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I. Wykaz poj  i skrótów u ytych w opracowaniu 

- AE – Akademia Ekonomiczna
- BEI – bazowa inwentaryzacja emisji, 
- Benzo(a)piren - B(a)P – jest przedstawicielem wielopier cieniowych w glowodorów aromatycznych 

(WWA). Benzo(a)piren wykazuje mał  toksyczno  ostr , za  du  toksyczno  przewlekł , co 
zwi zane jest z jego zdolno ci  kumulacji w organizmie. Jak inne WWA jest kancerogenem 
chemicznym, a mechanizm jego działania jest genotoksyczny co oznacza, e reaguje z DNA, przy 
czym działa po aktywacji metabolicznej, 

- biopaliwa – paliwa uzyskane drog  przetworzenia produktów pochodzenia ro linnego lub 
zwierz cego. Ze wzgl du na stan skupienia dzielimy biopaliwa na stałe , ciekłe i gazowe. Do biopaliw 
stałych zaliczamy miedzy innymi słom  w postaci bel, kostek albo brykietów, granulat trocinowy lub 
słomiany - tzw. pellet, drewno, siano, a tak e inne przetworzone odpady ro linne. Biopaliwa ciekłe 
otrzymywane s  w drodze fermentacji alkoholowej w glowodanów, fermentacji butylowej biomasy, 
b d  z estryfikowanych w biodiesel olejów ro linnych. Biopaliwa gazowe powstaj  w wyniku 
fermentacji beztlenowej odpadów rolniczej produkcji zwierz cej na przykład obornika. Tak powstaje 
biogaz, 

- bup – budownictwo u yteczno ci publicznej np. budynki o wiaty, kultury, sztuki, sportu, słu by 
zdrowia, policji, stra y miejskiej, s du, prokuratury... 

- CAFE – Clean Air for Europe – program wprowadzony dyrektyw  Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jako ci powietrza i czystszego powietrza dla Europy 
(w skrócie okre lanej mianem dyrektywy CAFE, od nazwy programu CAFE),

- EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 
- EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
- EMEP – European Monitoring Environmental Program – opracowany przez Europejsk  Komisj

Gospodarcz  ONZ przy współpracy wiatowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) program 
monitoringu, maj cy na celu uzyskanie informacji o udziale poszczególnych pa stw 
w zanieczyszczaniu rodowiska innych pa stw, m.in. w celu kontroli wypełniania mi dzynarodowych 
ustale  i porozumie  w sprawie strategii zmniejszania zanieczyszcze  na obszarze Europy. EMEP 
posiada 70 pomiarowych stacji l dowych na terenie 21 krajów Europy, 

- emisja substancji do powietrza – wprowadzane w sposób zorganizowany (poprzez emitory) lub 
niezorganizowany (z dróg, z hałd, składowisk, w wyniku po arów lasów) substancje gazowe lub 
pyłowe do powietrza na skutek działalno ci człowieka lub ze ródeł naturalnych, 

- emisja dopuszczalna do powietrza – dopuszczalne do wprowadzania do powietrza rodzaje i ilo ci 
substancji zanieczyszczaj cych. Dopuszczaln  emisj  ustala si  (poza okre lonymi w przepisach 
wyj tkami) dla ka dego urz dzenia, w którym zachodz  procesy technologiczne lub s  prowadzone 
operacje techniczne powoduj ce powstawanie substancji zanieczyszczaj cych ( ródła substancji 
zanieczyszczaj cych), emitora punktowego oraz instalacji ka dej jednostki organizacyjnej, 
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- emisja wtórna – zanieczyszczenia pyłowe powstaj ce w wyniku reakcji i procesów zachodz cych 
podczas transportu na du e odległo ci gazów (SO2, NOx, NH3, oraz lotnych zwi zków organicznych) 
oraz reemisja, tj. unoszenie pyłu z podło a (szczególnie na terenie miast), 

- emitor – miejsce wprowadzania zanieczyszcze  do powietrza, 
- emitor punktowy – miejsce wprowadzania zanieczyszcze  do powietrza w sposób zorganizowany, 

potocznie komin, 
- emitor liniowy – przyj ty do oblicze  zast pczy emitor dla ródeł liniowych, 
- emitor powierzchniowy – przyj ty do oblicze  zast pczy emitor dla ródeł powierzchniowych, 
- gazy cieplarniane – (szklarniowe, z ang. GHG – greenhouse gases) – gazowe składniki atmosfery 

b d ce przyczyn  efektu cieplarnianego. Gazy cieplarniane zapobiegaj  wydostawaniu si
promieniowania podczerwonego z Ziemi, pochłaniaj c je i oddaj c do atmosfery, w wyniku czego 
nast puje zwi kszenie temperatury powierzchni Ziemi. W atmosferze wyst puj  zarówno w wyniku 
naturalnych procesów, jak i na skutek działalno ci człowieka. Do gazów cieplarnianych zalicza si : 
para wodna, dwutlenek w gla (CO2), metan (CH4), freony (CFC), podtlenek azotu (N2O), halon, gazy 
przemysłowe (HFC, PFC, SF6), 

- gospodarowanie odpadami – działania polegaj ce na zbieraniu, transporcie, odzysku 
i unieszkodliwianiu odpadów, jak równie  nadzorze nad miejscami unieszkodliwiania odpadów, 

- GUS – Główny Urz d Statystyczny, 
- GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 
- imisja substancji – ilo  zanieczyszcze  pyłowych lub gazowych odbierana przez rodowisko; jest 

miar  stopnia jego zanieczyszczenia definiowana, jako st enie zanieczyszcze  w powietrzu 
(wyra ane w jednostkach masy danego zanieczyszczenia, na jednostk  obj to ci powietrza lub 
w ppm, ppb) oraz jako depozycja zanieczyszcze  — ilo  danego zanieczyszczenia osiadaj cego na 
powierzchni ziemi, 

- KE – Komisja Europejska, 
- KOBIZE – Krajowy O rodek Bilansowania i Zarz dzania Emisjami, 
- KPGO – Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, 
- KPZK – Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 
- NFO iGW – Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej; od 1.01.2010 r. – 

pa stwowa osoba prawna w rozumieniu art. 9 pkt 14 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), 

- „niska emisja” – jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodz ca z domowych pieców 
grzewczych i lokalnych kotłowni w glowych, w których spalanie w gla odbywa si  w nieefektywny 
sposób. Cech  charakterystyczn  niskiej emisji jest to, e powodowana jest przez liczne ródła 
wprowadzaj ce do powietrza niewielkie ilo ci zanieczyszcze . Du a ilo  kominów o niewielkiej 
wysoko ci powoduje, e wprowadzane do rodowiska zanieczyszczenia s  bardzo uci liwe, gdy
gromadz  si  wokół miejsca powstawania, a s  to najcz ciej obszary o zwartej zabudowie 
mieszkaniowej, 

- OZE – odnawialne ródła energii, 
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- ozon – jedna z odmian alotropowych tlenu (O3), posiadaj ca silne własno ci aseptyczne i toksyczne. 
W wy szych warstwach atmosfery pełni wa n  rol  w pochłanianiu cz ci promieniowania 
ultrafioletowego dochodz cego ze Sło ca do Ziemi, natomiast w przyziemnej warstwie atmosfery jest 
gazem dra ni cym, powoduje uszkodzenie błon biologicznych przez reakcje rodnikowe z ich 
składnikami, 

- PDK – Plan Działa  Krótkoterminowych, 
- PGN – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, 
- PM10 – pył (PM- ang. particulate matter) jest zanieczyszczeniem powietrza składaj cym si  

z mieszaniny cz stek stałych, ciekłych lub obu naraz, zawieszonych w powietrzu i b d cych 
mieszanin  substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony mo e zawiera  substancje 
toksyczne takie jak wielopier cieniowe w glowodory aromatyczne (m.in. benzo(a)piren), metale 
ci kie oraz dioksyny i furany. Cz stki te ró ni  si  wielko ci , składem i pochodzeniem. PM10 to pyły 
o rednicy aerodynamicznej do 10 m, które mog  dociera  do górnych dróg oddechowych i płuc, 

- PM2,5 – cz stki pyłu o rednicy aerodynamicznej do 2,5 m, które mog  dociera  do górnych dróg 
oddechowych i płuc oraz przenika  przez ciany naczy  krwiono nych. Jak wynika z raportów 

wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), długotrwałe nara enie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 
skutkuje skróceniem redniej długo ci ycia. Szacuje si  (2000 r.), e ycie przeci tnego mieszka ca 
Unii Europejskiej jest krótsze z tego powodu o ponad 8 miesi cy. Krótkotrwała ekspozycja na wysokie 
st enia pyłu PM2,5 jest równie niebezpieczna, powoduj c wzrost liczby zgonów z powodu chorób 
układu oddechowego i kr enia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagaj cych hospitalizacji, 

- POIi – Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko, 
- PONE – Program Ograniczenia Niskiej Emisji polegaj cy na wymianie starych kotłów, pieców 

w glowych na nowoczesne kotły w glowe, retortowe, gazowe, ogrzewanie elektryczne, zastosowanie 
alternatywnych ródeł energii lub podł czenie do miejskiej sieci ciepłowniczej; w ramach PONE 
likwidowane s  równie  lokalne kotłownie w glowe, 

- POP – Program ochrony powietrza – dokument przygotowany w celu okre lenia działa
zmierzaj cych do przywrócenia odpowiedniej jako ci powietrza na terenie, na którym zanotowano 
przekroczenia dopuszczalnych st e  zanieczyszcze , 

- PO – Program ochrony rodowiska, 
- poziom dopuszczalny – poziom substancji, który ma by  osi gni ty w okre lonym terminie i po tym 

terminie nie powinien by  przekraczany. Poziom dopuszczalny jest standardem jako ci powietrza, 
- poziom docelowy – poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania, zapobiegania lub 

ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie i rodowisko jako cało , który ma by
osi gni ty tam, gdzie to mo liwe w okre lonym czasie za pomoc  ekonomicznie uzasadnionych 
działa  technicznych i technologicznych, 

- poziom substancji w powietrzu (emisja zanieczyszcze ) – ilo  zanieczyszcze  pyłowych lub 
gazowych w rodowisku; jest miar  stopnia jego zanieczyszczenia definiowan  jako st enie
zanieczyszcze  w powietrzu (wyra ane w jednostkach masy danego zanieczyszczenia, np. dwutlenku 
siarki na jednostk  obj to ci powietrza lub w ppm, ppb) oraz jako opad (depozycja) zanieczyszcze  – 
ilo  danego zanieczyszczenia osiadaj cego na powierzchni ziemi, 
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- PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
- PSG – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., 
- RDO – Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska, 
- RPO WZP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 
- RDO – Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska, 
- st enie – ilo  substancji w jednostce obj to ci powietrza, wyra ona w g/m3, 
- st enie pyłu zawieszonego PM10 – ilo  pyłu o rednicy aerodynamicznej poni ej 10 m 

w jednostce obj to ci powietrza, wyra ona w g/m3, 
- SUiKZP – Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego, najcz ciej 

okre lane w skrócie jako studium uwarunkowa  lub studium – dokument sporz dzany dla całego 
obszaru gminy, miasta okre laj cy w sposób ogólny polityk  przestrzenn  i lokalne zasady 
zagospodarowania, 

- technologie ICT (z ang. Information and Communikation Technologies) – technologie umo liwiaj ce 
manipulowanie i przesyłanie informacji. W zakres poj ciowy technologii ICT wchodz  wszystkie media 
komunikacyjne (Internet, sieci bezprzewodowe, sieci bluetooth, telefonia stacjonarna, komórkowa, 
satelitarna, technologie komunikacji d wi ku i obrazu, radio, telewizje, itp.) oraz media umo liwiaj ce 
zapis informacji (pami ci przeno ne, dyski twarde, dyski CD/DVD, ta my, itp.) a tak e sprz ty 
umo liwiaj ce przetwarzanie informacji (komputery osobiste, serwery, klastry, sieci komputerowe, 
itp.), 

- TEN-T (z ang.Trans-European Transport Networks) – Transeuropejska sie  transportowa – program 
unijny dotycz cy sieci drogowych, kolejowych, wodnych i powietrznych. 

- termomodernizacja – przedsi wzi cie maj ce na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zu ycia 
energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym. Termomodernizacja obejmuje zmiany zarówno 
w systemach ogrzewania i wentylacji, jak i strukturze budynku oraz instalacjach doprowadzaj cych 
ciepło. Zakres termomodernizacji, podobnie jak jej parametry techniczne i ekonomiczne, okre lane s
poprzez przeprowadzenie audytu energetycznego. Najcz ciej przeprowadzane działania 
to:docieplanie cian zewn trznych i stropów, wymiana okien i drzwi, wymiana lub modernizacja 
systemów grzewczych i wentylacyjnych. Zakres mo liwych zmian jest ograniczony istniej c  brył , 
rozplanowaniem i konstrukcj  budynków. Za mo liwe i realne uznaje si rednie obni enie zu ycia 
energii o 35%-40% w stosunku do stanu aktualnego, 

- UE – Unia Europejska, 
- WIO – Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska, 
- WFO iGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej; od 1.01.2010 r. – 

samorz dowa osoba prawna w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), 

- WPGO – Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego, 
- ZMiGDP – Zwi zek Miast i Gmin Dorzecza Pars ty, 
- ZNPRGN – Zało enia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, 
- zrównowa ony rozwój – proces zmian społecznych, gospodarczych i rodowiskowych, który 

zapewnia równowag  pomi dzy zyskami i kosztami rozwoju i to w perspektywie przyszłych pokole , 
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czyli jest odzwierciedleniem polityki i strategii ci głego rozwoju gospodarczego i społecznego bez 
szkody dla rodowiska i zasobów naturalnych, od których jako ci zale y kontynuowanie działalno ci 
człowieka i dalszy rozwój, 

- ródła emisji liniowej – (zaliczone do powszechnego korzystania ze rodowiska) to przede 
wszystkim główne trasy komunikacyjne przebiegaj ce przez teren wyznaczonej strefy, 

- ródła emisji powierzchniowej – (zaliczone do powszechnego korzystania ze rodowiska) to ródła 
powoduj ce tzw. „nisk  emisj ”. Zostały tu zaliczone obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej jedno- 
i wielorodzinnej z indywidualnymi ródłami ciepła, małe zakłady rzemie lnicze b d  usługowe oraz 
obiekty u yteczno ci publicznej wraz z drogami lokalnymi, 

- ródła emisji punktowej – (zaliczone do korzystania ze rodowiska) to emitory jednostek 
organizacyjnych o znacz cej emisji zanieczyszcze , oddziałuj ce na obszar obj ty analiz . W ród 
nich wyst puj  zarówno emitory zlokalizowane na tym obszarze, jak i emitory zlokalizowane poza 
wskazanym obszarem, a maj ce istotny wpływ na wielko  notowanych st e  substancji 
w powietrzu. 

wybrane skróty
Klasyfikacja stref: 
A – poziom st e  nie przekracza warto ci dopuszczalnej – działania niewymagane, 
B – poziom st e  powy ej warto ci dopuszczalnej, lecz nieprzekraczaj cy warto ci dopuszczalnej 

powi kszonej o margines tolerancji – konieczne okre lenie obszarów i przyczyn oraz podjecie 
działa , 

C – poziom st e  powy ej warto ci dopuszczalnej powi kszonej o margines tolerancji – konieczne 
opracowanie POP. 

Inne:
CO – tlenek w gla, 
CO2 – dwutlenek w gla, 
GWh – kilowatogodzina, 
kW – kilowat, 
kV – kilowolt, 
Mg – megagram (1 Mg = 1 tona), 106 g, 
MW – megawat, 
MWh – megawatogodzina, 
MVA – megawoltoamper, 
ng – nanogram, 10-9 g, 
NO2 – dwutlenek azotu, 
NOx – tlenki azotu, 
O3 – ozon, 
SO2 – dwutlenek siarki, 
WWA – wielopier cieniowe w glowodory aromatyczne (np. B(a)P), 

g – mikrogram, 10-6 g. 
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II. Streszczenie 

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje si  na 
podniesieniu efektywno ci energetycznej, zwi kszeniu wykorzystania odnawialnych ródeł energii oraz 
redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istot  Planu jest osi gniecie korzy ci ekologicznych, 
ekonomicznych i społecznych wynikaj cych z działa  zmniejszaj cych emisje gazów cieplarnianych. 

Konieczno  sporz dzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz przede wszystkim realizacji 
przedsi wzi  opisanych w Planie wynika z postanowie  Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu (ratyfikowana przez Polsk  w 1994 r.), uzupełniaj cego j  Protokołu z Kioto 
z 1997 r. oraz pakietu klimatyczno - energetycznego przyj tego przez Komisj  Europejsk  w grudniu 
2008 r. 

Ponadto potrzeba opracowania i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Biesiekierz 
wpisuje si  w polityk  Polski i wynika z Zało e  Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki 
Niskoemisyjnej przyj tych przez Rad  Ministrów 16 sierpnia 2011 r. Niniejszy dokument umo liwi równie
spełnienie obowi zków nało onych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywno ci 
energetycznej, wynikaj ce z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej (Dz. U. nr 
94, poz. 551 z pó n. zm.). 

Plan gospodarki niskoemisyjnej b dzie niezb dnym dokumentem, umo liwiaj cym ubieganie si
o przyznanie rodków pomocowych z bud etu Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 
2014-2020. 

Podstaw  formaln  opracowania Planu jest Uchwała nr XXXIV/197/13 Rady Gminy Biesiekierz 
z dnia 18 wrze nia 2013 r. w sprawie wyra enia woli przyst pienia do opracowania i wdra ania planu 
gospodarki niskoemisyjnej realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna 
rodowisku i efektywno  energetyczna - Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów u yteczno ci 

publicznej (KONKURS nr 2/POIi /9.3/2013) współfinansowanego ze rodków Funduszu Spójno ci 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2007-2013. 

Cel opracowania 
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Biesiekierz ma na celu przeprowadzenie analizy 

mo liwych do realizacji przedsi wzi  inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, których wdro enie b dzie 
skutkowa  zmian  dotychczasowej struktury stosowanych no ników energetycznych, a przy tym 
zmniejszeniem finalnego zu ycia energii na terenie gminy. Konsekwencj  planowanych działa  b dzie 
stopniowe zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych (CO2) do atmosfery. 

Głównymi celami prowadzenia gospodarki niskoemisyjnej okre lonymi w dokumencie s : 
redukcja emisji gazów cieplarnianych zwi zana ze spalaniem paliw na terenie Gminy Biesiekierz, 
zwi kszenie udziału energii pochodz cej ze ródeł odnawialnych, 
redukcja poziomu zu ytej energii finalnej na terenie Gminy Biesiekierz,
poprawa jako ci powietrza atmosferycznego poprzez redukcj  zanieczyszcze . 
Powy sze cele zostan  osi gni te głównie dzi ki realizacji nast puj cych celów operacyjnych: 
obni enie poziomu energochłonno ci w poszczególnych sektorach odbiorców energii, 
optymalizacja działa  zwi zanych z produkcj  i wykorzystaniem energii, 
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utrzymanie tendencji wzrostowej wykorzystania energii ze ródeł odnawialnych, 
rozwój planowania energetycznego w Gminie Biesiekierz, 
rozwój systemu zarz dzania energi  i rodowiskiem, 
podniesienie poziomu wiadomo ci społecze stwa z zakresu ochrony rodowiska, 
aktywizacja lokalnej społeczno ci oraz poszczególnych uczestników lokalnego rynku energii 
w działania ograniczaj ce emisj  gazów cieplarnianych. 

Zakres opracowania 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Biesiekierz został opracowany zgodnie ze 

Szczegółowymi zaleceniami dotycz cymi struktury planu gospodarki niskoemisyjnej udost pnionymi 
przez Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z wytycznymi struktura 
dokumentu przedstawia si  nast puj co: 

Niniejsze opracowanie zawiera: 
Streszczenie. 
Ogóln  strategi , w jej ramach: 
Polityka energetyczna na szczeblu mi dzynarodowym i krajowym. 
Ogólna charakterystyka Gminy Biesiekierz. 
Identyfikacja obszarów problemowych. 
Charakterystyka no ników energetycznych wykorzystywanych na terenie Gminy Biesiekierz. 
Metodologia opracowania i struktura Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 
Cele strategiczne PGN. 
Cele szczegółowe PGN. 
Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji CO2 i innych zanieczyszcze zawarte w: 
Identyfikacja stanu istniej cego emisji CO2 i zanieczyszcze , zu ycia paliw i energii oraz strategia działa
na rzecz jej ograniczenia w Gminie Biesiekierz. 
Działania/zadania i rodki zaplanowane na cały okres obj ty Planem zawarte w: 
Identyfikacja zu ycia energii i paliw w Gminie Biesiekierz oraz stanu emisji w 2020 r i 2030 r. i okre lenie 
docelowego poziomu redukcji emisji CO2. 
Analiza potencjalnych mo liwo ci redukcji emisji gazów cieplarnianych w gminie, oszcz dno ci energii 
i zmniejszenie zanieczyszczenia w gminie. 

ródła finansowania inwestycji. 
Wska niki monitorowania uj te w: 
Preferencje dotycz ce działa  przewidzianych do wdro enia - działania, podmioty odpowiedzialne, rodki 
finansowe i ródła na realizacj  działa . 
Realizacja Planu. 
Podsumowanie. 

Przy opracowywaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Biesiekierz wzi to pod uwag
nast puj ce zało enia: 

Planem obj to cało  obszaru geograficznego Gminy Biesiekierz, 
uwzgl dniono zakres działa  przewidzianych do realizacji na szczeblu gminy, 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biesiekierz 

11

skoncentrowano si  na działaniach niskoemisyjnych efektywnie obni aj cych zu ycie paliw 
i energii, 
Planem obj to te obszary, w których władze lokalne maj  wpływ na zu ycie energii 
w perspektywie długoterminowej (m.in. budynki u yteczno ci publicznej, transport gminie, 
o wietlenie uliczne), 
przewidziano działania maj ce wpływ na zmiany postaw prooszcz dno ciowych u ytkowników 
energii, 
zapewniono spójno  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z opracowanymi b d  tworzonymi 
dokumentami strategicznymi i planistycznymi w gminie. 
Wyj ciowa inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych do powietrza jest warunkiem wst pnym 

opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Obj ła ona poziom zu ycia energii oraz zwi zan  z nim 
emisj  CO2 w sektorze budynków u yteczno ci publicznej, budynków mieszkalnych, budynków 
wykorzystywanych na cele gospodarcze (handel, usługi, przemysł) oraz sektorze transportu publicznego 
i prywatnego i o wietleniu gminnym. 

