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1 Wstęp

1.1 Przedmiot i cel opracowania
Sporządzenie oraz wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryszów
podyktowane jest troską o stan atmosfery. Ponadto na terenie Gminy Stryszów występuje problem
zanieczyszczeń spowodowanych niską emisją, co zostało potwierdzone niedawnymi badaniami.
Tymczasem Gmina Stryszów od lat stawia w swojej strategii rozwoju na turystykę, produkt lokalny
i rolnictwo ekologiczne. Te sektory gospodarki lokalnej są szczególnie wrażliwe na kwestię
zanieczyszczenia środowiska, w tym również powietrza, którego zanieczyszczenia nie tylko
wpływają negatywnie na zdrowie mieszkańców i turystów, ale przedostają się do wód, gleby,
produktów żywnościowych i w górę łańcucha pokarmowego. Jest to więc poważne i realne
zagrożenie dla realizacji strategii rozwoju Gminy. Jak wskazały przeprowadzone analizy, przy braku
większego przemysłu i intensywnie uczęszczanych szlaków komunikacji samochodowej, głównym
źródłem zanieczyszczenia powietrza w Gminie są domowe kotłownie wyposażone w dużej mierze
w pozaklasowe kotły na paliwa stałe, tj. węgiel oraz jego pochodne i drewno. Ponadto położenie
miejscowości Stryszów, Zakrzów, Łękawica i Leśnica w kotlinach sprzyja kumulacji zanieczyszczeń
oraz gorszemu przewietrzaniu. Dlatego niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do poprawy

efektywności energetycznej budynków, redukcji emisji pyłów zawieszonych oraz innych toksycznych
substancji, takich jak benzo(a)piren, dioksyny itd., wymiany nieefektywnych urządzeń grzewczych
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na wysoko-sprawne i emitujące niewielkie ilości zanieczyszczeń, redukcji emisji gazów
cieplarnianych oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii. Działania te mogą być
realizowane m.in. z udziałem środków dostępnych w nowej perspektywie budżetowej UE na lata
2014 – 2020 oraz ze środków krajowych, dzięki czemu możliwe będzie znaczne zredukowanie
kosztów z tym związanych po stronie Urzędu Gminy oraz mieszkańców.

1.2 Zakres opracowania, podstawa opracowania
Zakres opracowania:


Przedmiotowy plan obejmuje działania dotyczące szczebla lokalnego tj. Gminy Stryszów.



Plan obejmuje cały obszar geograficzny Gminy Stryszów tj. 4590 ha, 6 sołectw.

Niniejsze opracowanie obejmuje:


inwentaryzację źródeł niskiej emisji na podstawie danych zebranych i dostarczonych przez
Urząd Gminy w Stryszowie,



identyfikację obszarów problemowych,



analizę możliwości redukcji niskiej emisji w poszczególnych obszarach,



określenie celów strategicznych w zakresie redukcji niskiej emisji oraz działań potrzebnych
do ich osiągnięcia,



określenie sposobów monitoringu realizacji Planu.

Podstawę techniczną do niniejszego opracowania stanowią:


ankiety od mieszkańców zebrane przez Urząd Gminy w Stryszowie,



dane udostępnione przez Urząd Gminy w Stryszowie,



uzgodnienia z Urzędem Gminy w Stryszowie,



Raport z pomiarów jakości powietrza pod kątem zawartości pyłu PM10 wykonanych na
terenie Gminy Stryszów w okresie zimowym (04 – 18.01.2016) sporządzony przez Fundację
Planeta,



Poradnik „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)” Porozumienie Burmistrzów dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu
lokalnym.
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1.3 Identyfikacja podmiotów zainteresowanych (Interesariuszy)
Pod pojęciem interesariuszy należy rozumieć jednostki, grupy, czy też organizacje, na które
PGN bezpośrednio, bądź pośrednio oddziałuje.
Interesariuszami PGN są wszyscy mieszkańcy obszaru JST, przedsiębiorstwa działające na jej terenie
oraz organizacje pozarządowe. Dwie główne grupy interesariuszy to:


– Referat Inwestycji
i Rozwoju, jednostki budżetowe, zakład opieki zdrowotnej, samorządowa instytucja kultury,
spółka wod-kan; placówki oświatowe,


będące jednostkami sektora finansów publicznych.
Plan Gospodarki niskoemisyjnej opracowywany był w ścisłej współpracy z jednostkami
organizacyjnymi gminy tj. Urzędem Gminy Stryszów, Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej,
Stryszowskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo-Kanalizacyjnym, Gminnym Ośrodkiem Kultury,
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz placówkami oświatowymi na terenie gminy
Stryszów. Wszystkie w/w jednostki zostały poinformowane o prowadzonych pracach związanych
z Planem Gospodarki Niskoemisyjnych i zostały włączone do konsultacji projektu planu
z możliwością zgłaszania uwag i propozycji.
Dodatkowo w toku prac nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej oraz jego aktualizacją Urząd Gminy
Stryszów aktywnie współpracował z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy.
Zorganizowane zostały spotkania dla radnych, sołtysów, lokalnych liderów oraz mieszkańców,
obejmujące prelekcje w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz zagrożeń i skutków emisji
zanieczyszczeń do powietrza. Na terenie gminy brak jest przemysłu, nie działają również
organizacje czy też zrzeszenia biznesowe, jak również nie funkcjonują odrębne jednostki takie jak
np. zarządu dróg, które można by włączyć w proces pracy nad PGN.
Mieszkańcy gminy Stryszów potwierdzili gotowość do działań przy realizacji zapisów planu poprzez
złożenie

ankiet,

w

których

zadeklarowali

zainteresowanie

wymianą

źródeł

ciepła,

termomodernizację oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Łącznie złożonych zostało 182
ankiet potwierdzających ten fakt.
W ramach dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie wymiany źródła ciepła
zorganizowanego przez gminę w grudniu 2016 r. złożonych
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zostało łącznie 111 wniosków

mieszkańców, z tego 27 na instalacje kotłów gazowych i 84 na instalacje kotłów węglowych.
Potwierdza się tym samym wzrost zainteresowania mieszkańców wdrażaniem nowych rozwiązań
ekologicznych, ograniczeniem niskiej emisji i poprawy jakości powietrza na terenie gminy oraz
gotowość do realizacji założeń przedmiotowego planu.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na etapie opracowania planu oraz
organizowania spotkań informacyjnych. Spotkania prowadzone były przez eksperta w zakresie
gospodarki niskoemisyjnej – przedstawiciela Fundacji Planeta, działającej na terenie gminy
Stryszów. Wyrazem zaangażowania organizacji pozarządowych jest treść niniejszego dokumentu,
który został opracowany przez jedną z organizacji pozarządowych działających na terenie gminy
Stryszów w ramach prowadzonej „Kampanii na rzecz czystego powietrza”. Celem statutowym tej
organizacji jest m.in. szeroko pojęta działalność ekologiczna w zakresie ochrony środowiska,
efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.
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.
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.
Podstawą do odniesienia sukcesu we wdrażaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest czynne
słuchanie interesariuszy, ich opinii i wątpliwości oraz współdziałanie z nimi.
Założono, że realizacja działań zaplanowanych w PGN będzie odbywała się we współpracy ze
wszystkimi interesariuszami i będzie obejmowała:
 bieżące informowanie o postępie prac i realizacji przedsięwzięć PGN w ramach działań
sprawozdawczych i monitorujących przedmiotowy plan poprzez udostępnianie informacji na
stronie internetowej gminy;
 organizację spotkań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców obejmujących tematykę
proekologiczną w tym gospodarki niskoemisyjnej oraz planowanych i zrealizowanych na terenie
gminy przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza.
 organizację doradztwa w szczególności dla mieszkańców w zakresie gospodarki niskoemisyjnej,
poprawy efektywności energetycznej budynków;
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 prowadzenie ciągłego naboru wniosków i ankiet od mieszkańców zainteresowanych poprawą
efektywności energetycznej i ograniczeniem niskiej emisji,
 bieżące monitorowanie jakości powietrza poprzez wdrożenie pomiarów pyłomierzem oraz
udostępnianie wyników pomiarów na stronie internetowej gminy.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie realizowany w ścisłej współpracy z Fundacją Planeta,
mającą swoją siedzibę w Zakrzowie, działającą w obszarze gminy Stryszów. Współpraca ta będzie
polegała na podejmowaniu sukcesywnych działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu
podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, głównie w zakresie ochrony powietrza
i wdrażania rozwiązań podnoszących efektywność energetyczną budynków mieszkalnych.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej a oddziaływanie na środowisko
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryszów nie przewiduje przedsięwziąć, których
realizacja mogłaby znacząco i negatywnie wpływać na środowisko. Wszystkie zapisane w Planie
działania mają jednoznacznie pozytywny wpływ na stan środowiska. Na dzień sporządzenia Planu
żadne zapisane w nim działanie nie wymaga sporządzenia Oceny Oddziaływania na Środowisko.
W konsekwencji niezasadne i zbędne jest sporządzanie SOOŚ w związku z opracowaniem PGN.

1.4 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej a rozwój Gminy Stryszów
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym określającym obszary
wymagające podjęcia działań oraz ich rodzaje i zakres. To dzięki realizacji zakreślonych w nim
strategii możliwa będzie poprawa jakości życia mieszkańców Gminy oraz jej rozwój. Jest on również
niezbędny do tego, by Gmina mogła aplikować o środki na realizację działań w zakresie ochrony
powietrza, termomodernizacji oraz budowy instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych
ze środków UE oraz środków krajowych. Plan obejmuje swoim zakresem następujące dziedziny:
 zaopatrzenie w ciepło i energię elektryczną budynków prywatnych oraz publicznych,
 transport publiczny i prywatny,
 planowanie przestrzenne,
 gospodarka odpadami.
Dokument ten wyznacza konkretne cele oraz strategie prowadzące do ich osiągnięcia
w konkretnym przedziale czasowym. Dla realizacji niniejszego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
przyjęto horyzont czasowy obejmujący lata 2016-2020. Będzie on również bazą do określenia
zakresu działań, jakie Gmina Stryszów podejmie w ramach Programu ochrony powietrza dla
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Województwa Małopolskiego.

1.5 Spójność

Planu
Gospodarki
i ponadregionalnymi

Niskoemisyjnej

ze

strategiami

regionalnymi

Niniejszy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest spójny z założeniami następujących dokumentów
na poziomie europejskim tj:


„Europa 2020”, będąca strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej
obejmującą okres 10 lat do 2020 roku.
 Polityką Unii Europejskiej dotyczącą ochrony klimatu i gospodarki niskoemisyjnej opierającą
się na szeregu dyrektyw, rezolucji i zobowiązań między krajami Unii:
 Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promocji stosowania energii
ze źródeł odnawialnych.
 Dyrektywa 2012/27/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie efektywności energetycznej.
 Rezolucja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie planu
działania prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do
2050 r.
 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zasobooszczędnej
Europy.
 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie planu działania
w dziedzinie energii do 2050 r., przyszłości z energią.
 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie bieżących wyzwań
i szans związanych z energią odnawialną na europejskim wewnętrznym rynku energii.
 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu
Ekonomicznego – Społecznego i Komitetu Regionów z 23 grudnia 2013 r. „Wspólne
dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności w miastach”.
 Zielona księga Komisji Europejskiej pt. „Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku
2030”.
 Biała księga Komisji pt. „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu –
dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”.
Dodatkowo przedmiotowy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest spójny z założeniami następujących
dokumentów na poziomie krajowym:


„Polityka Energetyczna Państwa do 2030 roku” zawierająca długoterminową strategię
rozwoju sektora energetycznego, prognozę zapotrzebowania na paliwa i energię oraz
program działań do 2012 roku. "Polityka" określa 6 podstawowych kierunków rozwoju naszej
energetyki - oprócz poprawy efektywności energetycznej jest to między innymi wzrost
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bezpieczeństwa dostaw paliw i energii. Przyjęty dokument zakłada również rozwój
wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz rozwój konkurencyjnych rynków paliw
i energii. Zakłada też ograniczenie wpływu energetyki na środowisko.
„Prognozy eksperckie zmian aktywności sektora transportu drogowego (w kontekście
ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji)”
opracowanie wykonane na zlecenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej (Warszawa, 12 października 2012 r.).
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.
1515 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity Dz. U. z 2013
r. poz. 1232 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r. , poz. 2167 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.
1059 z późn. zm.) oraz rozporządzenia do Ustawy aktualne na dzień podpisania umowy.
Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.
„Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” (przyjęta przez Sejm 23 sierpnia 2001 roku)
zakładająca wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo
energetycznym kraju do 7,5% w 2010 r. i do 14% w 2020 r., w strukturze zużycia nośników
pierwotnych. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) ułatwi przede
wszystkim osiągnięcie założonych w polityce ekologicznej celów w zakresie obniżenia emisji
zanieczyszczeń odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne oraz zanieczyszczeń powietrza.
„Polityka Klimatyczna Polski” (przyjęta przez Radę Ministrów w listopadzie 2003 r.)
zawierająca strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020. Dokument
ten określa między innymi cele i priorytety polityki klimatycznej Polski.
Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 - Rada Ministrów podjęła
uchwałę w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK
2030). Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem
strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych
potencjałów rozwojowych do osiągnięcia: konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia
i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej
w długim okresie.

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej jest realizacją zasady zrównoważonego rozwoju, zapisanej
w Konstytucji RP w art. 5 (Dz. U. z 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.), stanowiącym, iż RP zapewnia
ochronę środowiska, kierując się właśnie tą zasadą.
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Potrzeba opracowania Planu jest zgodna z polityką Polski i wynika z Założeń Narodowego
Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011
roku.
Ponadto Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryszów wykazuje w swoich zapisach
zgodność z poniższymi dokumentami strategicznymi opracowanymi na poziomie regionalnym
i lokalnym:


Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego do roku 2020 - przyjęta przez Sejmik
Województwa Małopolskiego 26 września 2011 r. jako Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Przedmiotowy plan gospodarki niskoemisyjnej wpisuje się Obszar 6: Bezpieczeństwo
ekologiczne, zdrowotne i społeczne. Realizuje cel strategiczny: Wysoki poziom bezpieczeństwa
mieszkańców Małopolski w wymiarze środowiskowym, zdrowotnym i społecznym. Działania
założone w PGN pozwolą na realizację obszaru 6.1.2. Poprawa jakości powietrza poprzez
sukcesywną
redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza pochodzących
z systemów indywidualnego ogrzewania mieszkań.
 Program Strategiczny Ochrona Środowiska dla Województwa Małopolskiego - przyjęty
Uchwałą nr LVI/894/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października
2014 r. Następujące priorytety tego programu wskazują kierunek działań zawartych w PGN dla
Gminy Stryszów:
 Priorytet 1. Poprawa jakości powietrza, ochrona przed hałasem oraz zapewnienie informacji
o źródłach pól elektromagnetycznych, Działanie 1.1 Sukcesywna redukcja emisji
zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza pochodzących z systemów indywidualnego
ogrzewania mieszkań.
 Priorytet 5. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 5.1 Stworzenie warunków
i mechanizmów mających na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie
energetycznym województwa. Działanie 5.2 Wsparcie działań mających na celu oszczędne
i efektywne wykorzystanie energii.
 Priorytet 8. Edukacja ekologiczna, kształtowanie i promocja postaw w zakresie ochrony
środowiska i bezpieczeństwa publicznego oraz usprawnienie mechanizmów
administracyjno-prawnych i ekonomicznych, Działanie 8.1 Edukacja oraz kształtowanie
postaw pro-środowiskowych, Działanie 8.4 Poprawa działania mechanizmów
ekonomicznych oraz zwiększenie aktywności rynku do działań na rzecz środowiska.
 Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - przyjęty uchwałą Sejmiku
Województwa Małopolskiego Nr XXXII/451/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie „Programu
ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”.
Przedmiotowy plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Stryszów przyczynia się do realizacji
głównego celu Programu Ochrony Powietrza, jakim jest osiągnięcie w całej Małopolsce do
2023 r. dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu: pyłu PM10, PM2,5,
benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i ozonu. Przedsięwzięcia założone w PGN dla Gminy
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Stryszów są zgodne z kierunkami działań w zakresie ochrony powietrza wyznaczonymi w
Programie poprzez m.in.:
 wprowadzenie ograniczeń eksploatacji urządzeń grzewczych na paliwa stałe,
 realizację gminnego programu ograniczania niskiej emisji – eliminacja niskosprawnych
urządzeń na paliwa stałe,
 termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego
w budownictwie mieszkaniowym oraz w obiektach użyteczności publicznej,
 wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych
ogrzewania niskoemisyjnego,
 wyeliminowanie spalania odpadów oraz ograniczenie spalania pozostałości roślinnych na
powierzchni ziemi,
 edukacja ekologiczna mieszkańców.
 Subregionalny Program Rozwoju WM na lata 2014-2020. Przedmiotowy plan gospodarki
niskoemisyjnej realizuje cel szczegółowy 2 SPR - Wysoka jakość życia na terenie subregionów
Województwa Małopolskiego w ramach działania 2.1. Lepsza jakość powietrza
w subregionach.
 Strategia Rozwoju Gminy Stryszów na lata 2014-2020 – przyjęta Uchwałą Nr XXXIV/276/2014
Rady Gminy w Stryszowie z dnia 8 października 2014 r. Przedmiotowy plan gospodarki
niskoemisyjnej odpowiada na zagrożenia wyszczególnione w badaniach przeprowadzonych w
ramach opracowania Strategii i wpisuje się w obszar 3 Środowisko i turystyka realizując cel 3.4
obejmujący realizację inicjatyw wspierających ochronę środowiska.
 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stryszów na lata 2015-2020 – przyjęty Uchwałą Nr
IX/69/2015 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 14 września 2015 r. Przedmiotowy plan
gospodarki niskoemisyjnej realizuje priorytet 1 – Ograniczenie niskiej emisji, dla którego
wyznaczono następujące zadania:
 Opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji
 Promocja alternatywnych źródeł energii,
 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
 Termomodernizacja obiektów komunalnych,
 Wprowadzenie systemu pomiaru jakości powietrza
Wszystkie w/w zadania zostały uwzględnione w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Stryszów.
 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – Przedmiotowy plan gospodarki
niskoemisyjnej jest spójny z miejscowymi planami zagospodarowania wszystkich sołectw na
terenie Gminy Stryszów. Działania wskazane w PGN są zgodne z zasadami ochrony
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określonymi w mpzp, w tym m.in.: ogólne
zalecenia takie jak zakaz przekraczania dopuszczalnych wielkości emisji gazów i pyłów do
powietrza atmosferycznego, obowiązek stosowania urządzeń grzewczych i paliw nie
powodujących przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości powietrza oraz zapis
dopuszczający indywidualne systemy zaopatrzenia w ciepło z zastosowaniem atestowanych
urządzeń grzewczych oraz paliw zapewniających zachowanie dopuszczalnych standardów
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jakości powietrza.
Na tle strategii regionalnych, ponadregionalnych oraz międzynarodowych, gminne plany
gospodarki nisko-emisyjnej wyznaczają kierunki działań zmierzających do redukcji zanieczyszczeń
z sektora komunalno-bytowego na poziomie lokalnym w myśl zasady „działania lokalne a efekty
globalne”.

