabłonna do 2020 roku 

następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną 
 

Rozwój gospodarczy gminy Jabłonna w dużym stopniu oddziaływuje na lokalną gospodarkę 

ekoenergetyczną, determinując nie tylko skutki ekonomiczne i społeczne lecz także 

bezpośrednio wpływa na stopień wykorzystania środowiska naturalnego. Oddziaływanie takie 

ma często charakter dwubiegunowy co oznacza, że z jednej strony rozwój powoduje 

intensyfikację działań inwestycyjnych i eksploatacyjnych negatywnie wpływających na 

środowisko, z drugiej strony postęp we wdrażaniu nowoczesnych, innowacyjnych technologii 

może znacznie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych oraz pyłów z instalacji energetycznych, 

przemysłowych oraz transportowych. 
 

Cel strategiczny 2 
 

Wdrożenie wizji gminy Jabłonna jako obszaru zarządzanego w sposób zrównoważony i 

ekologiczny, stanowiącego przykład zarówno dla gminy, powiatu jak i województwa 
 

Mnogość aspektów związanych z bieżącym zarządzaniem spycha często zagadnienia 

efektywności energetycznej i ekologii na dalszy plan. Celem gminy Jabłonna jest rozwój w 

oparciu o działania ekologiczne i zrównoważone z uwzględnieniem aspektów społecznych i 

gospodarczych. Wśród działań zarządczych elementy ekologiczne powinny być postrzegane jako 

ważne i wartościowe. Istotnym celem jest pełnienie funkcji koordynującej i wspierającej 

działania pozytywnie wpływające na zrównoważenie lokalnej polityki energetycznej. Ponadto 

ważne jest dalsze pełnienie roli wzorca w realizowaniu działań proefektywnościowych i 

proekologicznych zarówno w działaniach inwestycyjnych związanych z efektywnością 

energetyczną, jak i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 

Cel strategiczny 3 
 

Ograniczenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych z instalacji wykorzystywanych na 

terenie gminy Jabłonna, a także emisji pochodzącej z transportu mające na celu 

spełnienie norm w zakresie jakości powietrza 
 

Spełnienie wymogów norm jakości powietrza jest jednym z głównym celów realizacji PGN. 

Obecnie zarówno gmina Jabłonna, jak i inne gminy regionu borykają się z problemem 
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przekroczeń stężeń pyłów, benzo(a)pirenu oraz ozonu. Celem planu jest polepszenie jakości 

powietrza na obszarze gminy  poprzez ograniczenie emisji tych związków. Ponadto drugim 

istotnym celem ekologicznym jest ograniczenie emisji CO2 oraz gazów cieplarnianych zgodnie z 

europejską polityką klimatyczną. Przedsięwzięcia powinny uwzględniać także działania w 

sektorze transportowym. Ponadto realizowane działania powinny obejmować w dużej mierze 

przedsięwzięcia informacyjno-edukacyjne skierowane do mieszkańców mając na względzie ich 

jak najbardziej intensywne zaangażowanie w inicjatywy na rzecz poprawy jakości powietrza i 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 

 

 
 

Cel strategiczny 4 
 

Zwiększenie efektywności wykorzystania/wytwarzania energii oraz wykorzystywanie 

odnawialnych źródeł energii 
 

Kluczowe jest prowadzenie przez gminę Jabłonna działań efektywnościowych oraz w zakresie 

zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii. Efektywność wykorzystania energii zarówno 

w budynkach, jak i instalacjach ma bezpośredni wpływ nie tylko na emisję gazów 

cieplarnianych, lecz także na koszt eksploatacji obiektów. Cel dotyczący efektywności 

energetycznej porusza zatem zarówno zagadnienia ekologiczne, jak i ekonomiczne zmniejszając 

koszt związany z wykorzystaniem nośników energetycznych. Jednocześnie wysoki udział energii 

pochodzącej z odnawialnych źródeł energii wzmacnia samowystarczalność energetyczną miasta 

mając niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne, ekologiczne i ekonomiczne. Oba 

przedstawione cele dotyczą wykorzystywania/wytwarzania energii w ramach funkcjonowania 

wszystkich grup docelowych objętych planem gospodarki niskoemisyjnej. 
 

 

Cel strategiczny 5 
 

Rozwój innowacyjnej gospodarki lokalnej opartej o wiedzę oraz nowoczesne technologie 

Gmina Jabłonna powinna oddziaływać stymulująco na inne gminy obszaru w zakresie 

wdrażania/wykorzystania nowoczesnych, innowacyjnych technologii, umożliwiając 

jednocześnie regionalny i międzyregionalny transfer wiedzy i umiejętności. Duże znaczenie w 

tym zakresie ma również współpraca pomiędzy nauką a biznesem. 

Cel strategiczny 6 
 

Poprawa ładu przestrzennego, rozwój zrównoważonej przestrzeni publicznej, a także 

rewitalizacja zdegradowanych obszarów 
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Jednym z podstawowych celów jest osiągnięcie idei aglomeracji spójnej społecznie, 

ekonomicznie i przestrzennie, obsługiwanej przez efektywny transport publiczny, wyróżniającej 

się swoją estetyką, funkcjonalnością zagospodarowania, ładem, zielenią, dobrze 

zorganizowanymi przestrzeniami publicznymi. 

 

8.3. Opis celów szczegółowych wraz z kierunkami działań 

 

Główny element strategii stanowi wdrażanie pilotażowych, nowoczesnych rozwiązań, 

uwzględniających aspekt energetyczny, ekologiczny, a także edukacyjny. Rozwiązania te będą 

obejmować poszczególne grupy producentów i konsumentów energii. Podstawą strategii jest 

możliwie intensywne zaangażowanie wszystkich uczestników rynku energii w działania 

przewidziane w planie, a także zwiększanie świadomości użytkowników energii dotyczącej 

sposobów i możliwości poprawy efektywności energetycznej oraz możliwości wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii w ich własnym zakresie. Działania gminy będą pełnić rolę 

wzorcową dla wszystkich grup odbiorców energii. Istotny jest także sposób postrzegania działań 

gminy przez jej mieszkańców oraz inwestorów. Prowadzone działania proefektywnościowe i 

proekologiczne będą przedstawiać systemy miejskie jako nowoczesne oraz przyjazne dla 

środowiska. Strategia uwzględnia także działania bezpośrednio angażujące mieszkańców w 

działania ekologiczne. Aktywizacja mieszkańców może mieć ogromne znaczenie w realizacji 

celów dlatego jest to jeden z najważniejszych aspektów strategicznych. 
 

1.1. Realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie oszczędnego 

gospodarowania energią 
 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza stanowi problem zarówno w skali globalnej (przyczynia się 

do niepokojących zmian klimatu), jak i w skali lokalnej. Powoduje ona uciążliwości dla 

mieszkańców. Może także ograniczać atrakcyjność gminy. Głównym źródłem zanieczyszczenia 

powietrza jest transport drogowy, jednak zimą istotnie wzrasta poziom niskiej emisji z tytułu 

ogrzewania budynków. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 

sektorach – promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów.  

 

1.2. Zwiększenie efektywności wykorzystania energii i paliw w budynkach z 

uwzględnieniem aspektów rewitalizacji obszarów zdegradowanych oraz poprawa 

efektywności gospodarowania odpadmi 
 

Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach – promowanie 

strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów. oraz podejmowanie odpowiednich 

działań adaptacyjnych i mitygacyjnych – środki EFRR i z RPO. Inwestycje w przyłącza do sieci 
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ciepłowniczej, inwestycje w budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii w 

wysokosprawnej kogeneracji. Kompleksowa gospodarka odpadami.   
 

1.3. Postrzeganie przez mieszkańców systemów wiejskich jako przyjazne 
 

Promowanie dostosowywania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem. 

Organizacja systemów wczesnego reagowania w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk 

katastrofalnych. 
 

1.4. Zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych 
 

W trosce o środowisko naturalne Aglomeracji Lubelskiej, które w znaczący sposób wpływa na 

jakość życia należy podejmować inwestycje prowadzące do poprawy i ochrony jakości 

powietrza. Chociaż obszar charakteryzuje się niewysokim poziomem zanieczyszczeń, to jednak 

okresowo zaobserwować można duże stężenie tlenku węgla, problemem jest również stężenie 

pyłu zawieszonego. Związane jest to z sezonem grzewczym i tradycyjnymi metodami 

ogrzewania mieszkań i domów. Bazując na zdiagnozowanych problemach, w trosce o 

środowisko naturalne i warunki zamieszkania należy podjąć interwencję w zakresie: 

 zmniejszenia energochłonności budynków mieszkalnych i publicznych wraz ze 

zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii, 

 włączenia jak największej liczby budynków do zbiorowego systemu grzewczego, 

 modernizacji oświetlenia ulicznego, 

 rozwoju sieci gazowej i zastępowania nią tradycyjnych systemów opartych na węglu. 
 

 

1.5.. Poprawa parametrów technicznych dróg w gminie Jabłonna  
 

Sprawna sieć drogowa warunkuje rozwój społeczno-gospodarczy we wszystkich dziedzinach 

życia. Zapewnia ona dostęp rolników do swoich pól, przedsiębiorców do kontrahentów, 

uelastycznia lokalny rynek pracy. Dzięki sprawnej sieci dróg mogą oni dojechać z miejsca 

zamieszkania do miejsca pracy w rozsądnym czasie. Drogi pozwalają także dotrzeć sprawnie i 

bezpiecznie turystom, co przekłada się na rozwój tej branży gospodarki. Dobrze zaprojektowana 

i efektywnie wykorzystana infrastruktura drogowa pozwala również zredukować koszty 

funkcjonowania rolników, przedsiębiorstw, a także podnieść standard życia mieszkańców. Układ 

infrastruktury drogowej tworzy sieć dróg lokalnych (powiatowych i gminnych) połączonych z 

drogami wojewódzkimi i krajowymi zapewniającymi łączność gminy Jabłonna z otoczeniem. 

Część  dróg posiada niskie parametry techniczne, są to również przeważnie drogi 

jednojezdniowe, niezapewniające oczekiwanej przepustowości zwłaszcza w perspektywie 

przyspieszonego rozwoju.  W rezultacie aktualny stan infrastruktury drogowej uznać należy za 

nieadekwatny do potrzeb, co więcej stwarzający barierę przyszłego rozwoju gminy. 

Odpowiedzią na powyższe problemy powinna być intensyfikacja inwestycji infrastrukturalnych. 
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Rozwój infrastruktury wiąże się z działaniami, które z jednej strony powinny usprawnić 

komunikację wewnątrz gminy, z drugiej strony poprawić jej łączność z najważniejszymi 

ośrodkami wzrostu w regionie.  
 

1.7. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych na terenie 

gminy 
 

Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii . Inwestycje w infrastrukturę 

wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z przyłączeniem do sieci 

dystrybucyjnej. Wskaźnik produktu – liczba wspartych jednostek wytwarzania energii z OZE, 

wskaźnik rezultatu: dodatkowa zdolność wytwarzania energii. 
 

1.8. Wspieranie zrównoważonej gospodarki materiałami i surowcami mineralnymi, w 

tym energetycznymi w gminie Jabłonna 
 

Działania skierowane na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi m.in. poprzez 

ograniczenie wytwarzania odpadów komunalnych, wdrażanie technologii odzysku i 

unieszkodliwiana odpadów w oparciu o WPGO. 
 

1.9.  Promocja i wdrażanie idei budownictwa energooszczędnego 
 

Niska efektywność energetyczna budynków jest problemem, który wiąże się wprost ze 

zjawiskiem niskiej emisji. Problem ten odczuwalny jest w okresie grzewczym, ponieważ dla 

ogrzewania mieszkań oraz budynków użyteczności publicznej najczęściej wykorzystywane są 

nieefektywne systemy grzewcze, a niewystarczająca izolacja termiczna budynków rzutuje na 

nadmierne zużycie energii. Konieczne jest zatem podjęcie inwestycji dot. termomodernizacji i 

ogrzewania budynków w sposób oszczędny oraz, o ile to uzasadnione ekonomicznie, z 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.  
 

1.10.  Promocja efektywnego energetycznie oświetlenia 
 

Dla gospodarki gminnej kluczowym aktem prawnym dotyczącym efektywności energetycznej 

jest Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. Wyznacza ona krajowe cele 

w zakresie oszczędnego gospodarowania energią. Do 2016 r. oszczędności energii finalnej mają 

wynosić nie mniej niż 9% średniego krajowego jej rocznego zużycia. Aby ten wskaźnik uzyskać 

w gminie, należy przeprowadzić modernizację m.in. oświetlenia. Pojawiać się będzie coraz 

więcej inwestycji z energooszczędnymi źródłami światła, w szczególności diodami LED, ale 

również wysokosprawnymi świetlówkami i innymi lampami wyładowczymi. Energooszczędne 

urządzenia oświetleniowe od wielu lat są stosowane m.in. w gospodarstwach domowych, 

obiektach użyteczności publicznej, obiektach przemysłowych i oświetleniu ulicznym. 
 