Sumaryczne zu ycie energii ko cowej w gminie w roku bazowym 2010 wynosiło 153 773 MWh, 
przy strukturze zu ycia jak poni ej. 

Ciepło Energia elektryczna 
MWh MWh 

Budownictwo 45 051 4 485 
budownictwo mieszkaniowe 40 035 3 751 
budownictwo u yteczno ci publicznej 3 237 693 
przemysł, usługi 1 779 41 

Transport 104 052 0 
O wietlenie dróg 0 185 
Razem 149 103 4 670 

Zu ycie energii ko cowej w budownictwie w roku bazowym (2010) wyniosło 49 536 MWh 
i stanowiło 30,2% zu ycia całkowitego. Na transport przypadało 104 052 MWh, co stanowiło 69,8% 
cało ci zu ycia energii ko cowej. Pozostała ilo  przypadła na o wietlenie dróg i wynosiła 185 MWh, tj. 
0,1% zu ycia całkowitego. Najwi ksz  ilo  paliw w gminie w budownictwie zu ywa budownictwo 
mieszkaniowe, na które przypada 90,2% zu ytej energii w paliwie. I tak przypada na nie 99,5% zu ycia 
drewna, 97,6% zu ycia w gla, 66,7% zu ycia gazu ziemnego i 83,6% energii elektrycznej. Zu ycie 
energii w transporcie wynika ze spalania paliw (benzyny, oleju nap dowego i gazu LPG) 
w samochodach osobowych, ci arowych, autobusach, motocyklach poruszaj cych si  po terenie gminy. 
Najwi kszy udział w zu yciu energii w transporcie przypada na benzyn  (47,6%), nast pnie olej 
nap dowy (37,6%) i LPG (14,9%). 

Całkowita emisja pochodz ca z poszczególnych no ników energii we wskazanych wy ej 
sektorach osi gn ła w 2010 roku poziom ponad 35 322 Mg CO2. Najwi kszym emitentem dwutlenku 
w gla w gminie jest transport (71,0% całkowitej emisji), drugim budownictwo (28,6%) w tym budownictwo 
mieszkaniowe (23,5%). Na. o wietlenie dróg przypada 0,4% wyliczeniowej emisji CO2 w gminie. 
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Podstawowym celem realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy jest redukcja emisji 
dwutlenku w gla, energii finalnej i wzrost produkcji OZE. 

W Planie przeanalizowano dwa rodzaje działa  – działania potencjalne oraz realne. 
Dla działa  potencjalnych obejmuj cych wszystkie sektory infrastruktury gminy, mo liwa jest 

redukcja emisji CO2 do 2020 roku w stosunku do roku bazowego w wysoko ci 1 766 Mg/a, tj. o 5,0%, 
redukcja zu ycia energii o 10 115 MWh, tj. o 6,6% i przyrost produkcji z OZE o 798 MWh, co daje 
przyrost udziału OZE w zu yciu energii ko cowej o 0,5%. Realizacja takiego zakresu działa
kosztowałaby gmin  52,2 mln PLN. 

Dla urealnionego zakresu działa  przyj tego w Planie wyznaczono wysoko  redukcji emisji CO2
w stosunku do roku bazowego w wysoko ci 248,5 Mg/a, co oznacza 0,7% redukcji, redukcj  zu ycia 
energii o 619 MWh, tj. 0,4% i przyrost udziału produkcji z OZE w zu yciu energii ko cowej o 61 MWh, 
czyli na poziomie 0,04%. Koszt działa  obj tych Planem Gospodarki Niskoemisyjnej okre lono na 
8 862,5 tys. PLN. 
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III. WST P 

Emisja gazów cieplarnianych jest wa nym wyznacznikiem zrównowa onego rozwoju 
gospodarczego. Redukcja tej emisji stała si  jednym z wa niejszych zagadnie  determinuj cych kierunki 
rozwoju gospodarki Polski i Europy. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to strategiczny dokument dla gminy, maj cy wpływ na 
lokaln  gospodark  ekologiczn  i energetyczn . Zawiera informacje o ilo ci wprowadzanych do powietrza 
zanieczyszcze  i gazów cieplarnianych na terenie gminy, podaj c jednocze nie propozycje konkretnych 
i efektywnych działa  ograniczaj cych te ilo ci. Głównym celem Planu gospodarki niskoemisyjnej jest 
rozpoznanie stanu istniej cego gospodarki energetycznej i tych sektorów w terenie, które s
odpowiedzialne za emisj  gazów cieplarnianych, promocj  i wdra anie nowoczesnych i ekologicznych 
rozwi za , w celu redukcji tej emisji. 

Potrzeba sporz dzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej wynika ze zobowi za , 
okre lonych w ratyfikowanym przez Polsk  Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-
energetycznym, przyj tym przez Komisj  Europejsk  w grudniu 2008 roku. Ponadto jest zgodna 
z polityk  Polski i wynika z Zało e  Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 
(NPRGN), przyj tych przez Rad  Ministrów 16 sierpnia 2011 roku. 

Celem niniejszego opracowania jest analiza zakresu mo liwych do realizacji przedsi wzi
inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, których wdro enie b dzie skutkowa  zmian  dotychczasowej 
struktury u ywanych no ników energetycznych oraz zmniejszeniem zu ycia energii i w konsekwencji 
stopniowym obni aniem emisji gazów cieplarnianych (CO2) na terenie gminy. Cel ten wpisuje si  
w bie c  polityk  energetyczn  i ekologiczn  Gminy Biesiekierz i jest wynikiem dotychczasowych 
działa  i zobowi za  władz samorz dowych. 

Opracowanie i realizacja zada  okre lonych w Planie gospodarki niskoemisyjnej (PGN) b dzie 
wychodziła naprzeciw celom okre lonym w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, które 
w skali kraju obejmuj : 
- redukcj  emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20% w stosunku do poziomu z roku bazowego; 
- zwi kszenie udziału energii pochodz cej z ródeł odnawialnych do 15% w ogólnym zu yciu energii; 
- redukcj  zu ycia energii finalnej o 20%, co ma zosta  zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywno ci energetycznej, 
a tak e do poprawy jako ci powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów 
dopuszczalnych st e  zanieczyszcze  w powietrzu i realizowane s  programy (naprawcze) ochrony 
powietrza (POP) oraz plany działa  krótkoterminowych (PDK). W niniejszym PGN przyj to rok 2010 jako 
rok bazowy. 

Działania zawarte w planach musz  by  spójne z tworzonymi POP i PDK oraz w efekcie 
doprowadzi  do redukcji emisji zanieczyszcze  do powietrza (w tym: pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków 
azotu). Wszelkie działania finansowane (lub współfinansowane) przez gmin , które przyczyniaj  si  do 
w/w celów powinny by  wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biesiekierz (WPF). 

Warunek minimalny jaki powinien by  osi gni ty przez gmin  to brak zwi kszenia emisji CO2 
w 2020 r. w odniesieniu do roku bazowego. 
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1. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA 

Wychodz c naprzeciwko trendom zmierzaj cym do redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
a przede wszystkim w trosce o rodowisko naturalne Gmina Biesiekierz na mocy Uchwały 
nr XXXIV/197/13 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 18 wrze nia 2013 roku wyraziła wol  przyst pienia do 
opracowania i wdra ania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biesiekierz (PGN). „Plan gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Biesiekierz na lata 2014 – 2020” opracowano na podstawie umowy nr 11/15 
z dnia 31 marca 2015 r. zawartej pomi dzy Zwi zkiem Miast i Gmin Dorzecza Pars ty z siedzib
ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino, a konsorcjum spółek CASE – Doradcy sp. z o.o. (lider 
konsorcjum) ul. Polna 40 lok. 212, 00-635 Warszawa i Energorozwój S.A. (członek konsorcjum) 
ul. Czerniakowska 71 lok. 302, 00-175 Warszawa. Podstaw  merytoryczn  niniejszego „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej” jest inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych do powietrza. Wykonanie bazowej 
inwentaryzacji emisji (BEI) pozwala zidentyfikowa  główne antropogeniczne ródła emisji CO2 w gminie 
oraz odpowiednio zaplanowa  i uszeregowa  pod wzgl dem wa no ci rodki jej redukcji. W celu 
sporz dzenia bazowej inwentaryzacji (BEI) wykorzystano wytyczne zawarte w Poradniku opracowanym 
w ramach Porozumienia Burmistrzów „How to develop a Sustainable Energy Action Plan (SEAP)”. 
Dokument ten, dost pny na stronach Porozumienia (www.eumayors.eu), okre la ramy oraz podstawowe 
zało enia dla wykonania inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych do powietrza. 

Niniejsze opracowanie zawiera: 
Streszczenie. 
Ogóln  strategi , w jej ramach: 
Polityka energetyczna na szczeblu mi dzynarodowym i krajowym. 
Ogólna charakterystyka Gminy Biesiekierz. 
Identyfikacja obszarów problemowych. 
Charakterystyka no ników energetycznych wykorzystywanych na terenie Gminy Biesiekierz. 
Metodologia opracowania i struktura Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 
Cele strategiczne PGN. 
Cele szczegółowe PGN. 
Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji CO2 i innych zanieczyszcze zawarte w: 
Identyfikacja stanu istniej cego emisji CO2 i zanieczyszcze , zu ycia paliw i energii oraz strategia działa
na rzecz jej ograniczenia w Gminie Biesiekierz. 
Działania/zadania i rodki zaplanowane na cały okres obj ty Planem zawarte w: 
Identyfikacja zu ycia energii i paliw w Gminie Biesiekierz oraz stanu emisji w 2020 r i 2030 r. i okre lenie 
docelowego poziomu redukcji emisji CO2. 
Analiza potencjalnych mo liwo ci redukcji emisji gazów cieplarnianych w gminie, oszcz dno ci energii 
i zmniejszenie zanieczyszczenia w gminie. 

ródła finansowania inwestycji. 
Wska niki monitorowania uj te w: 
Preferencje dotycz ce działa  przewidzianych do wdro enia - działania, podmioty odpowiedzialne, rodki 
finansowe i ródła na realizacj  działa . 
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Realizacja Planu. 
Podsumowanie. 

Niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z umow , obowi zuj cymi przepisami 
i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja wydana jest w stanie kompletnym ze wzgl du na cel 
oznaczony w umowie. 

W trakcie tworzenia niniejszego Planu przeanalizowano nast puj ce dokumenty: 
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z pó n. zm.). 
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z pó n. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.. poz. 

1232 z pó n. zm.). 
- Ustawa z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnienie informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale 

społecze stwa w ochronie rodowiska oraz ocenach oddziaływania na rodowisko (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1235 z pó n. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 199 z pó n. zm.). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pó n. 
zm.). 

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów ( tekst jednolity: Dz. U. 
z 2014, poz. 712). 

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 
z pó n. zm.). 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z pó n. zm.) oraz 
rozporz dzenia do Ustawy aktualne na dzie  podpisania umowy. 

- Zał cznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/POIi /9.3/2013 - Szczegółowe zalecenia dotycz ce 
struktury planu gospodarki niskoemisyjnej. 

- Poradnik "Jak opracowa  plan działa  na rzecz zrównowa onej energii (SEAP)". 
- Drugi Krajowy Plan Działa  Dotycz cy Efektywno ci Energetycznej (EEAP). 
- Krajowy Plan Działa  w zakresie energii ze ródeł odnawialnych. 
- „Polityka Energetyczna Pa stwa do 2030 roku”. 
- „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej”. 
- „Polityka Klimatyczna Polski” (przyj ta przez Rad  Ministrów w listopadzie 2003 r.). 
- Polityka ekologiczna Pa stwa w latach 2009 - 2012 z perspektyw  do roku 2016. 
- Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030. 
Dokumenty lokalne 
- "Program Ochrony Powietrza dla strefy zachodniopomorskiej". 
- "Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020". 
- „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012 – 2017 

z uwzgl dnieniem perspektywy na lata 2018 - 2023”. 
- "Strategia Rozwoju Gminy Biesiekierz  2015 - 2020”. 
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- ,,Program ochrony rodowiska dla Gminy Biesiekierz na lata 2010 – 2013 z perspektyw  do roku 
2017”. 

- ,,Plan gospodarki odpadami dla Gminy Biesiekierz na lata 2010 – 2013 z perspektyw  do roku 2017”. 
- "Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz". 
- Obowi zuj ce Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Biesiekierz. 
- Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013”.
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2. POLITYKA ENERGETYCZNA NA SZCZEBLU MI DZYNARODOWYM I KRAJOWYM 

2.1 Polityka klimatyczna w UE oraz na wiecie 

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GC) jest przedmiotem porozumie
mi dzynarodowych. Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) 
okre la zało enia dotycz ce ograniczenia emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zjawisko 
globalnego ocieplenia, maj cych swoje ródło w działalno ci człowieka. Dotychczas Konwencj
ratyfikowało 195 stron (194 pa stwa oraz Unia Europejska). Polska ratyfikowała Konwencj  w czerwcu 
1994 r. Najwa niejszym, prawnie wi cym instrumentem Konwencji jest Protokół z Kioto, podpisany 
11 grudnia 1997 r., który wszedł w ycie w lutym 2005 r. Kraje, które zdecydowały si  na jego ratyfikacj , 
zobowi zały si  do redukcji emisji gazów cieplarnianych rednio o 5,2% do 2012 r. Ograniczenie wzrostu 
temperatury o 2–3°C wymaga stabilizacji st enia gazów cieplarnianych w atmosferze (w przeliczeniu na 
CO2) na poziomie 450–-550 [ppm]. Oznacza to potrzeb  znacznie wi kszego ograniczenia emisji. Od 
2020 r. globalna emisja powinna spada  w tempie 1–5% rocznie, tak aby w 2050 r. osi gn  poziom 
o 25–70% ni szy ni  obecnie. 

Podstaw  unijnej polityki klimatycznej stanowi zainicjowany w 2000 roku Europejski Program 
Ochrony Klimatu (ECCP), który jest poł czeniem działa  dobrowolnych, dobrych praktyk, mechanizmów 
rynkowych oraz programów informacyjnych. Jednym z najwa niejszych instrumentów polityki Unii 
Europejskiej w dziedzinie ochrony klimatu jest europejski system handlu uprawnieniami do emisji CO2
(EU ETS), który obejmuje wi kszo  znacz cych emitentów GC, prowadz cych działalno  opisan  
w dyrektywie o zintegrowanej kontroli i zapobieganiu zanieczyszczeniom przemysłowym IPCC, a tak e 
spoza niej. 

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej skupia si  na wdro eniu tzw. pakietu klimatyczno-
energetycznego przyj tego w grudniu 2008 r. oraz Strategii Europa 2020. Pocz tkowo okres 
obowi zywania Protokołu obejmował lata 2008-2012. Podczas szczytu klimatycznego w Doha (Katar) 
w 2012 r. zadecydowano o jego przedłu eniu na drugi okres zobowi za  obejmuj cy lata 2013-2020. 

Zało enia tego pakietu s  nast puj ce: 
- redukcja emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20% w stosunku do poziomu z roku bazowego; 
- zwi kszenia udziału energii pochodz cej z ródeł odnawialnych do 15% w ogólnym zu yciu energii; 
- redukcji zu ycia energii finalnej o 20%, co ma zosta  zrealizowane poprzez podniesienie efektywno ci 

energetycznej. 
Dla osi gni cia tego celu podejmowanych jest szereg działa  w zakresie szeroko rozumianej 

promocji efektywno ci energetycznej. Działania te wymagaj  zaanga owania społecze stwa, 
decydentów i polityków oraz wszystkich podmiotów działaj cych na rynku. Edukacja, kampanie 
informacyjne, wsparcie dla rozwoju efektywnych energetycznie technologii, standaryzacja i przepisy 
dotycz ce minimalnych wymaga  efektywno ciowych i etykietowania, „Zielone zamówienia publiczne” to 
tylko niektóre z tych działa . Zobowi zania redukcyjne gazów cieplarnianych, obliguj  do działa
polegaj cych głównie na przestawieniu gospodarki na gospodark  niskoemisyjn , a tym samym 
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ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i innych substancji. Jest to kluczowy krok w kierunku 
zapewnienia stabilnego rodowiska oraz długofalowego zrównowa onego rozwoju. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biesiekierz jest spójny z celami pakietu klimatyczno-
energetycznego, realizuje ponadto wytyczne nowej strategii zrównowa onego rozwoju gospodarczego 
i społecznego Unii Europa 2020. Dokument ten jest wa nym krokiem w kierunku wypełnienia 
zobowi zania Polski w zakresie udziału energii odnawialnej w ko cowym zu yciu energii do 2020 r., 
w podziale na: elektroenergetyk , ciepło i chłód oraz transport. Wymagania te wynikaj  z dyrektywy 
2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze ródeł odnawialnych. 
Celem dla Polski, wynikaj cym z powy szej dyrektywy jest osi gni cie w 2020 r. co najmniej 15% udziału 
energii z odnawialnych ródeł w zu yciu energii finalnej brutto, w tym co najmniej 10% udziału energii 
odnawialnej zu ywanej w transporcie. PGN jest równie  zgodny z Dyrektyw  2012/27/UE w sprawie 
efektywno ci energetycznej, w której Komisja Europejska nakłada obowi zek dotycz cy oszcz dnego 
gospodarowania energi , wobec jednostek sektora publicznego oraz z Dyrektyw  Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która zobowi zuje 
pa stwa członkowskie UE, aby od ko ca 2018 r. wszystkie nowo powstaj ce budynki u yteczno ci 
publicznej były budynkami „o niemal zerowym zu yciu energii”. 

ródła prawa europejskiego 
Poni ej przedstawiono europejskie regulacje dotycz ce efektywno ci energetycznej, które 

stopniowo transponowane s  do prawodawstwa pa stw członkowskich. 
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 pa dziernika 2012 r. w sprawie 

efektywno ci energetycznej (Dziennik Urz dowy UE L315/1 14 listopada 2012 r.). 
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 

promowania stosowania energii ze ródeł odnawialnych (Dz. U. UE L 09.140.16 - tzw. dyrektywa 
OZE). 

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniaj ca 
dyrektyw  2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tzw. dyrektywa EU ETS). 

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
wysiłków podj tych przez pa stwa członkowskie, zmierzaj cych do zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowi za  Wspólnoty dotycz cych redukcji emisji 
gazów cieplarnianych (tzw. decyzja non - ETS). 

2.2 Zgodno  zapisów „Planu” z głównymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi na 
poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym 

Regulacje prawne maj ce wpływ na planowanie energetyczne w Polsce mo na znale  
w kilkunastu aktach prawnych. Planowanie energetyczne, zgodne z aktualnie obowi zuj cymi 
regulacjami, realizowane jest głównie na szczeblu gminnym. W pewnym zakresie uczestniczy w nim 
tak e samorz d województwa. Bior  w nim tak e udział wojewodowie oraz Minister Gospodarki, jako 
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przedstawiciele administracji rz dowej. Na planowanie energetyczne ma równie  wpływ działalno
przedsi biorstw energetycznych. 

PGN tematycznie zbli ony jest do „Projektu zało e  do Planu zaopatrzenia w ciepło, energi
elektryczn  i paliwa gazowe”, okre lonym w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz.942 z pó n. zm.) Jednak jako dokument strategiczny ma bowiem 
charakter cało ciowy (dotyczy całej gminy) i długoterminowy, koncentruj cy si  na podniesieniu 
efektywno ci energetycznej, zwi kszeniu wykorzystania odnawialnych ródeł energii oraz redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, nie podlega regulacjom zwi zanym z przyj ciem „Projektu zało e  do planu ...” 

Warto podkre li , i  sporz dzenie PGN nie jest na dzie  jego sporz dzania wymagane adnym 
przepisem prawa, inaczej ni  w przypadku programów ochrony powietrza i planów działa
krótkoterminowych unormowanych ustaw  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z pó n. zm.). Potrzeba jego opracowania wynika z zach t 
proponowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, w szczególno ci 
jest to program operacyjny Infrastruktura i rodowiska perspektywy bud etowej 2007-2013, priorytet 9.3 
– Plany gospodarki niskoemisyjnej. 

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej jest realizacj  zasady zrównowa onego rozwoju, zapisanej 
w Konstytucji RP w art.5 (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483), stanowi cym, i  RP zapewnia ochron
rodowiska, kieruj c si  wła nie t  zasad . 

Nale y równie  nadmieni , i  w stosunku do strategicznej oceny oddziaływania na rodowisko 
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biesiekierz” nie jest dokumentem, dla którego, zgodnie 
z art. 46 i 47 ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnieniu informacji o rodowisku i jego 
ochronie, udziale społecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na rodowisko
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania 
na rodowisko poniewa : 
- przedmiotowy dokument nie ustala ram dla pó niejszej realizacji przedsi wzi  mog cych znacz co 

oddziaływa  na rodowisko, 
- nie spowoduje znacz cego oddziaływania na obszar Natura 2000, 
- realizacja postanowie  dokumentu nie spowoduje znacz cego oddziaływania na rodowisko. 

Ponadto działania przedstawione w projekcie dokumentu mog  przyczyni  si  do zmniejszenia emisji 
CO2, co przyczyni si  do poprawy stanu rodowiska na terenie Gminy Biesiekierz, a nie jego 
pogorszenia. Dokument wymaga uzgodnienia z RDO  i PPIS. 