1.6 Niska emisja, smog i gospodarka niskoemisyjna - definicje
Termin „niska emisja” oznacza emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza
emitorami (kominami) o wysokości do 40 metrów. Kompleksowa definicja zjawiska przedstawia się
następująco:
„Niska emisja - emisja produktów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych do atmosfery ze
źródeł emisji (emiterów) znajdujących się na wysokości nie większej niż 40 m. Wyróżnia się emisję
komunikacyjną, emisję wynikającą z produkcji ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej oraz emisję przemysłową. Do produktów spalania wpływających na występowanie
niskiej emisji zaliczyć można gazy: dwutlenek węgla CO2, tlenek węgla CO, dwutlenek siarki SO2,
tlenki azotu NOX, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne np. benzo(a)piren oraz dioksyny,
a także metale ciężkie (ołów, arsen, nikiel, kadm) i pyły zawieszone PM10, PM2,5.”1 Za powstawanie
niskiej emisji w Polsce odpowiedzialne są w głównej mierze indywidualne paleniska domowe, które
opalane są głównie paliwami stałymi (węglem i biomasą). Paliwa te spalane są w pozaklasowych
kotłach, co powoduje bardzo dużą emisję zanieczyszczeń w strefie przebywania ludzi. Niska emisja
odpowiada w Polsce za 87% emisji rakotwórczego benzo(a)pirenu i 50% emisji pyłu zawieszonego
PM10.2
Termin „niska emisja” bardzo często używany jest zamiennie z terminem „smog”. Nazwa
smog powstała ze zbitki angielskiego słowa smoke (dym) oraz fog (mgła). Smog jest widocznym
przejawem niskiej emisji. Jego występowaniu towarzyszą określone warunki atmosferyczne, czyli
wilgotność powietrza i słabe przewietrzanie lub jego brak. Smog potwierdza nam występowanie
niskiej emisji, natomiast nie jest z nią tożsamy. Jeżeli smog nie jest widoczny, nie oznacza to, iż niska
emisja nie występuje.
Definicji wymaga również termin „gospodarka niskoemisyjna”, gdyż jest on często mylony
z terminem „niska emisja”. Gospodarka niskoemisyjna (ang. low carbon economy) to gospodarka
dążąca do redukcji zużycia paliw kopalnych, co powoduje ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
. Michał Kaczmarczyk: Niska emisja – od przyczyn występowania
2 KOBIZE – Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
1
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do sposobów eliminacji

Gospodarka niskoemisyjna „to taka działalność człowieka, która przynosi zysk inwestorom, wzrost
gospodarczy krajowi i znaczną redukcję emisji CO².”3 Jak widać, gospodarka niskoemisyjna dąży
przede wszystkim do redukcji CO². Natomiast w warunkach polskich należy również wziąć pod
uwagę redukcję szkodliwego pyłu zawieszonego, węglowodorów aromatycznych oraz dioksyn.
Przykładowo, w tym ujęciu, dom ogrzewany kotłem na drewno wpisuje się w gospodarkę
niskoemisyjną, ponieważ uznaje się, iż emisja gazów cieplarnianych z biomasy jest zerowa.
Tymczasem zasadnicze znaczenie ma nie tylko rodzaj paliwa (w tym wypadku biomasa), ale sposób
jego spalania, czyli kocioł. Drewno spalane w nieodpowiednim kotle powoduje emisję bardzo dużej
ilości pyłu zawieszonego. W przypadku spalania drewna w pozaklasowym kotle węglowym (ręcznie
zasilanym) emisja pyłu zawieszonego jest praktycznie dwukrotnie wyższa niż w przypadku spalania
w tym samym kotle węgla. Przedstawia to poniższa infografika:

Źródło: Polski Alarm Smogowy
W niniejszym opracowaniu przyjmuje się więc, że termin gospodarka niskoemisyjna odnosi
się nie tylko do działań zmierzających do redukcji zużycia paliw kopalnych i redukcji emisji gazów
cieplarnianych, ale także do redukcji zanieczyszczeń środowiska pochodzących z pyłów
zawieszonych, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz dioksyn.
Gospodarka niskoemisyjna to działania zmierzające do podnoszenia efektywności
energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz stosowania technologii i rozwiązań
zmierzających do ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń pyłowych,
3 Krajowa Agencja Poszanowania Energii
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wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz innych zanieczyszczeń (np. dioksyn).
Gospodarka niskoemisyjna oznacza stopniowe ograniczanie zużycia paliw kopalnych, oszczędność
zasobów naturalnych poprzez podniesienie efektywności energetycznej oraz poprawę stanu
środowiska naturalnego oraz warunków bytowych mieszkańców. Gospodarka niskoemisyjna to
również poprawa walorów turystycznych i gospodarczych Gminy (czystsze powietrze, zapewnienie
warunków do rozwoju rolnictwa ekologicznego, turystyki wiejskiej, eko/agroturystyki, a także
produktu lokalnego).

1.7 Skutki zdrowotne, społeczne i ekonomiczne niskiej emisji
Jak wspomniano wcześniej, źródłem niskiej emisji jest głównie spalanie paliw stałych
w pozaklasowych kotłach w sektorze komunalno-bytowym. Powoduje to emisję bardzo dużej ilości
zanieczyszczeń, takich jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - benzo(a)piren, pyły
zawieszone PM10 oraz PM2,5 oraz dioksyny. Liczne prace i badania naukowe dowodzą ponad
wszelką wątpliwość, iż zanieczyszczenia te stanowią bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia i życia
ludzi. Ich występowanie powoduje nie tylko zanieczyszczenie powietrza, ale również szeroko
pojętego środowiska. Dioksyny wydostające się z kominów opadają na glebę, a stamtąd
przedostają się do żywności. Skutki niskiej emisji nie ograniczają się jedynie do konsekwencji
zdrowotnych. Pociągają za sobą również konsekwencje społeczne i ekonomiczne.

Pyły zawieszone PM10 i PM2,5 poprzez układ oddechowy i oczy dostają się do krwi
i narządów wewnętrznych. Są przyczyną wielu poważnych chorób układu oddechowego, krążenia
i nerwowego. Przyczyniają się też do występowania alergii, zwłaszcza u dzieci. Powodują choroby
nowotworowe. Zgodnie z raportem Najwyższej Izby Kontroli każdego roku na skutek
zanieczyszczenia powietrza w Polsce umiera ok. 45 000 osób. Dla porównania, liczba ofiar
wypadków komunikacyjnych nie przekracza 3 500 osób.
Następstwa życia w smogu są bardzo poważne. Należą do nich m.in.:
 częste infekcje dróg oddechowych i zaostrzony ich przebieg
 astma oskrzelowa
 przewlekła obturacyjna choroba płuc
 nowotwory, m.in. rak płuc
 zawał, niewydolność układu krążenia, udar mózgu
 pogorszenie przebiegu nadciśnienia tętniczego a także choroby niedokrwiennej płuc
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 problemy z pamięcią i koncentracją, choroba Alzheimera
 niepokój, stany depresyjne
 bezpłodność, przedwczesne porody i poronienia, wady płodu, niska masa urodzeniowa
noworodków, zaburzenia rozwojowe dzieci
 zwiększona liczba osób korzystających z hospitalizacji na skutek zaostrzonego przebiegu
chorób układu oddechowego oraz sercowo-naczyniowego
 przedwczesne zgony.
Skutki przebywania w zanieczyszczonym powietrzu uzależnione są od czasu ekspozycji,
składu zanieczyszczonego powietrza, warunków atmosferycznych, a także od wieku i stanu zdrowia.
Najbardziej narażoną grupą są dzieci, a także osoby starsze, ale skutki życia w zanieczyszczonym
powietrzu dotykają ludzi w każdym wieku. Jeśli chodzi o rodzaje zanieczyszczeń, tak naprawdę
wszystkie zanieczyszczenia obecne w powietrzu powodują dolegliwości oraz choroby układu
oddechowego. Benzo(a)piren praz pyły zawieszone są substancjami rakotwórczymi. Dioksyny,
powstające na skutek spalania złej jakości paliw w prymitywnych urządzeniach grzewczych,
spalania tworzyw sztucznych oraz klejonego i lakierowanego drewna, powodują zaburzenia
gospodarki hormonalnej. Mogą powodować bezpłodność, problemy z zajściem w ciążę, z jej
utrzymaniem, przedwczesne porody, poronienia, a także wady rozwojowe u płodu. Tak więc
zagrożenia dla zdrowia i życia rozpoczynają się już na etapie życia płodowego, gdyż zanieczyszczenia
przenikają przez łożysko. Badania wskazują na niższą masę urodzeniową, mniejszy obwód główki,
słabszy rozwój intelektualny, deficyt ilorazu inteligencji, a także słabszą odporność w wieku
późniejszym u dzieci, których matki w okresie ciąży narażone były na zanieczyszczenia powietrza
(pył zawieszony oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne). Badania naukowe wskazują
również na liczne dolegliwości u osób starszych. Oprócz zaostrzonego przebiegu licznych chorób
układu krążenia, długotrwała ekspozycja na zanieczyszczenia obecne w powietrzu (np. pył
zawieszony) przyspiesza proces starzenia układu nerwowego , co oznacza upośledzenie zdolności
poznawczych i sprawności umysłowej u ludzi w podeszłym wieku. Smog powoduje również
skrócenie długości życia oraz skrócenie życia w zdrowiu. Zanieczyszczenie powoduje również
pogorszenie jakości życia – konieczność rezygnacji z wielu czynności, na przykład z uprawiania
sportu na zewnątrz czy spaceru, które w warunkach smogu nie tylko nie są zdrowe, ale mogą
doprowadzić do pogorszenia się stanu zdrowia.
Oprócz

skutków

zdrowotnych,

należy

również

wspomnieć

o

konsekwencjach

ekonomicznych oraz społecznych, takich jak wysokie koszty leczenia, hospitalizacji, czy absencja
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w pracy na skutek chorób. Poważnym zagrożeniem jest także wpływ zanieczyszczeń powietrza na
liczbę urodzeń dzieci. Jest to poważny problem w kontekście przyrostu naturalnego Polski,
o którym wiele się przecież mówi. Kolejny aspekt to migracja smogowa. Wraz ze wzrostem
świadomości, wysoce prawdopodobne jest, iż młodzi mieszkańcy będą brać pod uwagę również ten
aspekt i może on być kluczowy w podejmowaniu decyzji życiowych związanych z wyborem miejsca
zamieszkania w rodzinnej miejscowości, czy na przykład za granicą.
Zanieczyszczenie powietrza stanowi też poważne zagrożenie dla rozwoju rolnictwa
ekologicznego, produktu lokalnego oraz regionalnego, a także turystyki, w tym eko-/ agroturystyki.
Turyści, zarówno krajowi, jak i zagraniczni, nie zechcą przyjeżdżać do miejscowości
o zanieczyszczonym powietrzu. Dodatkowo, już w chwili obecnej smog wpływa na wizerunek
miejscowości/gminy/regionu. Coraz więcej mówi się na ten temat i już teraz smog to wstyd,
a niepodejmowanie działań zmierzających do redukcji zanieczyszczeń powietrza jest postrzegane
jako zaniechanie. Nie jest to jednak jedyny aspekt. Zanieczyszczenia pochodzące z kominów
opadają na glebę, a stamtąd przedostają się do łańcucha pokarmowego. Potwierdzają to badania
jajek od kur z wolnego wybiegu przeprowadzone przez Instytut Analiz Śladowych Politechniki
Krakowskiej, w których wykryto dioksyny pochodzące z kominów.
Naukowcy wskazują również na możliwość obecności dioksyn w innych produktach, np.
nabiale oraz mięsie. Z uwagi na możliwość występowania dioksyn w żywności wiejskiej, zagrożony
jest rozwój produktu lokalnego oraz regionalnego. Tak więc zakres konsekwencji, jakie niesie z sobą
problem niskiej emisji jest bardzo szeroki i obejmuje nie tylko skutki zdrowotne, ale także
społeczne, ekonomiczne, a nawet gospodarcze.

1.8 Emisja komunikacyjna
Emisja komunikacyjna to spaliny emitowane przez różne pojazdy mechaniczne. Transport
drogowy jest źródłem emisji zanieczyszczeń, takich jak: pyły, tlenki azotu, tlenek węgla,
węglowodory aromatyczne, metale ciężkie. Związki te stanowią zagrożenie dla środowiska,
zdrowia, a nawet życia człowieka. Ekspozycja na zanieczyszczenia komunikacyjne zwiększa ryzyko
wielu poważnych chorób i schorzeń układu oddechowego i krążenia.
Emisja komunikacyjna jest poważnym problemem, który dotyczy głównie miast, natomiast
w przypadku gmin wiejskich, które nie są aż tak bardzo narażone na zanieczyszczenia
komunikacyjne, istotne znaczenie ma zapobieganie ich występowaniu i ograniczanie zasięgu
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potencjalnych negatywnych skutków. Ważne jest wprowadzanie odpowiednich

regulacji na

różnych szczeblach administracji, w tym również administracji samorządowej. Istotne jest również
odpowiednie planowanie, zapewnianie środków finansowych dla rozwoju nowych technologii,
a także planowanie przestrzenne, projektowanie i utrzymywanie infrastruktury oraz racjonalizacja
zadań transportu. Istotna jest także edukacja mieszkańców. Jest to szczególnie ważne dla
miejscowości o charakterze/potencjale turystycznym i ekologicznym.
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2 Gmina Stryszów – informacje podstawowe
Gmina Stryszów jest gminą wiejską położoną w woj. małopolskim, pow. wadowicki. Gmina
rozciąga się na obszarze 46 km², a na jej terenie znajduje się 6 miejscowości (alfabetycznie):
Dąbrówka, Leśnica, Łękawica, Stryszów, Stronie i Zakrzów. Są to wsie o zabudowie zwartej
z rozproszonymi przysiółkami oraz o zabudowie rozproszonej. Łącznie na terenie Gminy znajduje
się 2051 budynków, w tym:


powstałe przed rokiem 1990 – 78,5% (tj. 1609 budynków)



powstałe w latach 1990 – 2000 – 11% (tj. 225 budynki)



powstałe w latach 2000 – 2015 - 10,5% (tj. 217 budynków)

Okres powstawania budynków mieszkalnych w Gminie Stryszów

Przed 1990r
Między 1990-2000r
Po 2000r

Ilustracja 1: Źródło - opracowanie własne

Na terenie Gminy realizowana jest budowa zbiornika wodnego, tzw. Jeziora Mucharskiego
(Zbiornik Świnna-Poręba), które rozciągać się będzie również na terenach gmin sąsiednich, tj.
Gminy Mucharz i Gminy Zembrzyce. Na terenie Gminy brak jest większych zakładów
przemysłowych.
W poniższych rozdziałach scharakteryzowano najważniejsze cechy Gminy w oparciu o dane
zawarte w Vademecum Samorządowca 2016 (Urząd Statystyczny w Krakowie; Vademecum
Samorządowca 2016 zawiera dane za rok 2015).
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2.1 Ludność
Na rok 2015 na terenie Gminy Stryszów mieszkały 6824 osoby, w tym ok. 50% mężczyzn
i 50% kobiet. Większość mieszkańców stanowią osoby w wieku produkcyjnym (4339 osób) oraz
przedprodukcyjnym (1412 osób). Gmina charakteryzuje się dodatnim przyrostem naturalnym oraz
dodatnim saldem migracji. Gęstość zaludnienia wynosi 149 os / km² i jest mniejsza od średniej
powiatowej (246 os / km²) oraz wojewódzkiej (217 os / km²).

2.2 Zasoby mieszkaniowe
Na terenie Gminy Stryszów w roku 2015 funkcjonowały 1964 mieszkania, głównie
w budynkach wolnostojących jednorodzinnych. Stanowi to wzrost o 23 w stosunku do roku 2014.
Ze względu na brak sieci ciepłowniczej wszystkie budynki ogrzewane są z lokalnych kotłowni
znajdujących się w budynkach. Sieć gazowa wykonana na terenie Gminy w latach 90. XX w.
obejmuje swym zasięgiem ok. 50% budynków. Z ogólnej liczby ludności tylko 38,6% korzysta z sieci
gazowej (średnia dla powiatu wadowickiego 64,4%). Większość lokali mieszkaniowych jest
ogrzewanych z kotłów i pieców na paliwa stałe węglowe oraz drewno, co potwierdzają dane
z ankiet przeprowadzonych przez Urząd Gminy w Stryszowie.

2.3 Gospodarka
Na terenie Gminy Stryszów w roku 2015 zarejestrowanych było 564 podmiotów, w tym 15
w sektorze rolnym, 145 w sektorze przemysłowym (drobna produkcja) i 118 w sektorze
budowlanym. Osób pracujących na etacie było w tym okresie 426, a bezrobotnych
zarejestrowanych 200. Jest to typowa gmina wiejska, z małymi rodzinnymi gospodarstwami
rolnymi, w których z biegiem lat działalność produkcyjna jest w coraz większym stopniu
redukowana, a dochody osiągane są przez mieszkańców głównie z pracy zarobkowej lub
działalności gospodarczej. Na terenie Gminy nie występują większe zakłady produkcyjne,
a większość firm zlokalizowana jest przy budynkach mieszkalnych. Ze względu na usytuowanie
w pobliżu budowanego zbiornika wodnego, od kilku lat podejmowane są działania mające na celu
promocję turystyki na obszarze Gminy oraz rozwój produktu lokalnego i reaktywację rodzinnych
gospodarstw rolnych. Działania te zgodne są z celami Strategii Rozwoju Gminy Stryszów na lata
2014-2020 zakładającej:
 w obszarze gospodarczym
◦ Cel 1.1. Wspieranie inicjatyw restrukturyzacji rolnictwa i rozwoju eko-rolnictwa,
◦ Cel 1.4. Budowanie wizerunku Gminy jako miejsca atrakcyjnego turystycznie,
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 w obszarze środowiska i turystyki
◦ Cel 3.1. Zagospodarowanie zbiornika Świnna-Poręba dla potrzeb turystyki,
◦ Cel 3.2. Rozbudowa bazy turystycznej oraz infrastruktury dla rekreacji, kultury i sportu.

2.4 Ochrona środowiska
Lesistość Gminy Stryszów wynosi 27,3%. Na terenie Gminy nie występują rezerwaty,
stanowiska ekologiczne, strefy chronionego krajobrazu. W ramach działań zmierzających do
ochrony środowiska na terenie Gminy zrealizowana została sieć kanalizacyjna o łącznej długości
92,5 km, podłączona do nowowybudowanej oczyszczalni ścieków w Stryszowie. Do sieci
kanalizacyjnej przyłączonych zostało 1 377 budynków. Pozostałe budynki korzystają ze zbiorników
bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2015 roku na terenie Gminy
w ramach PROW 2007-2013 zainstalowano w budynkach mieszkalnych 50 słonecznych instalacji
grzewczych z kolektorami słonecznymi o łącznej mocy 120 kW oraz 15 instalacji fotowoltaicznych
o łącznej mocy 45,5 kWp. Mimo tych działań Gmina zmaga się problemem zanieczyszczenia
powietrza, co potwierdziły badania przeprowadzone przez Fundację Planeta w Styczniu 2016.