1.11.  Poprawa efektywności energetycznej budynków 
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Niska emisja mająca swoje źródło z ogrzewania budynków mieszkalnych i publicznych będzie 

redukowana poprzez przyłączanie tych obiektów do sieci ciepłowniczej i elektrycznej, budowę 

lub przebudowę jednostek wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji oraz inwestycje 

termomodernizacyjne. Inwestycje tego typu realizowane będą w pierwszej kolejności w 

miejscowościach o szczególnym nasileniu zjawiska niskiej emisji 
 

1.12.  Poprawa stanu technicznego urządzeń infrastruktury publicznej 
 

Należy realizować inwestycje zmierzające do objęcia w jak największym zakresie ludność gminy  

siecią wodociągową i kanalizacyjną. Aktualnie zarówno wskaźnik gospodarstw domowych 

objętych siecią wodociągową jak i wskaźnik gospodarstw domowych korzystających z 

kanalizacji jest niewielki znajduje się poniżej średniej w regionie.  
 

Obszarem, w którym powinny nastąpić inwestycje w infrastrukturę służącą poprawie 

środowiska naturalnego jest gospodarka odpadami. Zagospodarowanie odpadów stanowi jedno 

z kluczowych wyzwań, przed jakim staje współczesne społeczeństwo. Zmiana ustawy 

regulującej kwestie gospodarki odpadami jak i plan wojewódzki wyznaczają ramy działania, 

wskazując jednocześnie na potrzeby realizacji inwestycji pozwalających spełnić wymogi 

zobowiązań akcesyjnych. Ważne jest przede wszystkim podjęcie działań zmierzających do 

ograniczenia przyjmowania na składowiska odpadów nieposortowanych, a co za tym idzie 

dostosowania regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych do segregacji 

odpadów oraz ich selektywnego unieszkodliwiania. Z drugiej strony skuteczność systemu zależy 

od sprawnego odbioru odpadów od mieszkańców i innych podmiotów. Podstawowe działanie 

powinno koncentrować się na organizacji „gniazd” selektywnej zbiórki odpadów oraz 

związanym z tym zakupie pojemników przeznaczonych do zbiórki poszczególnych frakcji 

odpadów komunalnych.  

8.4. Działania dla osiągnięcia założonych celów 
 

Działania dla osiągnięcia założonych celów: 
 

a) Sektora gminnego: 

 zakres zadań obejmuje działania inwestycyjne, modernizacyjne, oszczędnościowe i 

efektywnościowe, w tym wynikające z ustawy o efektywności energetycznej z dnia 15 

kwietnia 2011 r i przedmiotowego PGN, 

 rozwój rozproszonych kogeneracyjnych źródeł produkcji energii elektrycznej i ciepła 

oraz wprowadzania nowych technologii zarządzania energią z zastosowaniem 

inteligentnych sieci i systemów pomiarowych. 

b) Sektora poza gminnego, dla którego należy: 
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 zastosować zasady zrównoważonego użytkowania energii, kierunków zmian w zakresie 

gospodarowania energią i zastosowanie działań naprawczych. 

c) Współpracy z sąsiadującymi gminami, dla której należą obszary wspólnych działań w 

zakresie gospodarki niskoemisyjnej, zrównoważonego transportu, efektywności 

energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii. 
 

Zaplanowane w PGN działania/zadania dotyczą: 

 działań niskoemisyjnych, 

 efektywnego wykorzystania zasobów, 

 poprawy efektywności energetycznej, 

 wykorzystania OZE,  

 działań wpływających na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii, 

 działań nie inwestycyjnych. 

W poniższej tabeli przedstawiono zakres kierunków działań i odpowiadających im celów. 
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9. PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I 

REDUKCJI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH 

 

W tabeli poniżej przedstawiono program działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej 

i redukcji emisji gazów cieplarnianych w gminie Jabłonna. Został on tak skonstruowany, aby w 

maksymalny sposób wykorzystać potencjał ekonomiczny redukcji emisji CO2 i obniżenia zużycia 

energii.  Tworząc program kierowano się zasadą, że w pierwszej kolejności uruchamiany jest 

potencjał o najmniejszym ryzyku jego niezrealizowania oraz o najmniejszym finansowym 

zaangażowaniu Gminy.  Dotyczy to tej części potencjału, który wynika z zobowiązań polskiego 

sektora energetycznego w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej. 

Chcąc wypełnić zobowiązania Gminy Jablonna należy ograniczyć emisję CO2 o  13 695 Mg do 

2020 roku, natomiast koszt realizacji zadań objętych programem to około 26 918 566 mln PLN. 

Sukces Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  będzie zależał od właściwego stymulowania inwestycji 

poprzez kampanie informacyjne oraz zaangażowania finansowego budżetu Gminy w taki 

sposób, aby móc uruchomić te inwestycje, w wyniku których powstaną oszczędności budżetowe 

do wykorzystana w kolejnych etapach programu.  
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9.1. Program działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w gminie 

Jabłonna  

 
L.p. 

 
Realizator 

 
                                Zadanie 

 
Szacunkowy 

koszt [zł] 

 
Okres 

realizacji 

Orientacyjny 
efekt redukcji 

emisji CO2 
[MgCO2] 

 
Możliwe źródła 
finansowania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gmina 
Jabłonna 

 
Termomodernizacja budyneku Zespołu Szkół i Gimnazjum 
w Piotrkowie, Dotyczyć ona będzie: 1). Kompleksowa 
modernizacja ogrzewania (system grzewczy) 2). drzwi 
(drzwi) 3). docieplenie - ściana w gruncie (Ściana w 
gruncie SG-066) 4). montaż baterii na fotokomórkę (ciepła 
woda użytkowa) 5). montaż nawiewników z 
rekuperatorem (wentylacja mechaniczna) 6). okna (okna) 
7). docieplenie - strop przy przepływie ciepła z dołu do 
góry 8) wymiana kotła 

 

 
 
 
 

481 111 

 
 
 
 

2016-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        4 200,0 

 
 
 
Środki własne, Środki 
UE, Środki NFOŚiGW, 
Środki WFOŚiGW, 
RPO, premia 
termomodrn. 

Termomodernizacja budyneku Gminnego Centrum 
Kultury w Piotrkowie. Zakres przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych: docieplenie – ścian, stropu, 
wymiana stolarki. 

 
250 000 

 
2017-2019 

j.w. 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w 
Tuszowie. Zakres przedsięwzięć termomodernizacyjnych: 
1. Kompleksowa modernizacja ogrzewania (system 
grzewczy) 2. montaż baterii na fotokomórkę (ciepła woda 
użytkowa) 3. montaż nawiewników z rekuperatorem 
(wentylacja mechaniczna) 4. docieplenie - stropodach  

 
 

354 801 

 
 

2019-2019 

 
j.w. 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w 
Skrzynicach. Zakres przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych: 1. Kompleksowa modernizacja 
ogrzewania (system grzewczy) 2. drzwi (drzwi) 3. montaż 
baterii na fotokomórkę (ciepła woda użytkowa) 4. okna 
(okna) 5. montaż nawiewników z rekuperatorem 
(wentylacja mechaniczna) 6. docieplenie - ściana 

 
 
 

623 124 

 
 
 

2016-2017 

 
j.w. 
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zewnętrzna 7. docieplenie - ściana w gruncie  
Termomodernizacja budynku  Zespołu Szkół w Jabłonnej. 
Zakres przedsięwzięć termomodernizacyjnych: 1. 
Kompleksowa modernizacja ogrzewania 2. docieplenie 
stropu, ścian i okien; 

 
320 000 

 
 

 
2018-2019 

Środki własne, Środki 
UE, Środki NFOŚiGW, 
Środki WFOŚiGW 
premia termomodrn. 

 
 

Termomodernizacja budynku OSP Tuszów. Zakres 
przedsięwzięć termomodernizacyjnych: Kompleksowa 
modernizacja ścian i stropów, 

 
120 000 

 
2018-2020 

j.w. 

Termomodernizacja budynku świetlicy w Kolonii 
Skrzynickiej. Zakres przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych: Kompleksowa modernizacja 
ścian i stropów, wymiana stolarki budowlanej 

 
 

70 000 

 
 

2018-2019 

j.w. 

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach 
użyteczności publicznej. Modernizacja będzie obejmować  
wymianę istniejących opraw oświetleniowych na nowe 
energooszczędne, wyposażone w elementy sterujące do 
nadzoru, kontroli i zarządzania energią elektryczną, 
połączone w jeden system inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych. 

 
 
 

80 000,0 

 
 
 

2018-2019 

 
 
 
 

Środki z RPO,  
       PO I i Ś 

 
2.  

 
Gmina 
Jabłonna 

 
 
          
 
       141,0 

Montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych 
na budynkach mieszkalnych i użyteczności  publicznej. 
Szacuje się moc zainstalowaną w wysokości 2 MW 

 
7 500 000,0 

 
2016-2019 

Środki z RPO,  
PO I i Ś, Środki 
NFOŚiGW, WFOŚiGW 

 
3. 

 
Gmina 
Jabłonna  

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy. 
Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne i 
zastosowanie inteligentnego systemu sterowania 
oświetleniem ulicznym. 

 
 

2 750 500,0 

 
 

2016-2019 

 
 
        199,0 

 
Środki z RPO,  
PO I i Ś, Środki 
NFOŚiGW, WFOŚiGW 

 
5. 

Gmina 
Jabłonna  

Modernizacja i instalacja urządzeń  monitorujących 
zużycie energii elektrycznej oraz wody w obiektach 
użyteczności publicznej. Zadanie ma na celu oszczędzanie  
energii. 

 
42 000,0 

 
2016-2017 

 
        185,0 

 
Środki z RPO,  
PO I i Ś, Środki 
NFOŚiGW, WFOŚiGW 

6. Gmina 
Jabłonna  

Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od 4 kW 
do10 kW  przez mieszkańców gminy. Prognozuje się moc 

 
4 600 000,0 

 
2016-2020 

    
          159,0 

Środki z RPO,  
PO I i Ś, Środki 
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zainstalowaną w ok. 1,0 MW  NFOŚiGW, WFOŚiGW 

7. Gmina 
Jabłonna  

Montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW  
przez przedsiębiorców. Prognozowana moc zainstalowana 
– 0.40 MW 

 
3 700 000,0 

 
2016-2020 

 
103,0 

Środki z RPO,  
PO I i Ś, Środki 
NFOŚiGW, WFOŚiGW 

 
 
8. 

 
 
Gmina 
Jabłonna  

Montaż sieci dystrybucyjnej Smard Grid w celu 
optymalizacji sterowania rozproszonymi źródłami energii. 
Siec wyposażona będzie  w nowoczesną infrastrukturę 
(liczniki, wyłączniki, przełączniki, rejestratory), która 
umożliwia wzajemną wymianę i analizę informacji a w 
efekcie - optymalizowanie zużycia energii elektrycznej. 

 
 

2 200 000,0 

 
 

2016-2020 

 
 

75,0 

 
Środki z RPO,  

       PO I i Ś 

10. Gmina 
Jabłonna  

Modernizacja systemów grzewczych w obiektach 
mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, w tym poprzez 
zastosowanie urzadzeń wysokosprawnej kogeneracji 
ciepła i energii elektrycznej, pomp ciepła, kotłów na 
biomasę itp. 

3 500 000,0 2018-2020 80,0 Środki z RPO,  
PO I i Ś, Środki 
NFOŚiGW, WFOŚiGW 

 
11. 

 
Gmina 
Jabłonna   

Modernizacja i budowa ścieżek rowerowych na terenie 
gminy. Przewiduje się budowę dwóch ścieżek o łącznej 
długości min. 21 km. 

 
2 000 000,0 

 
2017-2018 

 
60,0 

Środki z RPO,  
PO I i Ś, Środki 
NFOŚiGW, WFOŚiGW 

 
12. 

Gmina 
Jabłonna  

Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności 
energetycznej i odnawialnych źródeł energii 

 
25 000,0 

 
2016-2020 

 
45,0 

Środki z RPO,  
PO I i Ś, Środki 
NFOŚiGW, WFOŚiGW 

 
13. 

Gmina 
Jabłonna  

System "zielonych zamówień publicznych" - podmioty 
zobligowane do stosowania zamówień publicznych 

 
0 

 
2016-2020 

 
0 

Środki z RPO,  
PO I i Ś, Środki 
NFOŚiGW, WFOŚiGW 

 
14. 

Gmina 
Jabłonna  

Edukacja przedsiębiorców prowadzących działalność na  
terenie gminy z zakresu stosowania mikroinstalacji 
energetycznych. 