W tabeli 1 wyszczególniono, wraz z podaniem kontekstu, kluczowe (pod wzgl dem obszaru 
zastosowania oraz poruszanych zagadnie ) dokumenty strategiczne i planistyczne, potwierdzaj ce 
zbie no  niniejszego „Planu” z prowadzon  polityk  krajow , regionaln  i lokaln . 
Tabela 1. Kluczowe dokumenty strategiczne i planistyczne 

Lp. Nazwa dokumentu Kontekst 
krajowy

Kontekst 
regionalny

Kontekst 
lokalny

1 Strategia Rozwoju Kraju 2020 x 
2 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku x 
3 Polityka Ekologiczna Pa stwa na lata 2009-2012 z perspektyw  do roku 

2016 
x 
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4 „Polityka Klimatyczna Polski” (przyj ta przez Rad  Ministrów w 
listopadzie 2003r.) 

x 

5 Krajowy Plan Działa  w zakresie energii ze ródeł odnawialnych x 
6 Drugi Krajowy Plan Działa  Dotycz cy Efektywno ci Energetycznej 

(EEAP) 
x 

7 „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” x 
8 Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030. x 
4 Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 

roku 2020 
 x 

9 Program ochrony rodowiska dla Województwa Zachodniopomorskiego  x 
10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 

na lata 2014-2020 
 x 

11 Studium Uwarunkowa  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Biesiekierz 

 x 

12 Strategia Rozwoju Gminy Biesiekierz do roku 2015   x 
13 Program Ochrony Powietrza dla strefy zachodniopomorskiej  x 
14 Obowi zuj ce Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na 

terenie Gminy Biesiekierz 
 x 

15. Plan Gospodarki Odpadami Województwa Zachodniopomorskiego na 
lata 2012 – 2017z perspektyw  na lata 2018 - 2023 

 x 

16 Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013  x 
17 Program Ochrony rodowiska dla Gminy Biesiekierz na lata 2010 – 

2013 z perspektyw  do roku 2017 
 x

18 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Biesiekierz na lata 2010 – 2013 z 
perspektyw  do roku 2017 

 x

19 Wieloletnia Prognoza Finansowa  x
ródło: Opracowanie własne 

Zgodnie z powy sz  tabel  Gmina Biesiekierz wdra a obecnie szereg programów i strategii 
rozwoju, s  to m.in.: 
- ,,Strategia Rozwoju Gminy Biesiekierz 2015 - 2020”. 
- ,,Program ochrony rodowiska dla Gminy Biesiekierz na lata 2010 – 2013 z perspektyw  do roku 

2017”. 
- ,,Plan gospodarki odpadami dla Gminy Biesiekierz na lata 2010 – 2013 z perspektyw  do roku 

2017”. 
- Planowanie przestrzenne: 

- ,,Studium Uwarunkowa  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Biesiekierz” 
- Obowi zuj ce Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy 

Biesiekierz 
- ,,Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 – 2013”. 
- Wieloletnia Prognoza Finansowa 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biesiekierz wyznacza cele strategiczne, których 
realizacja doprowadzi do ograniczenia zu ycia energii oraz zmniejszenie emisji na terenie gminy. 
W przytoczonych dokumentach, mimo i  nie dotycz  bezpo rednio tematu gospodarki niskoemisyjnej, 
zadania wyznaczone do realizacji w ich ramach mog  prowadzi , po rednio lub bezpo rednio do celów 
okre lonych w niniejszym planie. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Biesiekierz wykazuje w swoich zapisach zgodno  
z poni szymi dokumentami strategicznymi opracowanymi na poziomie lokalnym. 
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,,Strategia Rozwoju Gminy Biesiekierz 2015-2020”
Dokument okre la kierunki rozwoju Gminy Biesiekierz w latach 2015-2020 oraz wyznacza 

kierunki rozwoju w oparciu o analiz  jej zasobów, mocnych oraz słabych stron, zasobów naturalnych, 
kulturowych oraz potencjału poło enia. Dokument wyznacza kierunki rozwoju Gminy Biesiekierz w wielu 
obszarach jej działalno ci. Zgodnie z zapisami strategii misja Gminy Biesiekierz nakierowana jest na 
tworzenie przyjaznej przestrzeni yciowej z doskonał  i dobrze zarz dzan  infrastruktur  społeczn , 
techniczn  i gospodarcz  w oparciu o energi  mieszka ców oraz zasoby lokalne. 

W dokumencie tym sformułowano priorytety i działania rozwojowe w Gminie Biesiekierz na okres 
do roku 2020. Priorytet 1 jest zgodny z celami PGN:
Priorytet 1. Poprawa stanu INFRASTRUKTURY publicznej 

Działanie 1.1. Rozwój infrastruktury drogowej. 
Działanie 1.2. Rozwój infrastruktury energetyki odnawialnej. 
Działanie 1.3. Wzrost efektywno ci energetycznej i ekologicznej obiektów u yteczno ci pub. 
Działanie 1.4. Rozwój infrastruktury sportowej. 
Działanie 1.5. Ekologiczne o wietlenie. 
Działanie 1.6. Zarz dzanie energi . 

,,Program ochrony rodowiska dla Gminy Biesiekierz na lata 2010 – 2013 z perspektyw  do roku 
2017” 

Dokument identyfikuje istniej ce zagro enia rodowiskowe oraz wyznacza cele w obszarach 
wymagaj cych interwencji. Do obszarów tych nale : 
- Poprawa jako ci ochrony rodowiska i bezpiecze stwa energetycznego dla ochrony zdrowia 

mieszka ców (Cel 1). Obszar ten obejmuje gospodark  wodn , powietrze, hałas i promieniowanie 
elektromagnetyczne. 

- Poprawa gospodarki odpadami (Cel 2). 
- Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem oraz rekultywacja terenów zdegradowanych 

(Cel 3). Obszar ten obejmuje ochron  powierzchni ziemi oraz racjonalizacj  u ytkowania surowców 
- Ograniczenie ryzyka wyst pienia powa nych awarii i minimalizacja ich skutków oraz zwi kszenie 

bezpiecze stwa chemicznego (Cel 4). 
- Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne u ytkowanie zasobów przyrodniczych (Cel 5) 
- Wzmocnienie systemu zarz dzania ochron rodowiska (Cel 6). 
- Edukacja ekologiczna i poprawa wiadomo ci ekologicznej (Cel 7).
,,Plan gospodarki odpadami dla Gminy Biesiekierz na lata 2010 – 2013 z perspektyw  do roku 

2017” 
Dokument zawiera analiz  zagro e  odpadami w aspekcie wyst powania czynników 

niezale nych i sprzyjaj cych zanieczyszczeniom. Fakt wyst powania tych zagro e  nale y uwzgl dni  
w gminnych programach sektorowych (m. in. Programie Ochrony rodowiska). 

Do zagro e  tych nale : 
- wysoka wra liwo rodowiska na degradacj  ze strony czynników antropogenicznych uwarunkowana 

budow  geologiczn  obszaru gminy, 
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- wyst powanie znacznych obszarów gruntów przepuszczalnych poza dnami dolin, powoduj ce łatwo
infiltracji w tych strefach zasilania wód podziemnych wodami opadowymi, co czyni rodowisko 
gruntowo-wodne bardzo wra liwym na zanieczyszczenia, 

- du e prawdopodobie stwo wyst powania powodzi w dolinie Rzeki Radwi, 
- mała ilo  wytwarzanych odpadów, przy równoczesnym ich szerokim asortymencie, 
- wyrobiska poeksploatacyjne i zwałowiska sprzyjaj ce powstawaniu nielegalnych wysypisk mieci.
Plan zagospodarowania przestrzennego

Jednym z najwa niejszych dokumentów planistycznych, stanowi cych ram  dla realizacji 
wi kszo ci działa  rozwojowych jest studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz plany zagospodarowania przestrzennego. 
1) Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Dokument przyj ty Uchwał  Nr XLV/251/14 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 27 sierpnia 2014 r., 
zaktualizowany Uchwał  Nr XIII/99/15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 22 pa dziernika 2015 r. 
W dokumencie tym podj ta została tematyka ochrony rodowiska naturalnego, w tym ochrony 
powietrza. W Rozdz.5.1.7 Zanieczyszczenia, zagro enia, degradacja zdiagnozowane zostały ogólne 
problemy zwi zane z zanieczyszczeniem powietrza oraz ródłami emisji. Maj c na wzgl dzie, e 
podstawowymi ródłami emisji zanieczyszcze  do atmosfery s  indywidualne paleniska domowe oraz 
transport / komunikacja, oparte o konwencjonalne no niki energii cieplnej, powinno si  wzi  pod 
uwag  np. oparcie gospodarki energetycznej gminy o ródła niskoemisyjne (w tym ródła gazowe 
i odnawialne). 
Jako zadania maj ce na celu popraw  jako ci powietrza wymieniono: 
- zachowanie ci gło ci terenów otwartych, ci gów ekologicznych istniej cych cieków wodnych i 

u ytków zielonych; 
- całkowite wprowadzenie ogrzewnictwa gazowego;
- zabezpieczeniu pasa technicznego przyszłej drogi ruchu szybkiego (droga nr 6) stref  izolacji 

zieleni  wysok  i zastosowaniem w niezb dnych miejscach ekranów izoluj cych. 
W zwi zku z tym, e zgodnie ze Studium, ochrona powietrza na terenie Gminy Biesiekierz b dzie 
przeprowadzana poprzez zastosowanie technologii eliminuj cych szkodliwe emisje, zapisy Planu 
gospodarki niskoemisyjnej s  z nim zbie ne. 

2) Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 
Plany miejscowe obowi zuj ce na terenie gminy stanowi  podstaw  planowania przestrzennego, 
działa  inwestycyjnych na terenie dla którego obowi zuj  i s  wi ce dla stron gospodaruj cych 
w granicach ich obowi zywania. Dokonuj  ustale  dotycz cych przeznaczenia terenów, w tym dla 
inwestycji celu publicznego, oraz okre laj  sposoby ich zagospodarowania i zabudowy. Plan nie mo e 
narusza  ustale  studium, co stwierdza rada gminy przed jego uchwaleniem. 
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz w obr bach: Parsowo, 

wiemino, Kra nik Koszali ski, Warnino z przeznaczeniem terenów pod lokalizacj  farmy 
elektrowni wiatrowych wraz z infrastruktur  techniczn  i strefami oddziaływania przyj ty Uchwał
Nr XLVIII/263/14 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 24 pa dziernika 2014 r. 
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- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obiektów handlowych o powierzchni 
handlowej sprzeda y powy ej 2000 m2 wraz z towarzysz cymi obiektami oraz infrastruktur
niezb dn  do prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego w Gminie Biesiekierz 
przyj ty Uchwał  Nr XXV/155/13 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 22 lutego 2013 r. 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz dla zespołu elektrowni 
wiatrowych wraz z infrastruktur  techniczn  – obszary Kra nik Koszali ski i Warnino przyj ty 
Uchwał  Nr XLVI/352/10 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 27 wrze nia 2010 r. 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu poło onego w Gminie Biesiekierz 
pod nazw  „Gazoci g wysokiego ci nienia” przyj ty Uchwał  Nr XLIII/331/10 Rady Gminy 
w Biesiekierzu z dnia 7 czerwca 2010 r. 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz w obr bie Stare Bielice 
przyj ty Uchwał  Nr XXIII/178/08 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 29 pa dziernika 2008 r. 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu elektrowni wiatrowych wraz 
z infrastruktur  techniczn  niezb dn  dla prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia 
podstawowego w okolicy miejscowo ci Parnowo w Gminie Biesiekierz przyj ty Uchwał  Nr 
XI/91/07 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 30 pa dziernika 2007 r.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
W dniu 28 marca 2014 r. 19 gmin z terenu powiatu kołobrzeskiego, białogardzkiego oraz 

koszali skiego i miasto Koszalin podpisało porozumienie mi dzygminne, którego celem było 
udokumentowanie ch ci współpracy jednostek samorz du terytorialnego słu cej realizacji ZIT. 

Konsekwencj  dalszych działa  było utworzenie „Strategii Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Koszali sko – Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”, która powstała 
w listopadzie 2014 r. Strategia jest wci  uzgadniana i nie stanowi wi cego dokumentu, jednak gmina 
Biesiekierz, poprzez partnerstwo w ramach ZIT, b dzie realizowa  cel rozwoju zintegrowanej 
infrastruktury transportowej, poprzez modernizacj  dróg kołowych i ich integracj  z drog  S6 i S11.
Wieloletnia Prognoza Finansowa - WPF

Zgodnie z Ustaw  o finansach publicznych WPF jednostki samorz du terytorialnego okre la 
kwoty wydatków bie cych i maj tkowych na planowane i realizowane przedsi wzi cia w umowach 
o partnerstwie publiczno - prywatnym oraz wieloletnich programach, projektach lub zadaniach 
zwi zanych z programami finansowanymi z udziałem rodków pochodz cych z bud etu Unii 
Europejskiej, niepodlegaj cych zwrotowi rodków z pomocy udzielanej przez pa stwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych rodków pochodz cych ze ródeł 
zagranicznych i niepodlegaj cych zwrotowi. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera wykaz 
przedsi wzi  wraz z planem finansowania. Przedsi wzi cia maj ce wpływ na ograniczenie emisji 
zawarte w prognozie pokrywaj  si  z tymi zaproponowanymi w planie, dzi ki czemu rodki niezb dne do 
ich przeprowadzenia s  zabezpieczone w bud ecie. S  to mi dzy innymi inwestycje zwi zane 
z modernizacj  dróg czy termomodernizacj  obiektów u yteczno ci publicznej. Ponadto Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej przewiduje równie  szereg działa  fakultatywnych, których realizacji mo e zosta  podj ta 
po pozyskaniu na nie dodatkowych rodków bud etowych i wpisaniu w Wieloletni  Prognoz  Finansow . 
Zadania przewidziane w WPF to m.in. 
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- zadanie 2. Przebudowa i remont dróg w m. Stare Bielice w ramach programu ZIT KKBOF 
- zadanie 3. Przebudowa i remont drogi Nowe Bielice - Laski Koszali ski 
- zadanie 4. Przebudowa i remont dróg w m. Laski Koszali ski 
- zadanie 5. Budowa i modernizacja ekologicznego o wietlenia ulicznego na terenie Gminy Biesiekierz 
- zadanie 6. Budowa ekologicznych ci gów pieszo- jezdnych w m. Stare Bielice wraz z budow

kanalizacji deszczowej - I etap budowa kanalizacji i budowa dróg 
- zadanie 7. Modernizacja energetyczna obiektów u yteczno ci publicznej Gminy Biesiekierz 
- zadanie 8. Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego, 

infrastruktura u yteczno ci publicznej wraz z budow  chodników i placów przestrzeni publicznej 
- zadanie 9. Budowa wietlicy wiejskiej w m. Kotłowo 
- zadanie 10. Budowa wietlicy wiejskiej w m. Parsowo 
- zadanie 16. Budowa chodnika w m. Kotłowo przy drodze powiatowej nr nr 3527Z działka nr 17/3 

obr b ewidencyjny Kotłowo 
- zadanie 17. Przebudowa i remont dróg powiatowych Nr 3518Z M czno - Popowo, Nr 3523Z Popowo - 

Parnowo -Laski- Dunowo oraz Nr 3529Z na odcinku Dunowo – Niedalino" 
- zadanie 18. Budowa boiska sportowego w m. Biesiekierz 

W aspekcie PGN WPF jest dokumentem, który stanowi finansow  stron  realizacji zada  
i zajmuje istotne miejsce w systemie wdra ania PGN. Jednocze nie WPF jest dokumentem mo liwym do 
zmiany i dostosowania do potrzeb realizacji projektów. Zmiana wymaga jednak e uchwały Rady Gminy. 

Gminne dokumenty w/w b d  wykorzystywane na bie co w trakcie szczegółowych uzgodnie  
z interesariuszami i w przypadku wyst puj cych kolizji niezwłocznie korygowane w drodze stosownych 
uchwał RG na wniosek zespołów realizuj cych Plan.
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3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY BIESIEKIERZ 

Pod wzgl dem administracyjnym Gmina Biesiekierz poło ona jest w północno - zachodniej cz ci 
województwa zachodniopomorskiego i w zachodniej cz ci powiatu koszali skiego. Gmina Biesiekierz 
jest gmin  wiejsk  ma charakter rolniczy i podmiejski. Obszar administracyjny gminy zajmuje 
powierzchni  11 660 ha, tj.117 km2. Ludno  gminy liczy 6 473 mieszka ców (2014 r.). Przez gmin
przebiega droga krajowa nr 6 (E-28) – relacji Berlin - Szczecin – Gda sk (poł czenie gminy Biesiekierz 
z Koszalinem – 12 km i z Karlinem – 16 km) oraz droga wojewódzka nr 166 (ze wiemina do Białogardu 
– 9 km). 
Rys. 1 Gmina Biesiekierz na tle województwa Rys. 2 Gmina Biesiekierz na tle powiatu

Biesiekierz 
gmina wiejska 

Województwo zachodniopomorskie 
Powiat koszali ski 
Powierzchnia 116,6 km2

Liczba sołectw 11 
Liczba miejscowo ci 19 
Liczba ludno ci 6 473 
g sto  55,5 osób/km2

 Północno-zachodnia granica gminy przebiega równolegle do linii brzegowej Morza Bałtyckiego 
w odległo ci 12-15 km. Natomiast od strony południowo - zachodniej s siaduje z Gmin  Białogard. 
Wschodnia granica gminy przylega do Miasta Koszalin, dzi ki czemu miejscowo ci Stare i Nowe Bielice 
oraz Gniazdowo maj  charakter podmiejski. W tych miejscowo ciach bardzo intensywnie rozwija si
jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe oraz wi ksze placówki usługowo - handlowe takie jak 
hurtownie, hotele itp. Południowo - zachodnia granica gminy przebiega na długo ci ok. 7 km wzdłu  rzeki 
Radew, a południowo – wschodnia przebiega wzdłu  linii kolejowej relacji Gda sk - Szczecin. 

Gmina Biesiekierz s siaduje z nast puj cymi gminami: 
- od północy z Gmin  B dzino, 
- od wschodu z Miastem Koszalin, 
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- od południowego wschodu z Gmin wieszyno, 
- od południowego zachodu z Gmin  Białogard, 
- od północnego zachodu z Gmin  Karlino. 

Gmina Biesiekierz swym obszarem obejmuje 11 sołectw oraz 19 miejscowo ci. 
Tabela 2 Wykaz miejscowo ci w Gminie Biesiekierz 

Miejscowo ci Lp. Sołectwa
Wsie Osady 

Powierzchnia 
[ha] 

1. Biesiekierz Biesiekierz Rutkowo 
2. Gniazdowo Gniazdowo, Cieszyn  Starki, Witolubie 
3. Kotłowo Kotłowo 
4. Kra nik Koszali ski Kra nik Koszali ski,  Nosowo 
5. Laski Koszali skie Laski Koszali skie 
6. Nowe Bielice Nowe Bielice 
7. Parnowo Parnowo Parnówko 
8. Parsowo Parsowo 
9. Stare Bielice Stare Bielice, Tatów 
10 wiemino wiemino wieminko 
11. Warnino Warnino 

11 687 

ródło: opracowanie własne 
Struktura u ytkowania gruntów na terenie Gminy Biesiekierz przedstawia si  nast puj co: 

- u ytki rolne 8 316 ha 
grunty orne 6 174 ha 
sady 93 ha 
ł ki i pastwiska 1 840 ha 
pozostałe 209 ha 

- lasy i grunty le ne 2 316 ha 
- wody 92 ha 
- grunty zabudowane i zurbanizowane 498 ha 

mieszkaniowe 86 ha 
przemysłowe 13 ha 
drogi 275 ha 
koleje 8 ha 
pozostałe 116 ha 

- u ytki ekologiczne 13 ha 
- pozostałe grunty i nieu ytki 425 ha

Razem 11 660 ha 
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Rys 3 Struktura u ytkowania gruntów w Gminie Biesiekierz 

 
Funkcj  podstawow  gminy jest rolnictwo. U ytki rolne stanowi  71% powierzchni gminy, na 

których funkcjonuje ok. 313 gospodarstw rolnych, z czego 280 gospodarstw prowadzi wył cznie 
działalno  rolnicz . Gospodarstwa specjalizuj  si  w uprawie szczególnie zbó  i ziemniaków oraz 
produkcji zwierz cej (bydło, trzoda chlewna, mleko). Poza drewnem w gminie nie wyst puj  zasoby 
naturalne o powa niejszym znaczeniu. 

3.1 Demografia 

Liczba mieszka ców Gminy Biesiekierz wg danych statystycznych (stan ludno ci wg stałego 
miejsca zamieszkania) na dzie  31.12.2014 r. wynosiła 6 473 osób. Zmiany liczby ludno ci w latach 
2010-2014 przedstawia tabela 3. G sto  zaludnienia w Obszarze wynosi 55,5 osób/km2. 
Tabela 3 Zmiana liczby ludno ci w Gminie Biesiekierz w latach 2010 - 2014 

Lp. Rok 2010 2011 2012 2013 2014 
1. Liczba mieszka ców 6 003 6 144 6 283 6 420 6 473 
2. M czy ni 2 993 3 085 3 145 3 219 3 236 
3. Kobiety 3 010 3 059 3 138 3 201 3 237 
ródło: BDL GUS (2014) 

0,8%9,0%

6,8%
1,8%

19,9%

53,0%

0,1% 3,7%1,0%2,4%0,7%0,8%

grunty orne sady ł ki pastwiska

pozostałe grunty  orne lasy i grunty le ne wody tereny mieszkaniowe

drogi pozostałe grunty zabudowane u ytki ekologiczne nieu ytki
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Na terenie gminy funkcjonuj : 
3.2 Infrastruktura gminna 

3.2.1 Zasoby mieszkaniowe 
Według danych z Głównego Urz du Statystycznego w Gminie Biesiekierz znajduje si  1 988 

mieszka  (stan na rok 2014) o ł cznej powierzchni u ytkowej 212 833 m2. rednia powierzchnia 
u ytkowa mieszkania wynosi ok. 107,4 m2, a rednia g sto  zamieszkania wynosi 3,2 
osoby/mieszkanie. 

Zasoby mieszkaniowe Gminy Biesiekierz to przede wszystkim budynki jednorodzinne b d ce 
w wi kszo ci własno ci  prywatn . Wska niki charakteryzuj ce budownictwo mieszkaniowe Gminy 
Biesiekierz przedstawiono w tabeli 4. 
Tabela 4 Wska niki charakteryzuj ce budownictwo mieszkaniowe Gminy Biesiekierz 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka 2010 2014 
1. Liczba mieszka  [szt.] 1 700 1 988 
2. Powierzchnia u ytkowa [m2] 175 022 212 833 
3. rednia powierzchnia u ytkowa mieszka  [m2] 102,9 107,4 
4. G sto  zamieszkania [osoba/mieszkanie] 3,5 3,2 
ródło: BDL GUS (2015) 

3.2.2 Obiekty u yteczno ci publicznej 
O wiata 

Sie  szkół w Gminie Biesiekierz zabezpiecza potrzeby i oczekiwania mieszka ców gminy. 
Struktur  systemu o wiaty na terenie gminy tworz  przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. 
Jednostk  organizacyjn , która zarz dza publicznymi placówkami o wiatowymi jest Gmina Biesiekierz. 
W Biesiekierzy funkcjonuje 1 przedszkole publiczne. Ofert  przedszkola publicznego uzupełnia placówka 
niepubliczna oddział przedszkolny „Happy Days – Szcz liwe Dni w Starych Bielicach. Baz  dydaktyczn
szkół podstawowych stanowi  4 obiekty. Z kolei edukacj  na poziomie gimnazjum młodzi Biesiekierzanie 
kontynuuj  w 1 placówce. 