Gmina Stryszów posiada Program Ochrony Środowiska na lata 2015-2020. Program ten
w zakresie ochrony powietrza zakłada:
„Eliminowanie węgla o najgorszych parametrach jako paliwa w kotłowniach lokalnych
i gospodarstwach domowych, Promocja ekologicznych nośników energii. Eliminowanie węgla jako
paliwa podstawowego poprzez promocję ekologicznych nośników energii takich jak: gaz ziemny,
biomasa, energia słoneczna, przy jednoczesnym respektowaniu zapisów przyjętych programów
ochrony powietrza. Centralizacja zaopatrzenia w ciepło na terenach o gęstej zabudowie.
Rozbudowa sieci gazowej, szczególnie na terenach wiejskich. Edukacja społeczeństwa na temat
szkodliwości spalania materiałów odpadowych w gospodarstwach domowych (np. tworzyw
sztucznych, odzieży, mebli).” Ponadto program zakłada opracowanie i wdrożenie Programu
Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Stryszów.
Główne cele krótkoterminowe w zakresie ochrony powietrza zgodnie z Programem to:
1. Dalsze ograniczenie emisji pyłów do powietrza
 wykorzystanie technologii przyjaznych środowisku,
 wspieranie działań zmierzających do zwiększania udziału stosowania paliw gazowych,
ciekłych, wykorzystania biomasy oraz innych odnawialnych źródeł energii,
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 racjonalizacja wykorzystania i modernizacja istniejących systemów grzewczych,
 ograniczenie tzw. „niskiej emisji” ze źródeł opalanych paliwem stałym poprzez
wykorzystanie biomasy i innych źródeł energii odnawialnej.

2.5 Gospodarka przestrzenna
Wszystkie miejscowości Gminy Stryszów objęte są miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego, które są na bieżąco aktualizowane. W miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego brak jest szczegółowych uregulowań mających wpływ na redukcję emisji CO2 lub
poprawę jakości powietrza na terenie Gminy. Występują jedynie ogólne zalecenia takie jak zakaz
przekraczania dopuszczalnych wielkości emisji gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego,
obowiązek stosowania urządzeń grzewczych i paliw nie powodujących przekroczenia
dopuszczalnych standardów jakości powietrza oraz zapis dopuszczający indywidualne systemy
zaopatrzenia w ciepło z zastosowaniem atestowanych urządzeń grzewczych oraz paliw
zapewniających zachowanie dopuszczalnych standardów jakości powietrza. Należy w tym miejscu
jednocześnie zwrócić uwagę, że gminy na poziomie planów zagospodarowania przestrzennego nie
mają

możliwości

wprowadzania

zapisów,

które

ograniczałyby

możliwość

stosowania

zanieczyszczających powietrze kotłów lub paliw, co potwierdził wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu (sygnatura akt IV SA/Po 98/16). Jak wskazał w wyroku Sąd
właściwym organem do określania obowiązujących na terenach poszczególnych miejscowości lub
gmin standardów dla urządzeń grzewczych i paliw jest samorząd województwa, do którego gminy
powinny zwracać się z wnioskami o ustanowienie odpowiednich przepisów na swoim terenie. Ze
względu na brak intensywnej zabudowy, przy planowaniu przestrzennym nie brano pod uwagę
ustalania korytarzy do przewietrzania. Zważywszy na fakt, iż zapisy Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego uwzględniają wszelkie możliwe zapisy mające wpływ na
ograniczenie emisji z terenu Gminy Stryszów, nie planuje się dalszych działań nieinwestycyjnych
w tym obszarze.

2.6 Gospodarka ściekowa i gospodarka odpadami
Gmina Stryszów posiada oczyszczalnię ścieków. Długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 92,5 km,
do sieci przyłączonych jest 1388 budynków (obiektów) na terenie pięciu sołectw (wszystkie poza
Leśnicą). Na terenie gminy Stryszów nie ma wysypisk ani składowisk śmieci, a całość działań
związanych z gospodarką odpadami realizuje firma zewnętrzna. W wymienionych wyżej obszarach

23

nie planuje się dalszych działań inwestycyjnych związanych z niniejszym PGN.

2.7 Transport
Na terenie Gminy Stryszów znajdują się wyłącznie drogi lokalne. Długość dróg na terenie gminy
wynosi:
- drogi gminne 80,0 km,
- drogi powiatowe 25,0 km.
Przedmiotowy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej nie przewiduje działań w tym obszarze.

2.8 Oświetlenie gminy
Ilość punktów świetlnych na terenie gminy wynosi : 416 szt, w tym sołectwo : 1. Dąbrówka - 57 szt.
2. Leśnica - 14 szt. 3. Łękawica - 107 szt. (w tym 21 lamp typu led odpowiednik oprawy 150W). 4.
Stronie - 86 szt. 5. Stryszów - 82 szt. 6. Zakrzów - 70 szt. W większości zamontowane są oprawy
oświetleniowe typu OUSc-150 W o mocy 150 – 400 W. Gmina planuje budowę kolejnych punków
świetlnych w oparciu o systemy led. Nie planuje się działań związanych z modernizacją istniejących
opraw oświetleniowych.

2.9 Sieci gazownicze i energetyczne
Na terenie Gminy do sieci gazowniczej przyłączonych jest 1069 budynków co stanowi ok. połowę
wszystkich budynków. Do sieci elektroenergetycznej podłączone są wszystkie budynki znajdujące
się na terenie gminy. Nie planuje się dalszych działań związanych z rozwojem sieci gazowniczej jak i
energetycznej na terenie gminy.

2.10 Podsumowanie
Opracowanie niniejszego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest spójne z założeniami innych
dokumentów strategicznych Gminy Stryszów. Jego opracowanie i wdrożenie jest niezbędne dla
realizacji kluczowych celów strategicznych Gminy oraz dla jej rozwoju gospodarczego, szczególnie
w takich sektorach, jak rolnictwo i turystyka. Wdrożenie niniejszego Planu jest również konieczne
dla utrzymania dodatnich wskaźników przyrostu naturalnego i migracji, a nawet ich polepszenia.
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3 Streszczenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej służy do zinwentaryzowania źródeł emisji zanieczyszczeń na
terenie Gminy, określenia obszarów problemowych, wyznaczenia strategicznych celów których
realizacja ma prowadzić do poprawy sytuacji oraz określenia sposobu monitorowania realizacji
założonych działań.
W przypadku Gminy Stryszów stwierdzono problem związany ze znaczącą emisją zarówno
CO2 jak i pyłu zawieszonego oraz innych szkodliwych substancji w ilości znacznie przekraczających
normy.

W

wyniku

analizy

zebranych

przez

Urząd

Gminy

danych

stwierdzono,

iż głównym źródłem emisji jest sektor mieszkaniowy, w którym głównym źródłem energii cieplnej
są pozaklasowe kotły na węgiel i drewno. Po przeprowadzeniu szczegółowych obliczeń wyznaczono
emisję bazową dla Gminy Stryszów (rok bazowy 2015):
Zużycie i emisja –
rok bazowy 2015
energia elektryczna
węgiel
drewno
gaz
benzyna
olej napędowy
RAZEM

zużycie
[MWh]
5 761,51
45 267,38
29 919,66
3 992,30
12 115,21
11 992,01
109 048,07

Energia
OZE Emisja CO2
nieodnawial
[MWh] [Mg/rok]
na [MWh]
5 761,51
4 793,58
0,00
45 267,38
0,00 27 066,61
29 919,66
8 285,44
0,00
3 992,30
0,00
795,81
0,00
12 115,21
2 992,41
0,00
11 992,01
3 165,75
0,00 47 099,59
109 048,07
100,00% 0,00%

Emisja Emisja
Emisja
Emisja NO2
pyłu
B(a)P
SO2
[kg/rok]
[kg/rok] [kg/rok] [kg/rok]
9 056,89
6 044,90
367,94
0,00
2 205,53 115,22
1 648,64
18 106,48
6 904,54
517,84
0,00
759,50
0,00
0,00
31,83
604,81
88,00
0,00
0,00
1 056,00
88,00
0,00
0,00
3 168,00
3 267,31 115,22 11 496,86
35 884,73

Tabela 1: Źródło - opracowanie własne

W drugiej części opracowania określono cele strategiczne dla Gminy Stryszów na lata 2016-2020:
 Dostosowanie procedur i aktów prawa lokalnego do wymogów gospodarki niskoemisyjnej.
 Wymiana 10% pozaklasowych kotłów c.o. w budynkach mieszkalnych na nowoczesne
urządzenia grzewcze.
 Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji z budynków gminnych.
 Wdrożenie programów edukacyjnych dotyczących zagadnień zanieczyszczenia powietrza,
efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.
Poszczególne działania zgrupowano w czterech obszarach:
 Zapobieganie wzrostowi emisji.
 Redukcja emisji.
 Poprawa efektywności energetycznej.
 Edukacja mieszkańców.
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W wyniku realizacji planowanych działań w roku docelowym planowane jest osiągnięcie w
roku docelowym 2020 następujących poziomów emisji:

Zużycie i emisja – stan
docelowy 2020
energia elektryczna
węgiel
drewno
gaz
benzyna
olej napędowy
RAZEM

EFEKT EKOLOGICZNY
Redukcja procentowo

Energia
Emisja CO2 Emisja pyłu Emisja B(a)P Emisja SO2 Emisja NO2
nieodnawial OZE [MWh]
[Mg/rok]
[kg/rok]
[kg/rok]
[kg/rok]
[kg/rok]
na [MWh]
5 761,51
5 719,93
4 758,98
8 991,52
6 001,27
41,58
365,28
0,00
45 278,02
45 278,02
26 820,43
2 062,94
1 596,32
17 813,73
0,00
113,36
27 153,26
27 153,26
7 519,36
6 266,14
0,00
469,96
0,00
689,28
5 078,14
5 078,14
1 012,50
0,00
0,00
0,00
40,50
769,50
12 115,21
12 115,21
2 992,41
1 056,00
0,00
88,00
0,00
0,00
11 992,01
11 992,01
3 165,75
3 168,00
0,00
88,00
0,00
0,00
107 378,15 107 336,57
46 269,43
3 074,18
11 317,62
35 074,63
41,58
113,36
99,96%
0,04%

zużycie
[MWh]

1 669,92
1,53%

830,17
1,76%

193,12
5,91%

1,86
1,62%

179,24
1,56%

810,10
2,26%

Tabela 2: Źródło - opracowanie własne
Wyższe poziomy redukcji możliwe będą dzięki kontynuacji działań w latach kolejnych. Działania
w latach 2016-2020 będą dla nich punktem wyjściowym. Dlatego w dużej mierze nacisk położony
został na działania związane z podniesieniem świadomości mieszkańców oraz wypracowaniem
systemu zachęt dla mieszkańców jak również (we współpracy z Urzędem Marszałkowskim) podstaw
prawnych do ustanowienia minimalnych standardów dla urządzeń grzewczych i paliw, które będą
mogły być stosowane na terenie Gminy Stryszów.
Streszczenie rozdziałów:
 Wstęp – zawiera opis przedmiotu i celu opracowania, jego zakres oraz identyfikuje
podmioty zainteresowane wdrażaniem PGN. Ponadto w rozdziale tym zdefiniowano pojęcia
niskiej emisji i gospodarki niskoemisyjnej oraz poddano analizie spójność opracowania ze
strategiami regionalnymi i ponadregionalnymi. W osobnych podrozdziałach omówiono
również kwestie skutków zdrowotnych, społecznych oraz ekonomicznych niskiej emisji, jak
również wpływ zagadnień poruszonych w PGN na rozwój Gminy Stryszów.
 Gmina Stryszów – informacje podstawowe – zawiera krótką charakterystykę gminy oraz
bardziej szczegółowy opis obszarów istotnych dla PGN tj. informacje o ludności,
gospodarce, ochronie środowiska, gospodarce przestrzennej, gospodarce ściekowej
i gospodarce odpadami, transporcie, oświetleniu publicznym oraz sieciach gazowniczych
i energetycznych na terenie Gminy Stryszów.
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 Streszczenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – zawiera streszczenie PGN tym związanych
po stronie Urzędu Gminy oraz mieszkańców.
 Identyfikacja obszarów wpływających na zanieczyszczenie powietrza – rozdział zawiera
analizę jakości powietrza na terenie Gminy Stryszów oraz opis źródeł emisji występujących
na terenie gminy. W podrozdziałach opisano również strukturę zaopatrzenia w ciepło na
terenie gminy Stryszów w poszczególnych sektorach tj. sektorze mieszkaniowym oraz
sektorze publicznym.
 Bazowa Inwentaryzacja Emisji – zawiera informacje o przyjętej metodologii obliczeń,
źródłach danych i wskaźnikach, jak również podsumowanie tych wyliczeń dla
poszczególnych sektorów oraz zbiorczo dla całej gminy. W rozdziale zidentyfikowano
również główne obszary problemowe.
 Źródła energii dostępne na terenie Gminy Stryszów – zawiera analizę źródeł energii
dostępnych na terenie Gminy Stryszów (zarówno konwencjonalnych jak i odnawialnych).
 Strategia i cele Gminy Stryszów w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz planowane
działania – zawiera opis działań, które zostaną zrealizowane w ramach wdrażania Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej oraz wskazuje ich koszty, źródła finansowania oraz sposoby
monitorowania osiąganych efektów.
 Uwagi końcowe – zawiera podsumowanie całości PGN.
 Załączniki – zawiera załączniki do PGN.

3.1 Streszczenie – podsumowanie najistotniejszych faktów
rok bazowy: 2015
cele na rok 2020:


redukcja emisji CO2 o 830,17 Mg / rok tj. 1,76%



redukcja emisji pyłu zawieszonego o 193,12 kg / rok tj. 5,91%



redukcja emisji benzo(a)pirenu o 1,86 kg / rok tj. 1,62%



redukcja emisji SO2 o 179,24 kg / rok tj. 1,56%



redukcja emisji NO2 o 810,10 kg / rok tj. 2,26%

27



redukcja zużycia energii finalnej o 1669,92 MWh / rok tj. 1,53%



zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych o 41,58 MWh / rok tj
0,04%

4

Identyfikacja obszarów wpływających na zanieczyszczenia powietrza
Poniżej zaprezentowano wnioski z przeprowadzonej analizy źródeł emisji na terenie Gminy

Stryszów. Przeanalizowano wpływ na jakość środowiska sektorów: mieszkaniowego i publicznego.
Sektor biznesowy został ujęty zbiorczo z sektorem mieszkaniowym, gdyż na terenie Gminy nie
występują samodzielne zakłady produkcyjne, a przeważająca większość firm działa w wydzielonych
częściach budynków mieszkalnych. W ramach przeprowadzonej analizy wskazano obszary,
w których konieczne jest przeprowadzenie modernizacji źródeł ciepła, jak również możliwości
poprawy efektywności energetycznej oraz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych.

4.1 Jakość powietrza na terenie Gminy Stryszów
W styczniu 2016 roku przeprowadzono badanie jakości powietrza pod kątem zawartości pyłu
zawieszonego PM10. Badania wykonano w użyciem przenośnego pyłomierza, który zainstalowany
został na terenie Zakrzowa, Stryszowa oraz Dąbrówki. Zgodnie z przyjęta metodologią pomiary były
wykonane w miejscach o rozproszonej zabudowie (jeden z przysiółków w Zakrzowie), zwartej
zabudowie w dolinie (centrum Stryszowa) i zwartej zabudowie na wzgórzu (Dąbrówka). Pomiary
wskazują na znaczne przekroczenia normy dotyczącej zawartości pyłu PM10 w większości
przypadków, niekiedy nawet wielokrotnie. Wyciąg z raportu z przeprowadzonych pomiarów
w zestawieniu z danymi z najbliższych stacji pomiarowych WIOŚ zaprezentowano poniżej:

Zakrzów – wysunięty przysiółek o rozproszonej zabudowie
Na przysiółek składa się ok. 20 domów mieszkalnych jednorodzinnych, z czego 10%
ogrzewanych jest gazem, 10% pompą ciepła, a pozostałe kotłami na paliwo stałe. Lokalizacja
przysiółka sprzyja dobremu przewietrzaniu. Pomiary wykonano przy temperaturach od -3°C do
+5°C. W dobie 1 i 2 pogoda była bezwietrzna, w dobie 3 wiał wiatr.
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Zawartość pyłu PM10 w wybranych lokalizacjach
(średniodobowo)
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Ilustracja 2: Źródło - Raport z pomiarów jakości powietrza pod kątem zawartości pyłu PM10
wykonanych na terenie gminy Stryszów w okresie zimowym (04 – 18.01.2016) - Fundacja
Planeta

Stryszów – centrum miejscowości
Centrum wsi o zwartej zabudowie. Większość budynków ogrzewana kotłami na paliwo stałe.
Lokalizacja nie sprzyja dobremu przewietrzaniu. Pomiary wykonano przy temperaturach ok. 0°C.

Zawartość pyłu PM10 w powietrzu w wybranych lokalizacjach
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Ilustracja 3: Źródło - Raport z pomiarów jakości powietrza pod kątem zawartości pyłu PM10
wykonanych na terenie gminy Stryszów w okresie zimowym (04 – 18.01.2016) - Fundacja
Planeta
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W dobie 1 i 2 wiał wiatr, w pozostałych dniach pogoda była bezwietrzna.
Dąbrówka – centrum miejscowości
Centrum wsi o zwartej zabudowie. Większość budynków ogrzewana kotłami na paliwo
stałe. Lokalizacja na wzgórzu sprzyja dobremu przewietrzaniu. Pomiary wykonano przy

Zawartość pyłu PM10 w powietrzu w wybranych lokalizacjach
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Ilustracja 4: Źródło - Raport z pomiarów jakości powietrza pod kątem zawartości pyłu PM10
wykonanych na terenie gminy Stryszów w okresie zimowym (04 – 18.01.2016) - Fundacja
Planeta
temperaturach ujemnych. Przez wszystkie dni wiał wiatr.
We wszystkich badanych miejscowościach stężenia pyłu zawieszonego PM10 przekraczały
normę. W Zakrzowie w pierwszej i drugiej dobie stężenia średniodobowe przekraczały 200 μg/m³,
czyli poziom informowania. W Stryszowie stężenie średniodobowe w drugiej dobie pomiarowej
przekraczało 300 µg/m³, czyli wartość alarmową w Polsce. Tylko w ostatnim dniu pomiarowym
w Zakrzowie, w którym wiał bardzo silny wiatr, powietrze spełniało normy.
Oprócz danych z pomiarów wykonanych na terenie Gminy Stryszów przez Fundację Planeta
dostępne są również dane z pomiarów przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Kalwarii Zebrzydowskiej. Badania te były prowadzone w dwóch okresach po 14 dni.
W obydwu przypadkach wyniki pomiarów wskazywały na przekroczenia normy:
 11-26.01.2016 – średnia 87 μg/m³, maksimum 191 μg/m³;
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 10-25.02.2016 – średnia 59 μg/m³, maksimum 158 μg/m³.
Zauważyć należy, iż w trakcie pomiarów wykonywanych w Kalwarii Zebrzydowskiej temperatury
były dodatnie i często wiał wiatr. Ze względu na nieduże odległości pomiędzy Kalwarią
Zebrzydowską a Gminą Stryszów, można przyjąć, że podobne poziomy zanieczyszczenia powietrza
odnotowano by również na terenie innych miejscowości regionu.
Ze względu na brak szczegółowych badań, nie jest znane stężenie w pyle zawieszonym
takich substancji, jak jak benzo(a)piren czy formaldehydy, niemniej jednak, bazując na danych
z miejscowości o podobnym poziomie zanieczyszczenia powietrza, należy domniemać, iż również
poziomy te przekraczają dopuszczalną normę. Dostępne są na przykład dane z badania jajek
od kur z wolnego wybiegu z sąsiadującej z Gminą Stryszów miejscowości Barwałd. Laboratorium
Analiz Śladowych Politechniki Krakowskiej wykryło w nich dioksyny o stężeniu równym
maksymalnej dopuszczalnej wartości (2,5 pg/g). Dodajmy, iż w jajkach z Rabki-Zdroju, miejscowości
oddalonej od Stryszowa o 50 kilometrów, norma na dioksyny przekroczona była niemalże
czterokrotnie, co wskazuje na możliwość występowania zanieczyszczenia dioksynami w całej
Małopolsce.
W

sposób

analogiczny,

bazując

na

danych

z

miejscowości

sąsiadujących,

można

w przybliżeniu określić poziomy stężenia dla benzo(a)pirenu. Szczegółowe dane dotyczące stężeń
tej substancji są przykładowo dostępne dla Suchej Beskidzkiej. Jak widać na poniższym wykresie,
wartości te wielokrotnie przekraczają maksymalne stężenia dopuszczone prawem (1 ng/m3).