 
12 000,0 

 
2016-2020 

 
120,0 

Środki z RPO,  
PO I i Ś, Środki 
NFOŚiGW, WFOŚiGW 

 
!5 

Gmina 
Jabłonna  

Zakupienie pojazdów niskoemisyjnych (silniki Diesla Euro 
V i VI, CNG, LNG, ogniwa wodorowe, napędy hybrydowe) 
na potrzeby transportu dzieci i osób niepełnosprawnych 
do ośrodków wsparcia. Pojazdy także będą 
wykorzystywane na potrzeby ruchu turystycznego. 

 
500 000 

 
2018-2020 

 
180,0 

 

       27 358 566  5 547  
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9.2. Zadania struktury gminnej odpowiedzialnej za realizację planu 

 
Wdrożenie planu wymaga działań kompleksowych, na różnych poziomach zarządzania i w wielu 

dziedzinach takich jak: 

 budynki i obiekty użyteczności publicznej ( szkoły, świetlice, biblioteka); 

 budynki i obiekty usługowe i przemysłowe; 

 nadzorowanie i zarządzanie transportem –utrzymaniem dróg itp.; 

 nadzorowanie i/lub zarządzanie infrastrukturą gminną – sieci elektroenergetyczne,  sieć 

wodociągowa (w tym uzdatnianie) i kanalizacyjna (w tym oczyszczanie wody),  śmieci, 

produkcja ciepła i elektryczności. 

Z analizy nakładów rzeczowo finansowych wynikają odpowiednie dla konkretnej dziedziny 

instrumenty finansowe. Instrumenty te są dostępne dla podmiotów o określonej sytuacji 

prawnej. Można je podzielić na: 

 przeznaczone dla samorządu gminy (kredyty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska,  kredyty z funduszu termomodernizacji), 

 przeznaczone dla podmiotów prywatnych, spółdzielczych lub mieszanych z samorządem 

(kredyty z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska, kredyty z funduszu 

termomodernizacji); 

 przeznaczone dla przedsiębiorstw;   

Wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  wymaga działań kompleksowych, na różnych 

poziomach zarządzania i w wielu dziedzinach. Ze względu na różnorodność źródeł finansowania 

wydaje się, że powołanie jednostki o charakterze sekretariatu ds. wdrażania Planu byłoby 

efektywnym działaniem. Zadaniem tej jednostki byłoby w ogólności koordynowanie i 

monitorowanie bieżących działań przedstawionych w Programie działań na rzecz poprawy 

efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w gminie Jabłonna   i innych 

jednostek gminnych zewnętrznych, a także przygotowywanie cyklicznych raportów m.in. na 

potrzeby Rady Gminy.  

 

9.3. Wytyczne dla instytucji dotyczące działań w zakresie realizacji Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonna  

 
Wszystkie instytucje gminne  bez względu na stopień zaangażowania w realizację Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej powinny kierować się następującymi zasadami: 

 stosować procedury zielonych zamówień publicznych przy zakupie sprzętu, pojazdów i 

usług; 

 wprowadzić systemy zarządzania energią w swoich budynkach; 
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 wprowadzić ułatwienia proceduralne i inwestycyjne dla inwestorów z zakresu 

poszanowania energii oraz OZE; 

 współpracować z organizacjami, zajmującymi się poszanowaniem energii oraz 

odnawialnymi źródłami energii; 

 przeprowadzać działania informacyjne wśród swoich pracowników i osób 

odwiedzających Instytucje poprzez rozmieszczenie na miejscach publicznych 

odpowiednich instrukcji i plakatów dotyczących poszanowania energii. 

 gromadzić i przekazywać informacje z zakresu zadań wynikających z realizacji Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej w celu prowadzenia zintegrowanych działań informacyjnych 

 wprowadzić w instytucji przyjazne środowisku rozwiązania (stojaki na rowery, itp.). 

 

9.4. Analiza ryzyk realizacji planu 
 

W niniejszym rozdziale wykorzystano jedną z najpopularniejszych, a zarazem 

najskuteczniejszych metod analitycznych stosowanych we wszystkich obszarach Planowania 

strategicznego -analizę SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats). Analiza SWOT 

jest podstawą do zidentyfikowania i sformułowania podstawowych problemów i zagadnień 

strategicznych. Jest ona efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron Gminy Jabłonna  

oraz badania szans i zagrożeń, jakie przed nią stoją w ramach realizacji zadań wynikających z 

projektu PGN.  

 

Tabela. Analiza SWOT dla planu na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla  Gminy Jabłonna 

 
MOCNE STRONY 

 
SŁABE STRONY 

 
 Determinacja władz Gminy w zakresie 

prowadzenia zrównoważonej polityki 
energetycznej; 

 Pozytywny wizerunek Gminy Jabłonna w 
zakresie gospodarki niskoemisyjnej  

 Zbieżność celów PGN  z podstawowymi 
kierunkami zrównoważonego rozwoju kraju w 
zakresie polityki energetycznej i ochrony 
środowiska. 

 Wysoki poziom kompetencji gminnej 
administracji samorządowej;  

 Dostępność funduszy unijnych ukierunkowanych 
na opracowanie i wdrożenie pro-ekologicznych 
oraz energooszczędnych rozwiązań;  

 Korzystne warunki klimatyczne dla rozwoju 
energetyki PV i wiatrowej;  

 Kompleksowość i realność wdrożenia planu. 

 
 Stosunkowo wolny rozwój OZE  
 Niedostateczne środki finansowe i zasoby 

ludzkie przeznaczone na koordynację i 
realizację zadań planu. 

 Brak pełnej inwentaryzacji potencjału 
efektywności energetycznej i naturalnych 
zasobów energii w gminie.  

 Niska świadomość ekologiczna 
społeczeństwa, 

 Brak struktury organizacyjnej 
odpowiedzialnej za przygotowanie, 
wykonanie i monitorowanie realizacji Planu.  

 Brak danych na temat rzeczywistych 
preferencji mieszkańców Gminy w wyborze 
źródeł energii. 

 brak ekologicznych, przydomowych kotłowni 
– mała liczba instalacji grzewczych 
działających w oparciu o olej opałowy i gaz 

 wykorzystaniem lokalnych zasobów 
energetycznych w Gminie, 

 Brak dostatecznych źródeł finansowania lub 
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ich niska atrakcyjność dla inwestorów 
proponowanych w planie działań bez 
zaangażowania środków publicznych. 

 Brak koordynacji przy realizacji i wymiany 
informacji o najlepszych praktykach 
realizowanych w  regionie, 

 
 

SZANSE 
 

ZAGROŻENIA 
 
 Rosnąca świadomość społeczna na temat 

zrównoważonej polityki energetycznej i 
korzyści z niej wynikającej dla Gminy i 
mieszkańców. 

 Rosnące ceny energii i wynikający stąd nacisk 
na prowadzenie oszczędnego gospodarowania 
paliwami i energią na poziomie Gminy i 
mieszkańców. 

 Rosnąca potrzeba wzrostu bezpieczeństwa 
energetycznego Gminy i możliwość jego 
wzrostu poprzez wykorzystanie lokalnego 
potencjału efektywności energetycznej i OZE. 

 Rosnący nacisk ze strony Komisji Europejskiej 
na promocję energooszczędnych urządzeń i 
technologii OZE. 

 Możliwość pozyskania funduszy unijnych na 
inwestycje związane z gospodarką 
niskoemisyjną  

 Rosnące zainteresowanie mieszkańców gminy 
zwiększaniem wykorzystania energii 
odnawialnej i zmniejszeniem zużycia energii 
oraz wprowadzaniem proekologicznych 
innowacji technologicznych.  

 

 
 Brak środków finansowych pozwalających 

na realizację PGN,  
 Brak dostatecznie silnych bodźców ( zachęty 

finansowe) do włączenia w realizację planu 

podmiotów prywatnych. 
 Niestabilna polityka ekologiczna i 

podatkowa i związana z nimi nieufność 
producentów w realizacji nowych inwestycji 
(biomasy i energii z OZE). 

 Zbyt wysokie koszty ogrzewania 
ekologicznymi nośnikami energii  

 Wysokie ceny paliw energetycznych  
 Duże zagęszczenie źródeł niskiej emisji  
 Wykorzystanie pieców/ kotłów o małej 

sprawności  
 Spalanie paliwa o złej i niskiej jakości  
  

[źródło: opracowanie własne na podstawnie dokumentów strategicznych] 

 

 

10.  ANALIZA MOŻLIWYCH ŹRÓDEŁ I NARZĘDZI FINANSOWYCH DO REALIZACJI 

PLANU 

Źródła finansowania inwestycji energooszczędnych można podzielić ogólnie na 2 rodzaje: 

1) środki własne właścicieli elementów infrastruktury lub jej wyposażenia; 

2) środki obce, które mogą być pozyskane w następujących najbardziej 

rozpowszechnionych formach: 

 kredyty komercyjne; 

 kredyty o preferencyjnych finansowych warunkach spłaty; 

 dotacje bezzwrotne; 

 inwestycje bezpośrednie; 

 gwarancje; 

 umowy o spłatę inwestycji z uzyskanych oszczędności (ESCO). 
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Natomiast narzędziem finansowym możemy nazwać schemat wydatkowania środków o których 

mowa powyżej ukierunkowany na osiągnięcie zakładanego celu. W kontekście niniejszego 

opracowania analizie zostaną poddane te narzędzia finansowe, które zostały utworzone dla 

osiągania celów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. 
 

10.1. Środki własne 
 

         Podstawowym instrumentem zarządzania finansami Gminy Jabłonna jest Wieloletnia 

Prognoza Finansowa w której  znajduje się informacja zarówno o dochodach Gminy jak i o 

limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia ogólnogminne.  Analiza tego dokumentu 

wskazuje na brak wyróżnienia w klasyfikacji wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięć wieloletnich kategorii związanej z osiąganiem celu zbieżnego z Gminnym Planem 

Gospodarki Niskoemisyjnej.  

        Szacunkowa wartość nakładów inwestycyjnych na realizację Planem Gospodarki 

Niskoemisyjnej nie ujętego do tej pory w omawianej prognozie, wynosi ok. 26 418 566 mln.  

Punktem wyjścia do tworzenia struktury finansowania Planu  powinno być ujęcie wydatków 

związanych z jego realizacją w limitach dla przedsięwzięć ogólnogminnych.  W związku z tym 

należy wprowadzić do klasyfikacji wydatków nową nazwę: Realizacja Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej. Z kolei Gmina  winna zaplanować realizację konkretnych zadań inwestycyjnych 

i  zgłosić je do Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

Prognoza budżetu gminy Jabłonna  na lata 2016 - 2020 wskazuje iż nadwyżki budżetowej gmina 

w tym okresie nie osiągnie. A zatem, realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej powinna być uzależniona przede wszystkim od uzyskania dotacji bezzwrotnych 

ze źródeł krajowych lub z Unii Europejskiej. 
 

10.2. Dotacje bezzwrotne 
 

W pierwszej kolejności analizuje się narzędzia finansowe o najniższym koszcie uzyskania 

pieniądza, tj. dotacje bezzwrotne. Tego rodzaju środki są dostępne zarówno w polskim systemie 

ochrony środowiska, jak również w programach Unii Europejskiej. Przede wszystkim, należy tu 

zróżnicować trwałość czynników wpływających na możliwość pozyskania tych środków, gdyż: 

 w polskim systemie finansowania ochrony środowiska priorytety i budżety są ustalane 

na okresy roczne,  

 w przypadku środków Unii Europejskiej planowanie wydatkowania środków odbywa się 

w wieloletnich perspektywach, aktualnie mamy do czynienia  z perspektywą finansową 

lat 2014-2020. 
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10.3. System finansowania ochrony środowiska w Polsce 
 

Istotą tego systemu jest zbieranie opłat za użytkowanie środowiska i kar za niedotrzymanie 

wymaganych standardów użytkowania oraz z opłat zastępczych wnoszonych przez 

przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające odbiorcom końcowym energię elektryczną nie 

wywiązujące się z obowiązku zakupu odnawialnej energii. 

Od 2010 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nowy 

program finansowania inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej o nazwie 

System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Jest on pochodną mechanizmu 

handlu uprawnieniami do emisji. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej jest 

możliwy do zastosowania przy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej własności 

Gminy Jabłonna. W ramach tego programu możliwe jest uzyskanie dotacji do 30% kosztów 

kwalifikowanych na zadania inwestycyjne związane z termomodernizacją, modernizacją 

oświetlenia wnętrz oraz wprowadzaniem systemu zarządzania energią w budynkach. 

Dodatkowo, można skorzystać z niskooprocentowanej pożyczki w wielkości pokrywającej do 

60% kosztów kwalifikowanych.  