Rys. 4  Ludno  wg miejsca zamieszkania
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Tabela 5 Zbiorcze zestawienie obiektów o wiatowych na terenie Gminy Biesiekierz 
Lp. Wyszczególnienie  Ilo
1. Przedszkole 

Przedszkole Gminne w Biesiekierzy 
Oddział Przedszkolny „Happy Days – Szcz liwe Dni” 

Biesiekierz 15 
Stare Bielice 87 F 

2 

2. Szkoła podstawowa 
Szkoła Podstawowa im. Kpt. Władysława Wysockiego 
Szkoła Podstawowa 
Szkoła Podstawowa 
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszy skiego 

Biesiekierz 60 
Parnowo 
Stare Bielice 61 

wiemino 17 

4 

3. Gimnazjum 
Gimnazjum im. Wybitnych Polaków Biesiekierz 60 

1 

ródło: Opracowanie własne
Obwody szkolne s  tak ustalone, e odległo  miejscowo ci od szkoły, nie przekracza 5 km, 

z wyj tkiem gimnazjum. Dobrze zorganizowany dowóz uczniów nie powoduje uci liwo ci dojazdu dzieci 
do szkół. Przy szkołach działaj  sekcje sportowe – judo przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach 
i sekcja zapasów przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Biesiekierzy, działaj  tak e Szkolne Kluby 
Sportowe przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Biesiekierzy. W 2005 roku we wszystkich szkołach 
została wykonana pełna termomodernizacja. 
Kultura 

Gmina Biesiekierz posiada du e zasoby dziedzictwa kulturowego tj. ko cioły, pałace, pomniki, 
które s  pod opiek  konserwatora. Do zabytków w gminie zaliczy  mo na: 
- ko ciół w Biesiekierzy (XIV w.), 
- ko ciół w Starych Bielicach (XIV w.), 
- ko ciół w Cieszynie (XVI w.), 
- ko ciół w Parnowie (XIV w.); 
- pałac barokowy z XVIII wieku z parkiem w Parsowie – pełni funkcj  DPS; 
- pałac neoklasyczny z XIX wieku w Nosowie – pełni cy rol  o rodka szkoleniowego 
- pałac klasycystyczny z ko ca XVIII wieku z parkiem w Nowych Bielicach – pełni funkcj  DPS dla 

dzieci upo ledzonych 
- dwór XVIII - wieczny w miejscowo ci Warnino z zabytkowym 4,5 ha parkiem -  Specjalny O rodek 

Szkolno – Wychowawczy dla dzieci z upo ledzonych; 
- pomniki ziemniaka wykonany z blachy kutej oraz betonu o wysoko ci 9 metrów ( ze stela em). 

Funkcje kulturalne w gminie spełniaj  miejscowo ci Biesiekierz, Nowe Bielice, Gniazdowo, 
Parnowo, Parsowo, Kra nik Koszali ski, Warnino i wiemino. W 2005 roku nast piła reaktywacja 
działalno ci wietlic wiejskich, wykonano remonty obiektów, w ramach SPO – ROL zakupione zostało 
wyposa enie tych obiektów w niezb dny sprz t. W tabeli 5 przedstawiono wykaz wietlic wiejskich 
pełni cych funkcje wiejskich o rodków kultury na terenie gminy. 
Tabela 6 Wykaz wietlic wiejskich pełni cych funkcje wiejskich o rodków kultury w Gminie Biesiekierz 

Lp. Obiekty kultury Miejscowo
1. wietlica wiejska Biesiekierz 
2. wietlica wiejska Cieszyn 
3. wietlica wiejska Gniazdowo 
4. wietlica wiejska Kra nik Koszali ski 
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5. wietlica wiejska Laski Koszali skie 
6. wietlica wiejska Nowe Bielice 
7. wietlica wiejska Parnowo 
8. wietlica wiejska Parsowo 
9. wietlica wiejska Stare Bielice 
10. wietlica wiejska – Punkt Rekreacyjno Sportowy wiemino 
11. wietlica wiejska Warnino 

ródło: Opracowanie własne
Biblioteki 

Na terenie Gminy Biesiekierz działa Biblioteka Gminna w Biesiekierzy z filiami w miejscowo ciach 
Stare Bielice i wiemino. 
Obiekty sportu i rekreacji 

W gminie istniej  dwa zespoły sportowe: 
- Ludowy Klub Sportowy „Wybrze e", 
- Mi dzyszkolny Klub Sportowy Zawodników. 

Do dyspozycji wy ej wymienione zespoły posiadaj  stadion gminny w Biesiekierzy, boiska 
przyszkolne, boiska sołeckie (Parnowo, Nowe Bielice), adaptowane pomieszczenia na hale sportowe 
przy szkołach podstawowych oraz nowoczesn  hal  sportow  przy gimnazjum w Biesiekierzy. Przy 
szkołach działaj  kluby sportowe – m.in. sekcja judo i sekcja zapasów. 
Obiekty ochrony zdrowia i opieki społecznej 

Na terenie Gminy Biesiekierz potrzeby mieszka ców w zakresie stomatologicznej publicznej 
opieki zdrowotnej sprawuje Gminny O rodek Zdrowia – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej. Mieszka cy gminy w zakresie podstawowej opieki medycznej korzystaj  z usług 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarza Rodzinnego "ELKAP" Filia Biesiekierz. 

W gminie znajduje si  jeden punktu apteczny. 
Na terenie Gminy Biesiekierz pomocy społecznej potrzebuj cym udziela kilka podmiotów: 

- Gminny O rodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu, 
- rodowiskowy Dom Samopomocy w Biesiekierzu, 
- Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielanach, 
- Dom Pomocy Społecznej w Parsowie, 
- Specjalny O rodek Szkolno – Wychowawczy w Warninie. 
Tabela 7 Jednostki infrastruktury społecznej na terenie Gminy Biesiekierz 

Lp. Wyszczególnienie Liczba jednostek i filii 
1. Szpitale 0 
2. O rodki zdrowia, przychodnie 2 
3. Apteki i punkty apteczne 1 
4. Biblioteki i filie 3 
5. Kina 0 
6. Muzea 0 

ródło: BDL GUS (2015) 

Bezpiecze stwo publiczne 
Nad bezpiecze stwem obywateli w granicach administracyjnych Gminy Biesiekierz czuwa Stra

Gminna. 
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Turystyka 
Gmina Biesiekierz jest gmin , która posiada bogate zasoby naturalne i przyrodnicze oraz du y 

potencjał krajobrazowo – turystyczny. W ród nich jest rzeka Radew – dopływ Pars ty o charakterze 
górskim, płyn ca zakolami w terenie cz ciowo zalesionym, jezioro Parnowskie – o powierzchni 55,1 ha 
i gł boko ci 9 metrów. Na terenie gminy znajduje rezerwat faunistyczny „Parnowo” - ptactwa wodnego 
i ro linno ci bagiennej o powierzchni 66 ha w Tatowie, rezerwat florystyczny - Wierzchomi skie Bagno 
o powierzchni około 43,6 ha, poło ony na granicy B dzino w pobli u Warnina i Kra nika Koszali skiego 
oraz wiele pomników przyrody. 
Obiekty przemysłowe, handlowe i usługi 

Do najwi kszych zakładów produkcyjno – usługowych w gminie zalicza si : 
- „DREWEXIM” Sp. z o.o. Nowe Bielice 36a (przerób drewna) – produkcja półfabrykatów klejowych 

przeznaczonych dla okien i drzwi. 
- Gospodarstwo Rolne – Stare Bielice 108 – Przetwórstwo Sprzeda  Hurtowa Janusz Bu ko (kiszenie 

kapusty). 
- Gospodarstwo Rolne – Załoga Józef – Stare Bielice 110 – (trzoda chlewna, hodowla powy ej 200 szt.). 
- Produkcja Usługi Handel Export - Import „ANMER” Milan Mejer – Gorzelnia Warnino. 
- Suszarnia Biesiekierz (przy ubojni „ALMA”). 
- Gospodarstwo Rolne – Plewak Ryszard 73-250 Dobiegniew ul. Gda ska 21. 
- Centrala Nasienna Biesiekierz 9 i Kotłowo. 
- Hodowla ziemniaka - Biesiekierz (szklarnia). 
- Przechowalnia ziemniaka „EUROPLANT” - Laski Koszali skie. 
- Zakład Produkcyjno – Handlowy „CORRECT” w Koszalinie ul. Bohaterów Warszawy 2 – Stacja 

Biesiekierz 9. 
- Piotr Girczys – Ubojnia Biesiekierz 105. 
- Produkcja i Handel „ALMA” s.c. Biesiekierz 27b. 
- Stolarnia Nowe Bielice 26a Siwi ska Edyta – zam. 78-314 Sławoborze ul. Le na 2/1. 
- Tartak Nowe Bielice 26a – Spółka POLIGLASS Sp. z o.o. 
- Mórawski Ryszard Stolarstwo-Tapicerstwo Biesiekierz 14. 
- Zakład Handlowo – Usługowy „DOLINA STAWÓW” Leon Ka mierczak Tatów 9. 
- Domar Kazimierz Domaracki - usługi z zakresu budownictwa in ynierii liniowej – Tatów 3. 
- Mojsiuk Sp. z o.o. Stare Bielice 128 – dealer samochodowy. 
- Ford Koszalin Bemo motors – Stare Bielice 117D  - dealer samochodowy. 
- Scania Polska S.A. Oddział Szczecin – Filia Koszalin - Nowe Bielice 40 - dealer samochodowy. 

3.2.3 Transport drogowy i kolejowy 
Infrastruktur  komunikacyjn  Gminy Biesiekierz tworz : 

- drogi krajowe, 
- drogi powiatowe, 
- drogi gminne. 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biesiekierz 

32

Przez Gmin  Biesiekierz prowadzi droga krajowa nr 6 ł cz ca Biesiekierz z Koszalinem (12 km) 
i z Karlinem (16 km). Droga krajowa Nr 6 jest drog  zaliczan  do mi dzynarodowego układu dróg i w tym 
systemie jest oznaczona jako E28. Droga ta przebiega od przej cia granicznego w Kołbaskowie pod 
Szczecinem, przez Koszalin, Gda sk do Elbl ga i dalej do północno-wschodniej cz ci kraju. Przez 
obszar Gminy Biesiekierz droga krajowa Nr 6 przebiega na odcinku od granicy z gmin  Karlino do granicy 
z obszarem administracyjnym miasta Koszalina. Odcinek ten ma długo  około 17,4 km. W zwi zku 
z dynamicznym rozwojem transportu samochodowego obci enie drogi krajowej Nr 6 szybko ro nie. 
Stanowi to du  uci liwo  dla ruchu lokalnego w Gminie Biesiekierz oraz dla mieszka ców z uwagi na 
hałas i emisj  gazów oraz pyłów. 

Wa nym poł czeniem jest droga wojewódzka nr 166 ze wiemina do Białogardu (9 km). 
Ogółem w gminie jest 160 km dróg z czego: 

- drogi krajowe stanowi  11,5% (tj. 18,4 km) 
- drogi wojewódzkie stanowi  41,1% (tj. 65,7 km) 
- drogi powiatowe stanowi  28% (tj. 45,1 km) 
- drogi gminne stanowi  19,4% (tj. 30,8 km) 

Na terenie Gminy Biesiekierz na pocz tku 2016 roku rozpocznie si  realizacja drogi ekspresowej 
S6. Ponadto droga ekspresowa S11 została wpisana na list  podstawow  Krajowego Programu Budowy 
Dróg na lata 2015 – 2022. 

Na terenie gminy nie ma poł cze  kolejowych. 

3.3 Sytuacja gospodarcza 

Na terenie Gminy Biesiekierz zlokalizowane s  719 jednostki gospodarcze. 
Tabela 8 Liczba podmiotów działaj cych na terenie Gminy Biesiekierz w podziale na osoby fizyczne 

i osoby prawne wg sekcji PKD 
Liczba podmiotów Sekcja 

wg 
PKD 

Opis 
Ogółem Osoby 

fizyczne 
Osoby 
prawne 

A Rolnictwo, le nictwo, łowiectwo i rybactwo 16 10 6 
B Górnictwo i wydobywanie 0 0 0 
C Przetwórstwo przemysłowe 86 64 22 
D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi  elektryczn , gaz, par  wodn , 

gor c  wod  i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
0 0 0 

E Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz działalno
zwi zana z rekultywacj

2 1 1 

F Budownictwo 100 92 8 
G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

wł czaj c motocykle 
184 154 30 

H Transport i gospodarka magazynowa 59 56 3 
I Działalno  zwi zana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 26 24 2 
J Informacja i komunikacja 14 12 2 
K Działalno  finansowa i ubezpieczeniowa 21 20 1 
L Działalno  zwi zana z obsług  rynku nieruchomo ci 16 12 4 
M Działalno  profesjonalna, naukowa i techniczna 43 41 2 
N Działalno  w zakresie usług administrowania i działalno  wspieraj ca 21 18 3 
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O Administracja publiczna i obrona narodowa; obowi zkowe zabezpieczenia 
społeczne 

6 0 6 

P Edukacja 31 19 12 
Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 44 39 5 
R Działalno  zwi zana z kultur , rozrywk  i rekreacj  9 5 4 

S-T Pozostała działalno  usługowa 
Gospodarstwa domowe zatrudniaj ce pracowników; gospodarstwa domowe 
produkuj ce wyroby i wiadcz ce usługi na własne potrzeby 

41 24 17 

U Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0 0 
Ogółem 719 591 128 
ródło: BDL GUS (2015) 

Liczba podmiotów działaj cych na terenie Gminy Biesiekierz w podziale na osoby fizyczne 
i osoby prawne wg sekcji PKD 

Rys. 5 Liczba podmiotów działaj cych na terenie Gminy Biesiekierz w podziale na osoby fizyczne 
i osoby prawne wg sekcji PKD 

3.4 Charakterystyka rodowiska naturalnego 

Geomorfologia 
Obszar gminy poło ony jest na wysoczy nie moreny dennej o ró nych formach akumulacji. 

Krajobraz gminy został utworzony w wyniku działalno ci l dolodu w czasie zlodowacenia Bałtyckiego. 
Ostatni dłu szy postój lodowca w czasie tego zlodowacenia miał miejsce około 15 200 lat temu na linii 
biegn cej z północnego-zachodu na południowy-wschód w rodkowej cz ci Pomorza i nosił on nazw
fazy pomorskiej. Du y wpływ na rze b  miały równie  liczne procesy rze botwórcze w czasie 
zlodowacenia (denudacji i erozji) oraz okres polodowcowy i współczesny (okresu plejstocenu i holocenu). 

W czasie ostatniego zlodowacenia, szybko topniej cy lodowiec ulegał dodatkowo sp kaniu na 
nierówno ciach terenu i osadzał w obni eniach materiał fluwioglacjalny. Powstawały wówczas formy 
szczelinowe w postaci licznych wzgórz kemowych i pokryw piaszczysto – wirowych. 
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Cz  północna gminy wyró nia si  przewag  form wysoczyznowych moreny dennej, 
o charakterze pagórkowatym, z całym ła cuchem fragmentów pagórków i wałów moren czołowych. 
Tworz  one jednocze nie dział wodny. Cz  północno – zachodnia gminy ma charakter moreny dennej, 
a cz  południowo – wschodnia wyró nia si  formami wodno –lodowcowymi równin zandrowych, 
przeci tych pradolin  rzeki Radew. W rodkowej cz ci gminy, na osi północ – południe, w kierunku do 
pradoliny rzeki Radew, znajduje si  dno doliny rzeki Czerwonej, gdzie wyst puj  tereny ródliskowe 
o charakterze akumulacji torfowiskowo – rzecznej. 
Hydrografia 

Badania przeprowadzone przez instytut Hydrologii i Geologii In ynieryjnej AGH w Krakowie 
wykazały, e na terenie Gminy Biesiekierz nie wyst puj  Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP), 
które nale ałoby obj  jako obszar najwy szej ochrony (ONO). Wody powierzchniowe to rzeki, jeziora, 
mniejsze cieki (np. rowy melioracyjne), liczne oczka polodowcowe i nizinne zbiorniki wodne. Na obszarze 
powiatu koszali skiego najmniej zbiorników wodnych wyst puje w gminie Biesiekierz. Główne zasoby 
wód powierzchniowych wyst puj  w: 

- rzece Radew z ciekami wodnymi, 
- rzece Czerwona z obszarem ródliskowym na zachód od Biesiekierza, 
- jeziorze Parnowskim, 
- obszarze rezerwatu ornitologicznego w rejonie Tatowa o zmiennym kształcie lustra wody.

Klimat 
Klimat wyst puj cy na obszarze gminy wyró nia si  cechami klimatu morskiego i charakteryzuje 

si  krótkimi, niezbyt mro nymi zimami oraz krótkim i deszczowym latem. Okresy wiosenny i jesienny s
do  długie. 

Klimat ten kształtuj  masy powietrza napływaj ce znad Atlantyku, których cechy ulegaj
modyfikacji za spraw  s siedztwa Bałtyku i deniwelacji terenu na granicy pobrze y i Pojezierza 
Pomorskiego. Przewa aj  wiatry wiej ce z kierunków południowo – zachodnich. W miesi cach zimowych 
wiej  wiatry zachodnie i południowo-zachodnie, które przynosz  odwil . Na wiosn  wiej  wiatry północne 
i północno-wschodnie przynosz ce pogod  do  such  i silnie skontrastowan  termicznie. W lasach 
przewa aj  chłodne wiatry zachodnie i północno – zachodnie, przynosz ce wilgotne i deszczowe masy 
powietrza polarno-morskiego. 
Podstawowe cechy klimatu: 

- opady 650 ÷ 800 mm (przy przeci tnej ok. 700 mm) 
- opady w miesi cach letnich 90 ÷ 100 mm 
- amplituda powietrza 19 C 
- najzimniejszy miesi c Luty (-2, -4 C) 
- rednia temperatura roczna + 8,7 C 
- wiatry zachodnie i północno zachodnie 
- siła wiatrów rednio 2 ÷ 3 m/sek. 
- okres wegetacji 220 ÷ 230 dni 
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Walory przyrodniczo turystyczne 
Rys. 6 Mapa NATURA 2000 

ródło: geoserwis.gdos.gov.pl 

3.5 Charakterystyka głównych zanieczyszcze  atmosferycznych 

Głównymi ródłami emisji zanieczyszcze  do powietrza na terenie Gminy Biesiekierz jest, 
transport, kotłownie lokalne oraz paleniska indywidualne. W strukturze emisji zanieczyszcze  wyró nia 
si : 
- zanieczyszczenia gazowe takie jak: SO2, NO2, CO, CO2 oraz inne gazy pochodz ce głównie 

z procesów technologicznych (np. chemicznych); 
- zanieczyszczenia pyłowe pochodz ce z procesów energetycznych (pyły ze spalania paliw) oraz 

z procesów technologicznych. 
Ocena jako ci powietrza w województwie zachodniopomorskim dokonywana jest przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Szczecinie w ramach monitoringu powietrza. Wyniki 
prowadzonych bada  przedstawiane s  w rocznych raportach. Ocen  jako ci powietrza na terenie Gminy 
Biesiekierz dokonywano w oparciu o materiały Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska 
w Szczecinie i zawarto w opracowaniu pn. „Roczna ocena jako ci powietrza w województwie 
zachodniopomorskim - Raport za rok 2014”. Stan czysto ci powietrza na terenie Gminy Biesiekierz 
w niniejszym opracowaniu przedstawiony został na tle całego województwa zachodniopomorskiego 
i uzale niony jest od wielu czynników, m.in. od warunków klimatycznych, wielko ci emisji zanieczyszcze
przemysłowych, energetycznych, komunikacyjnych itp. zarówno w gminie, jak i w całym regionie. 

Ocena jako ci powietrza w województwie zachodniopomorskim za rok 2014 opracowana została 
w oparciu o przepisy, wprowadzone w ycie ustaw  Prawo ochrony rodowiska i odpowiednimi 
rozporz dzeniami Ministra rodowiska: 
- Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. 2012,poz. 1031), 
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- Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 13 wrze nia 2012 r. w sprawie dokonywania ceny 
poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1032), 

- Rozporz dzenie Ministra rodowiska  z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje si
oceny jako ci powietrza (Dz. U. 2012, poz. 914). 

Zgodnie z Ustaw  oceny jako ci powietrza dokonuje si  w strefach. Stref  jest: 
- obszar aglomeracji o liczbie mieszka ców wi kszej od 250 tysi cy, 
- miasto o liczbie mieszka ców wi kszej ni  100 000, 
- pozostały obszar województwa, nie wchodz cy w skład miast o liczbie mieszka ców wi kszej ni

100 000 oraz aglomeracji. 
W województwie zachodniopomorskim strefami takimi s : 

− aglomeracja szczeci ska, 
− miasto Koszalin, 
− strefa zachodniopomorska (obszar województwa zachodniopomorskiego z wył czeniem obszaru 

aglomeracji szczeci skiej i Koszalina). 
Podstaw  klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jako ci powietrza, zgodnie z art. 99 

ustawy – Prawo ochrony rodowiska stanowi : 
- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu (w niektórych przypadkach rozporz dzenie Ministra 

rodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów okre la dozwolon  liczb  przekrocze  okre lonego 
poziomu), 

- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powi kszony o margines tolerancji. 
Oceny jako ci powietrza dokonuje si  z uwzgl dnieniem dwóch grup kryteriów: 

- ustanowionych ze wzgl du na ochron  zdrowia ludzi, 
- ustanowionych ze wzgl du na ochron  ro lin. 