Stężenie miesięcznych B(a)P dla Suchej Beskidzkiej ng/m3
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Ilustracja 5: Źródło: broszura Małopolska bez smogu
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4.2 Struktura zaopatrzenia w ciepło na terenie Gminy Stryszów
Na terenie Gminy Stryszów znajduje się 2051 budynków, w których znajduje się 1943 lokali
mieszkalnych.

Strukturę

ich

zaopatrzenia

w

ciepło

określono

na

podstawie

ankiet

przeprowadzonych przez Urząd Gminy w Stryszowie na próbie 9% właścicieli budynków
mieszkalnych (179 ankiet). Strukturę zaopatrzenia w ciepło budynków publicznych określono na
podstawie danych udostępnionych przez Urząd Gminy.

4.2.1 Budynki mieszkalne
Większość budynków mieszkalnych na terenie Gminy Stryszów stanowią budynki
jednorodzinne, wolnostojące. Budynki wybudowane przed rokiem 1990 stanowią 70,95% tej liczby,
w latach 1991-2000 20,11%, natomiast budynki nowo budowane (po 2000 roku) 8,94%.
Wśród budynków wybudowanych przed rokiem 1990 (70,95% łącznej liczby budynków):
 44% poddano termomodernizacji polegającej na ociepleniu ścian zewnętrznych (w tym
tylko 15% mogłoby spełnić aktualne standardy dotyczące izolacyjności cieplnej),
 63% poddano termomodernizacji polegającej na ociepleniu poddasza / stropu (w tym 42%
mogłoby spełnić aktualne standardy dotyczące izolacyjności cieplnej),
 80% budynków posiada okna z PVC lub drewna z szybami zespolonymi,
 77% budynków ogrzewanych jest pozaklasowymi kotłami na węgiel i drewno, 8% piecami
kaflowymi, 1% kotłami z palnikiem retortowym i podajnikiem, 1,5% kotłami gazowymi,
0,5% pompami ciepła i 0,5% kotłami elektrycznymi,
 średnia powierzchnia użytkowa mieszkań ogrzewanych z kotłów na węgiel wynosi 126 m²,
 średnie zużycie węgla na potrzeby grzewcze w kotłach zasypowych wynosi 4,2 t / rok.
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Udział poszczególnych urządzeń grzewczych w ogrzewaniu budynków
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Kotły elektryczne

Ilustracja 7: Źródło - opracowanie własne
Ilustracja 6: Źródło - opracowanie własne

Wśród budynków wybudowanych w latach 1990 – 2000 (20,11% łącznej liczby budynków):
 90% poddano termomodernizacji polegającej na ociepleniu ścian zewnętrznych (w tym
tylko 23% mogłoby spełnić aktualne standardy dotyczące izolacyjności cieplnej),
 83% poddano termomodernizacji polegającej na ociepleniu poddasza / stropu (w tym 16%
mogłoby spełnić aktualne standardy dotyczące izolacyjności cieplnej),
 85% budynków posiada okna z PVC lub drewna z szybami zespolonymi,
 75% budynków ogrzewanych jest pozaklasowymi kotłami na węgiel i drewno, 13% kotłami
z palnikiem retortowym i podajnikiem, 7% kotłami gazowymi, 2,5% pompami ciepła i 2,5%
kotłami elektrycznymi,
 średnia powierzchnia mieszkania ogrzewanego z kotłów na węgiel wynosi 164 m²,
 średnie zużycie węgla na potrzeby grzewcze w kotłach zasypowych wynosi 4,77 t / rok.
Wśród budynków wybudowanych po roku 2000 (8,94% łącznej liczby budynków):
 100% poddano ociepleniu ścian zewnętrznych,
 100% poddano termomodernizacji polegającej na ociepleniu poddasza / stropu,
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 100% budynków posiada okna z PVC lub drewna z szybami zespolonymi,
 50% budynków ogrzewanych jest pozaklasowymi kotłami na węgiel i drewno, 32% kotłami
z palnikiem retortowym i podajnikiem, 12% kotłami gazowymi i 6% pompami ciepła,
 średnie zużycie węgla na potrzeby grzewcze w kotłach zasypowych wynosi 4,9 t / rok.
 średnia powierzchnia mieszkania ogrzewanego z kotłów na węgiel wynosi 160 m²,

Udział poszczególnych urządzeń grzewczych w ogrzewaniu budynków
wybudowanych po roku 2000

Kotły pozaklasowe
Kotły na groszek węgl.
Kotły gazowe
Pompy ciepła

Ilustracja 8: Źródło - opracowanie własne

Z powyższej analizy wynika, iż większość budynków na terenie Gminy wymaga gruntownej
termomodernizacji. Budynki ogrzewane są głównie pozaklasowymi kotłami na paliwa węglowe lub
drewno, które są źródłami emisji pyłu zawieszonego na poziomie 400 mg / m³ (emisja z kotła na
groszek węglowy 5 generacji wynosi 40 mg / m³ i jest o 90% niższa). Biorąc pod uwagę powyższe,
należy stwierdzić, iż na terenie Gminy Stryszów wymianie należy poddać ok 1593 pozaklasowych
kotłów na nowoczesne i wysoko sprawne urządzenia grzewcze.

4.2.2 Budynki publiczne
Gmina Stryszów posiada 24 budynki, w tym:


szkoły – 5 budynków,
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przedszkola – 2 budynki,



remizy strażackie – 4 budynki,



świetlice wiejskie – 3 budynki,



budynek Urzędu Gminy – 1 budynek,



ośrodek zdrowia – 1 budynek,



oczyszczalnia ścieków – 1 kompleks budynków,



inne – 7 budynków.
Są to budynki o różnej powierzchni i różnym standardzie efektywności energetycznej.

Większość budynków to obiekty relatywnie nowe lub po termomodernizacji. Praktycznie wszystkie
budynki podłączone są do sieci gazowniczej i ogrzewane gazem.
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5 Bazowa inwentaryzacja emisji
Na potrzeby niniejszego opracowania, do oszacowania emisji przyjęto następujące założenia
metodologiczne:


zasięg inwentaryzacji – teren Gminy Stryszów,



rok bazowy – 2015; przyczyną przyjęcia tego roku jako bazowego jest brak danych na
podstawie których możliwe byłoby wyliczenie wartości bazowych dla lat wcześniejszych,



zakres inwentaryzacji – emisja z sektora komunalnego, mieszkaniowego i transportu. Ze
względu na fakt, iż na terenie gminy Stryszów brak jest przemysłu, sektor ten pominięto.
Drobne warsztaty przydomowe ujęto łącznie z sektorem mieszkaniowym, gdyż korzystają
one z tych samych źródeł energii co domy mieszkalne.



przy szacowaniu emisji zanieczyszczeń emitowanych przez urządzenia grzewcze przyjęto
wartości emisji i współczynników unosu dla paliw opublikowane przez Krajowy Ośrodek
Bilansowania i Zarządzania Emisjami – KOBIZE („Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji
CO2 (WE) w roku 2012 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji za rok 2015”, „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW”, "Wskaźniki emisyjności SO2, NOx, CO i pyłu
całkowicego dla energii elektrycznej") wyszczególnione w pliku bazowej inwentaryzacji
emisji (BEI) będącym załącznikiem do niniejszego opracowania.



Do obliczenia wielkości emisji przyjęto ogólny wzór wskazany przez KOBIZE („Wskaźniki
emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw - kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW”) na
podstawie wskaźnika na jednostkę zużytego paliwa:
E=BxW
gdzie: E – emisja substancji, B – zużycie paliwa, W – wskaźnik emisji na jednostkę zużytego
paliwa.



Do obliczenia wielkości efektu ekologicznego przyjęto dla wszystkich substancji wzór:
e = E1 – E2

gdzie: e – efekt ekologiczny, E1 – emisja przed zmianą, E2 – emisja po zmianie.


Dane do obliczeń bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) pozyskano:
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◦ dla sektora mieszkaniowego - od Urzędu Gminy Stryszów, który przeprowadził ankiety
wśród mieszkańców,
◦ dla sektora komunalnego - od Urzędu Gminy Stryszów – dane własne.
◦ dla sektora transportowego - od Urzędu Gminy Stryszów, który przeprowadził ankiety
wśród mieszkańców oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących zużycia
energii w gospodarstwach domowych.
Bazowa Inwentaryzacja Emisji CO2 na rok 2015 w arkuszu kalkulacyjnym jest załącznikiem do
niniejszego opracowania.

5.1 Sektor mieszkaniowy
Na podstawie przeprowadzonej analizy ankiet oraz dostarczonych danych sporządzono
szacunki dotyczące emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw na cele grzewcze.

5.1.1 Kotłownie c.o. z kotłami na paliwo stałe

Uzyskane z ankiet dane odnośnie zużycia węgla uśredniono i agregowano dla

Struktura źródeł ciepła

Kotły c.o. zasypowe na paliwo stałe

Szacowana Szacowane Szacowane
liczba w
zużycie
zużycie
skali gminy węgla [Mg] drewna [Mg]

Liczba wg
ankiet
128

1 467

Budynki wybudowane do 1990 roku
(średnie zużycie 4,2t węgla i 4,2t drewna)

93

1 066

4 476

4 476

Budynki wybudowane w latach 1990-2000
(średnie zużycie 4,77t węgla i 4,77t drewna)

27

309

1 476

1 476

8

92

449

449

6 400

6 400

Budynki wybudowane po 2000 roku
(średnie zużycie 4,9t węgla i 4,9t drewna)
RAZEM

Tabela 3: Zużycie paliw stałych w kotłach pozaklasowych - Źródło: opracowanie własne
poszczególnych kategorii budynków na skalę całej Gminy.
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W kotłach z podajnikiem na groszek węglowy średnie zużycie paliwa określone na podstawie
ankiet wyniosło 5 ton / rok. Na tej podstawie oszacowane roczne zużycie paliwa w kotłach tego
typu:

Liczba wg
ankiet
Kotły c.o. z podajnikiem na paliwo stałe
(średnie zużycie 5t węgla)

Szacowana Szacowane Szacowane
liczba w
zużycie
zużycie
skali gminy węgla [Mg] drewna [Mg]
1 318
23
264
0

Tabela 4: Źródło - opracowanie własne

5.1.2 Piece kaflowe
Część starszych budynków na terenie Gminy (ok. 128) ogrzewana jest nadal piecami
kaflowymi i nie posiada instalacji c.o. Dla tego rodzaju instalacji grzewczych przyjęto zużycie paliwa
na poziomie

4 ton węgla i 4 ton drewna / budynek / sezon grzewczy.

Łączne szacowane zużycie węgla i drewna w piecach kaflowych w skali Gminy wynosi:

Liczba wg
ankiet
Budynki ogrzewane piecami kaflowymi
(średnie zużycie 4t węgla i 4t drewna)

Szacowana Szacowane Szacowane
liczba w
zużycie
zużycie
skali gminy węgla [Mg] drewna [Mg]
11
126
504
504

Tabela 5: Źródło - opracowanie własne

5.1.3 Kotłownie c.o. z kotłami gazowymi
Niewielka część budynków mieszkalnych na terenie Gminy ogrzewana jest kotłami
gazowymi. Średnie roczne zużycie gazu w takich budynkach wobec braku danych na ten temat
w ankietach przyjęto na poziomie 1500 m³/rok. Łączne zużycie gazu na potrzeby ogrzewania w skali
Gminy wynosi:

Liczba wg
ankiet
15

Budynki ogrzewane gazem
(średnie zużycie 1500 m3)

Tabela 6: Źródło - opracowanie własne
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Szacowana Szacowane
liczba w
zużycie
skali gminy gazu [m3]
172

257 807

5.1.4 Energia elektryczna
Zużycie energii elektrycznej w sektorze mieszkaniowym na poziomie 2544 kWh / gospodarstwo
domowe określono na podstawie danych Urzędu Statystycznego zawartych w opracowaniu
„Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 r”. Na tej podstawie wyliczono zużycie
energii elektrycznej dla sektora mieszkaniowego całej gminy na poziomie:
Liczba w
skali gminy

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W UJĘCIU ROCZNYM
2544 kWh / gospodarstwo domowe

2051

Szacowane
zużycie
[MWh]
5 217 744

Tabela 7: Źródło - opracowanie własne

5.2 Sektor mieszkaniowy – podsumowanie
Łączna emisja dla całego sektora mieszkaniowego, obejmująca zarówno energię cieplną jak i
energię elektryczną wynosi:
Zużycie i emisja –
rok bazowy 2015
energia elektryczna
węgiel
drewno
gaz
RAZEM

zużycie
[MWh]
5 217,74
45 225,15
29 919,66
2 586,67
82 949,22

Energia
OZE Emisja CO2
nieodnawial
[MWh] [Mg/rok]
na [MWh]
5 217,74
4 341,16
0,00
45 225,15
0,00 27 051,81
0,00
29 919,66
8 285,44
0,00
515,61
2 586,67
0,00 40 194,03
82 949,22
100,00% 0,00%

Emisja
Emisja
Emisja
Emisja SO2
pyłu
B(a)P
NO2
[kg/rok]
[kg/rok]
[kg/rok]
[kg/rok]
8 202,11 5 474,39
333,21
0,00
2 203,13
1 646,97 18 088,88
115,11
517,84
0,00
759,50 6 904,54
0,00
0,00
20,62
391,87
115,11
3 054,18
10 629,21 30 859,67

Tabela 8: Źródło - opracowanie własne

5.3 Sektor publiczny
Wyliczenia emisji z budynków gminnych dokonano na podstawie danych dotyczących zużycia
energii elektrycznej oraz gazu lub węgla za rok 2015 dostarczonych przez Urząd Gminy Stryszów:
Lp.

1.
2.
3.
4.

Nazwa budynku

Ilość gazu [m³] lub Ilość energii [kWh]
węgla [t]
w 2015
w 2015
1.346
746
21.303
16.541
6.761
8.498
1.601
1.976

Świetlica wiejska w Leśnicy
Szkoła Podstawowa w Stroniu
P S w Stroniu
GZEAS w Stryszowie z siedzibą w Stroniu
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5.
6.
7.

Gminny Ośrodek Kultury w Stroniu
Pawilon sportowy LKS Stronie
Remiza OSP Stronie

8.

Budynek ludowy KGW Stronie

9.
10.
11.
12.

Gimnazjum w Zakrzowie
Remiza OSP Zakrzów
Urząd Gminy Stryszów
Gminne Centrum Informacji Turystycznej /
Galeria Produktu Lokalnego
13. Pawilon sportowy LKS CHEŁM
14. Ośrodek Zdrowia
15. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
16.
17.
18.
19.

3.194
2.321
Lokal
w GOK-U
Węgiel ok. 2 ton

2.775
3.490
1.108

12.254
1087
5.344
3.808

9.554
1.297
22.879
2.390

932

8.853
4350
12.527
11.840
LokalLokal
w ośrodku zdrowiaw ośrodku zdrowia
948
2.717
17.061
10.178
3.809
6.938
Lokal w GCIT
733

Poczta Stryszów
Szkoła Podstawowa w Stryszowie
Przedszkole Samorządowe w Stryszowie
Remiza OSP Stryszów

20. Szkoła Podstawowa
w Łękawicy
21. Remiza OSP Łękawica
21.1 Remiza OSP Łękawica
– punkt lekarski
22. Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
23. Pawilon – Świetlica Wiejska
w Dąbrówce
24. Oczyszczalnia ścieków
RAZEM

17.847

17.458

906
1.206

2.440
902

14.159
Węgiel ok. 6 ton

6.895
1.100

3.761
Gaz: 140 096 m³
Węgiel: 8 ton

186.029
323 766 kWh

Tabela 9: Źródło - Urząd Gminy Stryszów

Zużycie i emisja –
rok bazowy 2015
energia elektryczna
węgiel
drewno
gaz
RAZEM

Energia
Emisja Emisja Emisja Emisja Emisja
OZE
nieodnawial
CO2
pyłu
B(a)P
SO2
NO2
[MWh]
na [MWh]
[Mg/rok] [kg/rok] [kg/rok] [kg/rok] [kg/rok]
543,77
543,77
0,00
452,41
34,73
0,00 854,78 570,51
42,22
42,22
0,00
14,80
2,40
0,11
1,66
17,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280,19
0,00
0,00
11,21 212,95
1 405,63
1 405,63
0,00
747,41
37,13
0,11 867,65 801,06
1 991,62
1 991,62
100,00%
0,00%

zużycie
[MWh]

Łączna emisja zanieczyszczeń z sektora publicznego:
Tabela 10: Źródło - opracowanie własne
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5.4 Transport
Przez Gminę Stryszów nie przebiegają duże szlaki komunikacyjne. W zakresie transportu
samochodowego ruch odbywa się wyłącznie po drogach powiatowych i gminnych na potrzeby
mieszkańców oraz turystów. Transport towarowy ograniczony jest do potrzeb lokalnych
przedsiębiorstw, z których żadne nie prowadzi zakładu lub centrum magazynowego na skalę
przemysłową. Drogi gminne zarządzane są przez Urząd Gminy Stryszów, zaś drogi powiatowe przez
Starostwo Powiatowe w Wadowicach. Stan większości dróg na terenie Gminy jest dostateczny bądź
dobry, gdyż Gmina regularnie inwestuje w rozwój dróg oraz ich bieżącą konserwację. Uzupełnienia
wymaga natomiast infrastruktura dla ruchu pieszych w postaci chodników.