 

10.4. Środki Unii Europejskiej 

W perspektywie finansowej 2014-2020 dystrybucja środków Unii Europejskiej odbywa się 

zarówno na szczeblu centralnym jak i na szczeblu regionalnym. Poniżej zestawienie możliwości 

finansowania z różnych programów. 

 

ZESTAWIENIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO 

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 (NA PODSTAWIE DOKUMENTU 

PRZYJĘTEGO PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ)  

Oś Priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki 

Priorytet inwestycyjny 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych 

Zakres interwencji: 

Projekty inwestycyjne dotyczące wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z 

podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej  

Przewiduje się wsparcie w szczególności na budowę i rozbudowę: 

 lądowych farm wiatrowych, 

 instalacji na biomasę, 

 instalacji na biogaz, 
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 sieci przesyłowych i dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do KSE oraz (w ograniczonym zakresie) 

jednostek wytwarzania energii wykorzystującej wodę i słońce oraz ciepła przy 

wykorzystaniu energii geotermalnej. 

Beneficjenci: 

 organy władzy publicznej, w tym administracji rządowej oraz podległych jej organów i 

jednostek organizacyjnych, 

 jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, 

 organizacje pozarządowe, 

 przedsiębiorcy, 

 podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek 

samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami. 

Forma wsparcia: 

Wsparcie bezzwrotne (dotacje)/wsparcie zwrotne 

 

Priorytet inwestycyjny 4.2. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z 

odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach 

Zakres interwencji: 

Przewiduje się w szczególności wsparcie następujących obszarów: 

 modernizacji i rozbudowy linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, 

 modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach, 

 zastosowania technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie, 

 budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji OZE, 

 zmiany systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii, zastosowanie 

energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i 

użytkowania energii, w tym termomodernizacji budynków, 

 wprowadzania systemów zarządzania energią, przeprowadzania audytów energetycznych 

(przemysłowych). 

Beneficjenci: 

 przedsiębiorcy 

Forma wsparcia: 

Wsparcie bezzwrotne (dotacje)/wsparcie zwrotne 

 

Priorytet inwestycyjny 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego 

zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze 

publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym 
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Zakres interwencji: 

Przewiduje się wsparcie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności 

publicznej i mieszkaniowych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne 

w zakresie związanym m.in. z: 

 ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na 

energooszczędne, 

 przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), 

systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej i systemów 

zarządzania budynkiem, 

 budową lub modernizacją wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacją 

dotychczasowych źródeł ciepła, 

  instalacją mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, 

 instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, 

 instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE. 

Beneficjenci: 

 organy administracji publicznej, w tym administracji rządowej oraz podległy jej organy i 

jednostki organizacyjne, 

 jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne 

(w szczególności dla miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych oraz miast 

regionalnych i subregionalnych), 

 państwowe jednostki budżetowe, 

 spółdzielnie mieszkaniowe, 

 wspólnoty mieszkaniowe, 

 podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych 

jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami. 

Forma wsparcia: 

Wsparcie bezzwrotne (dotacje)/wsparcie zwrotne (w tym instrumenty finansowe oraz 

różne formy partnerstwa publiczno-prywatnego) 

 

Priorytet inwestycyjny 4.4. Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji 

działających na niskich i średnich poziomach napięcia  

Zakres interwencji:  

Przewiduje się wsparcie w szczególności następujących obszarów:  
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 budowa lub przebudowa w kierunku inteligentnych sieci dystrybucyjnych średniego, 

niskiego napięcia dedykowanych zwiększeniu wytwarzania w OZE i/lub ograniczaniu 

zużycia energii, w tym wymiana transformatorów,  

 kompleksowe pilotażowe i demonstracyjne projekty wdrażające inteligentne 

rozwiązania na danym obszarze mające na celu optymalizację wykorzystania energii 

wytworzonej z OZE i/lub racjonalizację zużycia energii,  

 inteligentny system pomiarowy - (wyłącznie jako element budowy lub przebudowy w 

kierunku inteligentnych sieci elektroenergetycznych dla rozwoju OZE i/lub ograniczenia 

zużycia energii).  

Beneficjenci:  

 przedsiębiorcy  

Forma wsparcia:  

Wsparcie bezzwrotne (dotacje)/wsparcie zwrotne (w tym instrumenty finansowe oraz różne 

formy partnerstwa publiczno-prywatnego) 

 

Priorytet inwestycyjny 4.5. 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  

Zakres interwencji:  

W ramach inwestycji wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej przewiduje się, że 

wsparcie będzie ukierunkowane m.in. na projekty takie, jak:  

 budowa, rozbudowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej i chłodniczej, również poprzez 

wdrażanie systemów zarządzania ciepłem i chłodem wraz z infrastrukturą wspomagającą,  

 wymiana źródeł ciepła.  

Beneficjenci:  

 organy władzy publicznej, w tym administracji rządowej oraz podległe jej organy i jednostki 

organizacyjne,  

 jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (w 

szczególności dla miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych oraz miast 

regionalnych i subregionalnych),  

 organizacje pozarządowe,  

 przedsiębiorcy,  

 podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek 

samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami.  

Forma wsparcia:  
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Wsparcie bezzwrotne (dotacje)/wsparcie zwrotne 

 

Priorytet inwestycyjny 4.7. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji 

ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe  

Zakres interwencji:  

Przewiduje się wsparcie w szczególności następujących obszarów:  

 budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w 

skojarzeniu,  

 budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w 

skojarzeniu z OZE,  

 budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te 

zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu,  

 budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te 

zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu z OZE,  

 budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczych do wykorzystania ciepła użytkowego 

wyprodukowanego w jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w 

skojarzeniu wraz z budową przyłączy wyprowadzających energię do krajowego systemu 

przesyłowego.  

Beneficjenci:  

 organy władzy publicznej, w tym administracji rządowej oraz podległe jej organy i 

jednostki organizacyjne,  

 jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki 

organizacyjne (w szczególności dla miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych 

oraz miast regionalnych i subregionalnych),  

 organizacje pozarządowe,  

 przedsiębiorcy,  

 podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych 

jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami.  

 

Forma wsparcia:  

Wsparcie bezzwrotne (dotacje)/wsparcie zwrotne 

Oś Priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 

Priorytet inwestycyjny 6.5. Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę 

stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację 

terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie 

zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu  
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Zakres interwencji:  

Wsparcie w zakresie ochrony powietrza w ramach priorytetu inwestycyjnego jest 

skoncentrowane na działaniach uzupełniających związanych z ograniczaniem zanieczyszczeń 

generowanych przez przemysł, w szczególności przez instalacje wymagające uzyskania 

pozwolenia zintegrowanego.  

Przewiduje się wsparcie w szczególności dla następujących obszarów:  

 ograniczanie emisji z zakładów przemysłowych,  

 wsparcie dla zanieczyszczonych/zdegradowanych terenów,  

  rozwój miejskich terenów zielonych.  

Beneficjenci:  

 organy władzy publicznej, w tym administracji rządowej oraz podległe jej organy i jednostki 

organizacyjne,  

 jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (w 

szczególności dla miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych oraz miast 

regionalnych i subregionalnych),  

  przedsiębiorcy,  

  podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek 

samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami.  

Forma wsparcia:  

Wsparcie bezzwrotne (dotacje) 

 

Oś Priorytetowa III – Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i 

ważnej w skali europejskiej 

Priorytet inwestycyjny 4.5. 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  

Zakres interwencji:  

Wsparcie będzie dotyczyło przedsięwzięć w zakresie rozwoju transportu zbiorowego, 

wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej miast, służących podniesieniu jego 

bezpieczeństwa, jakości, atrakcyjności i komfortu. Przewiduje się wdrażanie projektów, które 

będą zawierać elementy redukujące/minimalizujące oddziaływania hałasu/drgań/ 

zanieczyszczeń powietrza oraz elementy promujące zrównoważony rozwój układu 

urbanistycznego i zwiększenie przestrzeni zielonych miasta.  

Beneficjenci:  
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 jednostki samorządu terytorialnego, w tym ich związki i porozumienia, w szczególności 

miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne oraz miasta regionalne i subregionalne 

(organizatorzy publicznego transportu zbiorowego) oraz działające w ich imieniu jednostki 

organizacyjne i spółki specjalnego przeznaczenia  

 zarządcy infrastruktury służącej transportowi miejskiemu,  

 operatorzy publicznego transportu zbiorowego.  

Forma wsparcia:  

Wsparcie bezzwrotne (dotacje) 

Oś Priorytetowa V – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego 

Priorytet inwestycyjny 7.5. Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa 

dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu 

energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych  

Zakres interwencji:  

Przewiduje się wsparcie w szczególności następujących obszarów:  

 budowa i modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego wraz z 

infrastrukturą wsparcia dla systemu, w tym również sieci z wykorzystaniem technologii 

smart,  

 budowa i modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, w tym 

również sieci z wykorzystaniem technologii smart,  

 budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego,  

 rozbudowa możliwości regazyfikacji terminala LNG.  

Beneficjenci:  

 przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność przesyłu, dystrybucji, 

magazynowania, regazyfikacji gazu ziemnego,  

 przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej.  

Forma wsparcia:  

Wsparcie bezzwrotne (dotacje) 

Priorytet inwestycyjny 7.5. Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa 

dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu 

energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych  

Zakres interwencji:  

Przewiduje się wsparcie w szczególności następujących obszarów:  
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 budowa i modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego wraz z 

infrastrukturą wsparcia dla systemu, w tym również sieci z wykorzystaniem technologii 

smart,  

 budowa i modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, w tym 

również sieci z wykorzystaniem technologii smart,  

 budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego,  

 rozbudowa możliwości regazyfikacji terminala LNG.  

Beneficjenci:  

 przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność przesyłu, dystrybucji, 

magazynowania, regazyfikacji gazu ziemnego,  

 przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej.  

Forma wsparcia:  

Wsparcie bezzwrotne (dotacje) 

 

ZESTAWIENIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU 

OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014 – 2020. 
 

Oś Priorytetowa 4 - Energia przyjazna środowisku 

Priorytet 4 - Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych 

W ramach działań związanych z promowaniem wykorzystywania energii ze źródeł 

odnawialnych, wspierane będą projekty z zakresu:  

 budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych, 

 budowy instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw 2 i 3 generacji,  

 inwestycje w zakresie budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii nej, cieplnej, 

wykorzystujące w pierwszej kolejności energię słoneczną i biomasę, ale także biogaz, 

energię wiatru oraz wody, 

 inwestycji związanych z budową i modernizacją dystrybucyjnych sieci 

elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych 

energii z OZE, 

 kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach, tj. budowa 

lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło na 

potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości oraz poprawa 

sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej 

kogeneracji z OZE,  
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 przyłącza jednostek wytwarzania do najbliższej istniejącej sieci (w ramach budowy i 

modernizacji sieci). 

Beneficjenci: 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  

 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość 

prawną, 

 spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki 

samorządu terytorialnego lub ich związki, 

 MŚP,  

 jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,  

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

Oś Priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 

Priorytet inwestycyjny 4b: Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z 

odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. 

Zakres interwencji:  

 wsparcie dla głębokiej termomodernizacji obiektów w przedsiębiorstwach, 

 zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła 

odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią,  

 projekty przedsiębiorstw redukujące ilość strat energii, ciepła, wody, w tym pozwalające na 

odzysk i ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego, 

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

produkcji i użytkowania energii; 

 budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu 

energetycznego),  przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie. 

Beneficjenci: 

 spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki 

samorządu terytorialnego lub ich związki, 

 MŚP,  

podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wymienione w 

rozporządzaniu delegowanym nr 480/2014. 

 

Priorytet inwestycyjny 4c: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego 

zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze 

publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym. 

Zakres interwencji:  
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 wsparcie dla głębokiej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w tym 

będących w zasobie JST (m.in. szpitali, szkół) oraz wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych,  

 zmiany wyposażania ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej 

ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, wymiana 

drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła na 

zasilane OZE15 (z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła), modernizacja systemów 

wentylacji, klimatyzacji), 

 generację rozproszoną, poprawiającą sprawność wytwarzania ciepła przez zmianę 

źródeł ciepła m.in. na jednostki wysokosprawnej kogeneracji16 (w ramach 

kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynków. 

Beneficjenci: 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość 

prawną, 

 jednostki naukowe,  

 szkoły wyższe, 

 spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki, 

samorządu terytorialnego lub ich związki,  

 organizacje pozarządowe,  

 jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, 

 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,  

 Towarzystwa Budownictwa Społecznego,  

 służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego, 

podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wymienione w 

rozporządzaniu delegowanym nr 480/2014. 