Kryteriami w rocznej ocenie jako ci powietrza dla SO2, NO2, CO, C6H6, pyłu PM10 i zawarto ci 
ołowiu w pyle PM10, dokonywanej pod k tem ochrony zdrowia, s  poziomy dopuszczalne wymienionych 
substancji. Ich warto ci okre lone zostały w rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 24 sierpnia 
2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.
Tabela 9 Dopuszczalne poziomy SO2, NO2, CO, C6H6, pyłu PM10 i zawarto ci ołowiu w pyle PM10, 

pod k tem ochrony zdrowia, okre lone wg rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 
24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu

Zanieczyszczenia Okres u redniania st e Dopuszczalny poziom w 
powietrzu w [ g/m3] 

Dopuszczana cz sto
przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu w 
roku kalendarzowym

jedna godzina 350 24 razy SO2 24 godziny 125 3 razy 
jedna godzina 200 18 razy NOx rok kalendarzowy 40 nie dotyczy 

CO 8 godzin 10 000 nie dotyczy 
benzen rok kalendarzowy 5 nie dotyczy 

rok kalendarzowy 40 nie dotyczy PM10 24 godziny 50 35 razy 
ołów rok kalendarzowy 0,5 nie dotyczy 
arsen rok kalendarzowy 6 Nie dotyczy 
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kadm rok kalendarzowy 5 nie dotyczy 
nikiel rok kalendarzowy 20 nie dotyczy 

benzo(a)piren rok kalendarzowy 1 nie dotyczy 
ozon 8 godzin 120 wi cej ni  25 dni 

ródło: WIO  ,,Roczna ocena jako ci powietrza w zachodniopomorskim”
Kryterium oceny jako ci powietrza pod k tem ochrony ro lin, dotycz cej SO2i NOx, stanowi

poziomy dopuszczalne dla st e  długookresowych tych zanieczyszcze , okre lone w rozporz dzeniu 
Ministra rodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.
Tabela 10 Dopuszczalne poziomy st e  długookresowych pod k tem ochrony ro lin

Zanieczyszczenia Okres u redniania st e Dopuszczalny poziom w 
powietrzu w [ g/m3]

rok kalendarzowy 20 SO2 pora zimowa od 1.X - do 31.III 20 
NOx rok kalendarzowy 30 
ozon okres wegetacyjny od IV do 31 VII 18 000 g/m3*h 

ródło: WIO  ,,Roczna ocena jako ci powietrza w województwie zachodniopomorskim”
Klasyfikacja stref dokonana została na podstawie najwy szych st e  na obszarze aglomeracji 

lub innej strefy. Zaliczenie strefy o du ym obszarze do klasy C oznacza, e jako  powietrza na terenie 
strefy nie spełniła okre lonych kryteriów tak e wówczas, gdy jako  ta jest generalnie dobra na obszarze 
całej strefy, z wyj tkiem wydzielonych terenów o ograniczonym zasi gu. Nie oznacza to konieczno ci 
prowadzenia intensywnych działa  na rzecz poprawy jako ci powietrza na obszarze całej strefy. Oznacza 
natomiast potrzeb  podj cia odpowiednich działa  w odniesieniu do wybranych obszarów w strefie 
(zwykle o ograniczonym zasi gu) w tym opracowanie Programu ochrony powietrza POP dla danego 
zanieczyszczenia i obszaru. Zaliczenie strefy do okre lonej klasy wi e si  z okre lonymi wymaganiami 
w zakresie działa  na rzecz poprawy jako ci powietrza (w przypadku, gdy nie s  spełnione odpowiednie 
kryteria) lub na rzecz utrzymania tej jako ci (je eli spełnia ona przyj te standardy). 
Tabela 11 Klasy stref województwa zachodniopomorskiego dla poszczególnych zanieczyszcze , 

uzyskane w ocenie rocznej za 2014 rok dokonanej z uwzgl dnieniem kryteriów 
ustanowionych w celu ochrony zdrowia – klasyfikacja podstawowa

Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszcze  – ochrona zdrowia Nazwa 
strefy 

Kod 
strefy SO2 NO2 CO C6H6 O3 PM10 PM2,5 Pb As Cd Ni B(a)P 

Strefa 
zachodniopomorska 

PN 
3303 A A A A A C A A A A A C 

ródło: WIO  ,,Roczna ocena jako ci powietrza w województwie zachodniopomorskim”
Tabela 12 Klasy stref województwa zachodniopomorskiego dla poszczególnych zanieczyszcze , 

uzyskane w ocenie rocznej za 2014 r. dokonanej z uwzgl dnieniem kryteriów ustanowionych 
w celu ochrony ro lin – klasyfikacja podstawowa

Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszcze  – ochrona ro lin Nazwa 
strefy 

Kod 
strefy SO2 NO2 O3

Strefa 
zachodniopomorska PN 3303 A A A 
ródło: WIO  ,,Roczna ocena jako ci powietrza w województwie zachodniopomorskim”
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Rys. 7 Klasyfikacja stref pod wg zanieczyszczenia Rys. 8 Klasyfikacja stref pod wg zanieczyszczenia 
powietrza SO2, NOX, As, Cd, Ni, Pb, O3,   powietrza SO2, NOX,O3 ze wzgl du na 
PM2,5 ze wzgl du ze na ochron  zdrowia  ochron  ro lin 

 

ze wzgl du na 
ochron  zdrowia        ochron  ro lin 

Klasyfikacja stref pod wzgl dem zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki 
Klasyfikacja stref pod wzgl dem zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu 

Klasyfikacja stref pod wzgl dem zanieczyszczenia powietrza arsenem 
Klasyfikacja stref pod wzgl dem zanieczyszczenia powietrza kadmem 
Klasyfikacja stref pod wzgl dem zanieczyszczenia powietrza niklem 

Klasyfikacja stref pod wzgl dem zanieczyszczenia powietrza ołowiem 
Klasyfikacja stref pod wzgl dem zanieczyszczenia powietrza ozonem 
Klasyfikacja stref pod wzgl dem zanieczyszczenia powietrza PM2,5

Klasa A - Brak przekrocze
ródło: WIO  ,,Roczna ocena jako ci powietrza w województwie zachodniopomorskim”
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Rys. 9 Klasyfikacja stref pod wg zanieczyszczenia powietrza 
pyłem PM10        B (a)P*)

ze wzgl du na ochron  zdrowia

Klasyfikacja stref pod wzgl dem zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 
Klasyfikacja stref pod wzgl dem zanieczyszczenia powietrza B (a)P*) 

ze wzgl du na ochron  zdrowia
Klasa C – Przekroczenie standardów emisyjnych 

*) brak przekrocze  w Strefie Miasto Koszalin B(a)P 
ródło: WIO  ,,Roczna ocena jako ci powietrza w województwie zachodniopomorskim”

Zanieczyszczenia gazowe obj te programem bada  na terenie województwa 
zachodniopomorskiego, tj. dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek w gla, benzen i ozon, (w kryterium 
ochrony zdrowia) oraz dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i ozon (w kryterium ochrony ro lin) osi gały na 
terenie województwa niskie warto ci st e . Nie stwierdzono przekrocze  obowi zuj cych dla tych 
substancji warto ci kryterialnych w powietrzu, zarówno ze wzgl du na ochron  zdrowia, jak i ochron
ro lin. Pozwoliło to na zakwalifikowanie wszystkich stref z terenu województwa zachodniopomorskiego 
pod wzgl dem zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami, dla obu kryteriów, do klasy A. W roku 
2014, przekroczenie obowi zuj cych standardów jako ci powietrza w województwie 
zachodniopomorskim dotyczyło dwóch zanieczyszcze : pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartego w tym 
pyle benzo(a)pirenu. Podobnie jak w latach poprzednich, wysokie warto ci st e  tych dwóch 
zanieczyszcze  rejestrowano w okresach grzewczych, szczególnie w styczniu, lutym, marcu, listopadzie 
i grudniu. Jako główn  przyczyn  tych przekrocze  wskazuje si  nisk  emisj  pochodz c  
z indywidualnego ogrzewania mieszka . 
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3.5.1 Identyfikacja obszarów problemowych 
Raport Rocznej Oceny Powietrza dla Województwa Zachodniopomorskiego Wojewódzki 

Inspektor Ochrony rodowiska (WIO ) przekazuje Zarz dowi Województwa Zachodniopomorskiego, 
który opracowuje i wdra a programy ochrony powietrza oraz plany działa  krótkoterminowych dla 
wybranych stref w województwie, w których zanotowano przekroczenia norm jako ci powietrza. Programy 
ochrony powietrza maj  na celu udokumentowanie przyczyn wyst powania przekrocze  substancji 
w powietrzu oraz uwzgl dniaj  przeprowadzone analizy udziału poszczególnych grup ródeł emisji tych 
substancji, a tak e okre laj  odpowiednie działania naprawcze w przypadku przekroczenia 
obowi zuj cych poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych substancji. Plany działa
krótkoterminowych opracowywane s  w przypadku ryzyka wyst pienia w danej strefie przekroczenia 
poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego i maj  na celu ustalenie działa  zmierzaj cych do 
zmniejszenia ryzyka wyst pienia takich przekrocze  oraz ograniczenie skutków i czasu ich trwania. 
W przypadku stref, w których przekraczane s  poziomy dopuszczalne substancji, plany działa
krótkoterminowych stanowi  integraln  cz  programu ochrony powietrza. 

W zwi zku z odnotowanym przekroczeniem norm jako ci powietrza dla pyłu PM10 i B(a)P dla 
Województwa Zachodniopomorskiego wdro ono do realizacji Program Ochrony Powietrza dla Stref 
Województwa Zachodniopomorskiego tj. aglomeracji Szczecin (Tom I), miasta Koszalin (Tom III) oraz 
Strefy Zachodniopomorskiej (Tom II) - Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 
29.X.2013 r. 

Gmina Biesiekierz uwzgl dniona została w POP w zwi zku z odnotowanym (obliczeniowym) 
przekroczeniem norm jako ci powietrza dla B(a)P – ZP11SZpB(a)Pa31. 
A. Wykaz działa  naprawczych na rzecz poprawy jako ci powietrza w celu przywrócenia 

obowi zuj cych standardów 
Lp. Zawarto Odpowied

DZIAŁANIE CZWARTE 
1. Kod działania naprawczego ZpsZpEEk 
2. Tytuł Edukacja Ekologiczna 
3. Kod sytuacji przekroczenia Zp11sZpB(a)Pa01-51 

4. Opis 

Akcje edukacyjne maj ce na celu: 
u wiadamianie społecze stwa w zakresie szkodliwo ci spalania odpadów w 

paleniskach domowych, 
korzy ci płyn cych z podł czenia do scentralizowanych ródeł ciepła, 

termomodernizacji, 
promocja nowoczesnych niskoemisyjnych ródeł ciepła i inne. 

5. Nazwa i kod strefy Strefa zachodniopomorska PL 3203 
DZIAŁANIE ÓSME 

1. Kod działania naprawczego ZpsZpWEEG 
2. Tytuł Wzrost efektywno ci energetycznej Gmin 
3. Kod sytuacji przekroczenia Zp11sZpB(a)Pa01-51 

4. Opis 
Systematyczna wymiana starych niskosprawnych kotłów w których spalane jest 
paliwo stałe (w giel) na nowoczesne kotły wysokiej sprawno ci (retortowe lub 

gazowe) lub wł czenie budynków do istniej cych sieci cieplnych oraz 
termomodernizacja budynków, w których dokonano wymiany ródła ciepła w celu 

zwi kszenia ich efektywno ci energetycznej 
5. Nazwa i kod strefy Strefa zachodniopomorska PL 3203 
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DZIAŁANIE DZIESI TE
1. Kod działania naprawczego ZpsZpUD 
2. Tytuł Poprawa stanu technicznego dróg 
3. Kod sytuacji przekroczenia Zp11sZpB(a)Pa01-51 
4. Opis Poprawa stanu technicznego dróg istniej cych w strefie – utwardzenie dróg lub 

poboczy w celu redukcji wtórnego unosu pyłu z drogi
DZIAŁANIE JEDENASTE

1. Kod działania naprawczego ZpsZpMKA 
2. Tytuł Modernizacja taboru komunikacji autobusowej 
3. Kod sytuacji przekroczenia Zp11sZpB(a)Pa01-51 

4. Opis 
Wymiana taboru komunikacji autobusowej na pojazdy spełniaj ce normy emisji 
spalin euro 5 lub zmian  autobusów zasilanych olejem nap dowym na autobusy 

zasilane alternatywnym paliwem gazowym 
DZIAŁANIE DWUNASTE

1. Kod działania naprawczego ZpsZpSOD 
2. Tytuł Zakaz spalania odpadów niebezpiecznych 
3. Kod sytuacji przekroczenia Zp11sZpB(a)Pa01-51 

4. Opis 
Zakaz spalania odpadów niebezpiecznych obowi zuj cy instalacje i 

gospodarstwa domowe zlokalizowane na terenie całej strefy 
zachodniopomorskiej, nie spełniaj ce wymogów spalarni odpadów 

niebezpiecznych 

B. Lista działa  niewynikaj cych z Programu Ochrony Powietrza 
Poni ej przedstawiono list  działa  niewynikaj cych z POP, planowanych lub ju

przygotowanych, poddanych analizie i przewidzianych do realizacji oraz b d cych w trakcie realizacji. 
1. Zakaz spalania odpadów komunalnych w indywidualnych ródłach ciepła, 
2. Termomodernizacje budynków wykonywane zgodnie z programami gospodarowania zasobem 

mieszkaniowym w gminach, 
... 
4. Poprawa dost pno ci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej strefy, 
... 
6. Modernizacja kotłowni w glowych z równoczesn  zmian  czynnika grzewczego na bardziej 

przyjazny rodowisku, 
... 
C. Lista działa  krótkoterminowych 
1. Działania informacyjne: 

a) Informacje na stronie internetowej o mo liwo ci wyst pienia przekroczenia warto ci 
alarmowej, dopuszczalnej, docelowej zanieczyszcze

b) Informacje dla osób starszych, dzieci i osób z chorobami układu oddechowego -zalecenia do: 
pozostania w domu, 
unikania obszarów wyst powania wysokich st e  zanieczyszcze , 
ograniczenia wysiłku fizycznego na otwartej przestrzenia, 
ograniczenia lub całkowitego zaniechania (wyst pienie st e  alarmowych) wietrzenia 
mieszka . 

c) Informacje dla dyrektorów jednostek o wiatowych (szkół, przedszkoli i łobków) oraz innych 
opieku czych 
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ograniczenie lub zakaz (wyst pienie st e  alarmowych) przebywania dzieci na otwartej 
przestrzeni, 

d) Informacje dla dyrektorów szpitali i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej o mo liwo ci 
wyst pienia wi kszej ilo ci przypadków nagłych chorób górnych dróg oddechowych oraz 
niewydolno ci kr enia. 

2. Zalecenia: 
a) je eli jest to mo liwe, aby nie ogrzewa  w glem lub aby ogrzewa  w glem lepszej jako ci, 
b) korzystania z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej, 
c) ograniczenia palenia w kominkach (nie dotyczy, gdy jest to jedyne ródło ciepła). 

3. Działania nakazowe i zakazowe: 
a) zakaz palenia odpadów biogennych (li ci, gał zi, trawy), 
b) zakaz spalania odpadów w paleniskach domowych. 

3.6 Lasy i rolnictwo 

3.6.1 Lasy 
Ogólna powierzchnia terenów le nych na obszarze Gminy Biesiekierz wynosi 2 249,7 ha, 

a lesisto  18,8% powierzchni całej gminy. W tabeli 13 przedstawiono dane dotycz ce gruntów le nych 
na terenie gminy. 
Tabela 13 Powierzchnia gruntów le nych na terenie Gminy Biesiekierz 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka 2010 2011 2012 2013 2014 
1. Ogółem ha 2 242,6 2 243,1 2 246,1 2 246,70 2 249,68 
2. Lesisto  w % % 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 
3. Grunty le ne publiczne ogółem ha 2 195,6 2192,1 2192,1 2191,70 2196,17 

3.1 Grunty le ne publiczne Skarbu Pa stwa ha 2 195,6 2 192,1 2 192,1 2 191,70 2 191,64 
3.2 Grunty le ne publiczne gminne ha 0 0 0 0 0 
4. Grunty le ne prywatne ha 47,0 51,0 54,0 55,00 53,51 

ródło: BDL GUS (2015) 

3.6.2 Rolnictwo 
Na terenie Gminy Biesiekierz jest ok. 313 gospodarstw rolnych, rednia powierzchnia 

gospodarstwa wynosi 24,6 ha. W tabeli 14 przedstawiono szczegółowe dane dotycz ce gospodarstw 
rolnych. 
Tabela 14 Gospodarstwa role na terenie Gminy Biesiekierz 

Wyszczególnienie Liczba gospodarstw 
[szt.] 

Powierzchnia 
[ha] 

rednia powierzchnia 
gospodarstwa rolnego 

[ha] 
ogółem 313 7 707,68 24,6 
do 1 ha wł cznie 73 37,49 0,5 
powy ej 1 ha razem 240 7 670,19 32,0 
1 - 5 ha 74 180,96 2,4 
1 - 10 ha 122 582,34 4,8 
1 - 15 ha 159 1 071,26 6,7 
5 - 10 ha 48 401,38 8,4 
5 - 15 ha 85 890,30 10,5 
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10 -15 ha 37 488,92 13,2 
5 ha i wi cej 166 7 489,23 45,1 
10 ha i wi cej 118 7 087,85 60,1 
15 ha i wi cej 81 6 598,93 81,5 

ródło: Narodowy Spis Rolny 2010 GUS (2015) 
W tabeli 15 przedstawiono struktur  upraw oraz zu ycie nawozów w rolnictwie na terenie Gminy 

Biesiekierz. 
Tabela 15 Powierzchnia zasiewów i zu ycie nawozów na terenie Gminy Biesiekierz 

Zu ycie nawozów 
Wyszczególnienie Powierzchnia 

upraw [ha] azotowe 
[Mg] 

fosforowe 
[Mg 

potasowe 
[Mg 

wapniowe 
[Mg 

ogółem 5 463,05 999,7 76,5 76,5 245,8 
zbo a razem 3 397,33 621,7 47,6 47,6 152,9 
zbo a podstawowe z mieszankami zbo owymi 3 380,29 618,6 47,3 47,3 152,1 
pszenica ozima 1 103,66 202,0 15,5 15,5 49,7 
pszenica jara 297,16 54,4 4,2 4,2 13,4 
yto 613,50 112,3 8,6 8,6 27,6 

j czmie  ozimy 17,70 3,2 0,2 0,2 0,8 
j czmie  jary 242,30 44,3 3,4 3,4 10,9 
owies 405,84 74,3 5,7 5,7 18,3 
pszen yto ozime 442,52 81,0 6,2 6,2 19,9 
pszen yto jare 15,20 2,8 0,2 0,2 0,7 
mieszanki zbo owe ozime 108,23 19,8 1,5 1,5 4,9 
mieszanki zbo owe jare 134,18 24,6 1,9 1,9 6,0 
kukurydza na ziarno 1,60 0,3 0,0 0,0 0,1 
ziemniaki 332,30 60,8 4,7 4,7 15,0 
uprawy przemysłowe 1 224,32 224,1 17,1 17,1 55,1 
rzepak i rzepik razem 1 224,32 224,1 17,1 17,1 55,1
warzywa gruntowe 38,48 7,0 0,5 0,5 1,7 

ródło: Narodowy Spis Rolny 2010 GUS (2015) 

Nadmierne stosowanie rodków ochrony ro lin w uprawach rolnych stwarza zagro enie dla wielu 
komponentów rodowiska, takich jak: wody powierzchniowe, powietrze, gleby, ro linno , zdrowie ludzi 
oraz zwierz t. Gospodarka rolna jest potencjalnym ródłem powstawania odpadów niebezpiecznych, 
głównie chodzi o pozostało ci po rodkach ochrony ro lin, b d cych zagro eniem dla wód 
powierzchniowych i podziemnych. 
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4. CHARAKTERYSTYKA NO NIKÓW ENERGETYCZNYCH WYKORZYSTYWANYCH NA 
TERENIE GMINY BIESIEKIERZ 

4.1 Opis ogólny systemów energetycznych gminy 

W niniejszym rozdziale wykorzystano dane i materiały pozyskane dla terenu gminy z UG, 
dokumentów gminnych, w wyniku ankietyzacji, z opracowa  statystycznych oraz dane od operatorów 
sieci zaopatruj cych gmin  w media energetyczne. 

Mieszka cy i odbiorcy energii na terenia gminy zaopatruj  si  lub s  zaopatrywani w niezb dn
energi  w postaci ciepła, energii elektrycznej i gazowe paliwo systemowe – gaz ziemny. Zaopatrzenie 
odbiorców w ciepło odbywa si  w przede wszystkim indywidualnie, z wykorzystaniem ró nego rodzaju 
paliw. Zaopatrzenie w energi  elektryczn  realizowane jest przez lokalnego dystrybutora energii 
elektrycznej z wykorzystaniem sieci elektroenergetycznej wysokiego, redniego i niskiego napi cia. 
Zaopatrzenie odbiorców w gaz odbywa si  z krajowego systemu gazowego. 

4.1.1 Zaopatrzenie gminy w ciepło 
Z uwagi na znaczne rozproszenie zabudowy mieszkaniowej nie wyst puj  na terenie gminy 

systemy ciepłownicze. Na całym obszarze gminy jej mieszka cy, instytucje, budownictwo u yteczno ci 
publicznej i podmioty gospodarze zaopatruj  si  w ciepło z indywidualnych ródeł ciepła – 
indywidualnych kotłowni zlokalizowanych najcz ciej w ogrzewanym budynku. Wyst puje dywersyfikacja 
zu ywanych paliw przez odbiorców ciepła. Nie wyst puje tutaj zjawisko zdecydowanej  dominacji jednego 
rodzaju paliwa. Wykorzystanie gazu ziemnego jest stosunkowo du e, szczególnie w bup i pozostałym 
budownictwie. Relatywnie mniejsze zu ycie gazu wyst puje w budownictwie mieszkaniowym. 
Obserwowany w gminie boom inwestycyjny w sferze budownictwa mieszkaniowego owocuje wzrostem 
zu ycia gazu w tym sektorze przy jednoczesnym spadku zu ycia w bup w wyniku realizacji działa
oszcz dno ciowych. 

Zapotrzebowanie na ciepło oraz zu ycie paliw w gminie dla stanu istniej cego przedstawiono 
w tabeli 16. 
Tabela 16 Zapotrzebowanie na ciepło i zu ycie paliw w Gminie Biesiekierz w 2014 r. 

Zu ycie paliwa Zapotrzebowanie 
na ciepło Drewno W giel Gaz ziemny Olej 

opałowy Lp. Wyszczególnienie 
MWh Mg Mg m3 m3

1. Budownictwo mieszkaniowe 43 402,2 7 922,9 1 291,8 2 090 385 0,0 
2. Budownictwo u yteczno ci 

publicznej 2 439,7 0,0 0,0 413 315 0,0 
3. Budownictwo pozostałe 1 779,0 44,2 34,4 251 576 0,0 

ródło: Opracowanie własne
W gminie, w dwóch budynkach u yteczno ci publicznej s  zamontowane instalacje pomp ciepła 

dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody u ytkowej. Roczn  produkcj  ciepła dla obu 
instalacji szacuje si  na poziomie 325 MWh. 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biesiekierz 

45

4.1.2 System elektroenergetyczny 
Operatorem sieciowym dostarczaj cym energi  elektryczn  dla odbiorców Gminy Biesiekierz jest 

ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie. Od lipca 2015 r. do grudnia 2016 r. Gmina Biesiekierz 
podpisała umowy na zakup energii z ENERGA – OBRÓT S.A. Gda sk. 