Z danych z ankiet przeprowadzonych przez Urząd Gminy w Stryszowie na próbie 9%
mieszkańców wynika, iż średnio na jedno gospodarstwo domowe przypada 1,56 samochodu,
z czego połowa to samochody z silnikami benzynowymi, a połowa z silnikami wysoprężnymi. Na
potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, iż w Gminie Stryszów znajduje się 2051 budynków, tak
więc szacowana ilość samochodów wynosi 3200 szt. Mieszkańcy pokonują samochodami
osobowymi średnio ok. 11 tys km rocznie, z czego większość na tych samych trasach. Ze 127
respondentów, którzy udzielili odpowiedzi na pytania odnośnie sposobu użytkowania
samochodów:


13,4% pokonuje rocznie do 5 tys km,



36% pokonuje rocznie 5-10 tys km,



25,3% pokonują rocznie 10-20 tys km,



23% pokonuje rocznie 20-50 tys km,



2,3% pokonuje rocznie powyżej 50 tys km.
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Potrzeby transportowe mieszkańców Gminy Stryszów
deklarowany roczny przebieg samochodów osobowych

Do 5 tys km
5-10 tys km
10-20 tys km
20-50 tys km
Powyżej 50 tys km

Ilustracja 9: Źródło - opracowanie własne

Z badanej grupy 68% deklaruje, iż przejazdy samochodami odbywają się głównie na tych
samych trasach, z czego 70% deklaruje przejazd na tych trasach codziennie. Jednocześnie tylko 33%
respondentów deklaruje korzystanie z transportu publicznego. Zważywszy na powyższe zasadnym
wydaje się przeprowadzenie bardziej szczegółowych badań pod kątem potrzeb transportowych
mieszkańców, celem zwiększenia wykorzystania transportu publicznego oraz określenia celowości
stworzenia na terenie Gminy systemu współkorzystania z samochodów elektrycznych lub ich
wynajmu w ramach usług publicznych oferowanych przez Urząd Gminy.
W zakresie transportu kolejowego, przez Gminę Stryszów przebiega trasa kolejowa
z Krakowa do Zakopanego. Niemniej jednak większość składów dalekobieżnych nie zatrzymuje się
na stacjach kolejowych na terenie Gminy (Stronie i Stryszów). Ilość połączeń kolejowych lokalnych
jest niewielka (6 połączeń dziennie w kierunku Kalwaria Zebrzydowska i 6 połączeń dziennie
w kierunku Sucha Beskidzka). Najbliższe ośrodki miejskie, z którymi Gmina Stryszów jest połączona
linią kolejową to:


Kalwaria Zebrzydowska – 6 połączeń dziennie



Sucha Beskidzka – 6 połączeń dziennie



Skawina – 6 połączeń dziennie
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Kraków Główny – brak połączeń bezpośrednich



Kraków Płaszów – 6 połączeń dziennie
Większe znaczenie w zakresie komunikacji publicznej ma komunikacja samochodowa

realizowana przez prywatnych przewoźników autobusami i busami. Wśród pojazdów obsługujących
trasy przez Gminę Stryszów część z nich jest wysłużona, powodując znaczną emisję zanieczyszczeń.

Emisja zanieczyszczeń z transportu samochodowego
Na potrzeby niniejszego opracowania przy szacowaniu emisji zanieczyszczeń emitowanych
przez transport w zakresie pyłów zawieszonych oraz NOx przyjęto wartości współczynników emisji
zgodnie z normami EURO wynoszące:
Dla pojazdów z silnikiem benzynowym:
emisja
[g/km]
CO
HC
NOx
HC+NOx
PM

EURO 1

EURO 2

EURO 3

EURO 4

EURO 5

EURO 6

2,72
0,97
-

2,2
0,5
-

2,3
0,2
0,15
-

1
0,1
0,08
-

1
0,1
0,06
0,005*

1
0,1
0,06
0,005*

Dla pojazdów z silnikiem wysokoprężnym:
emisja
[g/km]
CO
HC
NOx
HC+NOx
PM

EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5
3,16
1,13
0,14

1
0,15
0,55
0,7
0,08

0,64
0,06
0,5
0,56
0,05

0,5
0,05
0,25
0,3
0,009

0,5
0,05
0,18
0,23
0,005

EURO 6
0,5
0,05
0,08
0,13
0,005

W zakresie emisji CO2 przyjęto wartość wyliczoną przy sporządzaniu Bazowej Inwentaryzacji
Emisji (BEI) tj. 166,27 g / km. Zważywszy, że szacowania ilość samochodów na terenie Gminy
Stryszów wynosi 3200 szt, a ilość pokonywanych kilometrów wynosi 11 tys / samochód / rok,
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łącznie mieszkańcy przejeżdżają samochodami 35,2 mln km / rok. Na tej podstawie obliczono
emisję z transportu samochodowego:
Zużycie i
emisja – rok
bazowy 2015
benzyna
olej napędowy
RAZEM

Energia
Emisja Emisja Emisja Emisja
OZE
nieodnawial
CO2
pyłu
B(a)P
SO2
[MWh]
na [MWh]
[Mg/rok] [kg/rok] [kg/rok] [kg/rok]
12 115,21
12 115,21
2 992,41 88,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 992,01
11 992,01
3 165,75 88,00
0,00
0,00
0,00
24 107,23
24 107,23
6 158,16 176,00
100,00%
0,00%

zużycie
[MWh]

Emisja
NO2
[kg/rok]
1 056,00
3 168,00
4 224,00

Tabela 11: Źródło - opracowanie własne

5.5 Identyfikacja obszarów problemowych
Przeprowadzona analiza wskazuje, iż głównym źródłem emisji zanieczyszczeń na terenie
Gminy Stryszów są indywidualne kotłownie w domach, co potwierdza bazowa inwentaryzacja
emisji.

Ilustracja 10: Źródło - opracowanie własne
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Ilustracja 11: Źródło - opracowanie własne

Ilustracja 12: Źródło - opracowanie własne

45

Ilustracja 13: Źródło - opracowanie własne
W kontekście zestawionych danych oraz przeprowadzonej analizy stanu budynków na
terenie Gminy można rozróżnić dwa obszary problemowe:
 Niski stan energetyczny budynków – większość budynków na terenie Gminy nie spełnia
aktualnych

standardów

dotyczących

efektywności

energetycznej

i

wymaga

termomodernizacji. Stan taki wynikać może z jednej strony z braku środków, jednak równie
ważną kwestią może być brak świadomości właścicieli budynków o korzyściach
ekonomicznych i ekologicznych płynących z ocieplenia budynków. Doświadczenie wskazuje
również, iż potencjalni inwestorzy nie posiadają wiedzy odnośnie zakresu prac, jakie
powinny zostać przeprowadzone. Z tego powodu konieczna może być realizacja programu
edukacyjnego w tym zakresie połączonego z indywidualnymi usługami doradczymi dla
zainteresowanych.
 Niska emisja z pozaklasowych kotłów c.o. - ponad 70% budynków mieszkalnych w Gminie
ogrzewanych jest z zasypowych kotłów na paliwa stałe. Większość tych urządzeń to kotły
pozaklasowe, tj. urządzenia, dla których nie przeprowadzono żadnych badań emisyjności
i które nie spełniają jakichkolwiek standardów dotyczących emisyjności. Przyczyną takiej
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popularności tego typu urządzeń jest zarówno ich niska cena jak i przyzwyczajenia
mieszkańców oraz brak wiedzy o konsekwencjach ich stosowania. Równie ważną przyczyną
jest brak przepisów regulujących kwestię wymogów dotyczących źródeł ciepła
w budynkach. Z tego powodu nawet w budynkach nowo budowanych kotły zasypowe
wybierane są na źródło ogrzewania w 50% przypadków.
Budynki użyteczności publicznej ogrzewane gazem powodują emisję wyłącznie gazów
cieplarnianych i to w ograniczonym zakresie. Nie są natomiast źródłem emisji pyłów zawieszonych.
Ze względu na brak przemysłu, problem z emisją z zakładów produkcyjnych nie występuje.
W zakresie transportu samochodowego istnieje obszar do redukcji emisji poprzez zwiększenie
udziału transportu publicznego oraz zwiększenie wykorzystania samochodów elektrycznych (w tym
samochodów elektrycznych udostępnianych np. w ramach gminnego programu wynajmu tego typu
pojazdów), niemniej jednak z punktu widzenia udziału transportu w bilansie emisji zanieczyszczeń
z terenu Gminy jest to problem drugoplanowy.
Analiza

wskazuje

więc

na

sektor

mieszkaniowy,

jako

wymagający

podjęcia

natychmiastowych działań naprawczych. Jak pokazały przeprowadzone badania, emisja z sektora
mieszkaniowego powoduje wielokrotne przekroczenia norm (dla pyłu PM10) i w efekcie stanowi
poważne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

5.5.1 Podsumowanie Bazowej Inwentaryzacji Emisji
Łączna emisja bazowa dla Gminy Stryszów – rok bazowy 2015:
Zużycie i emisja –
rok bazowy 2015
energia elektryczna
węgiel
drewno
gaz
benzyna
olej napędowy
RAZEM

zużycie
[MWh]
5 761,51
45 267,38
29 919,66
3 992,30
12 115,21
11 992,01
109 048,07

Energia
OZE Emisja CO2
nieodnawial
[MWh] [Mg/rok]
na [MWh]
5 761,51
4 793,58
0,00
45 267,38
0,00 27 066,61
29 919,66
8 285,44
0,00
3 992,30
0,00
795,81
0,00
12 115,21
2 992,41
0,00
11 992,01
3 165,75
0,00 47 099,59
109 048,07
100,00% 0,00%

Tabela 12: Źródło - opracowanie własne
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Emisja Emisja
Emisja
Emisja NO2
pyłu
B(a)P
SO2
[kg/rok]
[kg/rok] [kg/rok] [kg/rok]
9 056,89
6 044,90
367,94
0,00
2 205,53 115,22
1 648,64
18 106,48
6 904,54
517,84
0,00
759,50
0,00
0,00
31,83
604,81
88,00
0,00
0,00
1 056,00
88,00
0,00
0,00
3 168,00
3 267,31 115,22 11 496,86
35 884,73

6 Źródła energii dostępne na terenie Gminy Stryszów

6.1 Energia elektryczna
Gmina Stryszów jest w całości zelektryfikowana. Ogólna dostępność energii elektrycznej
sprzyja możliwości wykorzystania jej na potrzeby grzewcze. Niemniej jednak ze względu na wysokie
koszty tego źródła energii, uzasadnione ekonomicznie (z punktu widzenia kosztów eksploatacji
budynku) jest wykorzystanie energii elektrycznej wyłącznie w połączeniu z pompami ciepła.

6.2 Gaz ziemny
Gmina Stryszów jest dobrze zgazyfikowana. Do sieci gazowej podłączone są wszystkie
budynki użyteczności publicznej oraz połowa budynków prywatnych, czyli 1069 budynków z łącznej
liczby 2051.

6.3 Paliwa węglowe
Paliwa węglowe dostępne są powszechnie na terenie Gminy. W lokalnej dystrybucji
oferowane są również paliwa węglowe typu groszek, które mogą być spalane w kotłach
centralnego ogrzewania 5 klasy. Relatywnie niska cena takich paliw, kompatybilność urządzeń
grzewczych z istniejącymi instalacjami grzewczymi powodują, iż paliwo to pozostanie zapewne
głównym źródłem energii do ogrzewania budynków mieszkalnych. Niemniej jednak, aby możliwa
była redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń, konieczna jest wymiana pozaklasowych kotłów na
urządzenia nisko emisyjne np. 5 klasy.

6.4 Energia słoneczna
Gmina Stryszów położona jest w Polsce południowej. Jest to teren, dla którego globalne
nasłonecznienie wynosi ok. 1080 kWh / m² / rok. Są to warunki korzystne dla pozyskiwania energii
słonecznej zarówno na potrzeby ogrzewania ciepłej wody użytkowej, jak i produkcji energii
elektrycznej. W warunkach tych możliwe jest zaspokojenie do 70% zapotrzebowania na ciepłą
wodę użytkową w gospodarstwach domowych z tego źródła. Jeżeli chodzi o produkcję energii
elektrycznej za pośrednictwem elektrowni fotowoltaicznych w podanych warunkach możliwe jest
wygenerowanie w ilości ok. 950 kWh / kWp / rok dla montażu na południe na konstrukcjach
korygujących (kąt 35º). Jest to wydajność zbliżona do średniej dla całego makroregionu. Ze względu
na fakt, iż większość budynków na terenie Gminy to budynki mieszkalne wolnostojące z dachami
skośnymi, zasadne jest kontynuowanie programów mających na celu budowę słonecznych instalacji
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Ilustracja 14: Źródło - www.solargis.info
grzewczych z kolektorami słonecznymi na potrzeby ogrzewania ciepłej wody użytkowej.

Budowa takich instalacji pozwoli obniżyć niską emisję w okresie od wiosny do jesieni. Jest to
jak najbardziej uzasadnione z uwagi na fakt, iż wiele domów i gospodarstw nadal ogrzewa wodę
użytkową przy pomocy kotłów na paliwa stałe. Tym samym, nawet w okresie letnim mamy do
czynienia z niską emisją, zwłaszcza w godzinach popołudniowych i wieczornych. Na chwilę obecną
brak jest danych odnośnie stężeń pyłu zawieszonego poza tzw. sezonem grzewczym, ale problem
dostrzegają sami mieszkańcy, którzy coraz częściej decydują się aktywnie spędzać czas i korzystają
z dostępnych na terenie Gminy tras do Nordic wal king, szlaków turystycznych, tras rowerowych.
Fotowoltaika przyczynia się do redukcji CO2 oraz do zmniejszenia zużycia ilości paliw
kopalnych do produkcji energii. Nie powoduje jednak redukcji emisji pyłu zawieszonego,
bezno(a)apirenu, dioksyn i innych substancji w bezpośrednim otoczeniu mieszkańców. Realizacja
programów mających na celu zwiększanie mocy wytwórczych w instalacjach fotowoltaicznych jest
jak najbardziej uzasadniona, ale powinna odbywać się niezależnie od działań mających na celu
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ograniczanie niskiej emisji. Z uwagi na zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, te działania
powinny być zawsze traktowane jako najpilniejsze. W załączeniu do niniejszego opracowania
przedstawiono wstępną analizę możliwości montażu fotowoltaiki na poszczególnych budynkach
gminnych z uwzględnieniem ich potrzeb.

6.5 Energia wiatrowa
Gmina Stryszów znajduje się w IV strefie energetycznej wiatru – mało korzystnej. Jedynie
budowa elektrowni wiatrowych na wzgórzach może być zasadna z punktu widzenia
ekonomicznego. Niemniej jednak budowa elektrowni wiatrowych nie ma bezpośredniego wpływu
na redukcję zanieczyszczeń powietrza w sezonie grzewczym, powinna więc odbywać się niezależnie
od działań zmierzających do redukcji niskiej emisji.

Ilustracja 15: Źródło - IMGW
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6.6 Energia wodna
Na terenie Gminy Stryszów brak jest rzek, na których możliwy byłby rozwój elektrowni
wodnych. Największa rzeka na terenie Gminy – Stryszówka – jest de facto potokiem o niewielkim
przepływie. Wykorzystanie energii wodnej jest planowane w ramach realizowanej inwestycji
zbiornika Świnna Poręba, lecz planowana elektrownia znajduje się na terenie Gminy Mucharz.

6.7 Biomasa
Na terenie Gminy Stryszów nie występują aktualnie uprawy biomasy energetycznej, niemniej
jednak ze względu na fakt, iż większość terenów rolnych do grunty IV i V klasy wdrożenie programu
produkcji biomasy może być interesującą alternatywą w stosunku do odłogowania pól oraz ich
stopniowego i niekontrolowanego zarastania. Produkcja biomasy mogłaby też być źródłem
dodatkowych dochodów dla mieszkańców. Kwestią wtórną pozostaje wykorzystanie tej biomasy na
potrzeby energetyczne. Ze względu na konieczność redukcji emisji pyłu zawieszonego spalanie
biomasy może następować wyłącznie w kotłach klasy 5 (BAT). Należy pamiętać, iż spalanie biomasy
w nieodpowiedni sposób i w niewłaściwych urządzeniach grzewczych, np. pozaklasowych kotłach
na paliwa stałe, pozaklasowych kominkach czy tzw. „kozach” powoduje dużą emisję pyłu
zawieszonego. Biomasa mogłaby również być spalana w centralnych ciepłowniach, które
zaopatrywałyby centra miejscowości w ciepło. Jednak ze względu na duże koszty takiego
przedsięwzięcia rozwiązanie to mogło by zostać rozważane wyłącznie w kontekście strategicznych
rządowych planów budowy tego typu instalacji, przy udziale środków z dotacji. Na chwilę obecną
brak jest szczegółowych danych na temat możliwości pozyskiwania środków na tego typu zadania.

6.8 Biogaz
Na chwilę obecną na terenie Gminy Stryszów nie występują wysypiska śmieci, z których
możliwe byłoby czerpanie biogazu wysypiskowego. Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Stryszowie
nie jest przystosowana technologicznie do pozyskiwania biogazu. Na terenie Gminy brak jest
również hodowlanych gospodarstw rolnych, których skala pozwoliłaby na generowanie
pozyskiwanie biogazu. Jedynym możliwym kierunkiem rozwoju byłaby więc budowa biogazowni
dedykowanej do zużywania biomasy produkowanej lokalnie na potrzeby energetyczne, o czym
mowa w podrozdziale dotyczącym biomasy. Do produkcji biogazu można by również wykorzystać
odpady zielone (pozostałości roślinne). Gmina daje mieszkańcom możliwość oddawania
pozostałości roślinnych (np. liści, trawy) w ramach selektywnej zbiórki odpadów w brązowych
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workach na bioodpady, ale rozwiązanie to nie jest powszechnie praktykowane. Bardzo wielu
mieszkańców siłą przyzwyczajenia spala pozostałości roślinne z ogródków a nawet pól. Odbywa się
to najczęściej wiosną i jesienią i przyczynia się do zadymiania i zwiększania liczby dni w roku,
w które powietrze jest zanieczyszczone. Tymczasem bioodpady można by również wykorzystać do
produkcji biogazu. W przypadku realizacji biogazowni, w której energia elektryczna produkowana
byłaby w skojarzeniu z produkcją ciepła, jej budowa i funkcjonowanie mogłyby spowodować
zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń. Wybór takiego rozwiązania jest jaka najbardziej
uzasadniony z punktu widzenia ekologicznego. Musiałby jednak być poprzedzony sporządzeniem
odrębnego studium wykonalności dla takiego przedsięwzięcia.

6.9 Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji
Ze względu na fakt, iż Gmina Stryszów jest dobrze zgazyfikowana, istnieje teoretyczna
możliwość produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu (wysokosprawna kogeneracja).
Należy jednak pamiętać, iż aby realizacja takiego przedsięwzięcia była opłacalna, należy zapewnić
odbiór ciepła przez minimum 80% czasu pracy agregatu kogeneracyjnego, również w godzinach
nocnych. Realizacja tego typu inwestycji mogłaby spowodować zmniejszenie niskiej emisji
zanieczyszczeń. Wybór takiego rozwiązania musiałby być poprzedzony sporządzeniem odrębnego
studium wykonalności dla takiego przedsięwzięcia.