Priorytet inwestycyjny 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; 

 

Zakres interwencji:  

 zwiększeniu udziału w przewozie osób gałęzi transportu alternatywnych w stosunku do 

transportu indywidualnego (transport publiczny w obszarach metropolitalnych); 

 ograniczaniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, a także bezpieczeństwa i 

podwyższenia jako- ści środowiska życia. 
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  Beneficjenci: 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość 

prawną,  jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,  

podmioty świadczące usługi transportu publicznego na zlecenie jednostek samorządu 

terytorialnego i ich związków na terenie miast objętych działaniem wyłonione do 

świadczenia tych usług zgodnie z Prawem zamówień publicznych. 

 

ZESTAWIENIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA W RAMACH NARODOWEGO FUNDUSZU 

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARSTWA WODNEGO) 

 

Poprawa jakości powietrza 

Część 2 – KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności 

energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii 

Zakres interwencji: 

 przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem 

efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i 

odnawialnych źródeł energii, w szczególności: 

 likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, 

kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów 

do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas 

sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła) spełniające wymagania emisyjne 

określone przez właściwy organ. W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres 

przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub 

instalacji gazowej, 

 rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze 

źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z 

podłączeniem obiektu do sieci, 

 zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła 

opalanym paliwem stałym bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło 

ciepła opalane paliwem stałym, 

 termomodernizacja budynków wielorodzinnych zgodnie z zakresem wynikającym z 

wykonanego audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie 

lub likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym. 

 zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł komunikacji miejskiej w 

szczególności: 
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 wdrażanie systemów zarządzania ruchem w miastach lub miejscowościach 

uzdrowiskowych, 

 budowa stacji zasilania w CNG/LNG lub energię elektryczną miejskich środków transportu 

zbiorowego, 

 wdrożenie innych przedsięwzięć ograniczających poziomy substancji w powietrzu 

powodowanych przez komunikację w centrach miast (z wyłączeniem wymiany taboru lub 

silników, przebudowy lub budowy nowych tras komunikacyjnych dla ruchu 

samochodowego i szynowego), 

 kampanie edukacyjne (dotyczy beneficjentów) pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne z 

eliminacji niskiej emisji, oraz/lub informujące o horyzoncie czasowym prowadzenia zakazu 

stosowania paliw stałych lub innych działań systemowych gwarantujących utrzymanie 

poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań naprawczych, 

 utworzenie baz danych (dotyczy jednostek samorządu terytorialnego lub instytucji przez 

niewskazanych) pozwalających na inwentaryzacje źródeł emisji. 

  

Beneficjenci: 

 Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Beneficjentem 

końcowym są podmioty właściwe dla realizacji przedsięwzięć wskazanych w programach 

ochrony powietrza, które planują realizację albo realizują przedsięwzięcia mogące być 

przedmiotem dofinansowania przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, z uwzględnieniem 

warunków niniejszego programu. Ostatecznym odbiorcą korzyści są podmioty właściwe 

dla realizacji przedsięwzięć wskazanych w programach ochrony powietrza, korzystające z 

dofinansowania, wyłącznie za pośrednictwem beneficjenta końcowego. 

Okres wdrażania: 

2014-2020 

Okres kwalifikowalności wydatków: 

do 31.12.2018 r. 

Forma wsparcia: 

Udostępnienie środków finansowych WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie dotacji. 

 

Poprawa efektywności energetycznej 

Część 2 – LEMUR – Energooszczędne budynki użyteczności publicznej 

Zakres interwencji: 

Inwestycje polegające na projektowaniu i budowie lub tylko budowie, nowych budynków 

użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. 
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Beneficjenci: 

 podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek 

budżetowych, 

  samorządowe osoby prawne, 

 spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% 

udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w 

ustawach, 

 organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki 

wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz 

kościelne osoby prawne, które realizują zadania publiczne na podstawie odrębnych 

przepisów. 

Okres wdrażania: 

2015-2020 

Okres kwalifikowalności wydatków: 

Od 1.01.2014 r. do 31.12.2020 r. 

Forma wsparcia: 

Wsparcie bezzwrotne (dotacje)/wsparcie zwrotne (pożyczka) 

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 20%, 40% albo 60% kosztów wykonania i 

weryfikacji dokumentacji projektowej, w zależności od klasy energooszczędności 

projektowanego budynku. 

Poprawa efektywności energetycznej  

Część 3 – Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych  

Zakres interwencji:  

 budowa domu jednorodzinnego,  

 zakup nowego domu jednorodzinnego,  

 zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym.  

Przedsięwzięcie musi spełniać określony w Programie standard energetyczny.  

Beneficjenci:  

 osoby fizyczne dysponujące prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz posiadające 

prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą budowały budynek mieszkalny,  

 osoby fizyczne dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na swoją 

rzecz: prawa własności nieruchomości, wraz z domem jednorodzinnym, który deweloper na 

niej wybuduje albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu 

jednorodzinnego, który będzie na niej posadowiony i stanowić będzie odrębną 

nieruchomość albo własności lokalu mieszkalnego. Przez dewelopera rozumie się także 

spółdzielnię mieszkaniową.  
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Okres wdrażania:  

2013-2022  

Okres kwalifikowalności wydatków:  

do 31.12.2022 r.  

Forma wsparcia:  

Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego realizowana za pośrednictwem 

banku na podstawie umowy o współpracy zawartej z NFOŚiGW.  

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego 

zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco). 

Poprawa efektywności energetycznej 

Część 4 – Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 

Zakres interwencji: 

 Inwestycje LEME – przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych w 

zakresie: 

 poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii, 

 termomodernizacji budynku/ów i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii, 

realizowane poprzez zakup materiałów/urządzeń/technologii zamieszczonych na Liście 

LEME, 

Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekracza 

250000 euro. 

Inwestycje Wspomagane – przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych, 

które nie kwalifikują się jako Inwestycje LEME, w zakresie: 

 poprawy efektywności energetycznej i/lub odnawialnych źródeł energii, w wyniku których 

zostanie osiągnięte min. 20% oszczędności energii, 

 termomodernizacji budynku/ów i/lub odnawialnych źródeł energii, w wyniku których 

zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii. 

Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekroczy 

1000000 euro. 

Beneficjenci: 

Prywatne podmioty prawne (przedsiębiorstwa) utworzone na mocy polskiego prawa i 

działające w Polsce. Beneficjent musi spełniać definicję mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 

średnich przedsiębiorstw zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym 

definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L124 z 

20.5.2003, s. 36). 

Okres wdrażania: 

2014-2016 
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Okres kwalifikowalności wydatków: 

do 31.12.2016 r. 

Forma wsparcia: 

Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego realizowana za pośrednictwem banku 

na podstawie umowy o współpracy zawartej z NFOŚiGW. 

Dotacja maksymalnie do 15% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie 

kosztów kwalifikowanych. 

Wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

 

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii 

Część 1 – BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii 

Zakres interwencji: 

 budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii o mocach 

mieszczących się w przedziałach wskazanych w Programie, 

 w ramach programu mogą być realizowane instalacje hybrydowe, przy czym moc każdego 

rodzaju przedsięwzięcia musi spełnić warunki określone w Programie. 

W ramach programu mogą być dodatkowo wspierane systemy magazynowania energii 

towarzyszące inwestycjom OZE o mocach nie większych niż 10-krotność mocy 

zainstalowanej dla każdego ze źródeł OZE, w szczególności: 

 magazyny ciepła, 

 magazyny energii elektrycznej. 

Beneficjenci: 

Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Okres wdrażania: 

2015-2023 

Okres kwalifikowalności wydatków: 

Od 1.01.2015 r. do 31.12.2023 r. 

Forma wsparcia: 

Wsparcie zwrotne (pożyczka) do 85% kosztów kwalifikowanych. 

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii 

Część 4 – Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż 

mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii 

Zakres interwencji: 
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Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji 

odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii 

elektrycznej, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych lub wielorodzinnych. 

Finansowane będą następujące instalacje do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji 

ciepła i energii elektrycznej: 

 źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, 

 pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, 

  kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, 

 systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp, 

  małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe, 

 mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe, 

przeznaczone dla budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie jednostki samorządu 

terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego będącej beneficjentem 

programu. 

Beneficjenci: 

Jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki 

Okres wdrażania: 

2015-2022 

Okres kwalifikowalności wydatków: 

do 31.12.2022 r. 

Forma wsparcia: 

Wsparcie bezzwrotne(dotacja)/wsparcie zwrotne (pożyczka) 

Dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych 

instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia. 

 

System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) 

Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej 

Zakres interwencji: 

 dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć w budynkach 

użyteczności publicznej, przez które należy rozumieć budynki przeznaczone do 

pełnienia następujących funkcji: administracji samorządowej, ochrony 

przeciwpożarowej realizowanej przez OSP, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, 

służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, a także budynkach zamieszkania 

zbiorowego przeznaczonych do okresowego pobytu ludzi poza stałym miejscem 

zamieszkania (w szczególności: internaty, domy studenckie), a także budynkach do 
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stałego pobytu ludzi (w szczególności: domy rencistów lub emerytów, domy dziecka, 

domy opieki, domy zakonne, klasztory), 

 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym zmiany wyposażenia 

obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach 

efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną 

termomodernizacją obiektów w szczególności: 

 ocieplenie obiektu, 

 wymiana okien, 

 wymiana drzwi zewnętrznych, 

 przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła), 

 wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji, 

 przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia, 

 zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach, 

 wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii, 

 wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (jako dodatkowe zadania 

realizowane równolegle z termomodernizacją obiektów), 

W ramach programu mogą być realizowane projekty grupowe. Liderem w projekcie 

grupowym jest podmiot składający wniosek o dofinansowanie w formie dotacji lub wniosek 

o dofinansowanie w formie pożyczki lub składający wniosek o dofinansowanie w formie 

pożyczki w imieniu i na rzecz partnerów. Wzajemne relacje lidera i partnerów reguluje 

zawierane między nimi porozumienie. 

Beneficjenci: 

 jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, 

 podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek 

samorządu terytorialnego niebędące przedsiębiorcami, 

 Ochotnicza Straż Pożarna, 

  uczelnie w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz instytuty 

badawcze, 

 samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze prowadzące 

przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego w zakresie udzielania 

świadczeń zdrowotnych, 

 organizacje pozarządowe, Kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru 

kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, 

 podmiot lub jednostka określona wyżej będąca stroną umowy pożyczki w projekcie 

grupowym. 

Okres wdrażania: 
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2010-2017 

Okres kwalifikowalności wydatków: 

Od 1.01.2009 r. do 31.12.2016 r. 

Forma wsparcia: 

Wsparcie bezzwrotne (dotacje)/wsparcie zwrotne (pożyczka) 

Maksymalny poziom dofinansowania w formie dotacji ze środków GIS wynosi 50% kosztów 

kwalifikowalnych projektu. Maksymalny poziom dofinansowania w formie pożyczki wynosi do 

60% kosztów kwalifikowanych, przy czym łączne dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki 

nie może być wyższe niż 95% kosztów kwalifikowanych. 

 

System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) 

Część 2) Biogazownie rolnicze 

Zakres interwencji: 

 budowa, rozbudowa lub przebudowa obiektów wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z 

wykorzystaniem biogazu rolniczego, 

 budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji wytwarzania biogazu rolniczego celem 

wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej. 

Beneficjenci: 

Podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) podejmujące realizację przedsięwzięć w 

zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z wykorzystaniem biogazu powstałego w 

procesach rozkładu biomasy pochodzenia rolniczego oraz wytwarzania biogazu rolniczego 

celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej. 

Okres wdrażania: 

2010-2017 

Okres kwalifikowalności wydatków: 

Od 1.01.2010 r. do 31.12.2015 r. 

Forma wsparcia: 

Wsparcie bezzwrotne (dotacje)/wsparcie zwrotne (pożyczka) 

Kwota dotacji: do 30% kosztów kwalifikowanych 

Kwota pożyczki: do 45% kosztów kwalifikowanych 

 

Część 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu 

umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE) 

Zakres interwencji: 
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Przedsięwzięcia dotyczące budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznej w 

celu umożliwienia przyłączenia do KSE źródeł wytwórczych wytwarzających energie 

elektryczna z energetyki wiatrowej (OZE). 

Beneficjenci: 

Wytwórcy energii elektrycznej oraz operatorzy sieci i inne podmioty, takie jak inwestorzy farm 

wiatrowych, podejmujące realizację przedsięwzięć w zakresie efektywnego przesyłu i 

dystrybucji energii elektrycznej umożliwiającej przyłączenie podmiotów wytwarzających 

energię elektryczną z energetyki wiatrowej (OZE) do KSE. 