Energia elektryczna dostarczana jest na teren Gminy Biesiekierz za pomoc  sieci 
elektroenergetycznych o napi ciu 110 kV, 15 kV i 0,4 kV oraz stacje transformatorowe 15/0,4 kV, które s
własno ci  ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie i obsługiwane s  przez Rejon Dystrybucji 
Białogard. Główne Punkty Zasilania gminy zaopatrzone w stacje transformatorowe 110/15kV zasilaj ce 
obszar Gminy Biesiekierz zlokalizowane s  poza terenem gminy i s  to GPZ Koszalin Strefa i GPZ 
Koszalin Przemysłowy. Wyposa enie i parametry obu GPZ s  nast puj ce: 

 GPZ Koszalin Strefa GPZ Koszalin Przemysłowy 
transformator 110/15kV    2 szt.   2 szt. 
moc jednego transformatora   31,5 MVA,  16 MVA 
redni stopie  obci enia    30%,   45%. 

Po stronie napi  110 kV oba GPZ powi zane s  z ogólnokrajowym systemem 
elektroenergetycznym, a po stronie napi rednich z układem sieci przesyłowo-rozdzielczej na terenie 
powiatu koszali skiego. 

Sie  o wietlenia dróg w gminie oraz 1000 punktów o wietleniowych o ł cznej mocy opraw 70 kW 
s  własno ci  ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie. Operatorem sieci o wietleniowej 
w Gminie Biesiekierz jest ENERGA O wietlenie Sp. z o.o. z siedzib  w Sopot. 

Zu ycie energii elektrycznej w gminie w roku 2014 przedstawiało si  nast puj co: 
Tabela 17 Zu ycie energii elektrycznej w gminie w 2014 r. 

Zu ycie energii elektrycznejLp. Wyszczególnienie MWh 
1. Budownictwo mieszkaniowe 4 099,4 
2. Budownictwo u yteczno ci publicznej 709,4 
3. Budownictwo pozostałe 40,7 
4. O wietlenie dróg 227,4 

ródło: Opracowanie własne
Na terenie Gminy Biesiekierz brak jest instalacji OZE produkuj cych energi  elektryczn . 

4.1.3 System gazowniczy 
Gmina Biesiekierz jest całkowicie zgazyfikowana, tzn. istniej  mo liwo ci techniczne podł czenia 

praktycznie ka dego odbiorcy na terenie gminy, który zgłosi takie zapotrzebowanie. Gaz dostarczaj
gminie dwie spółki dystrybucyjne - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu Zakład 
w Koszalinie oraz Spółka G.EN. Gaz Energia S.A. Gminie dostarczany jest gaz typu Ls (zaazotowany). 

Wg Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu Zakład w Koszalinie do sieci 
gazowej tego dystrybutora podł czono 56,3% potencjalnych odbiorców gazu. 

Na terenie gminy w Starych Bielicach zlokalizowana jest stacja redukcyjna gazu I st. 
o przepustowo ci 40 000 Nm3/h. 
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Zu ycie gazu w ród ró nych rodzajów odbiorców jest bardzo zró nicowane. Poziom zu ycia 
paliwa gazowego w roku  2014 roku i struktur  zu ycia gazu przestawiono w poni szej tabeli. 
Tabela 18 Struktura zu ycia gazu w gminie w 2014 roku 

Zu ycie gazu 
ziemnego Udział w zu yciu Lp. Wyszczególnienie 

m3 % 
1. Budownictwo mieszkaniowe 2 090 385 75,9 
2. Budownictwo u yteczno ci publicznej  413 315 15,0 
3. Budownictwo pozostałe 251 576 9,1 
4. Razem 2 755 276 100,0 

ródło: Opracowanie własne
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5. METODOLOGIA OPRACOWANIA I STRUKTURA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 

5.1 Metodologia opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej 

Struktura i metodologia opracowania PGN została przedstawiona w materiale przygotowanym 
przez Komisj  Europejsk  pt. „Jak opracowa  Plan Działa  na rzecz Zrównowa onej Energii (SEAP) – 
poradnik”. 

Na rysunku 10 przedstawiono zaczerpni ty z wy ej wymienionego Poradnika i przyj ty za 
standard w UE schemat działa  zwi zanych z przygotowywaniem i wdra aniem SEAP lub PGN. 

Rys. 10 Etapy opracowania i wdra ania SEAP/PGN 

Faza Krok         Czas 
Zobowi zania polityczne 
i podpisanie porozumienia 
Adaptacja gminnych struktur 
administracyjnych 
Budowanie wsparcia ze 
strony interesariuszy 
Ocena aktualnego stanu*: 
Gdzie jeste my?   

Ustalanie wizji: 
Dok d chcemy doj   

Opracowanie planu: 
Jak si  tam dostaniemy?   

Zatwierdzenie planu 
i jego przedło enie   

 Wdra anie rodków 
Wdra anie 

Współpraca sieciowa 
z innymi sygnatariuszami porozumienia 

Monitorowanie 

Przygotowanie i zło enie 
raportu z wdra ania  

Ocena 
 * Zawieraj ca opracowanie bazowej inwentaryzacji emisji CO2

Polityczne zobowi zania i budowanie 
wsparcia ze strony zainteresowanych 
podmiotów powinno by  rozumiane 

jako proces ci gły. Adaptacja struktur 
gminnych mo e dokonywa  si
w regularnych odst pach czasu, 

według potrzeb. 

1 rok                           2 lata 
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Faza 1 – Rozpocz cie jest wst pnym etapem poprzedzaj cym rozpocz cie prac zwi zanych 
z realizacj  zadania tworzenia PGN. 
Faza 1 Rozpocz cie – zobowi zania polityczne i podpisanie porozumie

Dla zapewnienia skutecznego wdra ania zapisów PGN niezb dne b dzie uzyskanie nale ytego 
wsparcia politycznego ze strony lokalnych czynników politycznych najwy ej usytuowanych w terenie. 
Kluczowi decydenci władz lokalnych powinni aktywnie wspiera  proces wdra ania poprzez efektywne 
poszukiwanie i udost pnienie odpowiednich rodków. Zasadnicz  spraw  jest ich nale yte i skuteczne 
zaanga owanie w proces tworzenia oraz pó niejsza akceptacja PGN, co stanowi  b dzie polityczne 
zobowi zanie z ich strony do praktycznego wdra ania przedsi wzi  ograniczaj cych emisj  gazów 
cieplarnianych i powi zane z nimi zwi kszenie efektywno ci energetycznej oraz wykorzystania ródeł 
odnawialnych do produkcji energii. 
Faza 1 Rozpocz cie – adaptacja gminnych struktur administracyjnych 

Wdra anie zada  obj tych PGN wymaga zaanga owania lokalnej administracji (Zespół Promocji 
i Kultury, samodzielne stanowisko ds. Inwestycji i zamówie  publicznych oraz Gminne Słu by techniczne 
i Komunalne), w której kompetencjach i odpowiedzialno ci znajduj  si  sprawy zwi zane z ochron
rodowiska, planowaniem przestrzennym, transportem, infrastruktur  gminn , lokaln  polityk

gospodarcz , bud etem gminnym, zarz dzaniem i administrowaniem obiektami gminnymi itp. Nale y 
zwróci  szczególn  uwag  na inicjowanie i koordynowanie współpracy na poziomie Urz du i jednostek 
zewn trznych, w tym tak e ze szczebla ponadlokalnego. 
Faza 1 Rozpocz cie – Budowanie wsparcia ze strony interesariuszy 

Wsparcie interesariuszy – podmiotów, których dotyczy  b dzie realizacja PGN jest bardzo istotne 
ze wzgl du na fakt, e: 
- decyzje podejmowane wspólnie z zainteresowanymi podmiotami maj  wi ksze szanse na skuteczn

realizacj , 
- współpraca pomi dzy podmiotami zapewnia realizacj  działa  w długich ramach czasowych. 
- akceptacja planu przez podmioty zainteresowane jest cz sto niezb dna do wypełnienia zobowi za

narzuconych władzom gminy przez PGN. 
Za realizacj  PGN na terenie Gminy Biesiekierz o odpowiada Wójt Gminy Biesiekierz. 
Podmiotami z terenu Gminy Biesiekierz, które potencjalnie powinny wspiera  realizacj  PGN 

mog  by  m.in.: 
- spółdzielnie mieszkaniowe: Eksploatacyjna Spółdzielnia Mieszkaniowa Niespodzianka 

w Biesiekierzu, Spółdzielnia z gm. B dzino zarz dzaj ca dwoma blokami na terenie gm. Biesiekierz, 
- przedsi biorstwa energetyczne: Energa Operator S.A. Oddział Koszalin, PSG Sp. z o.o. Oddział 

w Poznaniu Zakład w Koszalinie, 
- jednostki sektora publicznego Gminy Biesiekierz (wymienione w Tabeli 35), 
- wi ksze zakłady przemysłowe i firmy usługowe (przedstawione i opisane w pkt 3.2.2. jako obiekty 

przemysłowe, handlowe i usługowe), 
- Rodzinny Dom Pomocy „Aster 1” w Starych Bielicach. 
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Wy ej wymienione podmioty / interesariusze powinny aktywnie uczestniczy  na ka dym etapie 
przygotowywania i realizacji Planu jako aktywni i współodpowiedzialni członkowie zespołów 
opracowuj cych i wdra aj cych Plan, co umo liwi bezkonfliktow  i sprawn  realizacj  zadania.
Faza 2 – Planowanie 

Jest to etap, w którym PGN powstaje w oparciu o wy ej przedstawione czynniki i ramy 
organizacyjne. 

Sugerowana w Poradniku SEAP zawarto  PGN obejmuje nast puj ce pozycje: 
1) Streszczenie PGN. 
2) Ogólna strategia. 

A – Cele strategiczne i szczegółowe. 
B – Stan obecny i wizja na przyszło . 
C – Aspekty organizacyjne i finansowe: 

- Koordynacja i utworzone/przydzielone struktury organizacyjne, 
- Przydzielone zasoby ludzkie, 
- Zaanga owanie zainteresowanych stron i mieszka ców, 
- Szacowany bud et, 
- Przewidywane ródła finansowania inwestycji uj tych w Planie działa , 
- Planowane rodki w zakresie monitoringu i oceny. 

3) Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji i zwi zane z ni  informacje, obejmuj ce interpretacj  danych. 
4) Działania i rodki zaplanowane na cały okres obj ty Planem (2020): 

- Długoterminowa strategia, cele i zobowi zania do 2020 r.. 
- Krótko/ rednioterminowe działania. 

Dla ka dego ze rodków/działa  nale y poda  (wsz dzie gdzie to mo liwe): 
- Opis. 
- Odpowiedzialny wydział, osob  lub firm . 
- Harmonogram. 
- Oszacowanie kosztów. 
- Szacowan  oszcz dno  energii/wzrost produkcji energii ze ródeł odnawialnych. 
- Szacowan  redukcj  emisji CO2.

Faza 2 Planowanie – ocena aktualnego stanu: gdzie jeste my? 
W ramach tego etapu realizowane s  wszystkie wy ej wymienione elementy składowe PGN, 

a w szczególno ci: 
- analiza regulacji prawnych oraz sytuacji politycznej gminy, 
- opracowanie bazowej inwentaryzacji emisji, 
- analiza SWOT. 
Faza 2 Planowanie – ustalanie wizji: dok d chcemy zmierza ? 

Wizja powinna zakre la  realistyczny cel z jednoczesnym uwzgl dnieniem nowych wyzwa  
i ambitnie wykracza  poza dotychczasowe działania gminy. Takim ambitnym celem jest niew tpliwie 
redukcja emisji gazów cieplarnianych, a w tym przede wszystkim osi gni cie w 2020 r. poziomu emisji 
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CO2 ni szego ni  w przyj tym roku bazowym. O ile to mo liwe nale y zmierza  do osi gni cia wysoko ci 
redukcji na poziomie 20%. Takiemu celowi słu y  maj  działania zapisane w PGN. 
Faza 2 Planowanie – opracowanie planu: jak si  tam dostaniemy? 

Opracowanie PGN jest wst pem do działa  ograniczaj cych emisj  CO2 i nie stanowi 
zako czenia, ale pocz tek konkretnej pracy polegaj cej na realizowaniu zaplanowanych zada . Plan 
powinien obejmowa  wszystkie kluczowe działania i zawiera  harmonogram ich realizacji rozpisany na 
poszczególne lata. PGN powinien zawiera  koszt planowanych przedsi wzi , przedstawia  mo liwe 
ródła ich finansowania oraz okre la  podział obowi zków pomi dzy podmioty odpowiedzialne za 

realizacj  PGN. Plan powinien by  zaakceptowany przez taki zestaw lokalnych interesariuszy (lokalnych 
decydentów i inne podmioty zainteresowane), aby był stabilnie realizowany nawet w warunkach zmiany 
lokalnej władzy. 
Faza 2 Planowanie – zatwierdzenie planu i jego przedło enie 

Plan powinien by  zatwierdzony i przyj ty w formie uchwały przez Rad  Gminy. Nadaje mu to 
rang  obowi zuj cego prawa miejscowego. 
Faza 3 Wdra anie 

Jest to etap najbardziej zło ony i najdłu szy w procesie osi gania zamierzonego celu 
ograniczenia emisji. Jego komplikacja organizacyjna i merytoryczna wymaga zaanga owania wszystkich 
interesariuszy działaj cych w ramach organizacyjnych przyj tych w PGN. Ze strony czynników 
zarz dzaj cych projektem niezb dna jest stała kontrola podmiotów i rodków niezb dnych do wykonania 
Planu oraz post pu prac. 

Warunkiem skutecznego wdra ania PGN jest zapewnienie sprawnej komunikacji pomi dzy 
poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi lokalnej władzy, wszystkimi zaanga owanymi podmiotami 
odpowiedzialnymi za realizacj  Planu oraz z mieszka cami i interesariuszami. 

Integraln  cz ci  procesu wdra ania PGN powinien by  stały monitoring post pów prac oraz 
osi ganej redukcji emisji CO2. 
Faza 4 Monitorowania i raportowania - monitorowania 

Stały monitoring pozwala kontrolowa  skuteczno  wdra ania PGN. Regularnemu monitoringowi 
powinna towarzyszy  odpowiednia adaptacja Planu, pozwalaj ca proces wdra ania tego Planu stale 
usprawnia  w strukturze i działaniach gminy. Wskazane jest, aby podmiot odpowiedzialny za realizacj
PGN przedkładał Radzie Gminy coroczny raport z realizacji zawieraj cy opis i podsumowanie 
prowadzonych działa . Powinien on zawiera  zaktualizowan  inwentaryzacj  emisji CO2. Niezb dne jest 
opracowanie i wykorzystanie do tego odpowiednich wska ników pozwalaj cych okre li  post p osi gania 
zakładanych w PGN celów oraz sposoby reagowania w przypadku kiedy nie zostan  one osi gni te. 

5.2 Struktura Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

W wytycznych NFO iGW dotycz cych opracowania PGN wytyczono horyzont czasowy obj ty 
Planem na 2020 r. Zalecana przez Komisj  Europejsk  oraz NFO iGW struktura Planu wygl da 
nast puj co: 
1. Streszczenie 
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2. Ogólna strategia 
- Cele strategiczne i szczegółowe 
- Stan obecny 
- Identyfikacja obszarów problemowych 
- Aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzie, zaanga owane 

strony, bud et, ródła finansowania inwestycji, rodki finansowe na monitoring i ocen ) 
3. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku w gla 
4. Działania/zadania i rodki zaplanowane na cały okres obj ty planem 

- Długoterminowa strategia, cele i zobowi zania 
- Krótko/ rednioterminowe działania/zadania 

(opis, podmioty odpowiedzialne za realizacj , harmonogram, koszty, wska niki) 
PGN po przyj ciu uchwał  Rady Gminy staje si  formalnym dokumentem – jednym z kilku 

reguluj cych warunki funkcjonowania gminy i w powi zaniu z nimi, wpisuj c si  w działania gminy na 
rzecz racjonalizacji zu ycia energii, ochrony rodowiska i zrównowa onego rozwoju. 

5.3 ródła pozyskania danych 

Niniejszy Plan został opracowany w oparciu o informacje pozyskane w Urz dzie Gminy 
Biesiekierz, instytucjach zlokalizowanych na terenie gminy oraz w drodze ankietyzacji mieszka ców 
i innych podmiotów z terenu gminy. Informacje te dotyczyły w szczególno ci: 
- oceny energetycznej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej w gminie, 
- oceny energetycznej gminnych budynków u yteczno ci publicznej, 
- oceny energetycznej obiektów przemysłowych i usługowych, 
- systemów i sposobów zaopatrzenia gminy w: 

- ciepło, 
- energi  elektryczn , 
- paliwa gazowe, 

- danych dotycz cych wykorzystania OZE na terenie gminy. 
Ponadto wykorzystano nast puj ce dokumenty: 

- Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz (z pó n. 
zmianami i aktualizacjami). 

- Obowi zuj ce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Biesiekierz. 
- Strategia rozwoju Gminy Biesiekierz 2015 - 2020. 
- Program Ochrony rodowiska dla Gminy Biesiekierz. 
- Program ochrony powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego, tj. aglomeracji 

szczeci skiej, miasta Koszalin oraz strefy zachodniopomorskiej – TOM II - STREFA ZACHODNIO-
POMORSKA. 

- Regionalny program operacyjny województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 
- Plan gospodarki odpadami dla Gminy Biesiekierz na lata 2004 – 2007 z perspektyw  do 2017. 
- Regionalny program operacyjny województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 
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W zakresie inwentaryzacji emisji z transportu wykorzystano nast puj ce materiały i informacje: 
- Ankiety do mieszka ców gminy, 
- Strategia rozwoju dróg powiatowych w latach 2005 – 2015 (dot. woj. zachodniopomorskiego) 
- Wykonanie map akustycznych dla dróg krajowych na terenie województwa zachodniopomorskiego 

i lubuskiego (zadanie 4)  - opr. GDDKiA (w cz ci dot. pomiarów ruchu drogowego). 
- Pomiary ruchu drogowego: 

- http://www.gddkia.gov.pl/pl/987/gpr-2010 
- dla województwa zachodniopomorskiego: 

http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/1/zdjecia_szn/dokumenty/P-
5_SDR_2010_Szczecin.pdf 

- Strategia rozwoju transportu do 2020 roku. 
- Projekt rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie okre lenia warunków osi gni cia 

celu w postaci ograniczenia emisji CO2 z nowych samochodów osobowych do roku 2020. 
- Komunikat prasowy Komisji Europejskiej ws. dalszego ograniczenia emisji CO2 z samochodów 

osobowych i lekkich samochodów dostawczych: z korzy ci  dla klimatu, konsumentów, innowacji 
i zatrudnienia. 

- Komunikat prasowy Komisji Europejskiej ws. działa  w dziedzinie klimatu: strategia ograniczania 
emisji CO2 z ci arówek, autobusów i autokarów. 

- Europejskie standardy emisji CO2 z samochodów osobowych – skutki dla Polski. 
W oparciu o zebrane dane i informacje dokonano oszacowania mo liwo ci redukcji emisji CO2 

z uwzgl dnieniem rozwoju gminy, obecnych i przyszłych wymogów prawnych oraz mo liwych do 
przeprowadzenia działa  proekologicznych na terenie gminy. 

W nast pnych punktach omówiono dane i informacje pozyskane od przedsi biorstw 
energetycznych oraz odbiorców mediów energetycznych, a tak e sposób ich pozyskiwania. Zakres 
uzyskanych danych oraz sposoby ich akwizycji s  wa ne równie  w kontek cie pó niejszego monitoringu 
efektów wdra ania planu. Efektem pozyskiwania tych danych jest powstanie bazy danych, która pozwoli 
prowadzi  ci gł  inwentaryzacj  emisji CO2. Inwentaryzacja i okresowe raportowanie emisji CO2
stanowi  narz dzie do kontroli procesów społecznych i technologicznych na obszarze gminy, których 
skutkiem jest emisja CO2. Proces pozyskiwania danych powinien by  powtarzany cyklicznie, co pozwoli 
na aktualizacj  inwentaryzacji emisji CO2 w wymaganych okresach sprawozdawczych. 

5.4 Informacje od przedsi biorstw energetycznych i odbiorców mediów energetycznych 

W grupie przedsi biorstw energetycznych dane nale y pozyska  od: 
- producentów i dystrybutorów ciepła, 
- producentów i dystrybutorów energii elektrycznej oraz przedsi biorstw obrotu t  energi , 
- dystrybutorów paliw gazowych i przedsi biorstw obrotu tymi paliwami. 

W grupie odbiorców mediów energetycznych nale y pozyska  dane od: 
- administracji komunalnych domów mieszkalnych (ADM),
- zarz dców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, 
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- odbiorców indywidualnych, 
- administracji i zarz dców obiektów publicznych, 
- usługodawców, 
- zarz dów przedsi biorstw przemysłowych, 
- przedsi biorstw komunikacyjnych. 

Metodologia zbierania danych uwzgl dnia  musi nie tylko dora ne uzyskanie informacji, lecz 
tak e fakt, e w ramach wieloletniego monitoringu dane b d  zbierane systematycznie od wszystkich 
podmiotów zaanga owanych w realizacj  PGN. Z tego powodu sposób akwizycji danych musi zapewnia
pozyskanie wszystkich istotnych merytorycznie informacji specyficznych dla ka dej grupy rodzajowej 
podmiotów, zapewniaj c jednocze nie powtarzalno  wzorca zbierania danych na przestrzeni 
wieloletniego okresu dla zachowania kompatybilno ci i porównywalno ci zbioru danych z wielu lat. 
Uwzgl dniaj c powy sze, jako podstawow  metod  akwizycji danych w niniejszym opracowaniu 
zastosowano ankietow  technik  zbierania danych. Jako pomocnicze rodki pozyskania danych 
wykorzystywano tak e materiały i informacje dodatkowe uzyskane od niektórych podmiotów w formie 
udost pnionych materiałów i informacji firmowych. 

5.5 Ankietyzacja podmiotów 

Z powodów omówionych w poprzednim punkcie opracowano formularze ankiet adresowane do 
ró nych grup podmiotów z uwzgl dnieniem ich specyfiki. Struktura formularzy umo liwia wykorzystanie 
ich w formie papierowej oraz elektronicznej (pliki xls i doc). Podstawowym zało eniem było przyj cie, e 
formularze te b d  wykorzystywane nie tylko jednorazowo do utworzenia inwentaryzacji bazowej emisji 
CO2, ale tak e do zbudowania i nast pnie bie cej aktualizacji bazy danych emisji CO2 
i przygotowywania w przyszło ci odpowiednich raportów. 