6.10 Podsumowanie
Z punktu widzenia ograniczenia niskiej emisji najszybsze rezultaty można będzie osiągnąć
poprzez wymianę pozaklasowych kotłów na paliwa stałe w domowych kotłowniach na urządzenia
nisko emisyjne lub bezemisyjne. Do tych urządzeń należą:


kotły i miejscowe ogrzewacze zapewniające minimalne poziomy sezonowej efektywności
energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń
określone w punkcie 1 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28
kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo
stałe oraz w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych
ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe,



kotły gazowe,



pompy ciepła.
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Działania te mają największy priorytet. Ważne jest również zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii zwłaszcza na płaszczyźnie zdecentralizowanej – wykorzystanie
kolektorów słonecznych do produkcji ciepła na potrzeby ogrzewania c.w.u.

W tym miejscu podkreślić należy, iż 23.01.2017 roku uchwalona została przez Sejmik
Województwa Małopolskiego uchwała nr XXXII/452/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw. Zgodnie z treścią tej uchwały po 1 lipca 2017 roku możliwe będzie
wyłącznie instalowanie kotłów i miejscowych ogrzewaczy zapewniających minimalne poziomy
sezonowej efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania
pomieszczeń określone w punkcie 1 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z
dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe
oraz w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy
pomieszczeń na paliwo stałe.
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7 Strategia i cele Gminy Stryszów w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz planowane
działania
Celem strategicznym jest dążenie do osiągnięcia na terenie Gminy Stryszów jakości powietrza
zgodnej z wymogami prawa krajowego i europejskiego oraz zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych z jej terenu.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji ustalono, iż Gmina Stryszów wyznacza sobie
następujące cele w zakresie gospodarki niskoemisyjnej na lata 2016-2020:
 Dostosowanie procedur i aktów prawa lokalnego do wymogów gospodarki niskoemisyjnej.
 Wymiana 10% pozaklasowych kotłów c.o. w budynkach mieszkalnych na nowoczesne
urządzenia grzewcze.
 Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji z budynków gminnych.
 Wdrożenie programów edukacyjnych dotyczących zagadnień zanieczyszczenia powietrza,
efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

W wyniku realizacji działań objętych PGN osiągnięte zostaną następujące cele na rok 2020:


redukcja emisji CO2 o 830,17 Mg / rok tj. 1,76%



redukcja emisji pyłu zawieszonego o 193,12 kg / rok tj. 5,91%



redukcja emisji benzo(a)pirenu o 1,86 kg / rok tj. 1,62%



redukcja emisji SO2 o 179,24 kg / rok tj. 1,56%



redukcja emisji NO2 o 810,10 kg / rok tj. 2,26%



redukcja zużycia energii finalnej o 1669,92 MWh / rok tj. 1,53%



zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych o 41,58 MWh / rok tj
0,04%

Cele obliczono na podstawie metodologii opisanej na stronach 37-38 niniejszego opracowania.
Cele dla poszczególnych sektorów oraz działań przedstawiono w bazowej inwentaryzacji emisji
(BEI) będącej załącznikiem do niniejszego opracowania.

Wyłoniono cztery obszary, w ramach których zgrupowane zostaną poszczególne działania, które
prowadzić będą do osiągnięcia celów:
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 Zapobieganie wzrostowi emisji.
 Redukcja emisji.
 Poprawa efektywności energetycznej.
 Edukacja mieszkańców.

Aby możliwe były osiągnięcie przyjętych celów, planuje się realizację następujących działań we
wspomnianych wyżej obszarach:

7.1.1 Zapobieganie wzrostowi emisji
Wszelkie działania związane z redukcją istniejącej emisji mogą okazać się bezcelowe w sytuacji,
gdy powstawać będą jej nowe źródła. Dlatego konieczne jest wdrożenie unormowań, które
wyeliminują powstawanie nowych źródeł emisji opartych o nieefektywne i przestarzałe rozwiązania
technologiczne. W tym zakresie w ramach kompetencji Urzędu Gminy istnieje możliwość
prowadzenia działań w zakresie:
 Zmiany procedur planowania inwestycji gminnych – działanie obejmować powinno
wprowadzenie procedur, które wymuszą w ramach realizowanych przez Gminę inwestycji
pełne wdrożenie postanowień wynikających z art. 5 po ust. 2A Ustawy Prawo Budowlane,
który zakłada że: „W nowych budynkach oraz istniejących budynkach poddawanych
przebudowie lub przedsięwzięciu służącemu poprawie efektywności energetycznej
w rozumieniu przepisów o efektywności energetycznej, które są użytkowane przez jednostki
sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, zaleca się
stosowanie urządzeń wykorzystujących energię wytworzoną w odnawialnych źródłach
energii, a także technologie mające na celu budowę budynków o wysokiej charakterystyce
energetycznej”.


Rodzaj działania: prawno-organizacyjne.



Cel ilościowy / wskaźnik monitoringu: wdrożenie 1 procedury wewnętrznej.



Sposób pomiaru wskaźnika: Rejestr zarządzeń Wójta Gminy,



Ramy czasowe: do końca 2018 roku.



Szacowane koszty: 0 zł.



Źródło finansowania: nie dotyczy. Przedsięwzięcie jest bezkosztowe w związku z tym nie
zostało uwzględnione w budżecie gminy a tym samym w Wieloletniej Prognozie
Finansowej.
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 Zmiany procedur przeprowadzania postępowań w zakresie zamówień publicznych –
działanie to obejmować powinno wdrożenie procedur, które wymuszą poszukiwanie
najefektywniejszych rozwiązań pod kątem energetycznym i spowodują wprowadzanie
zapisów w SIWZ określających minimalne wymogi, jakie muszą spełniać oferowane
w ramach zamówień publicznych produkty i usługi (np. zakup energooszczędnych urządzeń
AGD, sprzętu komputerowego, wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne,
zakup energooszczędnych i ekologicznych środków transportu, zamawianie usług
transportowych realizowanych wyłącznie przez flotę samochodową spełniającą określone
normy emisyjne, preferowanie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii itd.).
Celem wdrożonej procedury jest wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie.


Rodzaj działania: prawno-organizacyjne.



Cel ilościowy / wskaźnik monitoringu: wdrożenie 1 procedury wewnętrznej.



Sposób pomiaru wskaźnika: Rejestr zarządzeń Wójta Gminy,



Ramy czasowe: do końca 2018 roku.



Szacowane koszty: 0 zł.



Źródło finansowania: nie dotyczy. Przedsięwzięcie jest bezkosztowe w związku z tym nie
zostało uwzględnione w budżecie gminy a tym samym w Wieloletniej Prognozie
Finansowej.

3. Opracowanie i bieżąca aktualizacja bazy inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy
zgodnie

z

zaleceniami

Programu

Ochrony

Powietrza

dla

woj.

małopolskiego,

uwzględniającej m.in. źródła, których wymiana została dofinansowana, informacje od
mieszkańców o źródłach ciepła wymienionych we własnym zakresie, informacje
z przeprowadzonych kontroli. Opracowanie i prowadzenie bazy realizowane będzie
w ramach działań Referatu Inwestycji i Rozwoju. Na potrzeby akwizycji danych od
mieszkańców o źródłach ciepła wymienionych we własnym zakresie opracowany zostanie
wzór

formularza,

na

którym

możliwe

będzie

złożenie

dobrowolnej

informacji

o wymienianym źródle ciepła. Formularz dostępny będzie w formie papierowej w Urzędzie
Gminy oraz na stronie internetowej (do wypełnienia i wysłania w wersji elektronicznej).
Prośba o przekazywanie danych przez mieszkańców będzie przekazywana w ramach
planowanych działań edukacyjnych. Na koniec każdego roku kalendarzowego Referat
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Inwestycji i Rozwoju sporządzi zestawienie wymienionych źródeł ciepła, które udostępnione
będą na stronie internetowej gminy.


Rodzaj działania: prawno-organizacyjne,



Cel ilościowy / wskaźnik monitoringu: opracowanie 1 bazy, udostępnienie 1 formularza,
wdrożenie 1 procedury wewnętrznej.



Sposób pomiaru wskaźnika: Rejestr zarządzeń Wójta Gminy, Strona internetowa gminy,



Ramy czasowe: do końca 2018 roku.



Szacowane koszty: 0,00 zł



Źródło finansowania: nie dotyczy. Przedsięwzięcie jest bezkosztowe w związku z tym nie
zostało uwzględnione w budżecie gminy a tym samym w Wieloletniej Prognozie
Finansowej.

7.1.2 Redukcja emisji i zwiększenie udziału OZE
Jak wskazano w poprzednich rozdziałach, dla redukcji emisji CO2 z terenu Gminy Stryszów oraz
poprawy jakości powietrza konieczne są zmiany w zakresie zaopatrzenia budynków w ciepło oraz
energię elektryczną. Działania w tym zakresie realizowane na podstawie niniejszego Planu powinny
być realizowane w latach 2016 – 2020. Ten zakres czasowy jest zgodny z dokumentem
strategicznym Województwa Małopolskiego „Program Ochrony Powietrza dla Województwa
Małopolskiego – Małopolska 2023 w Zdrowej Atmosferze”. Okres ten nakłada się również na czas
realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020,
w ramach którego dostępne będą środki na działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

W tym zakresie wyszczególnić można następujące rodzaje działań:
 Wymiana kotłów w budynkach mieszkalnych - obecnie głównym problemem Gminy
Stryszów jest niska emisja pochodząca z ogrzewania budynków oraz ich zaopatrzenia
w ciepłą wodę użytkową. W wyniku analizy danych z ankiet dostarczonych przez Urząd
Gminy Stryszów obliczono, iż wymiany wymaga ok. 1593 kotłów zlokalizowanych
w domowych kotłowniach. Patrząc z punktu widzenia stanu zasobów mieszkaniowych na
terenie Gminy, przyjąć można następujące możliwości zastąpienia kotłów pozaklasowych:


wśród budynków wybudowanych przed rokiem 1990, biorąc pod uwagę ich standard
energetyczny,
◦ w 15% budynków ekonomicznie uzasadnione może być wymiana kotłów pozaklasowych
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na kotły na paliwo gazowe lub na pompy ciepła,
◦ w przypadku pozostałych 85% przypadków w grę wchodzi jedynie zamiana istniejących
kotłów na kotły na paliwo stałe zgodne Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na
paliwo stałe, chyba że wraz z wymianą kotła przeprowadzona zostanie kompleksowa
termomodernizacja budynku.


wśród budynków wybudowanych w latach 1990 – 2000, biorąc pod uwagę ich standard
energetyczny,
◦ w 23% budynków ekonomicznie uzasadniona może być wymiana kotłów pozaklasowych
na kotły na paliwo gazowe lub na pompy ciepła,
◦ w przypadku pozostałych 85% przypadków w grę wchodzi jedynie zamiana istniejących
kotłów na kotły na paliwo stałe zgodne Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na
paliwo stałe, chyba że wraz z wymianą kotła przeprowadzona zostanie kompleksowa
termomodernizacja budynku.



wśród budynków wybudowanych po roku 2000, we wszystkich przypadkach możliwa
z technicznego punktu widzenia i ekonomicznie uzasadniona jest zamiana kotłów
pozaklasowych na kotły na paliwo gazowe lub pompy ciepła.

Na podstawie powyższych założeń określa się więc następujące cele liczbowe:
Łączna liczba kotłów i pieców do wymiany: 1593 szt
w tym w latach 2016-2020: 152 szt.
W łącznej liczbie 152 kotłów do wymiany w latach 2016-2020 zakłada się, że 117 kotłów zostanie
wymienione w ramach dotacji pozyskanych przez gminę, natomiast 35 kotłów zostanie
wymienionych przez mieszkańców we własnym zakresie ze środków własnych.
Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto uśrednione jednostkowe ceny kotłów:
- kocioł węglowy: średni koszt brutto - 10 000 zł + średni koszt instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.
1000 zł = 11 000 zł brutto,
- kocioł gazowy: średni koszt brutto - 8 000 zł + średni koszt instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.
6 000 zł = 14 000 zł brutto.
58



Rodzaj działania: inwestycyjne,



Cel ilościowy / wskaźnik monitoringu: wymiana 152 pozaklasowych kotłów na
nowoczesne urządzenia grzewcze, w tym 117 kotłów w ramach programów
pomocowych i dotacji pozyskanych przez gminę i 35 kotłów we własnym zakresie przez
mieszkańców ze środków własnych.



Sposób pomiaru wskaźnika: protokoły końcowe, umowy z mieszkańcami, sprawozdania
z realizacji projektów obejmujących wymianę źródeł ciepła, ankiety,



Ramy czasowe: do końca 2020 roku.



Efekt ekologiczny dla działania:
Sektor Mieszkaniowy
Zadanie: Wymiana kotłów w budynkach mieszkalnych
Redukcja zużycia energii końcowej

1447,87 [MWh / rok]

Redukcja emisji CO2

745,17 [Mg / rok]

Redukcja emisji pyły zawieszonego

188,07 [kg / rok]
1,75 [kg / rok]

Redukcja emisji benzo(a)pirenu
Redukcja emisji SO2

110,79 [kg / rok]

Redukcja emisji NO2

721,81 [kg / rok]

Wzrost zużycia energii z OZE:

0,00 [MWh / rok]
0,00 %



Szacowane koszty: 1 801 000,00 zł w tym:
Wymiana kotłów gazowych: 43 szt x 14 000 zł = 602 000 zł
Wymiana kotłów węglowych: 109 szt x 11 000 zł = 1 199 000 zł



Źródło finansowania:
- środki

pozabudżetowe:

Małopolskiego

na

lata

Regionalny

Program

Operacyjny

2014-2020,

Program

Ograniczenia

Województwa
Niskiej

Emisji

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
- budżet gminy,
- środki finansowe mieszkańców.
Przedsięwzięcie zostało uwzględnione w budżecie gminy Stryszów na rok 2017 i
Wieloletniej Prognozie Finansowej.
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Koszt realizacji przedsięwzięcia w latach 2017 -2018 w ramach programów pomocowych i dotacji
pozyskanych przez Gminę Stryszów, uwzględniony w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
Wymiana kotłów w indywidualnych
budynkach mieszkalnych
2017 r. – 66 szt. program PONE
WFOSiGW
2018 r. – 48 szt. w tym:
8 szt. – projekt w ramach RPO WM,
40 szt. – program PONE WFOSiGW.
Łącznie wymiana w latach
2017-2018:
117 kotłów w tym: 74 na węgiel i
43 na gaz.

2017 r.: 66 szt. (49 kotłów węglowych i 17 kotłów
gazowych)
źródło finansowania:
Program Ograniczenia Niskiej Emisji WFOSiGW (PONE)
w wysokościach wynikających z regulaminu programu
tj. max do 4 500 zł/kocioł w przypadku kotłów węglowych,
max do 7 500,00 zł w przypadku kotłów gazowych,
minimalnie 28,41% z budżetu gminy Stryszów
Budżet projektu na 2017 r:
728 092,00 zł całkowita wartość kosztów kwalifikowanych
projektu
w tym:
309 780,26 zł - dotacja PONE – 42,55%
226 303,34 zł - budżet gminy – 31,08%
2018 r: 51 szt. (25 kotłów węglowych i 26 kotłów
gazowych)
źródła finansowania:
1) Regionalny Program Operacyjny Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020
Wymiana 8 szt. kotłów na kotły gazowe kondensacyjne w
ramach 4 Osi Priorytetowej REGIONALNA POLITYKA
ENERGETYCZNA
Działanie 4.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO
POWIETRZA
Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR
w wys. wynikających z regulaminu programu tj.
- dofinansowanie maksymalnie 8 000,00 zł na urządzenie
grzewcze, nie więcej niż 550 zł/kW mocy urządzenia i
maksymalnie 6 000,00 zł dofinansowanie do instalacji
wewnętrznej,
Budżet projektu w ramach RPO WM w 2018 r:
118 396,00 zł całkowita wartość projektu
w tym:
116 619,81 zł dotacja RPO WM – 98,50%
1 776,19 zł budżet gminy –1,50%
2) Program Ograniczenia Niskiej Emisji WFOSIGW (PONE)
Wymiana 43 szt kotłów w tym 25 szt na ekogroszek i 18 szt
na gaz, dofinansowanie wymiany w wysokościach
wynikających z regulaminu programu tj.
maksymalnie do 4500 zł/kocioł w przypadku kotłów
węglowych, maksymalnie do 7500 zł/kocioł w przypadku
kotłów gazowych, maksymalnie 30% z budżetu gminy
Stryszów.
Budżet projektu w ramach PONE w 2018 r.:
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495 000,00 zł całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych
projektu, w tym:
247 500,00 zł dotacja PONE 2018 – 50%,
148 500,00 zł budżet gminy – 30%,
Przedsięwzięcie pn. „Wymiana kotłów w indywidualnych budynkach mieszkalnych” jest
ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej integralny załącznik Uchwały
Budżetowej Gminy Stryszów. Przedsięwzięcie obejmuje w swoim zakresie wymianę łącznej
ilości 117 źródeł ciepła, w tym 74 szt na kotły węglowe i 43 szt. na kotły gazowe. Koszty
realizacji przedsięwzięcia wykazane w WPF nie obejmują wkładu finansowego mieszkańców.
Uwzględniają wyłącznie wydatki planowane do pokrycia z pozyskanych dotacji (PONE i RPO)
i budżetu gminy Stryszów.
 Redukcja zanieczyszczeń z sektora transportowego – działanie to obejmuje sporządzenie
szczegółowej analizy potrzeb transportowych mieszkańców oraz możliwości zastąpienia
indywidualnego transportu samochodowego transportem publicznym oraz transportem
realizowanym za pomocą floty samochodów elektrycznych udostępnianej mieszkańcom
w ramach programu współużytkowania pojazdów.


Rodzaj działania: planistyczno-analityczne.



Cel ilościowy / wskaźnik monitoringu: sporządzenie 1 analizy.



Sposób pomiaru wskaźnika: protokół odbioru dokumentacji,



Ramy czasowe: do końca 2020roku.



Szacowane koszty: 5000 zł.



Źródło finansowania: budżet gminy. Z uwagi na to, że przedsięwzięcie jest jednoroczne
nie podlega wpisowi do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadanie jest ujęte w
budżecie gminy na rok 2017.

3. Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych

- w wyniku działania

zmniejszone zostanie zapotrzebowanie na energię elektryczną ze źródeł konwencjonalnych.
W ramach działania planowany jest montaż systemów fotowoltaicznych następujących
obiektach:
1. Remiza OSP Łękawica – 4 kWp – zrealizowano w roku 2016.
2. Oczyszczalnia ścieków – 40 kWp
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Rodzaj działania: inwestycyjne.



Cel ilościowy / wskaźnik monitoringu: montaż 2 instalacji fotowoltaicznych.