Okres wdrażania: 

2010-2019 

Okres kwalifikowalności wydatków: 

Od 1.01.2010 r. do 30.09.2016 r. 

Forma wsparcia: 

Wsparcie bezzwrotne (dotacje) 

Intensywność pomocy liczona jest z uwzględnieniem łącznej wartości pomocy publicznej ze 

wszystkich źródeł przewidzianych w montażu finansowym dla danego przedsięwzięcia i nie 

może przekroczyć dopuszczalnej intensywności pomocy publicznej określonej w przepisach 

rozporządzenia w sprawie pomocy regionalnej. 

 

System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) 

Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne 

Zakres interwencji: 

Dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć polegających na: 

 modernizacji oświetlenia ulicznego (m.in. wymiana: źródeł światła, opraw, zapłonników, 

kabli zasilających, słupów, montaż nowych punktów świetlnych w ramach 

modernizowanych ciągów oświetleniowych jeżeli jest to niezbędne do spełnienia normy 

PN EN 13201), 

 montażu urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem, 

 montażu sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego. 

Beneficjenci: 

Jednostki samorządu terytorialnego posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą 

oświetlenia ulicznego w zakresie realizowanego przedsięwzięcia. 

Okres wdrażania: 

2013-2017 

Okres kwalifikowalności wydatków: 

Od 1.01.2012 r. do 31.12.2015 r. 
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Forma wsparcia: 

Wsparcie bezzwrotne (dotacje)/wsparcie zwrotne (pożyczka) 

Kwota dotacji: do 45% kosztów kwalifikowanych 

Kwota pożyczki: do 55% kosztów kwalifikowanych 

 

         Przedstawione powyżej  zestawienie stanowi przykładowy wykaz możliwości finansowania 

przedsięwzięć ukierunkowanych na redukcję emisji CO2, związanych z poprawą efektywności 

energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. W celu efektywnego 

wdrażania przedsięwzięć należy na bieżąco śledzić zmiany zachodzące w projektach Programów 

Operacyjnych oraz monitorować nowe możliwości pozyskania wsparcia finansowego.  

      Należy również nadmienić, że poza środkami dotacyjnymi i instrumentami finansowymi 

istnieje jeszcze możliwość uzyskania kredytu bankowego na realizację przedsięwzięć 

ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej i wykorzystania OZE. Taki kredyt 

oferuje m.in. Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ Bank). W ramach tzw. kredytu ekologicznego 

BOŚ Bank obok komercyjnego finansowania podmiotów gospodarczych oferuje również 

(zgodnie ze swoją misją) paletę produktów dedykowanych dla projektów z zakresu 

odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej. Oferta Banku opiera się na 

warunkach bardziej korzystnych od dostępnych na rynku kredytów komercyjnych. Dodatkowo 

warunki finansowania zostały dostosowane do specyfiki inwestycji proekologicznych. Dzięki 

temu oferowane produkty kredytowe charakteryzują się:  

 niższymi marżami odsetkowymi,  

 większą elastycznością okresu kredytowania do 20 lat,  

 finansowaniem do 100% wartości inwestycji,  

 karencjami w spłacie kapitału kredytowego.  

 



98 
 

11. KAMPANIA INFORMACYJNA – OPIS 
 

Istnieje szeroki wachlarz form promowania racjonalnego gospodarowania energią. Wybór 

najbardziej odpowiednich zależy między innymi od grup docelowych oraz budżetu. Kampania 

informacyjna powinna być zawsze skierowana do określonej grupy docelowej. Grupa ta musi 

być tak dobrana, aby przekazywane w kampanii informacje były dostosowane do potrzeb osób, 

do których kampania jest skierowana (mają tu znaczenie m.in.: wiek, płeć, status społeczny). 

W tabeli poniżej przedstawiono główne formy promowania i przekazu informacji dotyczących 

efektywności energetycznej które mogą być wykorzystane w kampaniach informacyjnych 

realizowanych w ramach Planu gospodarki Niskoemisyjnej.   

 

Tabela. Główne formy promowania i przekazu informacji na temat zagadnień zrównoważonej 
polityki energetycznej. 
 

 
Forma promowania i przekazu 

informacji 

 
Uwagi 

 
Spotkania/Szkolenia 

dość niskie koszty, skuteczność w wypadku 
adresowania do odpowiedniej grupy i właściwego 
przeprowadzenia 

 
Konferencje/Seminaria 

zaangażowanie dużej grupy ludzi, wysoka 
efektywność w wypadku dobrego przygotowania 

 
Poczta tradycyjna 

wysokie koszty, wysoka efektywność w 
przypadku dobrze dobranej listy adresowej, 

 
Poczta elektroniczna 

niskie koszty, efektywność zależna od jakości 
bazy kontaktów oraz formy przekazu 

Broszury/Ulotki koszty zależne od jakości 
 
 
Wyróżnienia 

brak wymogu określenia dokładnych kryteriów, 
niskie koszty, budzą zainteresowanie społeczne, 
zwłaszcza jeśli są przyznawane przez 
renomowane firmy czy wysokich rangą 
urzędników państwowych 

 
Konkursy 

wymóg określenia dokładnych kryteriów. 
Powinny być kontynuowane. Skutecznie zwracają 
uwagę na zagadnienie 

 
Doradztwo indywidualne 

wysokie koszty, wymóg utworzenia punktów 
doradztwa energetycznego i zaangażowania 
ekspertów, wysoka skuteczność 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Manual on Energy Information Campaigns 

 

Grupa docelowa nie zawsze musi być tą samą grupą, do której skierowana jest kampania 

informacyjna. Istotne są następujące zagadnienia: jak członkowie grupy docelowej kształtują 

swoje opinie, do kogo zwracają się po pomoc i radę, jakie są najważniejsze kryteria, którymi się 

kierują dokonując wyboru na przykład wybierając sposób ogrzewania domu, czy urządzenia 

gospodarstwa domowego itp. Odpowiedzi na te pytania stanowią bazę kampanii informacyjnej. 
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Przykładowo grupy docelowe promowania racjonalnego wykorzystania energii można 

podzielić na: 

 sektor publiczny (instytucje rządowe i samorządowe); 

 prywatne przedsiębiorstwa (przemysł i usługi); 

 indywidualni konsumenci. 

W tabeli poniżej  przedstawiono najbardziej skuteczne działania promocyjne w zależności od 

grup docelowych. 
 

Tabela. Najskuteczniejsze działania promocyjne w zależności od grup docelowych 

Grupa docelowa Działania promocyjne 

 

Sektor publiczny 

 cykliczne konferencje i seminaria; 
 konkursy i wyróżnienia; 
  szkolenia dla decydentów; 

 

 

Sektor przedsiębiorstw 
prywatnych 

 

 informacje internetowe; 
 mailing bezpośredni do wyznaczonych grup; 
 cykliczne konferencje i seminaria; 
 szkolenia dla kadry menadżerskiej; 
 dobrowolne zobowiązania; 
 konkursy i wyróżnienia; 
 kampanie informacyjne. 

Użytkownicy indywidualni  kampanie informacyjne; 
 edukacja na poziomie szkolnym; 
 promocja urządzeń energooszczędnych. 

Źródło: opracowanie własne 

 

11.1. Cel kampanii informacyjnej 
 

Głównym celem kampanii jest zmiana zachowań społecznych w zakresie racjonalnego 

wykorzystania energii poprzez podniesienie wśród mieszkańców gminy świadomości na ten 

temat. 

Cele szczegółowe kampanii to: 

 propagowanie wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania energią, 

 upowszechnianie informacji na temat potrzeby zachowań proefektywnościowych 

(korzystania z energooszczędnych urządzeń, produktów, technologii, itp.), 

 kreowanie postaw i zachowań społecznych zmierzających do racjonalnego 

wykorzystania energii w życiu codziennym. 
 

11.2. Internet 
 

Internet jest obecnie jedną z najbardziej popularnych i najchętniej używanych form 

rozpowszechniania informacji, jako że dociera do dużej ilości odbiorców. Może być również z 

powodzeniem wykorzystywany w celu promowania racjonalnego gospodarowania energią. 

Strona internetowa dotycząca racjonalnego wykorzystania energii powinna przede wszystkim 
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zawierać: 

 porady dotyczące oszczędzania energii; 

 informacje na temat tego jaką część budżetu domowego stanowią wydatki na energię; 

 informacje na temat wpływu efektywności energetycznej na środowisko; 

 informacje na temat termomodernizacji budynków; 

 informacje dotyczące odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza możliwości ich 

zastosowania dla pojedynczych budynków; 

 przykłady zrealizowanych projektów w dziedzinie energooszczędności i wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia emisji przez środki transportu. 

Strona internetowa powinna także zawierać następujące działy: 

 technologia – dział ten powinien dostarczać użytkownikowi opisów najnowszych 

dostępnych technologii energooszczędnych oraz praktycznych porad, dotyczących ich 

zastosowania, m.in. o energooszczędnych urządzeniach; 

 prawo – w tym miejscu zamieszczony powinien zostać zbiór przepisów prawnych 

dotyczących energetyki, przepisy powinny być ułożone tematycznie i łatwe do wyszukiwania. 

 możliwości finansowania – tutaj powinny znajdować się krótkie opisy programów oraz 

instytucji finansujących inwestycje z zakresu oszczędzania energii oraz odnawialnych 

źródeł energii – wraz linkami przekierowującymi na strony tych programów i instytucji, 

gdzie użytkownik będzie mógł zapoznać się z konkretnymi wymaganiami i procedurami 

finansowania. 

 użyteczne linki – w tym dziale powinny być zamieszczone linki do stron, dotyczących 

omawianych zagadnień. Powinny one być ułożone tematycznie, aby ułatwić korzystanie 

z nich. 

Po opracowaniu i opublikowaniu strony internetowej należy poinformować jej potencjalnych 

użytkowników o jej istnieniu.  
 

11.3. Doradztwo bezpośrednie i infolinia 
 

Doradztwo indywidualne może być realizowane przez mobilny punkt doradztwa 

energetycznego. Celem takiego punktu jest: 

 Dostarczenie społeczeństwu informacji na temat korzyści z oszczędzania energii -

informacja musi być dostarczana przez specjalnie przeszkoloną osobę, zatrudnioną do 

obsługi punktu doradztwa. Dzięki indywidualnej obsłudze informacja będzie 

dostosowana do potrzeb osób i instytucji zainteresowanych poszanowaniem energii. 

Zadaniem osoby dyżurującej w takim punkcie jest również zbieranie informacji na temat 

potrzeb społeczeństwa (np. poprzez przeprowadzanie ankiet). 
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 Dostarczenie organizacjom pozarządowym narzędzi do prowadzenia działalności na 

rzecz racjonalnego gospodarowania energią – punkt doradztwa ma dostarczać 

profesjonalnej i dobrze przygotowanej informacji na temat sposobów oszczędzania 

energii. Ważną rolę w przekazywaniu informacji o potrzebach społeczeństwa mogą 

natomiast pełnić organizacje pozarządowe. Do najważniejszych należą organizacje 

zorientowane na ochronę środowiska, które są stosunkowo dobrze zorganizowane i 

często posiadają lokal, w którym może mieścić się także punkt doradztwa 

energetycznego. Nie należy pomijać takich partnerów jak spółdzielnie mieszkaniowe, 

które również mogą być ważnym partnerem w przygotowaniu i prowadzeniu działań 

informacyjnych. 

 Zorganizowanie pomocy dla najuboższych grup społeczeństwa – wysokie rachunki za 

energię stanowią szczególny problem dla ludzi najuboższych, których wydatki na 

ogrzewanie przekraczają niekiedy nawet 30% miesięcznego budżetu. Oznacza to, że 

promowanie oszczędzania energii, skierowane do ludzi o małych dochodach może 

przynieść największe korzyści społeczne. 

Punkt doradztwa energetycznego powinien dysponować pakietem materiałów informacyjnych 

o następującej tematyce: 

 budowa domu energooszczędnego; 

 modernizacja istniejących budynków; 

 ogrzewanie, 

 ciepła woda użytkowa; 

 oświetlenie; 

 wybór i eksploatacja urządzeń RTV, AGD i IT, 

 sposoby finansowania inwestycji prowadzących do zaoszczędzenia energii. 

W materiałach tych powinny znaleźć się także przydatne adresy oraz linki do stron 

internetowych, gdzie użytkownik będzie mógł uzupełnić swoją wiedzę w ściśle interesującej go 

dziedzinie, np. co do możliwości oraz kosztów zastosowania kolektorów słonecznych, czy pomp 

ciepła. 