5.6 Pozostałe ródła danych 

Pozostałe dane pozyskano z nast puj cych ródeł: 
- Urz d Gminy Biesiekierz, 
- Główny Urz d Statystyczny, 
- Starostwo Powiatowe w Koszalinie. 
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6. IDENTYFIKACJA STANU ISTNIEJ CEGO EMISJI CO2 I ZANIECZYSZCZE , ZU YCIA 
PALIW I ENERGII ORAZ STRATEGIA DZIAŁA  NA RZECZ JEJ OGRANICZENIA W GMINIE 
BIESIEKIERZ 

6.1 Plan działa  w celu ograniczenia emisji 

6.1.1 Cele strategiczne PGN do roku 2020; emisja CO2 w 2010 r. 
Strategiczne cele działa  w ramach PGN to 

- zmniejszenie emisji CO2 w stosunku do roku bazowego, 
- wzrost udziału energii odnawialnej w zu ywanej energii ko cowej, 
- ograniczenie zu ycia energii ko cowej przez odbiorców, 
- obni enie poziomu emisji zanieczyszcze  do atmosfery, w tym emisji benzo-a-pirenu z uwagi na 

wyst puj ce przekroczenia emisji tego zanieczyszczenia na terenie gminy. 
W pakiecie klimatyczno-energetycznym przyj to, e do roku 2020 nast pi w skali kraju redukcja 

emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20% w stosunku do poziomu z roku bazowego. Okre lenia 
poziomu emisji CO2 dla roku bazowego dokonano na podstawie po cz ci danych zebranych z terenu 
gminy w wyniku przeprowadzonej ankietyzacji, danych uzyskanych od przedsi biorstw energetycznych, 
instytucji, urz dów, firm, na drodze kontaktów z pracownikami Urz du Gminy oraz danych zawartych 
w dokumentach gminy, publicznych i materiałach GUS, w oparciu o informacje i dane zawarte na 
oficjalnych stronach internetowych podmiotów z terenu. Komplet wy ej przedstawionych danych zbierano 
dla okresu 2010 – 2014. Zgodnie z ustaleniami umownymi rok 2010 przyj to jako rok bazowy. 

Uzyskane dane pozwoliły okre li  struktur  zu ycia paliw i energii w gminie w roku bazowym, 
które stały si  podstaw  do wyznaczenia emisji bazowej CO2. Wychodz c z wielko ci emisji CO2 w roku 
bazowym 2010 i bior c pod uwag  powy sze wymagania dotycz ce redukcji emisji tego gazu, jako 
głównego przedstawiciela gazów cieplarnianych, przy przyj ciu zało enia co do wysoko ci redukcji emisji 
CO2  w wysoko ci 20% w stosunku do roku bazowego, okre lono jaki poziom redukcji emisji CO2 byłby 
wymagany w 2020 roku (tabela 19): 
Tabela 19 Bilans emisji CO2 w roku bazowym 2010 dla Gminy Biesiekierz 

Warto
emisji CO2

Udział w 
emisji CO2Lp. ródło emisji 

Mg/a % 
1. Budownictwo mieszkaniowe 8 313,1 23,5 
2. Budownictwo u yteczno ci publicznej 1 332,2 3,8 
3. Budownictwo pozostałe 462,1 1,3 
4. Komunikacja, transport 25 074,1 71,0 
5. O wietlenie ulic 150,6 0,4 
6. Razem 35 332,1 100,0 
7. Planowana redukcja emisji CO2 7 066,4 
8. Emisja docelowa w 2020 r. 28 265,7 

ródło: Opracowanie własne 
Redukcja emisji CO2 o 20% wymaga jej obni enia z poziomu 35 322,1 Mg/rok w roku 2010 

o 7 066,4 Mg/a do wysoko ci 28 265,7 Mg/a w roku 2020. 
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6.1.2 Strategia działa  do roku 2020 
Strategia długoterminowa władz Gminy Biesiekierz w odniesieniu do uzyskania zamierzonego 

celu, którym jest docelowo redukcja emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy, a po rednio 
racjonalizacja wykorzystania energii przez odbiorców i podmioty wytwarzaj ce energi  u ytkow  b dzie 
ukierunkowana na realizacj  zada  w perspektywie czasowej obejmuj cej okres obj ty w niniejszym 
PGN, które 

- zapewni  odbiorcom energii dostawy niezb dnych mediów energetycznych, 
- zdywersyfikuj ródła zasilania odbiorców w energi  i paliwa uwzgl dniaj c przy tym 

wykorzystanie OZE, 
- b d  sprzyja  odbiorcom na terenie gminy w przeprowadzeniu działa  na rzecz racjonalizacji 

zu ycia energii na ich potrzeby 
przez: 

 - termomodernizacj  budynków sektora mieszkaniowego i publicznego, 
 - wymian ródeł ciepła na bardziej wydajne. 
- umo liwi  zast powanie ródeł ciepła opartych na paliwach kopalnych ródłami zeroemisyjnymi lub 

niskoemisyjnymi w zakresie emisji CO2, 
- stworz  dobry klimat do wykorzystania na terenie gminy potencjału energii odnawialnej (OZE) 

i ródeł niekonwencjonalnych – głównie energii słonecznej oraz pomp ciepła, 
- zadbaj  o rodowisko naturalne gminy przyczyniaj c si  do ograniczenia wpływu lub eliminacji 

uci liwych zanieczyszcze , w tym redukcji benzo-a-pirenu. 
Urzeczywistnienie tej strategii odb dzie si  na płaszczy nie przyj tej polityki władz gminy przy 

pomocy 
- realizacji wskazanych w PGN działa , o które uzupełnione b d  dokumenty gminne o charakterze 

studialnym, strategicznym i planistycznym, 
- odpowiednich zapisów w mpzp, 
- działa  promocyjnych i reklamowych, których celem b dzie wzrost wiedzy i wiadomo ci w ród 

zarz dców, mieszka ców i urz dników co do istotnych korzy ci tak indywidualnych jak i zbiorowych 
wynikaj cych z realizacji PGN. 

6.1.3 Cele szczegółowe PGN do roku 2020 
Cele szczegółowe PGN obejmuj : 

- realizacj  konkretnych zada  w istniej cych i planowanych budynkach u yteczno ci publicznej 
sprowadzaj ce si  do: 

- termomodernizacji obiektów, 
- wykorzystywania OZE do zaspokajania potrzeb energetycznych obiektów i osób pracuj cych 

w tych obiektach, 
 - wymiany ródeł ogrzewania budynków na bardziej efektywne i mniej emisyjne, 
 - racjonalizacji zu ycia energii elektrycznej przez m.in. wymian ródeł o wietlenia, 
- realizacj  inwestycji w budownictwie mieszkaniowym zarówno wielorodzinnym jak i jednorodzinnym 

zmierzaj cych równie  do: 
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 - termomodernizacji obiektów; 
 - wykorzystywania OZE do zaspokajania potrzeb energetycznych budynków i ich 

mieszka ców, 
 - racjonalizacji zu ycia energii elektrycznej przez m.in. wymian ródeł o wietlenia 
ale tak e: 

- zast powanie w gospodarstwach domowych starego, zu ytego sprz tu AGD nowym, 
bardziej efektywnym energetycznie, 

- wykorzystywanie instalacji prosumenckich opartych na OZE dla zabezpieczenia własnych 
potrzeb energetycznych oraz innych u ytkowników energii. 

6.2 Zu ycie mediów, energii i poziom emisji zanieczyszcze  w Gminie Biesiekierz roku 2010 

6.2.1 Zu ycie paliw energetycznych i energii elektrycznej
W tabeli 20 zestawiono warto ci zu ycia paliw energetycznych i energii elektrycznej w Gminie 

Biesiekierz przez wyodr bnione grupy odbiorców w roku bazowym 2010. 
Bilans paliw i energii sporz dzono z wykorzystaniem danych uzyskanych w wyniku 

przeprowadzonej akcji ankietowej na terenie gminy, na podstawie danych i informacji uzyskanych 
z Urz du Gminy, dokumentów i materiałów Urz du Gminy o charakterze strategii, analitycznym, 
planistycznym oraz na podstawie dost pnych danych uzyskanych z wykorzystaniem internetu oraz GUS. 
Tabela 20 Zu ycie paliw i energii elektrycznej w Gminie Biesiekierz w 2010 r. 

Zu ycie paliwa  Energia 
Drewno W giel Gaz ziemny LPG Olej opał elektrycznaLp. Wyszczególnienie 

Mg MWh Mg MWh tys. m3 MWh m3 MWh m3 MWh MWh 
1. Budownictwo mieszkaniowe  8 392,7 34 969,5 1 368,4 8 742,4 1 598,7 11 102,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3 750,7 
2. Budownictwo u yteczno ci 

publicznej 0,0 0,0 0,0 0,0 548,4 3 808,0 0,0 0,0 0,0 0,0 693,4
3. Budownictwo pozostałe 44,2 184,3 34,4 220,0 252 1 747,1 0,0 0,0 0,0 0,0 40,7 
4. O wietlenie dróg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 185,5 
5. Razem 8 436,9 35 153,8 1 402,8 8 962,4 2 398,7 16 657,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4 670,3 

ródło: Opracowanie własne 

Jednostk  zu ywaj c  w gminie najwi ksz  ilo  paliw jest budownictwo mieszkaniowe na które 
przypada ponad 90% zu ytej energii w paliwie. I tak przypada na nie ok. 99,5% zu ycia drewna, 97,5% 
zu ycia w gla, 66,6% zu ycia gazu ziemnego i ponad 80% energii elektrycznej. Na pozostałych 
konsumentów paliw i energii elektrycznej przypada odpowiednio: budownictwo u yteczno ci publicznej – 
6,3% ciepło i 14,8% energia elektryczna oraz budownictwo pozostałe (przemysł i usługi) – 3,5% ciepło 
i ok.1% energia elektryczna. 

6.2.2 Poziom emisji zanieczyszcze
Negatywnym skutkiem spalania paliw na terenie gminy jest zanieczyszczenie rodowiska 

naturalnego. Głównymi zanieczyszczeniami wynikaj cymi ze spalania paliw stałych s  zwi zki siarki 
(SO2), azotu (NOx), pyły (o ró nym poziomie ziarnisto ci) oraz w glowodory aromatyczne (benzo-a-
piren), natomiast ze spalania paliw gazowych – głównie zanieczyszczenia gazowe (SO2 i NOx). Zarówno 
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przy spalaniu paliw stałych, płynnych jak i paliw gazowych, które s  pochodzenia w glowodorowego 
nieuniknionym składnikiem emisji jest CO2. 
 W tabeli 21 zestawiono stan emisji zanieczyszcze  w gminie w wyniku spalania paliw 
energetycznych w roku 2010. 
Tabela 21 Warto  emisji zanieczyszcze  w Gminie Biesiekierz w roku 2010 w wyniku spalania paliw 

energetycznych 
Rodzaj zanieczyszczenia SO2 NOx CO CO2 Pył benzo-a-piren Lp. Jednostka Mg Mg Mg Mg Mg kg 

1. Budownictwo mieszkaniowe  22,90 13,80 280,30 5 729,00 40,00 19,16 
2. Budownictwo u yteczno ci publicznej 0,00 0,80 0,20 1 097,00 0,00 0,00 
3. Budownictwo pozostałe 0,60 0,50 2,70 567,00 0,80 0,48 
4. Razem 23,50 15,10 283,20 7 393,00 40,80 19,64 
ródło: Opracowanie własne 

Otrzymane wyniki analizy dotycz ce zanieczyszcze  w gminie wskazuj  na główne ródło 
zanieczyszcze  – budownictwo mieszkaniowe. 

Odzwierciedlaj  one w du ym stopniu struktur  zu ycia paliw w gminie oraz wyposa enie, albo 
dokładniej brak wyposa enia zdecydowanej wi kszo ci ródeł w instalacje ograniczaj ce emisj
zanieczyszcze . Odnosi si  to do wszystkich zanieczyszcze . Głównym ródłem tych zanieczyszcze  
jest niska emisja wyst puj ca w budownictwie mieszkaniowym. Udział poszczególnych emisji 
zanieczyszcze  dla budownictwa mieszkaniowego stanowi odpowiednio 97% dla SO2, 91% dla NOx, 
97% dla CO, 98% dla pyłu oraz 98% dla benzo-a-pirenu cało ci emisji zanieczyszcze  w gminie. 
Najmniejszy wkład do emisji zanieczyszcze  w gminie ma budownictwo u yteczno ci publicznej, a to 
z powodu tego, e wszystkie budynki wykorzystuj  do zaspokajania swoich potrzeb cieplnych gaz 
ziemny. 

6.3 Identyfikacja obszarów obj tych planem 

Maj c na uwadze cele strategiczne PGN, przeprowadzone analizy otrzymanych dla gminy 
danych, informacji oraz dokumentów i uzyskane wyniki dotycz ce wielko ci emisji wida , które grupy 
odbiorców w gminie mog  i powinny by  przedmiotem szczegółowych analiz dotycz cych mo liwo ci 
redukcji CO2. Obok ródeł energetycznego spalania paliw nale y uwzgl dni  inne, bardzo wa ne ródło 
emisji CO2, tj. transport, a tak e zgodnie z wymogami stawianymi PGN u ytkowników energii 
elektrycznej. 

Przedstawione w tabeli 19 wielko ci emisji CO2 wskazuj  na znacz cy udział w emisji 
- rodków transportu samochodowego 71,0%, 
- budownictwa 28,6%, 

w tym 
- budownictwo mieszkaniowe 23,5%, 

- budynki u yteczno ci publicznej 3,8%, 
- budownictwo pozostałe 1,3%. 

Z uwagi na mo liwo ci: 
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- prawno – organizacyjne władz gminy, 
- stosunki własno ciowe w obr bie poszczególnych grup odbiorców, 
- mo liwo ci stymulacji działa  i zachowa  członków poszczególnych grup odbiorców, 
- posiadane instrumenty prawno-planistyczne w zakresie wprowadzania wymogów dotycz cych 

rodzaju wykorzystywanych ródeł energii i paliw w wydzielonych jednostkach strukturalnych 
w gminie, 

- kształtowania polityki przestrzennej w gminie, 
- kształtowania in ynierii ruchu w gminie 
oraz 

racjonalizacj  zu ycia energii w obiektach nale cych do gminy, 
w tym: 
- budynkach u yteczno ci publicznej, 
- systemie o wietlenia ulicznego, 

wymienione powy ej obszary problemowe b d  stanowiły dla gminy przedmiot jego głównego 
zainteresowania w sferze realizacji zamierze  dotycz cych ograniczania emisji gazów cieplarnianych. 

W odniesieniu do grup odbiorców i u ytkowników energii obszary te obejm : 
- transport samochodowy, 
- budownictwo mieszkaniowe, 
- budynki u yteczno ci publicznej, 
- o wietlenie ulic. 
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7. IDENTYFIKACJA ZU YCIA ENERGII I PALIW W GMINIE BIESIEKIERZ ORAZ STANU EMISJI 
W 2020 R i 2030 R. OKRE LENIE DOCELOWEGO POZIOMU REDUKCJI EMISJI CO2

7.1 Zmiana potrzeb energetycznych gminy do 2020 r. z perspektyw  do 2030 r. 

Przeprowadzona poni ej identyfikacja zmian zu ycia energii, paliw i emisji zanieczyszcze
dotyczy takiej sytuacji wyj ciowej, w której nie przewiduje si adnych działa  w latach 2015-2020, które 
mogłyby przyczyni  si  do redukcji zu ycia energii i w konsekwencji do obni enia poziomu emisji 
zanieczyszcze  w gminie. Jednak e identyfikacja ta obejmuje te wymagania i wska niki, które s  lub 
maj  by  narzucone z zewn trz, a których dotrzymanie nie b dzie si  wi zało z dodatkowymi działaniami 
i kosztami dotycz cymi władz i mieszka ców gminy. 

Z uwagi na rozwój infrastruktury w gminie do roku 2020 (perspektywicznie do roku 2030) tj. 
rozwój 

- budownictwa mieszkaniowego, 
- budownictwa u yteczno ci publicznej, 
- handlu i usług, 
- przemysłu, 

- infrastruktury transportowej, tak drogowej jak i rodków transportu, 
- instalacji o wietlenia w gminie 

nast pi zmiana potrzeb energetycznych, co poci gnie za sob  zmiany zu ycia paliw i energii 
i w konsekwencji zmiany emisji, a tak e ulegnie zmianie nat enie ruchu pojazdów na terenie gminy w 
zwi zku z planowan  budow  dwóch w złów komunikacyjnych na terenie gminy na DK nr 62. 
 W celu okre lenia wielko ci emisji CO2 w 2020 r. dokonano analizy mo liwo ci rozwojowych 
gminy w latach 2010 - 2020. W tym celu wykorzystuj c zapisy w dokumencie „Zmiana studium 
uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz pod lokalizacj
elektrowni wiatrowych” przeanalizowano cały obszar gminy okre laj c powierzchnie przeznaczone na 
poszczególne rodzaje zabudowy. Po dokonaniu oszacowania dotychczasowego stopnia 
zagospodarowania poszczególnych stref ustalono potencjaln  wielko  powierzchni strefy do pełnego 
zagospodarowania. Bazuj c na zapisach w „Zmianach studium zagospodarowania ...” dotycz cych 
warunków zabudowy dla poszczególnych obszarów strukturalnych w strefach, tj. 
- rodzaj dopuszczonej zabudowy, 
- wielko  działki, 
okre lono potencjał zabudowy terenów wiejskich. Przyj to przy tym, e rozwój gminy b dzie nast pował 
na rednim dotychczasowym poziomie i e pełne zagospodarowanie terenów gminy mo e nast pi  
w 2050 r. Z uwagi na rejestrowany znacz cy boom inwestycyjny w budownictwie mieszkaniowym w 
ostatnich latach przyj to dla roku 2020 wykorzystanie zasobów terenowych gminy w 33%, a do roku 2030 
w 75%. St d okre lono zakres rozwoju gminy dla roku 2020 i perspektywy 2030. 
 Wynikowe warto ci przyrostu powierzchni u ytkowej dla poszczególnych rodzajów zabudowy 
wyniosły:         2020   2030 
 m2 m2
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 budownictwo mieszkaniowe 59 524   133 929 
 bup, usługi, handel 7 990   17 977 
 przemysł 11 720   36 370 
Poci gnie to za sob  wzrost potrzeb energetycznych w gminie w nast puj cych ilo ciach: 
 Rodzaj potrzeb 
 2020  2030  2020  2030 
 Ciepło [MWh]          Energia elektryczna [MWh] 
budownictwo mieszkaniowe   2 678,6  6 026,8  1 291,1  3 371,4 
budownictwo u yteczno ci publicznej, usługi 359,5  809,0  348,3  909,4 
przemysł     1 336,1  3 006,2  21,4  53,1 

Ponadto okre lono dla potrzeb wyliczenia docelowych ilo ci emisji CO2 
- wzrost potrzeb energetycznych w gminie do 2020 i 2030 r. na o wietlenie nowych zabudowanych 

terenów gminy, które oszacowano odpowiednio na 42,6 i 95,8 MWh energii elektrycznej, 
- zwi kszenie intensywno ci przewozów w transporcie do roku 2020 i 2030 w porównaniu z rokiem 

bazowym 2010 (na podstawie „Strategii rozwoju transportu do 2020 r. z perspektyw  do 2030 r.), 
planowanymi inwestycjami drogowymi w gminie oraz zwi kszeniem wymaga  UE w odniesieniu do 
emisji CO2 przez pojazdy samochodowe w perspektywie do 2020 i 2030 r. 

7.2 Zmiana zu ycie paliw i emisji w Gminie Biesiekierz 

 Konsekwencj  wzrostu zapotrzebowania do 2020 r. i 2030 r. na energi  dla zaspokojenia potrzeb 
mieszka ców, instytucji, urz dów, sektora usług, handlu i przedsi biorstw przemysłowych w gminie 
b dzie wzrost zu ycia paliw. Zało ono nast puj c  struktur  ich zu ycia. 
Tabela 22 Struktura pokrycia wzrostu zu ycia paliw w budownictwie na potrzeby grzewcze w latach 

2020 i 2030 
Drewno W giel Gaz ziemny Drewno W giel Gaz ziemny 

% % % % % % Lp. Wyszczególnienie 
2020 2030 

1. Budownictwo mieszkaniowe  20,0% 10,0% 70,0% 10,0% 10,0% 80,0% 
2. Budownictwo u yteczno ci publicznej  20,0% 10,0% 70,0% 10,0% 10,0% 80,0% 
3. Budownictwo pozostałe 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
ródło: Opracowanie własne 

Wzrost zu ycia paliw przedstawiono w tabeli 23. 
Tabela 23 Wzrost zu ycia paliw w budownictwie na potrzeby grzewcze w latach 2020 i 2030 

Przyrost zu ycia paliwa 
Dla roku Dla roku Lp. Rodzaj paliwa Jednostka 

2020 2030 
1. Gaz ziemny m3 574 938,7 1 313 729,1 
2. Drewno Mg 170,7 180,1 
3. W giel Mg 52,2 110,5 

ródło: Opracowanie własne 

Stan zu ycia paliw w latach 2020 i 2030 w gminie prezentuje tabela 24. 
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Tabela 24 Ł czne zu ycie paliw w Gminie Biesiekierz w celach energetycznych i energii elektrycznej w 
latach 2020 i 2030 

Rodzaj paliwa Drewno W giel Gaz ziemny LPG Olej opałowy Energia 
elektryczna Lp. 