Sposób pomiaru wskaźnika: protokół odbioru robót, protokół zabudowy licznika,



Ramy czasowe: do końca 2020 roku.



Efekt ekologiczny dla działania:

Redukcja zużycia energii końcowej
Redukcja emisji CO2

0 [MWh / rok]
34,60 [Mg / rok]

Redukcja emisji pyły zawieszonego

2,66 [kg / rok]

Redukcja emisji benzo(a)pirenu

0,00 [kg / rok]

Redukcja emisji SO2

65,37 [kg / rok]

Redukcja emisji NO2

43,63 [kg / rok]

Wzrost zużycia energii z OZE:

41,58 [MWh / rok]
7,65 %



Szacowane koszty: dla oczyszczalni ścieków - 240 000 zł – finansowanie 100% z budżetu
Gminy Stryszów, instalację na OSP Łękawica zrealizowano w roku 2016.



Źródło finansowania: budżet gminy, Program Małopolskie Remizy. Przedsięwzięcie
zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4. Podłączenie do sieci gazowej 3 budynków gminnych, które ogrzewane są z paliw stałych –
w ramach działania 3 budynki gminne zostaną podłączone do sieci gazowej oraz
wyposażone w kondensacyjne kotły gazowe. Zlikwidowane zostaną 3 kotły na paliwo
węglowe. Likwidacja kotłów węglowych planowana jest w następujących budynkach:
 Pawilon – świetlica wiejska w Dąbrówce – zużycie węgla 6 t / rok
 Budynek ludowy KGW Stroniu – zużycie węgla 2 t / rok.
 Inkubator Kuchenny w Zakrzowie.


Rodzaj działania: inwestycyjne.



Cel ilościowy / wskaźnik monitoringu: podłączenie do sieci gazowniczej 3 budynków,
wymiana 3 kotłów.



Sposób pomiaru wskaźnika: protokół odbioru robót, protokół zabudowy licznika,



Ramy czasowe: 2016 – 2017.
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Redukcja zużycia energii końcowej

0 [MWh / rok]

Redukcja emisji CO2

8,66 [Mg / rok]

Redukcja emisji pyły zawieszonego

2,40 [kg / rok]

Redukcja emisji benzo(a)pirenu

0,11 [kg / rok]

Redukcja emisji SO2

1,42 [kg / rok]

Redukcja emisji NO2

12,94 [kg / rok]

Wzrost zużycia energii z OZE:

0,00 [MWh / rok]
0,00 %



Efekt ekologiczny dla działania:



Szacowane koszty: 25 000 zł.



Źródło finansowania: budżet gminy. Przedsięwzięcie jest ujęte w budżecie gminy na rok
2017.

 Wdrożenie systemu kontroli w zakresie spalania odpadów oraz ograniczenie spalania
pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi – zgodnie z obowiązkiem nałożonym na
gminy przez Program Ochrony Powietrza dla woj. Małopolskiego. Kontroli podlegać będą
trzy obszary:


kontrola gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w
kotłach i piecach na podstawie art. 379 ustawy POŚ,



kontrola spalania pozostałości roślinnych z ogrodów na powierzchni ziemi,



kontrola spalania przepracowanego oleju smarowego w urządzeniach do tego nie
przystosowanych.

Ze względu na brak straży gminnej, w celu wdrożenia systemu kontroli w zakresie spalania
odpadów, w oparciu o art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska, Zarządzeniem Wójta
Gminy Stryszów zostanie powołana Komisja do spraw kontroli w zakresie spalania odpadów
w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Stryszów. W skład komisji
zostaną powołani pracownicy Referatu Inwestycji i Rozwoju, odpowiedzialni za zagadnienia
związane z ochroną środowiska, gospodarką odpadami i gospodarką nieruchomościami.
Liczbę przeprowadzanych w roku kontroli określa Program Ochrony Powietrza: 3%
zabudowy mieszkaniowej w latach 2017-2019 i 5% zabudowy mieszkaniowej w roku 2020.
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W przypadku Gminy Stryszów, uwzględniając dane na temat ilości budynków na terenie
gminy planuje się przeprowadzenie 62 kontrole rocznie w latach 2017-2019 oraz 103
kontrole w roku 2020. W ramach wdrażania tego działania udostępniony zostanie
mieszkańcom

numer telefonu oraz formularz internetowy do zgłaszania przypadków

naruszeń dotyczących ochrony powietrza wraz z wymienieniem dokładnej listy zakazów,
sposobów rozpoznania ich naruszania. Informacja na temat kontroli i możliwości naruszania
przepisów udostępniana będzie mieszkańcom w ramach prowadzonych działań
edukacyjnych. Koordynacja działań kontrolnych realizowana będzie przez komórkę
organizacyjną urzędu gminy tj. Referat Inwestycji i Rozwoju, w strukturze którego znajdują
się stanowiska mające w swoim zakresie koordynację i monitoring realizacji Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej.


Rodzaj działania: prawno-organizacyjne,



Cel ilościowy / wskaźnik monitoringu: ilość przeprowadzonych rocznie kontroli,



Sposób pomiaru wskaźnika: rejestr zarządzeń wójta gminy, protokoły kontroli,



Ramy czasowe: uruchomienie systemu kontroli do końca 2018 roku,



Szacowane koszty: 0,00 zł.



Źródło finansowania: nie dotyczy. Przedsięwzięcie jest bezkosztowe w związku z tym nie
zostało uwzględnione w budżecie gminy a tym samym w Wieloletniej Prognozie
Finansowej.

7.1.3 Poprawa efektywności energetycznej
Poprawa efektywności energetycznej prowadzi do zmniejszenia zużycia energii i w efekcie
do redukcji emisji zanieczyszczeń. Często działania zmierzające do redukcji zużycia energii dają
efekt w postaci znacznej redukcji emisji, przy relatywnie niewielkich kosztach inwestycyjnych.
W zakresie tym planuje się działania obejmujące:
 Wykonanie audytów energetycznych dla wszystkich budynków użyteczności publicznej –
w wyniku audytów określone zostałyby obszary i rozwiązania, w zakresie których istnieją
możliwości redukcji zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej w budynkach dla których
audyty nie zostały jeszcze wykonane, a w których istnieje potencjał do redukcji zużycia
energii. Wytypowane do przeprowadzenia audytów budynki to: SP Stryszów, SP Dąbrówka,
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SP Łękawica, świetlica wiejska w Stroniu, świetlica wiejska w Dąbrówce. Integralną częścią
audytów powinien być pomiar przegród zewnętrznych budynków będących przedmiotem
analizy za pomocą kamery termowizyjnej. W ramach audytów określone powinny zostać
również możliwości zwiększenia zużycia energii ze źródeł odnawialnych przez poszczególne
budynki.


Rodzaj działania: planistyczno-analityczne.



Cel ilościowy / wskaźnik monitoringu: sporządzenie 5 audytów energetycznych.



Sposób pomiaru wskaźnika: protokół odbioru dokumentacji,



Ramy czasowe: do końca 2018 roku.



Szacowane koszty: 5 x 4000 zł = 20 000 zł, finansowanie 100% z budżetu Gminy
Stryszów.



Źródło

finansowania:

budżet

gminy.

Przedsięwzięcie

zostało

uwzględnione

w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 Przeprowadzenie termomodernizacji wybranych budynków użyteczności publicznej –
w ramach działania planowane jest przeprowadzenie termomodernizacji połączonej
z montażem pomp ciepła oraz systemów fotowoltaicznych w następujących obiektach:
1. Szkoła Podstawowa w Stroniu.
2. Gimnazjum w Zakrzowie.
3. Ośrodek Zdrowia w Stryszowie.
W wyniku przeprowadzonej modernizacji zredukowane zostanie zapotrzebowanie
budynków na energię. Ocieplone zostaną przegrody zewnętrzne, wymienione zostaną
źródła ciepła (kotły gazowe) na wysoko sprawne oraz stolarka otworowa, poprawiona
zostanie efektywność systemów grzewczych oraz zainstalowane zostaną odnawialne źródła
energii (pompy ciepła do cwu + fotowoltaika do ich zasilania). W efekcie zmniejszone będzie
zużycie energii finalnej i emisja z poszczególnych budynków.
Wartości przyjęto na podstawie audytów energetycznych wykonanych dla poszczególnych
budynków (zestawienie zbiorcze stanowi załącznik do niniejszego opracowania).


Rodzaj działania: inwestycyjne.



Cel ilościowy / wskaźnik monitoringu: modernizacja energetyczna połączona z
montażem instalacji OZE na 3 budynkach gminnych.
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Sposób pomiaru wskaźnika: protokoły odbioru robót, sprawozdanie z realizacji
projektu.



Ramy czasowe: do końca 2020 roku.



Efekt ekologiczny dla działania:
Redukcja zużycia energii końcowej
Redukcja emisji CO2

222,04 [MWh / rok]
41,74 [Mg / rok]

Redukcja emisji pyły zawieszonego

0,00 [kg / rok]

Redukcja emisji benzo(a)pirenu

0,00 [kg / rok]

Redukcja emisji SO2

1,67 [kg / rok]

Redukcja emisji NO2

31,72 [kg / rok]

Wzrost zużycia energii z OZE:

0,00 [MWh / rok]
0,00 %



Szacowane koszty: 2 916 199,84 zł;



Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020 4 Oś Priorytetowa REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA, Działanie
4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym,
Poddziałanie 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności
publicznej – spr Budżet projektu:




2 916 199,84 zł - całkowita wartość
1 100 827,36 zł - dotacja RPO WM – 37,75%
1 815 372,48 zł - budżet gminy – 62,25%.



Przedsięwzięcie zostało uwzględnione w budżecie gminy na rok 2017 oraz
w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

7.1.4 Edukacja mieszkańców
Nawet najlepszy plan nie będzie mógł zostać wdrożony bez zrozumienia i współpracy
ostatecznych beneficjentów – tj. mieszkańców Gminy. Urząd Gminy nie posiada narzędzi prawnych,
by zmusić kogokolwiek do wymiany kotłów czy też skorzystania z dotacji. Z poświadczeń Urzędu
Gminy w Stryszowie wynika, iż świadomość mieszkańców w zakresie problematyki ochrony
środowiska oraz zanieczyszczenia powietrza jest znikoma. Dlatego w ramach strategii wdrażania
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PGN planuje się wdrożenie następujących działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców:
 Wdrożenie systemu informowania i ostrzegania mieszkańców o zanieczyszczeniu
powietrza – Działanie obejmuje zakup 6 szt. sensorów do pomiaru jakości powietrza i
montaż we wszystkich sołectwach gminy. Pomiary będą prezentowane na bieżąco na
stronie internetowej gminy oraz przy pomocy aplikacji airly.pl na wszelkich urządzeniach
mobilnych.


Rodzaj działania: inwestycyjne.



Cel ilościowy / wskaźnik monitoringu: zakup i montaż 6 szt. sensorów do pomiaru
jakości powietrza, udostępnienie aplikacji airly.pl na stronie internetowej gminy,



Sposób pomiaru wskaźnika: protokół odbioru, faktura, strona internetowa gminy,



Ramy czasowe: do końca 2018 roku.



Szacowane koszty: 7 380,00 zł, finansowanie 100% z budżetu Gminy Stryszów.



Źródło

finansowania:

Budżet

gminy.

Przedsięwzięcie

zostało

uwzględnione

w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Wdrożenie systemu bezpłatnych usług doradczych dla mieszkańców dotyczących
efektywności energetycznej „EKODORADCA” - W ramach tego działania przewiduje się
umożliwienie mieszkańcom skorzystania z bezpłatnych usług doradczych eksperta ds.
energii oraz efektywności energetycznej np. Ekodoradcy. Osoba ta pomagałaby
mieszkańcom w podejmowaniu decyzji w zakresie wymiany źródła c.o. i c.w.u.
(optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz zakresu modernizacji
energetycznej budynku (z możliwością wykorzystania badania kamerą termowizyjną).
W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na tego typu usługi w ramach reorganizacji
urzędu planowane jest dokształcenie jednego z pracowników Referatu Inwestycji i Rozwoju
mające na celu nabycie przez niego kompetencji i wiedzy w zakresie efektywności
energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej. Po odbyciu kursów i szkoleń pracownik ten
będzie udzielał nieodpłatnego doradztwa mieszkańcom gminy w/w zakresie.


Rodzaj działania: edukacyjne.



Cel ilościowy / wskaźnik monitoringu: uruchomienie ciągłego programu doradztwa,
w ramach którego będą udzielane porady mieszkańcom w zakresie energii i
efektywności energetycznej.
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Sposób pomiaru wskaźnika: rejestr zarządzeń wójta gminy, regulamin organizacyjny
urzędu gminy,



Ramy czasowe: do końca 2018 r.



Szacowane koszty: 2 000 zł. w ramach wydatków bieżących na podnoszenie kompetencji
pracowników.



Źródło finansowania: Budżet gminy.

3. Wdrożenie programów edukacyjnych skierowanych do mieszkańców - edukacja powinna
obejmować działania uwzględniające lokalną specyfikę. Należy wykorzystać wszelkie
możliwe sposoby dotarcia do mieszkańców. Działania edukacyjne powinny być prowadzone
w sposób ciągły i dostosowane do zmieniającej się sytuacji. Wraz ze wzrostem świadomości
mieszkańców, zmieniać się będą również potrzeby edukacyjne. Kontynuowane i rozszerzone
powinny być działania, które już na chwilę obecną prowadzone są w gminie Stryszów.
W ramach przedmiotowego planu zakłada się:
 regularne umieszczanie informacji na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej
Gminy – informacje będą obejmować szeroko pojętą problematykę gospodarki
niskoemisyjnej w tym informację o zagrożeniach i skutkach zdrowotnych życia w smogu,
oraz możliwości poprawy sytuacji,
 stosowanie apeli do mieszkańców, przekazywanie komunikatów za pośrednictwem
parafii,
 rozszerzenie informacji na temat gospodarki niskoemisyjnej poprzez załączanie jej do
korespondencji wysyłanej do mieszkańców przez urząd gminy np. przy okazji
przekazywania mieszkańcom informacji dotyczącej odbioru odpadów czy też przy okazji
dystrybuowania nakazów podatkowych.
 organizację spotkań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców obejmujących
tematykę proekologiczną w tym gospodarki niskoemisyjnej oraz planowanych
i zrealizowanych na terenie gminy przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza.
 organizację nieodpłatnego doradztwa dla mieszkańców w zakresie gospodarki
niskoemisyjnej, poprawy efektywności energetycznej budynków.
 opracowanie

i

rozpropagowanie

wśród

mieszkańców

ulotek

informacyjnych

i edukacyjnych, promujących rozwiązania proekologiczne – ulotki będą dystrybuowane
poprzez placówki oświatowe na terenie gminy, podczas zebrań wiejskich z mieszkańcami
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oraz specjalne zorganizowanych spotkań edukacyjno-informacyjnych w zakresie
gospodarki niskoemisyjnej.
Ważnym aspektem jest przeszkolenie i uwrażliwienie na tematykę osób, które mogą tę
wiedzę przekazywać dalej. Pierwszą ważną grupą są wychowawcy i nauczyciele, którzy
mogą następnie edukować dzieci i młodzież szkolną. Poprzez szkoły można również
przekazywać materiały edukacyjne rodzicom, na przykład podczas zebrań rodziców czy
wywiadówek, a także rozdając dzieciom ulotki do zabrania do domów. Edukację w tematyce
ograniczania niskiej emisji należy rozpoczynać jak najwcześniej. Już dzieci w przedszkolu
powinny uczyć się rysować domy z kolektorami słonecznymi na dachu, a nie domy
wyposażone w kominy, z których unosi się czarny dym. Drugą ważną grupą są pracownicy
gminnych ośrodków kultury. GOKi organizują wiele konkursów (np. konkurs ekologiczny).
Mogą włączyć do swojego programu elementy związane z ochroną powietrza.
Edukacja dzieci i młodzieży ma ogromne znaczenie, ponieważ wynoszą one z domu wiele
złych nawyków, które przejmują od pokolenia swoich dziadków a nawet rodziców, jak na
przykład spalanie śmieci czy odpadów produkcyjnych ze stolarstwa czy szewstwa. Edukacja
antysmogowa powinna obejmować również „starsze” pokolenia, które często mają głęboko
zakorzenione poglądy z czasów sprzed segregacji odpadów. Do tej grupy trzeba również
próbować docierać, wykorzystując inne dostępne kanały. Przykładowo, dobrą okazją
dotarcia do tej grupy są gminne imprezy kulturalne, festyny, zabawy, itd.
Ważnym aspektem edukacji ekologicznej jest organizowanie spotkań z ekspertami
z dziedziny ochrony powietrza, ogrzewnictwa, odnawialnych źródeł energii, a także
z lekarzami. Kluczowe znaczenie ma pokazanie mieszkańcom zagrożeń związanych z życiem
w smogu, ale również praktycznych rozwiązań, które mogą wdrożyć w swoich domach.
Duże znaczenie ma współpraca z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy, które
zajmują się tematyką ochrony powietrza oraz ochroną środowiska. Współpraca ta może
przynieść widoczne i odczuwalne efekty. Jej zakres powinien być dostosowywany do
bieżących potrzeb i aktualizowany na bieżąco.
Na terenie Gminy działa również wiele organizacji skupiających lokalnych liderów.
Zaangażowanie tych organizacji w działania zmierzające do ograniczania niskiej emisji
również może przynieść wymierne skutki.
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 Współpraca z sąsiednimi gminami oraz Urzędem Marszałkowskim
Zanieczyszczenie powietrza na skutek niskiej emisji to problem całej Polski, a zwłaszcza Polski
południowej. Jak poważny jest to problem, obrazuje poniższa mapa przedstawiająca stężenie
benzo(a)pirenu.

Ilustracja 16: Źródło - ETC/ACM
Zanieczyszczenia transportowane są wraz z wiatrem i przekraczają granice gmin. Dlatego tak
ważna jest współpraca z sąsiednimi gminami i wspólne podejmowanie działań i inicjatyw
zmierzających do poprawy jakości powietrza. Ważna jest również współpraca z jednostkami
samorządowymi na poziomie regionu. Duże znaczenie ma współpraca z Urzędem Marszałkowskim
w zakresie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego oraz objęcia
Gminy Stryszów uchwałą ustanawiającą minimalne standardy dla urządzeń grzewczych i paliw,
które będą mogły być stosowane na jej terenie.

7.1.5 Obszary w których działania nie są planowane
1. Działania inwestycyjne w obszarze zużycia energii w transporcie – na terenie Gminy
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Stryszów nie ma transportu publicznego organizowanego przez Urząd Gminy lub jednostki
mu podległe i nie występuje zapotrzebowanie na tego typu usługi. Brak również arterii
komunikacyjnych, które wymagałyby wdrażania systemu organizacji ruchu. W związku
z powyższym nie planuje się działań inwestycyjnych w tym obszarze.
2. Działania inwestycyjne w gospodarce odpadami w zakresie emisji nie związanej ze zużyciem
energii – na terenie Gminy Stryszów nie występują wysypiska i składowiska odpadów. Brak
jest również planów na budowę takowych w przyszłości. W związku z powyższym nie
planuje się działań inwestycyjnych w tym obszarze.
3. Działania inwestycyjne w zakresie produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu – na terenie
Gminy Stryszów nie występują instalacje do komercyjnej produkcji energii elektrycznej,
ciepła lub chłodu. Brak jest również planów inwestycyjnych w tym zakresie. W związku
z powyższym nie planuje się działań inwestycyjnych w tym obszarze.