Informacje zbierane i przekazywane przez punkty doradztwa energetycznego mogą pochodzić 

z następujących źródeł: 

 agencje energetyczne; 

 dystrybutorzy energii; 

 producenci urządzeń AGD; 

 uczelnie techniczne; 

 banki; 



102 
 

 organizacje rządowe i pozarządowe, których działalność związana jest z ochroną 

środowiska i energetyką; 

 Internet. 
 

11.4. Szkolenia dla nauczycieli 
 

Ważnym elementem kampanii informacyjnej jest edukacja w szkołach. Zadaniem nauczycieli jest 

przekazanie zdobytej wiedzy uczniom na lekcjach przeprowadzanych w szkole. W Polsce lekcje 

te odbywają się w ramach ścieżki ekologicznej zapisanej w Narodowej Strategii Edukacji 

Ekologicznej. Zakłada się, że wiedza ta trafi dalej od uczniów do ich rodziców.  Jest to bardzo 

efektywna strategia rozpowszechniania wiedzy i informacji na temat racjonalnego 

gospodarowania energią i związanych z tym zagadnień. Szkolenia powinny zostać skierowane 

głównie do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum. W trakcie szkolenia uczestnicy 

zdobywają wiedzę na temat sposobów oszczędzania energii w gospodarstwie domowym i szkole 

oraz w ogólnym zarysie na temat odnawialnych źródeł energii. Czas trwania jednego szkolenia 

to ok. 3 godzin zegarowych. 

Szkolenie składa się z: 

 części teoretycznej; 

 części warsztatowej. 

Tematy zawarte w programie szkolenia podano poniżej: 

globalne ocieplenie: 

- czym jest energia? 

- różne źródła energii; 

- co możemy zrobić, aby zatrzymać globalne ocieplenie? 

- odnawialne źródła energii; 

 efektywne energetycznie urządzenia domowe: 

 jak efektywnie użytkować urządzenia domowe? 

 jak wybierać urządzenia domowe? 

 ile energii i pieniędzy możemy zaoszczędzić odpowiednio użytkując urządzenia 

domowe? 

 domowy audyt energetyczny; 

 skutki ekologiczne efektywnego wykorzystywania energii. 

 odnawialne źródła energii: 

 energia wody; 

 energia wiatru; 

 energia słońca; 

 biomasa. 
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Po zakończeniu szkolenia, każdy nauczyciel, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz 

nieodpłatnie materiały edukacyjne.  

Szkolenia powinny zostać przeprowadzone przez ekspertów z dziedziny efektywności 

energetycznej.  

 
12. EWALUACJA I MONITORING DZIAŁAŃ 
 

Ocena realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonna polegać będzie przede 

wszystkim na monitorowaniu, czyli obserwacji zmian w wielu wzajemnie ze sobą powiązanych 

sferach funkcjonowania Gminy (administracyjnej, gospodarczej, ekonomicznej, społecznej, 

ekologicznej itp.). 

System monitoringu i oceny realizacji Planu wymaga stworzenia: 

 systemu zbierania i selekcjonowania informacji, 

 systemu oceny i interpretacji zgromadzonych danych. 

Proponowany system monitoringu powinien zawierać następujące działania: 

 systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji 

poszczególnych zadań Planu; wynikiem tych działań będzie materiał empiryczny 

stanowiący podstawę do analiz i ocen, 

 uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych empirycznych; otrzymany materiał 

będzie służył przygotowaniu raportów, 

 przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w Planie; 

 analiza porównawcza osiągniętych wyników z założeniami Planu; określenie stopnia 

wykonania zapisów przyjętego Planu oraz identyfikacja ewentualnych rozbieżności, 

 analiza przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących polegających na 

modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych instrumentów 

wsparcia, 

 przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących. 

Zbudowanie takiego systemu monitoringu i prowadzenie opisanych działań pozwoli na bieżące 

monitorowanie realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  w perspektywie do 2020 roku przez 

Gminę.  

Raporty 

 W ramach prowadzonego monitoringu realizacji powinny być sporządzane raporty na potrzeby 

wewnętrznej sprawozdawczości realizacji PGN. Minimalna częstotliwość sporządzania raportów 

to okres 2 letni. Zakres raportu powinien obejmować analizę stanu realizacji zadań oraz 

osiągnięte rezultaty w zakresie redukcji emisji oraz zużycia energii.  

Proponowany zakres raportu: 
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1. Cele strategiczne i szczegółowe – przywołanie celów, aktualny stan realizacji celów (na 

podstawie wskaźników monitorowania). 

2. Opis stanu realizacji PGN:  

a. Przydzielone środki i zasoby do realizacji.  

b. Realizowane działania.  

c. Napotkane problemy w realizacji.  

3. Wyniki inwentaryzacji emisji – podsumowanie aktualnej inwentaryzacji emisji i porównanie 

jej z inwentaryzacją bazową. 

4. Ocena realizacji oraz działania korygujące. 

5. Stan realizacji działań – zestawienie aktualnie osiąganych rezultatów działań określonych na 

podstawie wskaźników monitorowania. 

Ocena realizacji  

Podstawowym sposobem oceny realizacji Planu jest porównanie wartości mierników 

(wskaźników) poszczególnych celów dla określonego roku z wartościami docelowymi i 

oczekiwanym trendem. Należy przy tym mieć na uwadze, że dla osiągnięcia celu nie jest 

wymagana liniowa redukcja (bądź wzrost) wartości wskaźników (np. o taką samą wielkość co 

roku). Wskaźniki mogą wykazywać odchylenia dodatnie lub ujemne od ogólnego 

obserwowanego trendu, który powinien być w długiej perspektywie czasu stały i zgodny z 

oczekiwaniem. Jeżeli zostaną zaobserwowane trendy odwrotne niż oczekiwane, jest to sygnał, iż 

należy uważnie przeanalizować realizację działań oraz zachodzące uwarunkowania zewnętrzne 

(poza wpływem Planu), które mają wpływ na zaistnienie takiego trendu. Jeżeli to okaże się 

konieczne należy podjąć działania korygujące. Ocena realizacji celów wykonywana jest na 

podstawie danych zebranych dla poszczególnych działań oraz informacji zawartych w bazie 

emisji (dane energetyczne oraz dane emisyjne). Wyniki realizacji działań należy rozpatrywać w 

kontekście uwarunkowań, które miały wpływ na ich realizację w okresie objętym 

monitoringiem. Uwarunkowania zewnętrzne są niezależne od realizującego Plan, natomiast 

wewnętrzne od niego zależą. Oba rodzaje uwarunkowań mają wpływ na osiągnięte rezultaty 

działań i stopień realizacji celów. W ramach monitoringu należy analizować wpływ tych 

czynników na wyniki realizacji Planu. 

Schemat monitorowania przedstawiony został w formie rysunku.
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Rysunek.  Schemat monitorowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

     Dalsze planowanie i realizacja 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

12.1. System zbierania i selekcjonowania danych 

Podstawą dla sprawnego zbierania danych monitoringu jest następujący zestaw mierników 

opisany w tabeli poniżej.  

 

Wójt 

Koordynator monitoringu 
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Tabela. Zestaw mierników niezbędnych do sprawnego zbierania danych monitoringu 
 
Lp.  

 

Sektor 

 

Rodzaj działania 

 

Miernik realizacji 
 

1. 

 

Mieszkalnictwo 

Kompleksowa termomodernizacja 
budynku w zakresie i standardzie 
zbliżonym do ustawy 
termomodernizacyjnej 

sumaryczna powierzchnia 
użytkowa zmodernizowanych 
budynków w m2 

 

2. 

 
Sektor publiczny, 
usługi 

kompleksowa 
termomodernizacja budynku w 
zakresie i standardzie zbliżonym 
do ustawy termomodernizacyjnej 

sumaryczna powierzchnia 

użytkowa zmodernizowanych 

budynków w m2 

 

3. 

mieszkalnictwo, 
sektor publiczny, 
usługi, przemysł 

 
modernizacja sposobu dostawy ciepła 
(np. wymiana lokalnego źródła ciepła na 
źródło o wyższej sprawności) 

sumaryczna powierzchnia 
użytkowa budynków, 
w których wymieniono źródło 
ciepła w m2 

 

4. 

 

sektor publiczny 

 
modernizacja oświetlenia ulicznego i 
zewnętrznego 

poziom zużycia energii na 
oświetlenie gminne w 
kWh/rok 

 

5. 

wytwarzanie 
energii 

 
zastosowanie kolektorów słonecznych 

wskaźnik roczny 
zainstalowanej mocy w kW 

 

6. 

wytwarzanie 
energii 

 

zastosowanie paneli fotowoltaicznych 

wskaźnik roczny 

zainstalowanej mocy w kW 

 

7. 

wytwarzanie 
energii 

 

mikrokogeneracja 

wskaźnik roczny 

zainstalowanej mocy w kW 

 

8. 

wytwarzanie 
energii 

 

pompy ciepła 

wskaźnik roczny 

zainstalowanej mocy w kW 

 

9. 

wytwarzanie 
energii 

 

zastosowanie kotłów na biomasę 

wskaźnik roczny 

zainstalowanej mocy w kW 

 

10. 

 

budownictwo 

 
budowa domu energooszczędnego 

sumaryczna powierzchnia 
użytkowa powstałych 
budynków 

 

11. 

 
dystrybucja 
energii elektrycznej 

 ilość sprzedanej energii 
elektrycznej dla 
całej gminy w MWh/rok 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Proponuje się przyjąć następujące ilościowe wskaźniki oceny uzyskanych efektów na koniec 

każdego roku kalendarzowego począwszy od 2015 r.: 

 poziom zużycia energii końcowej przez gminę w MWh/rok 

 poziom emisji CO2 przez gminę w MgCO2/rok; 

 poziom zużycia energii wyprodukowanej z OZE. 
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LISTA WSKAŹNIKÓW 

 
Lp. Nazwa wskaźnika jednostka 

miary 

Źródło weryfikacji Wartość bazowa 

rok 2014 

1.  

Całkowite zużycie energii cieplnej w gminie  

 

   kWh 

Ankiety administratorów budynków użyteczności 

publicznej. Dane podmiotow dostarczających energię 

cieplną.  . 

 

60 744 023 

2. Całkowite zużycie energii elektrycznej oraz w 

poszczególnych grupach taryfowych 

 

   kWh 

Ankiety administratorów budynków użyteczności 

publicznej. Dane podmiotow dostarczających energię 

elektryczną. 

 

7 909 807 

3.  Całkowite zużycie energii elektrycznej w 

sołectwach gminy  

    kWh Analiza własna gminy 6 073 876 

4. Całkowite zużycie energii elektrycznej w 

oświetleniu ulicznym. 

    kWh Dane gminy Jabłonna 163 410 

5. Całkowite zużycie energii elektrycznej w 

sektorze szkolnictwa 

    kWh Ankiety administratorów obiektów. Dane podmiotow 

dostarczających energię elektryczną.  

132 145 

6. Całkowite zużycie energii elektrycznej w 

obiektach komunalnych (świetlice, remizy, itd.  

 

   kWh 

Ankiety administratorów obiektów. Dane podmiotow 

dostarczających energię elektryczną.  

 

57 459 

7.  

Całkowite zużycie energii elektrycznej w 

sektorze handle I usług 

 

  kWh 

Ankiety administratorów obiektów gospodarczych. 

Dane podmiotow dostarczających energię 

elektryczną.  

 

1 482 917 

8. Całkowite zużycie energii elektrycznej w 

sektorze komunalnym 

 

    kWh 

Ankiety administratorów obiektów. Dane podmiotow 

dostarczających energię elektryczną.  

 

353 014 

9. Liczba obiektów poddanych termomodernizacji 

w okresie wdrażania planu 

szt. dane administratorów budynków 0 

10.  Liczba wymienionych/zmodernizowanych 

źródeł ciepła w okresie realizacji planu 

szt. dane Gminy  0 

 

11. 

Liczba obiektów korzystających z OZE w 

sektorze komunalnym 

szt. dane Gminy 0 
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12. 

 Liczba obiektów korzystających z OZE w 

sektorze mieszkalnictwa 

szt. dane Gminy 0 

 

13. 

Liczba obiektów korzystających z OZE w 

sektorze gospodarczym 

szt. dane Gminy 0 

14. Liczba wszystkich obiektów korzystających z 

OZE 

szt. dane Gminy 0 

 

15. 

Długość wybudowanych/przebudowanych tras 

rowerowych na terenie gminy 

 

km 

  

dane Gminy 

- 

16. Całkowita emisja CO2 ze spalania gazu 

ziemnego 

Mg/CO2 dane Gminy,   

1 818,8 

17. Całkowita emisja CO2 z ogrzewania paliwem 

stałym (węgiel) 

Mg/CO2 dane Gminy,  

14 859,4 

18. Całkowita emisja CO2 z ogrzewania olejem 

opałowym 

Mg/CO2  

dane Gminy, 

 

324,7 

19. Całkowita emisja CO2 z w sektorze handle I 

usług 

Mg/CO2  

dane Gminy,  

 

1 757,2 

20. Całkowita emisja CO2 z w sektorze transportu Mg/CO2 dane Gminy,  18 945,,9 

 

21. 