7.2 Cele - Podsumowanie
Poniżej przedstawiono podsumowanie celów w formie tabelarycznej:
Termin
Koszt dla
Cel ilościowy /
na
Szczegółowy
Nazwa działania
budżetu
wskaźnik monitoringu osiągnięc
opis str.
Gminy
ie celu
1.1 Zmiany procedur
prawno- Wdrożenie 1 procedury Do końca
0,00 zł
55
planowania inwestycji organizacyjne
2018
gminnych
roku
1.2 Zmiany procedur
prawnoZmiana 1 procedury Do końca
0,00 zł
56
przeprowadzania
organizacyjne
2018
postępowań w zakresie
roku
zamówień publicznych
1.3 Opracowanie i bieżąca prawnoOpracowanie 1 bazy, Do końca
0,00 zł
56
aktualizacja bazy
organizacyjne
udostępnienie
2018
inwentaryzacji źródeł
1 formularza,
roku
ciepła na terenie gminy
wdrożenie
1
procedury
2.1. Wymiana kotłów w inwestycyjne
Wymiana 152
Do końca 145 800,46 zł
57
budynkach mieszkalnych
pozaklasowych kotłów 2020
na urządzenia
roku
niskoemisyjne
2.2. Redukcja
planistyczno- Sporządzenie 1 analizy Do końca 5 000,00 zł
61
zanieczyszczeń z sektora analityczne
2020
transportowego
roku
2.3 Montaż instalacji
inwestycyjne Montaż 2 instalacji Do końca
OSP –
61
fotowoltaicznych na
fotowoltaicznych
2018 wykonane w
Rodzaj
działania
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budynku OSP Łękawica
roku
oraz budynku oczyszczalni
ścieków w Stryszowie
2.4 Podłączenie do sieci inwestycyjne
Podłączenie 3
Do końca
gazowej 3 budynków
budynków do sieci
2017
gminnych, które
gazowej. Wymiana 3
roku
ogrzewane są z paliw
pozaklasowych kotłów
stałych
na gazowe
2.5 Wdrożenie systemu
prawnoIlość
2017kontroli w zakresie
organizacyjne przeprowadzonych
2020
spalania odpadów oraz
kontroli rocznie
ograniczenie spalania
zgodnie POP: 3%
pozostałości roślinnych na
zabudowy w latach
powierzchni ziemi
2017-2019, 5%
zabudowy w 2020
3.1 Wykonanie audytów planistycznoSporządzenie 5
Do końca
energetycznych dla
analityczne
audytów
2018
wszystkich budynków
energetycznych
roku
użyteczności publicznej
3.2 Przeprowadzenie inwestycyjne Termomodernizacja Do końca
termomodernizacji
połączona z instalacją 2020
wybranych budynków
OZE 3 budynków
roku
użyteczności publicznej
gminnych

2016 roku
Oczyszczalnia
240 000,00 zł
25 000,00 zł
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0,00 zł

63

20 000,00 zł

64

2 916 199,84
zł
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4.1 Wdrożenie systemu inwestycyjne zakup i montaż 6 szt. Do końca 7 380,00 zł
informowania i
sensorów do pomiaru 2018
ostrzegania mieszkańców
jakości powietrza,
roku
o zanieczyszczeniu
udostępnienie aplikacji
powietrza
airly.pl na stronie
internetowej gminy,
4.2 Wdrożenie systemu edukacyjne
Uruchomienie 1
Do końca 2 000,00 zł
bezpłatnych usług
programu doradczego 2018
doradczych dla
roku
mieszkańców dotyczących
efektywności
energetycznej
„EKODORADCA”
4.3 Wdrożenie
edukacyjne
-W trybie
Wg.
programów edukacyjnych
ciągłym indywidualnyc
skierowanych do
h kosztorysów
mieszkańców
4.4 Współpraca z
prawno-W trybie
0,00 zł
sąsiednimi gminami oraz organizacyjne
ciągłym
Urzędem Marszałkowskim
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67

68
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W zestawieniu proponowanych celów zrezygnowano z zapisania dyskutowanego w toku
prac nad PGN zapisu zakładającego wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego polegającym na zakazie montażu w nowo budowanych budynkach kotłów
pozaklasowych (dopuszczone do ogrzewania budynków nowo budowanych miały być wyłącznie
kotły na paliwo stałe 5 klasy oraz kotły gazowe, pompy ciepła i inne źródła energii odnawialnej).
Aby wyeliminować wątpliwości natury prawnej związanej z wprowadzeniem takiego zapisu
Fundacja Planeta zwróciła się o opinię prawną, w której niestety wykluczono taką możliwość,
powołując się m.in. na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który uchylając
podobny zapis w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Kurnik wskazał,
iż jedynym podmiotem uprawnionym do wprowadzania standardów emisyjnych dla urządzeń
grzewczych stosowanych na terenie poszczególnych gmin jest Sejmik Województwa. W związku
z powyższym władze Gminy Stryszów, chcąc wprowadzić ograniczenia w zakresie możliwości
stosowania pozaklasowych kotłów na paliwa stałe w budynkach, powinny zwrócić się do Sejmiku
Województwa Małopolskiego z wnioskiem o ustanowienie standardów emisyjnych dla urządzeń
i paliw, które dopuszczone będą do stosowania na terenie Gminy.

Jednostką odpowiedzialną za wdrażanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Stryszów jest
Urząd Gminy Stryszów. Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą:
 Kierownictwo Urzędu:
-

Wójt Gminy,

-

Sekretarz Gminy,

-

Skarbnik Gminy.

 Komórki organizacyjne Urzędu Gminy:


Referat Organizacyjny



Referat Finansowy



Referat Inwestycji i Rozwoju



Urząd Stanu Cywilnego



Koordynator Programów Pomocowych



Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych



Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych



Radca prawny
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Struktura organizacyjna urzędu została dostosowana do wymogów niezbędnych do wdrażania
planu. Monitoringiem realizacji założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie zajmował się
Referat Inwestycji i Rozwoju, w ramach którego funkcjonują dwa stanowiska odpowiedzialne za
realizację przedmiotowego planu. Szczegółowa ocena stopnia realizacji planu, bieżący monitoring
poziomu celów i rezultatów wdrożonych przedsięwzięć będzie prowadzony przed dwóch
pracowników w/w referatu tj. Inspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska oraz Inspektora ds.
gospodarki odpadami komunalnymi. Stanowiska te posiadają w swoich zakresach czynności
określone obowiązki z tym związane. Dodatkowo nadzór nad prawidłowością realizacji planu
będzie sprawował Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju.
W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na doradztwo w zakresie podnoszenie efektywności
energetycznej budynków, w ramach reorganizacji urzędu planowane jest dokształcenie jednego
z pracowników Referatu Inwestycji i Rozwoju mające na celu nabycie przez niego kompetencji
i wiedzy w zakresie efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej. Po odbyciu kursów
i szkoleń pracownik ten będzie udzielał nieodpłatnego doradztwa mieszkańcom gminy w/w
zakresie.
Na tym etapie Urząd korzysta z usług firm zewnętrznych w tym zakresie. Aktualnie istniejące w
urzędzie gminy zasoby ludzkie i finansowe, istniejąca struktura organizacyjna urzędu w tym trzy
odrębne stanowiska pracy w Referacie Inwestycji i Rozwoju są wystarczające do skutecznej
realizacji przedmiotowego planu.

7.3 Monitoring realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Realizacja celów postawionych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej powinna zostać
poddawana okresowej ocenie. W ramach oceny należy zweryfikować stopień realizacji
poszczególnych celów z wykorzystaniem określonych dla nich wskaźników. Wskaźniki dla
poszczególnych działań ujęto w ich opisie (strony 59-73 niniejszego opracowania). W ramach oceny
powinien zostać poddany analizie:
 poziom wykonania określonych celów,
 poziom zaawansowania prac nad realizacją celów, które jeszcze nie zostały osiągnięte,
 rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami, osiągniętym rezultatami i podjętym działaniami.
Podstawowym narzędziem do monitorowania będzie baza inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie
gminy (działanie 1.3 przewidzianego w ramach PGN), której opracowanie zakłada Program Ochrony
Powietrza dla woj. małopolskiego. Baza uwzględniać będzie m.in. źródła, których wymiana została
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dofinansowana, informacje od mieszkańców o źródłach ciepła wymienionych we własnym zakresie,
informacje z przeprowadzonych kontroli itd. Pozwoli ona na bieżące monitorowanie stanu realizacji
działań naprawczych w obszarach przekroczeń przez osobę do tego wyznaczoną na podstawie
spływających danych. Za prowadzenie bazy odpowiedzialny będzie Referat Inwestycji i Rozwoju,
posiadający w swej strukturze zasoby ludzkie, stanowiska odpowiedzialne za realizację
przedmiotowego planu.

W przypadku stwierdzenia we wspomnianych wyżej analizach okresowych rozbieżności
pomiędzy przyjętymi celami, osiągniętymi rezultatami, bądź stwierdzenia braku działań w
niektórych obszarach, w ocenie powinny zostać określone przyczyny takiego stanu rzeczy oraz
konieczne do wprowadzenia działania naprawcze. Ze względu na ramy czasowe PGN pierwszą
ocenę tego typu należy przeprowadzić w pierwszym półroczu 2018 roku, natomiast drugą podsumowującą, w drugim półroczu 2020 roku. Realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej należy
zakończyć sporządzeniem ponownej inwentaryzacji źródeł emisji, określeniem nowego poziomu
bazowego oraz obliczeniem osiągniętego efektu ekologicznego. Wskaźniki osiągniętego efektu
ekologicznego w połączeniu z wynikami cyklicznie prowadzonych pomiarów jakości powietrza na
terenie Gminy Stryszów będą jednoznacznym miernikiem sukcesu w zakresie wdrożenia działań
mających na celu poprawę jakości powietrza.

75

8 Uwagi końcowe
Jak pokazuje „Łączny skumulowany efekt działań przeprowadzonych we wszystkich
sektorach”, zrealizowanie celów wyznaczonych tym Planem nie spowoduje znacznej poprawy
sytuacji w zakresie emisji zanieczyszczeń w Gminie Stryszów, lecz będzie dobrym punktem wyjścia
do działań na lata kolejne. Mimo znacznej redukcji emisji z budynków publicznych, ogólny efekt
ekologiczny jest niewielki, gdyż głównym źródłem emisji na terenie Gminy jest sektor
mieszkaniowy. W tym przypadku planowana wymiana zaledwie ok. 10% kotłów tylko nieznacznie
przyczyni się do zmniejszenia emisji w skali Gminy. Należy również zwrócić uwagę, że większość
pozaklasowych kotłów ma zostać wymieniona na kotły na groszek węglowy, przez co emisja CO2
praktycznie zmniejsza się w sposób niezauważalny (głównie za sprawą kotłów gazowych i pomp
ciepła). Tak więc jedynie kontynuowanie wymiany kotłów w latach kolejnych może przyczynić się
do znaczącej poprawy sytuacji. Wziąwszy powyższe pod uwagę, można wyszczególnić dwa
elementy, które mogą być decydujące dla znaczącej redukcji emisji w Gminie Stryszów:
 Element zachęty, w postaci dotacji zorganizowanych przez Urząd Gminy dla osób, które
zdecydują się na wymianę pozaklasowych kotłów na nowoczesne urządzenia grzewcze.
 Element motywacji, w postaci przepisów regulujących kwestię urządzeń grzewczych i paliw,
które będą dopuszczone do stosowania na terenie Gminy (ich określenie leży
w kompetencji Samorządu Województwa Małopolskiego, który może podjąć uchwałę
w tym zakresie na wniosek Gminy).
Kolejnym czynnikiem, który może mieć wpływ na redukcję emisji jest poprawa efektywności
energetycznej budynków mieszkalnych, co przełoży się na zmniejszenie zapotrzebowania na
energię pierwotną. Działania inwestycyjne w tym zakresie leżą w gestii właścicieli poszczególnych
nieruchomości. Termomodernizacja jest o tyle istotnym czynnikiem, iż pozwala na zastąpienie
kotłów na paliwa stałe kotłami gazowymi lub pompami ciepła bez obawy o wzrost kosztów
ogrzewania budynków. Jak pokazuje wiele przykładów, po przeprowadzeniu termomodernizacji
koszt ogrzewania budynku gazem będzie niższy niż węglem spalanym w piecach pozaklasowych.
Przy mniejszym zapotrzebowaniu na moc grzewczą spadają również koszty inwestycyjne związane
z montażem pomp ciepła. Zwiększenie udziału kotłów gazowych i pomp ciepła w kolejnych latach
realizacji działań dążących do gospodarki niskoemisyjnej jest czynnikiem o tyle istotnym, iż
w przypadku zastosowania tych urządzeń następuje znacząca redukcja emisji CO2, a emisja
pozostałych szkodliwych substancji takich jak pył zawieszony lub benzo(a)piren zostaje praktycznie
wyeliminowana.
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Ze względu na szeroki zakres oraz skalę niezbędnych do przeprowadzenia czynności,
konieczne jest aby działania dążące do gospodarki niskoemisyjnej zostały na stałe włączone we
wszystkie sfery działań realizowanych przez Urząd Gminy.
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9 Załączniki

9.1 Budynki użyteczności publicznej - zestawienie pod kątem możliwości montażu fotowoltaiki
Przedstawione poniżej wielkości zostały określone na podstawie wstępnych szacunków.
Ostateczna decyzja inwestycyjna musi zostać poprzedzona szczegółową analizą.
Lp.
Nazwa budynku
Ekspozycja dachu i
Szacowana wydajność
szacowana moc
1.

Świetlica wiejska w Leśnicy

SE, 7,5 kWp

896 kWh / kWp

2.

Szkoła Podstawowa w Stroniu

S, 18 kWp
E/W, 110 kWp

950 kWh / kWp
762 kWh / kWp

3.

Przedszkole Samorządowe w Stroniu

Brak możliwości

----

4.

GZEAS w Stryszowie z siedzibą w Stroniu

----

----

5.

Gminny Ośrodek Kultury w Stroniu

DPŁ, 6 kWp

950 kWh / kWp

6.

Pawilon sportowy LKS Stronie

----

----

7.

Remiza OSP Stronie

Brak możliwości

----

8.

Budynek ludowy KGW Stronie

----

----

9.

Gimnazjum w Zakrzowie

S, 4,5 kWp
E, 21 kWp
W, 10 kWp

950 kWh / kWp
762 kWh / kWp
762 kWh / kWp

10.

Remiza OSP Zakrzów

S, 7 kWp

950 kWh / kWp

11.

Urząd Gminy Stryszów

E/W, 37 kWp

762 kWh / kWp

12.

Gminne Centrum Informacji Turystycznej /
Galeria Produktu Lokalnego

SE, 8 kWp

896 kWh / kWp

13.

Pawilon sportowy LKS CHEŁM

E/W, 58 kWp

762 kWh / kWp

14.

Ośrodek Zdrowia

15.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DPŁ, 27 kWp

950 kWh / kWp

16.

Poczta Stryszów

17.

Szkoła Podstawowa w Stryszowie

S, 90 kWp

950 kWh / kWp

18.

Przedszkole Samorządowe w Stryszowie

Brak możliwości

----

19.

Remiza OSP Stryszów

SE, 6 kWp

896 kWh / kWp

20.

Szkoła Podstawowa W Łękawicy

S, 44 kWp

950 kWh / kWp

21.

Remiza OSP Łękawica

SE, 6 kWp

896 kWh / kWp

22.

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce

SE, 30 kWp
SW, 8 kWp

896 kWh / kWp
896 kWh / kWp

23.

Pawilon – Świetlica Wiejska w Dąbrówce

DPŁ, 17 kWp

950 kWh / kWp

24.

Oczyszczalnia ścieków w Stryszowie

S, 49 kWp

950 kWh / kWp
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S – dach o ekspozycji południowej
SE – dach o ekspozycji południowo-wschodniej
SW – dach o ekspozycji południowo-zachodniej
E/W – dach o ekspozycji wschód-zachód
DPŁ – dach płaski

9.2 Budynki użyteczności publicznej – zestawienie mocy instalacji fotowoltaicznych potrzebnych
do zbilansowania rocznego zużycia energii
Lp.

Nazwa budynku

1.
2.
3.
4.

Świetlica wiejska w Leśnicy
Szkoła Podstawowa w Stroniu
P S w Stroniu
GZEAS w Stryszowie z siedzibą w Stroniu

5.
6.
7.
8.

Gminny Ośrodek Kultury w Stroniu
Pawilon sportowy LKS Stronie
Remiza OSP Stronie
Budynek ludowy KGW Stronie

Ilość energii [kWh]
Potrzebna moc
w 2015
instalacji PV [kWp]
746
0,83
16.541
17,41
8.498
-1.976
-2.775
3.490
1.108
932

2,92
----

9.554
1.297
22.879
2.390

12,54
1,37
30,02
2,67

4350
11.840

5,71
12,46

Lokal
w ośrodku zdrowia
2.717
10.178
6.938
733

2,86
10,71
-0,82

20. Szkoła Podstawowa
w Łękawicy
21. Remiza OSP Łękawica
21.1 Remiza OSP Łękawica
– punkt lekarski
22. Szkoła Podstawowa w Dąbrówce

17.458

18,38

2.440
902

2,72
1,01

6.895

7,70

23. Pawilon – Świetlica Wiejska
w Dąbrówce

1.100

1,16

186.029

195,82

323 766 kWh

327,10 kWp

9.
10.
11.
12.

Gimnazjum w Zakrzowie
Remiza OSP Zakrzów
Urząd Gminy Stryszów
Gminne Centrum Informacji Turystycznej /
Galeria Produktu Lokalnego
13. Pawilon sportowy LKS CHEŁM
14. Ośrodek Zdrowia
15. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
16.
17.
18.
19.

Poczta Stryszów
Szkoła Podstawowa w Stryszowie
Przedszkole Samorządowe w Stryszowie
Remiza OSP Stryszów

24. Oczyszczalnia ścieków
RAZEM
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Niniejsza tabela ma charakter orientacyjny i nie zastąpi szczegółowego audytu. Wstępny dobór
dokonano na podstawie aktualnego zużycia. Należy zwrócić uwagę, iż po zamontowaniu pomp
ciepła na poszczególnych budynkach zapotrzebowanie na energię elektryczną ulegnie zwiększeniu,
a co za tym idzie wymagana moc instalacji fotowoltaicznej również. Ze względu na fakt, iż na
większości budynków, na których zaplanowano montaż pomp ciepła powierzchnia dachów
budynków będzie niewystarczająca, należy rozważyć możliwości montażu dodatkowych mocy na
gruncie.

9.3 Zestawienie danych z ankiet przeprowadzonych przez Urząd Gminy w Stryszowie
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