Całkowita emisja CO2 z tytułu oświetlenia 

ulicznego 

 

Mg/CO2 

 

dane Gminy,  

 

193,6 

 

22. 

Całkowita emisja CO2 z w sektorze 

mieszkalnym 

 

Mg/CO2 

 

dane Gminy, 

 

23 807,0 

23. Całkowita emisja CO2 z w sektorze transportu Mg/CO2 Dane wydz. Komunikacji Starostwa 11 288 

24. Całkowita emisja CO2 z w sektorze publicznym  Mg/CO2 dane Gminy, 618,2 

25.  Całkowita emisja CO2 w gminie Mg/CO2 dane Gminy,  37 664,8 



 

12.2. Zarządzanie energią w gminie - przykładowy opis pracy specjalisty ds. 

zarządzania energią 

 

Specjalista ds. energii (koordynator monitoringu) jest kluczową postacią, jeżeli chodzi o 

podejmowanie na terenie gminy działań ukierunkowanych na realizację zadań Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej. Ma on przy tym do dyspozycji szereg różnych narzędzi (np. procedury 

certyfikacji energetycznej budynków, audyty itd.). W niektórych krajach UE (np. Włochy) 

tworzenie w gminach stanowiska specjalisty ds. energii zostało wymuszone przez różnorodne 

przepisy, rozporządzenia i normy techniczne. Stanowisko takie wiąże się ze złożonymi 

obowiązkami i wymaga specjalistycznej wiedzy w wielu dziedzinach, takich jak: energetyka, 

ochrona środowiska, finanse i komunikacja. Dlatego też utworzenie stanowiska specjalisty ds. 

energii oraz działalność takiego specjalisty jest wspierane przez regionalne Stowarzyszenie 

Prosumentów OZE.  

Specjaliści ds. energii może w swojej pracy napotkać pewne typowe bariery, do których 

można zaliczyć:  

 pozostawanie kwestii związanych z energią poza obszarem codziennej działalności 

zarządu gminy;  

 brak umiejętności posługiwania się językiem nietechnicznym w kontaktach z ludźmi 

podejmującymi decyzje np. w sprawie realizacji inwestycji; 

 brak zasobów finansowych i ekonomicznych; 

 niekorzystne przepisy w zakresie alokacji środków z budżetu pozostającego do 

dyspozycji specjalisty ds. energii. 

Istnieją pewne praktyczne rozwiązania pozwalające na pokonanie ww. barier. Zaliczamy do 

nich:  

 wykorzystanie kampanii medialnej w celu podniesienia ogólnej świadomości 

energetycznej; 

 przeszkolenie specjalistów ds. energii, by podnieść ich wiedzę i umiejętności w 

dziedzinie ochrony środowiska, finansów i komunikacji;  

 popieranie tworzenia firm świadczących usługi energetyczne, oferujących poszukiwanie 

zewnętrznego finansowania dla projektów energetycznych oraz umowy o efekt 

energetyczny; 

 przekonanie kierownictwa gminy do przekazywania specjalistom ds. energii, którzy się 

sprawdzili części środków zaoszczędzonych dzięki realizacji projektów energetycznych 

oraz wprowadzeniu środków efektywności energetycznej. 

Opcja pierwsza: Gminny  Specjalista / Jednostka ds. Zarządzania Energią (GS/JZE) jako podmiot 

gminnej administracji.  
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W tym przypadku Specjalista Energetyczny  w imieniu samorządu lokalnego kieruje i 

zarządza całym procesem produkcji, dystrybucji i konsumpcji energii na terenie gminy. GS 

zapewnia też zrównoważoną realizację procesu planowania energetycznego w gminie i dba o to, 

by zakończył się on sukcesem. 

Pozycja w gminnej administracji: Gminny  Specjalista powinien zajmować wysoką pozycję w 

strukturze administracyjnej, odpowiadającą pozycji zastępcy wójta lub naczelnego architekta, i 

odpowiadać bezpośrednio przed urzędującym wójtem lub jego zastępcą. Kontrakt ze specjalistą 

ds. energii powinien mieć charakter długoterminowy, a czas na jaki został on zawarty nie 

powinien być uzależniony od czasu trwania kadencji samorządu gminy. 

Funkcje: Gminny  Specjalista zapewnia wsparcie ze strony wójta dla ciągłego i 

zrównoważonego procesu planowania energetycznego w gminie oraz procesu zarządzania 

energią. Gminny  Specjalista jest też odpowiedzialny za opracowywanie, przygotowywanie 

wdrożenia oraz wdrażanie gminnych  programów energetycznych, a także koordynowanie 

działań z tym związanych i raportowanie rezultatów realizacji ww. programów wójtowi i radzie 

gminy. Raporty powinny być składane przynajmniej dwa razy w roku, np. na początku sezonu 

grzewczego i po jego zakończeniu. Ponadto Gminny  Specjalista powinien przygotowywać 

raporty za każdym razem, gdy zostanie o to poproszony przez kierownictwo gminy lub w 

przypadku, gdy zajdzie taka potrzeba. 

Zadania: Gminny  Specjalista:  

 inicjuje utworzenie miejskiego systemu informacyjnego zawierającego dane na temat 

zużycia energii na terenie miasta/gminy, a także zarządza nim i aktualizuje zawarte w 

nim informacje; 

 pomaga kierownictwu gminy w realizacji procesu planowania energetycznego; 

 organizuje i monitoruje proces wdrażania miejskiego programu energetycznego; 

  identyfikuje potrzeby pozyskania zewnętrznego wsparcia technicznego; 

 organizuje i monitoruje proces wyboru podmiotów mających świadczyć różnego rodzaju 

usługi (np. konsultacyjne, nadzorcze), a także wyboru projektów z zakresu efektywności 

energetycznej (np. w budownictwie, transporcie, przemyśle, turystyce, handlu, usługach, 

rolnictwie) i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, które zostaną zrealizowane w 

gminie; 

 ocenia wkład wniesiony przez zewnętrznych konsultantów oraz ich wpływ na proces 

planowania energetycznego w gminie;  

 mobilizuje środki na opracowanie i wdrożenie miejskiego programu energetycznego; 

 mobilizuje poparcie społeczne dla wdrożenia miejskiego programu energetycznego; 

 jest odpowiedzialny za podejmowanie działań ukierunkowanych na redukcję emisji 

związków węgla; 
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  zapewnia udział gminy w krajowych, unijnych i międzynarodowych programach i 

projektach z zakresu efektywnego wykorzystania energii i wody oraz ochrony 

środowiska;  

 dba o rozpowszechnianie dobrych praktyk, informacji na temat rezultatów wdrożonego 

w powodzeniem miejskiego programu energetycznego i projektów pokazowych, itd. 

Kwalifikacje:  Pożądane jest, by specjalista ds. energii był z wykształcenia ekonomistą, 

inżynierem mechanikiem, inżynierem elektrykiem, inżynierem hydraulikiem, inżynierem 

budowlanym lub architektem. Wymagane jest także doświadczenie na stanowisku 

kierowniczym i umiejętność korzystania z komputera. Niewątpliwą zaletą byłaby także 

znajomość języka angielskiego. 

Główne działania 

Gminny  Specjalista :  

 koordynuje codzienną pracę wszystkich wydziałów administracji gminnej;  

 mobilizuje wsparcie zewnętrzne niezbędne dla opracowania miejskiego programu 

energetycznego oraz organizuje i koordynuje działania zewnętrznych zespołów 

zadaniowych; 

 sporządza dla zarządu miasta/gminy raporty na temat prac nad nowym programem 

efektywności energetycznej lub postępów w realizacji aktualnego programu oraz 

podejmuje wszelkie niezbędne działania korekcyjne; 

 zajmuje się kontaktami z mediami, prywatnymi przedsiębiorstwami i mieszkańcami 

obejmującymi wszelkie aspekty związane z efektywnością energetyczną, a także 

organizacją takich inicjatyw samorządu miasta/gminy jak Dni Energii, Dni Bez 

Samochodu, itd. 

Opcja druga: Gminny i Specjalista / Jednostka ds. Zarządzania Energią jako zewnętrzny 

konsultant. 

Rola Gminnego i Specjalisty: 

 w imieniu samorządu lokalnego kieruje i zarządza całym procesem produkcji, 

dystrybucji i konsumpcji energii na terenie miasta/gminy. 

 Zapewnia też zrównoważoną realizację procesu planowania energetycznego w 

mieście/gminie i dba o to, by zakończył się on sukcesem. 

Relacje z administracją miejską. Relacje pomiędzy samorządem gminy a Gminnym 

Specjalistą wraz z zakresem i harmonogramem jego/jej pracy, wzajemnymi zobowiązaniami, 

prawami, kwestiami technicznymi i finansowymi powinny zostać określone w dwustronnej 

umowie, zatwierdzonej przez Wójta  oraz Radę Gminy. Płace Gminnego i Specjalisty powinny 

być ustalane w taki sposób, by odzwierciedlały to, w jaki sposób wypełniają oni swoje 

obowiązki. Gminny i Specjalista powinien  w określonych odstępach czasu sporządzać raporty i 
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przedkładać je urzędującemu Wójtowi  lub jego zastępcy, a także przewodniczącemu Rady 

Gminy i naczelnikowi wydziału finansowego gminy. 

Funkcje 

Gminny Specjalista  może pełnić funkcję zewnętrznego konsultanta w więcej niż jednej  

gminie w regionie.  

Zadania Gminnego Specjalisty  

 inicjuje utworzenie gminnego systemu informacyjnego zawierającego dane na temat 

zużycia energii na terenie gminy, a także zarządza nim i aktualizuje zawarte w nim 

informacje;  

 pomaga kierownictwu gminy w realizacji procesu planowania energetycznego;  

 organizuje i monitoruje proces wdrażania gminnego programu energetycznego; 

 identyfikuje potrzeby pozyskania zewnętrznego wsparcia technicznego i zgłasza 

swoje propozycje w tym zakresie; 

 uczestniczy w organizacji procesu wyboru projektów z zakresu efektywności 

energetycznej, które zostaną zrealizowane na terenie gminy oraz monitoruje go; 

 ocenia wkład wniesiony przez zewnętrznych konsultantów oraz ich wpływ na proces 

planowania energetycznego w gminie; 

 odpowiada za podejmowanie działań ukierunkowanych na redukcję emisji związków 

węgla; 

  mobilizuje środki na opracowanie i wdrożenie miejskiego programu 

energetycznego;  

 mobilizuje poparcie społeczne dla wdrożenia miejskiego programu energetycznego; 

 zapewnia udział miasta/gminy w unijnych i międzynarodowych programach i 

projektach z zakresu efektywnego wykorzystania energii i wody oraz ochrony 

środowiska; 

 dba o rozpowszechnianie dobrych praktyk, informacji na temat rezultatów 

wdrożonego w powodzeniem miejskiego programu energetycznego i projektów 

pokazowych, itd. 

Kwalifikacje 

Wymienione funkcje mogą pełnić posiadające odpowiednie doświadczenie i dobrą 

reputację/referencje organizacje pozarządowe, agencje energetyczne, prywatne/ niezależne 

firmy konsultacyjne, przedsiębiorstwa komunalne lub firmy świadczące usługi energetyczne. 

Preferowane doświadczenie 

Przynajmniej pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami z zakresu energii i 

finansowania, w sektorze konsultacyjnym, w nadzorze projektowym i budowlanym. 

Główne działania Gminnego Specjalisty 



113 
  

 komunikuje się w imieniu urzędującego wójta lub jego zastępcy z wszystkimi wydziałami 

administracji gminnej ; 

 w imieniu samorządu gminy mobilizuje wsparcie zewnętrzne niezbędne dla 

opracowania miejskiego programu energetycznego oraz organizuje i koordynuje 

działania zewnętrznych zespołów zadaniowych; 

 zgodnie z przyjętym harmonogramem sporządza raporty dla zarządu gminy na temat 

prac nad nowym programem energetycznym lub postępów w realizacji aktualnego 

programu oraz podejmuje wszelkie niezbędne działania korekcyjne; 

 angażuje w działania zarządców aktywów, którzy zobowiązani będą do kontroli zużycia 

energii w budynkach; 

 zajmuje się kontaktami z mediami, prywatnymi przedsiębiorstwami i mieszkańcami 

obejmującymi wszelkie aspekty związane z efektywnością energetyczną, a także wspiera 

gminę w organizacji takich inicjatyw jak Miejskie Dni Energii, Dni Bez Samochodu/CO2 , 

itd. 

 

 

 