Jednostka Mg Mg m3 m3 m3 MWh 
1. 2020
2. Zu ycie paliwa 8 137,9 1 378,4 3 330 215 0,0 0,0 6 553
3. 2030
4. Zu ycie paliwa 8 147,2 1 436,7 4 069 006 0,0 0,0 9 279

W tabeli 25 zestawiono planowan , docelow  emisj  zanieczyszcze  w gminie  b d cej wynikiem 
spalania paliw energetycznych. 
Tabela 25 Warto  emisji zanieczyszcze  w Gminie Biesiekierz w roku 2020 i 2030 w wyniku spalania 

paliw energetycznych 
Rodzaj zanieczyszczenia SO2 NOx CO CO2 Pył benzo-a-pirenLp. Jednostka Mg Mg Mg Mg Mg kg 

1. 2020 
2. Budownictwo mieszkaniowe  22,60 14,70 271,60 7 265,00 39,00 18,82 
3. Budownictwo u yteczno ci publicznej 0,00 0,70 0,10 951,00 0,00 0,00 
4. Budownictwo pozostałe 0,60 0,80 2,80 994,00 0,80 0,48 
5. Razem 23,20 16,20 274,50 9 210,00 39,80 19,30 
6. 2030 
7. Budownictwo mieszkaniowe  23,60 15,50 274,60 8 231,00 40,20 19,63 
8. Budownictwo u yteczno ci publicznej 0,00 0,80 0,20 1 087,00 0,00 0,00 
9. Bud pozostałe 0,60 1,20 2,90 1 478,00 0,80 0,48 

10. Razem 24,20 17,50 277,70 10 796,00 41,00 20,11 
7.3 Okre lenie docelowego poziomu redukcji emisji CO2

Zbilansowanie dla potrzeb PGN emisji CO2 w Gminie Biesiekierz wymaga 
- uwzgl dnienia emisji, której ródłem s rodki transportu samochodowego na terenie gminy, 
- uwzgl dnienia emisji z tytułu zu ywania przez podmioty na terenie gminy energii elektrycznej, 
- uwzgl dnienia emisji z tytułu zu ywania energii elektrycznej na potrzeby o wietlenia gminy. 
Finalny bilans emisji CO2 dla gminy przedstawiono w tabeli 26. 
Tabela 26 Docelowy poziom i skala redukcji emisji CO2 w 2020 roku w Gminie Biesiekierz 

ródło emisji Warto
emisji 

Przyrost 
emisji 

Warto
emisji 

Rok 2010 2011-2020 2020 Lp. 
Jednostka Mg/a Mg/a Mg/a 

1. Budownictwo mieszkaniowe  8 313,1 2 120,8 10 433,9 
2. Budownictwo u yteczno ci publicznej 1 332,2 -176,5 1 155,8 
3. Budownictwo pozostałe 462,1 283,6 745,7 
4. Komunikacja, transport 25 074,1 6 225,3 31 299,3
5. O wietlenie ulic 150,6 111,3 261,9 
6. Razem 35 332,1 8 564,5 43 896,6 
7. Planowana redukcja emisji CO2 7 066,4 - - 
8. Emisja docelowa w 2020 r.  - 28 265,7 
9. Redukcja emisji CO2 w stosunku do 2020 r. - - 15 630,9 
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Sumaryczny poziom emisji CO2 w roku 2020 wyniesie 43 896,6 Mg/a i b dzie wy szy od poziomu 
z roku bazowego o 8 564,5 Mg/a. Jest to spowodowane wpływem zasadniczo dwóch czynników - 
istotnym przyrostem emisji liniowej spowodowanej wzrostem nat enia ruchu samochodowego na terenie 
gminy oraz rozwojem budownictwa mieszkaniowego w gminie. 

W tej sytuacji dla osi gni cia docelowego pułapu emisji CO2 w roku 2020 w wysoko ci 
28 265,7 Mg/a wyst piłaby potrzeba redukcji emisji w latach 2010 – 2020 o warto  15 630,9 Mg/a. 

Przewidywany poziom emisji CO2 w perspektywie roku 2030 prezentuje tabela 27 
Tabela 27 Przewidywany poziom emisji CO2 w Gminie Biesiekierz w 2030 r. 

ródło emisji Warto
emisji 

Przyrost 
emisji 

Warto
emisji 

Rok 2020 2021-2030 2030 Lp. 
Jednostka Mg/a Mg/a Mg/a 

1. Budownictwo mieszkaniowe  10 433,9 2 086,3 12 520,2 
2. Budownictwo u yteczno ci publicznej 1 155,8 0,0 1 155,8 
3. Budownictwo pozostałe 745,7 409,8 1 155,5 
4. Komunikacja, transport 31 299,3 549,4 31 848,8 
5. O wietlenie ulic 261,9 43,2 305,1 
6. Razem 43 896,6 3 088,7 46 985,3 

ródło: Opracowanie własne 



Emisja CO2 [Mg/rok]
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8. ANALIZA POTENCJALNYCH MO LIWO CI REDUKCJI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH 
W GMINIE. OSZCZ DNO CI ENERGII I ZMNIEJSZENIE ZANIECZYSZCZENIA W GMINIE 

8.1 Potencjalne mo liwo ci redukcji emisji gazów cieplarnianych w gminie 

Na podstawie przeanalizowanego stanu istniej cego infrastruktury gminnej w zakresie 
obejmuj cym 
- budownictwo mieszkaniowe, 
- budownictwo u yteczno ci publicznej, 
- transport samochodowy, 
- o wietlenie ulic 
zaproponowano działania, których celem jest obni enie poziomu emisji CO2 w wyniku zmniejszenia 
zu ycia energii na cele grzewcze przez podmioty na terenie gminy w sektorze budownictwa 
mieszkaniowego i budownictwa u yteczno ci publicznej, zast pienie w gospodarstwach domowych 
urz dze  elektrycznych na wysokosprawne, wykorzystanie OZE w postaci kolektorów słonecznych, 
urz dze  fotowoltaicznych, pomp ciepła, stworzenie alternatywy dla ruchu samochodowego w g ciej 
zabudowanych miejscowo ciach w gminie przez budow cie ek pieszo – rowerowych, wymian  opraw 
o wietleniowych na wysokosprawne LED zarówno w gospodarstwach domowych, bup jak i w instalacjach 
o wietlenia drogowego. 

Typ, zakres działania, poziom przewidywanych potencjalnych oszcz dno ci energii z tytułu jego 
realizacji, przewidywana skala działania na terenie gminy i koszt jednostkowy ka dego z działa  oraz 
całkowity koszt ich realizacji w gminie w budownictwie mieszkaniowym i budownictwie u yteczno ci 
publicznej przedstawiono w tabeli 28. 
Tabela 28 Zakres, rodzaj i koszt działa  w budownictwie mieszkaniowym i budownictwie u yteczno ci 

publicznej na rzecz wzrostu efektywno ci energetycznej, obni enia zu ycia energii i emisji 
CO2 w Gminie Biesiekierz 

Poziom 
oszcz dno ci 

energii 
Skala 

przedsi wzi  
w gminie Typ Zakres działania 

% % 
I. Termomodernizacja budynków

Budownictwo jednorodzinne
1. ocieplenie cian, fundamentów 10,0% 30,0% 
2. ocieplenie cian, fundamentów, stropodachów lub dachów 17,5% 20,0% 
3. modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub wymiana oszkle

w budynkach na efektywne energetycznie; 7,5% 40,0% 
4. zainstalowanie zaworów termostatycznych 7,5% 50,0% 

Budownictwo wielorodzinne
5. ocieplenie cian, fundamentów 10,0% 20,0% 
6. ocieplenie cian, fundamentów, stropodachów lub dachów 17,5% 20,0% 
7. modernizacja lub wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach budynków 

wielorodzinnych 7,5% 40,0% 
8. zainstalowanie zaworów termostatycznych w mieszkaniach b wielorodzinnych 7,5% 50,0% 
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Budownictwo u yteczno ci publicznej  
9 ocieplenie cian, fundamentów 10,0% 20,0% 

10. ocieplenie cian, fundamentów, stropodachów lub dachów 17,5% 20,0% 
11. modernizacja lub wymiana stolarki okiennej 7,5% 50,0% 
12. zainstalowanie zaworów termostatycznych w pomieszczeniach 7,5% 50,0% 
II.  Modernizacja i wymiana urz dze  w gospodarstwie domowym 
 Budownictwo jednorodzinne 

13. urz dzenia przeznaczone do u ytku domowego (np. pralka, suszarka, 
zmywarka do naczy , lodówka, itd.); wymiana jednego urz dzenia 7% 50,0% 

14. wymiana ródeł wiatła na energooszcz dne, 5% 75,0% 
Budownictwo wielorodzinne 

15. urz dzenia przeznaczone do u ytku domowego (np. pralka, suszarka, 
zmywarka do naczy , chłodziarka, piekarnik); 7% 60,0% 

16. wymiana ródeł wiatła na energooszcz dne, 5% 85,0% 
Budownictwo u yteczno ci publicznej  

17. wymiana ródeł wiatła na energooszcz dne 5% 100,0% 
III. Modernizacja ródła energii u ytecznej 

Budownictwo jednorodzinne
18. OZE - prosumenckie ródło energii elektrycznej i cieplnej 100% 1,0% 

19 
zast pienie niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych 
ródeł ciepła opalanych w glem, koksem, gazem lub olejem opałowym 
ródłami charakteryzuj cymi si  wy sz  efektywno ci  energetyczn

15% 30,0% 

20 zast pienie niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych 
ródeł ciepła opalanych w glem, gazem ródłami OZE /pompy ciepła/ 10% 3,0% 

21. 
zast pienie niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych 
ródeł ciepła opalanych w glem, drewnem, gazem lub olejem opałowym 
ródłami kogeneracyjnymi 

25% 1,0% 

22. zast pienie niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych 
ródeł przygotowania cwu z u yciem OZE /energia słoneczna/ 15% 30,0% 

Budownictwo. wielorodzinne 

23 
zast pienie niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych 
ródeł ciepła opalanych w glem, drewnem, gazem ródłami 

charakteryzuj cymi si  wy sz  efektywno ci  energetyczn
15% 10,0% 

Budownictwo u yteczno ci publicznej 
24. OZE - prosumenckie ródło energii elektrycznej i cieplnej 100% 40,0% 

25. 
zast pienie niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych 
ródeł ciepła opalanych w glem, drewnem, gazem ródłami 

charakteryzuj cymi si  wy sz  efektywno ci  energetyczn
15% 10,0% 

26.  zast pienie niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych 
ródeł ciepła opalanych w glem, gazem ródłami OZE /pompy ciepła/ 10% 15,0% 

27. 
zast pienie niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych 
ródeł ciepła opalanych w glem, drewnem, gazem ródłami 

kogeneracyjnymi 
25% 10,0% 

28. zast pienie niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych 
ródeł przygotowania cwu z u yciem OZE /energia słoneczna/ 15% 30,0% 

W tabeli 29 przedstawiono działania w celu redukcji emisji CO2 w transporcie i z tytułu 
oszcz dno ci zu ycia energii elektrycznej na o wietlenie ulic. 
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Tabela 29 Zakres, rodzaj i koszt działa  w transporcie i o wietleniu ulic na rzecz wzrostu efektywno ci 
energetycznej, obni enia zu ycia energii i emisji CO2 w Gminie Biesiekierz 

Nakłady Typ 
działania Zakres działania tys. PLN 

V Komunikacja i transport 

29 
Rozbudowa /6,65 km/ w miar  mo liwo ci terenowych oraz technicznych ci gów pieszych 
i rowerowych na terenach zurbanizowanych w celu ograniczenia lokalnego ruchu 
samochodowego

6 650

VI Modernizacja o wietlenia gminy 
30. Wymiana zu ytych sodowych opraw o wietleniowych na energooszcz dne oprawy LED 600 

ródło: Opracowanie własne 
Obok w/w działa  inwestycyjnych, których celem jest obni enie zu ycia energii i emisji CO2

przewiduje si  nast puj ce działania bezinwestycyjne (tabela 30) 
Tabela 30 Zakres i rodzaj działa  nieinwestycyjnych w budownictwie i transporcie na rzecz wzrostu 

efektywno ci energetycznej, obni enia zu ycia energii i emisji CO2 w Gminie Biesiekierz 
Nakłady Typ 

działania Zakres działania tys. PLN 
VII Działania nieinwestycyjne w budownictwie obejmuj ce infrastruktur  i mieszka ców

31. 
Działalno  planistyczna w  gminne- zapisy odnosz ce si  do optymalnej lokalizacji i rodzaju 
zabudowy przestrzennej oraz dotycz ce ródeł energii (w tym OZE), rodzaju paliw i wymaga
energetycznych obiektów budowlanych 

- 

32. wymagania zawarte w zamówieniach publicznych - poprawa efektywno ci energetycznej, 
zastosowanie OZE, oszcz dno ci paliw i energii, wzrost sprawno ci ródeł ciepła 60 

33 Promowanie działa  zwi kszaj cych efektywno  wykorzystania energii przez mieszka ców, 
reklama, edukacja, u wiadamianie korzy ci dla rodowiska i mieszka ców 30 

34. Promowanie gospodarki o niskim poziomie emisji - informacja o ródłach emisji, skutkach 
oddziaływania na otoczenie, sposobach obni ania poziomu emisji, korzystania z OZE 30 

VIII Działania nieinwestycyjne w transporcie
35. Strategia komunikacyjna obejmuj ca rodzaje pojazdów dopuszczonych do ruchu, stosowane 

paliwa, popraw  organizacji ruchu, dobre oznakowanie tras komunikacyjnych, 150 

36. Promowanie ruchu pieszego, rowerowego - szczególnie na krótkich dystansach w obszarach 
zurbanizowanych 30 

ródło: Opracowanie własne 
Zbiorcze zestawienie mo liwych do przeprowadzenia w gminie działa  dla obni enia poziomu 

emisji CO2 oraz efekty ich realizacji przedstawiono w tabeli 31. 
Tabela 31 Zbiorcze zestawienie planowanych działa  i nakładów na ich realizacj  oraz efektów 

oszcz dno ci energii oraz redukcji CO2 w Gminie Biesiekierz w latach 2015-2020 

Oszcz dno
ciepła 

Oszcz dno
energii 

elektrycznej
Spadek 
emisji 
CO2

Planowany
koszt 

działa

Koszt 
jednostk. 
efektu / 
koszt 

redukcji 
CO2

Lp. Rodzaj u ytkownika energii Typ 
działania

Rodzaj 
działania 

MWh MWh Mg/a tys. PLN tys. 
PLN/Mg 

1. Budownictwo mieszkaniowe 
razem  8 386,2 446,1 1 347,3 42 169,3 31,3 

 6 092,7 313,0 969,8 34 781,6 35,9 
I 1;2;3;4 3 540,7 0,0 415,9 19 515,6 46,9 
II 13;14 0,0 183,0 148,6 3 366,0 22,7 
III 18 0 130 106 650,00 6,2 

1.1 Budownictwo jednorodzinne 

III 19;20;21;22 2 552,0 0,0 299,8 11 250,0 37,5 
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 2 293,5 133,1 377,5 7 387,7 19,6 
I 5;6;7;8 2 043,3 0,0 240,0 4 421,1 18,4 
II 15;16 0,0 133,1 108,1 2 406,6 22,3 1.2 Budownictwo wielorodzinne 
III 23 250,2 0,0 29,4 560,0 19,1 
 561,1 125,5 235,2 2 526,0 10,7 
I 9;10;11;12 317,2 0,0 75,4 782,0 10,4 
II 17 0 35,5 28,8 744,0 25,8 
III 24  90 73 450,00 6,2 

2. Budownictwo u yteczno ci 
publicznej, handel, usługi 

III 25;26;27;28 244,0 0,0 58,0 550,0 9,5 
3. Komunikacja, transport V 29 0,0 0,0 7,5 6 650,0 884,2 
4. O wietlenie ulic VI 30 0,0 89,6 72,8 600,0 8,2 
5. Inne  VII;VIII 31;32;33;34;

35;36 458,4 48,1 102,7 300,0 2,9 
6. Razem   9 405,7 709,3 1 765,6 52 245,4 29,6 

ródło: Opracowanie własne 
Najwi ksze oszcz dno ci ciepła i energii elektrycznej mo liwe s  do uzyskania w budownictwie 

mieszkaniowym – to odpowiednio ok. 8 386 MWh oraz 446 MWh. Na zabudow  jednorodzinn  przypada 
ok. 75% podanych wy ej oszcz dno ci, pozostałe 25% na budownictwo wielorodzinne. Całkowita, 
potencjalna redukcja emisji CO2 mo e wynie  ok. 1 766 Mg/a, co stanowi 25% cało ci 20%-owej 
redukcji emisji CO2 wyznaczonej dla roku bazowego 2010. Z czego na budownictwo mieszkaniowe 
przypadałoby ok. 76% redukcji, na budownictwo u yteczno ci publicznej 13% redukcji, o wietlenie ulic 
ok. 4%. 

Przewidywane całkowite nakłady na realizacj  potencjalnego zakresu działa  na terenie gminy 
wynosiłyby 52 245 tys. PLN. Ponad 80% tych nakładów pochłon łoby budownictwo mieszkaniowe, ok. 
13% transport, 5% budownictwo u yteczno ci publicznej. 

Uwzgl dniono równie  mo liw  do uzyskania w gminie dla całej jego infrastruktury redukcj
emisji b d c  wynikiem działa  nieinwestycyjnych. Szacuje si  poziom efektów redukcji zu ycia energii 
i emisji z tego tytułu w wysoko ci 5,8% cało ci zu ycia i emisji w gminie. 

8.2 Potencjalne mo liwo ci redukcji emisji zanieczyszcze  w gminie 

Przy zało onej nast puj cej strukturze zu ycia paliw w gminie (tabela 32): 
Tabela 32 Struktura zu ycia paliw na potrzeby grzewcze w Gminie Biesiekierz 

Gaz ziemny LPG Olej W giel Biomasa OZE Rodzaj budownictwa % % % % % % 
Budownictwo jednorodzinne 35 0 0 13,5 51,5 0 
Budownictwo wielorodzinne 40 0 0 50 10 0 
Budownictwo u yteczno ci publicznej 100 0 0 0 0 0 

ródło: Opracowanie własne 

uzyskuje si  nast puj ce efekty oszcz dno ci ich zu ycia (tabela 33): 
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Tabela 33 Potencjalna wielko  oszcz dno ci paliw dla Gminy Biesiekierz 
Gaz ziemny LPG Olej W giel Biomasa Rodzaj budownictwa tys. m3 Mg Mg Mg Mg 

Budownictwo  jednorodzinne 27,9 0,0 0,0 14,2 83,0 
Budownictwo  wielorodzinne 12,0 0,0 0,0 19,8 6,1 
Budownictwo u yteczno ci publicznej 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Razem 47,2 0,0 0,0 34,0 89,1 

ródło: Opracowanie własne 

W konsekwencji takiego spadku zu ycia paliw w gminie nast piłoby zmniejszenie emisji 
zanieczyszcze . Potencjalny spadek tej emisji w wyniku realizacji wszystkich wskazanych powy ej 
działa  przedstawiono w tabeli 34. 
Tabela 34 Warto  potencjalna ograniczenia emisji zanieczyszcze  w Gminie Biesiekierz w wyniku 

realizacji w/w działa  powstała na skutek ograniczenia w zu yciu paliw energetycznych 
Rodzaj zanieczyszczenia

CO2 SO2 NOx CO Pył Benzo-a-piren Lp. ródło emisji 
Mg/a kg/a kg/a kg/a kg/a kg/a 

1. Budownictwo mieszkaniowe 142,7 557,0 224,6 3 858,6 813,7 0,48 
1.1 Budownictwo jednorodzinne 82,1 238,6 156,7 2 805,4 408,5 0,20 
1.2 Budownictwo wielorodzinne 60,6 318,4 67,9 1 053,2 405,2 0,28 
2. Budownictwo u yteczno ci publicznej, handel, usługi 14,6 0,6 11,1 2,2 0,0 0,00 
3. Razem 157,3 557,6 235,7 3 860,8 813,7 0,48 

ródło: Opracowanie własne 
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9. PREFERENCJE DOTYCZ CE DZIAŁA  PRZEWIDZIANYCH DO WDRO ENIA. 
DZIAŁANIA, PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE, RODKI FINANSOWE I RÓDŁA NA 
REALIZACJ  DZIAŁA

9.1 Preferencje działa  obj tych planem 

Maj c na uwadze uzyskanie maksymalnej redukcji emisji CO2 w gminie oraz ze wzgl du na wag
działa  w poszczególnych grupach u ytkowników energii, spraw  kluczow  jest realizacja zada  
w nast puj cych grupach: 
- budownictwo jednorodzinne, 
- budownictwo wielorodzinne, 
- transport, 
- budownictwo u yteczno ci publicznej. 

Najwi ksze, potencjalne mo liwo ci redukcji wyst puj  w dwóch pierwszych grupach 
u ytkowników. Ze wzgl du na mo liwo ci Gminy tak techniczne jak i organizacyjne wdra ania, 
egzekwowania oraz monitorowania przebiegu zaplanowanych działa  wymykaj  si  spod realnej kontroli 
działania w grupie „budownictwo mieszkaniowe”. Nale y oczekiwa , e cz  zasobów z tej grupy 
w latach 2010-2020 podj ła lub podejmie działania, które przyczyni  si  do poprawy stanu emisji gazów 
cieplarnianych i emisji zanieczyszcze  w gminie, jednak e b d  to działania o charakterze 
indywidualnym i rozproszonym i z trudem poddadz  si  procesowi ich weryfikacji, monitorowania 
i ewaluacji. 
 W tej sytuacji zakres działa  przewidzianych do wdro enia obejmie nast puj ce grupy i rodzaje 
u ytkowników, tj. 
- budynki u yteczno ci publicznej, 
- transport, 
- o wietlenie dróg 

oraz działania o charakterze bezinwestycyjnym (edukacyjno-reklamowe, promocyjne, organizacyjne 
i planistyczne) obejmuj ce swym zasi giem cał  gmin . 

9.2 Organizacja działa  i harmonogram rzeczowo-finansowy 

Maj c na wzgl dzie realno  przedsi wzi  obj tych PGN dla ka dego z działa  
- przyj to jednoznaczne sformułowanie, 
- okre lono jego mierzalno , osi galno  z uwzgl dnieniem mo liwo ci podleganie weryfikacji 

i monitorowaniu w trakcie jego realizacji, 
- okre lono horyzont czasowy jego wykonania, 
- wyznaczono podmiot odpowiedzialny za jego realizacj , 
- okre lono koszty jego realizacji, 
- wyliczono koszt jednostkowy uzyskanego efektu w postaci redukcji emisji CO2, 
- wskazano potencjalne ródła jego finansowania. 
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W tabeli 35 podano szczegółowe zestawienie w/w cech charakteryzuj cych działania 
wyznaczone do realizacji w PGN. Podano równie  mo liwy do zrealizowania zakres działa  dla 
budownictwa mieszkaniowego z podziałem na budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne. Z uwagi na 
podmioty odpowiedzialne za realizacj  tych zada  nie zostały one uj te w cało ciowym bilansie PGN. 

Ponadto wskazano na społeczne efekty przeprowadzanych działa  w gminie i rol , jak
przychodzi pełni  władzom Gminy Biesiekierz we wdra aniu PGN. Odnosi si  to w sposób szczególny do 
tych obiektów budowlanych i instytucji funkcjonuj cych w gminie, za które odpowiedzialne s  władze 
gminy. 
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W tabeli 35a zestawiono projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Tabela 35a. Lista projektów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej planowanych do  zgłoszenia do 

konkursów w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Lp. Inwestor Nazwa zadania Okres 

realizacji ródła finansowania

1. 
Gmina Biesiekierz 
76-039 Biesiekierz 
Biesiekierz 103 

Poprawa efektywno ci energetycznej budynku 
GSTTiK 2015-2020 

rodki własne, 
rodki UE- RPO WZP 

rodki NFO iGW, 
rodki WFO iGW 

2. 
Gmina Biesiekierz 
76-039 Biesiekierz 
Biesiekierz 103 

Poprawa efektywno ci energetycznej Szkoły 
Podstawowej w Parnowie 2015-2020 

rodki własne, 
rodki UE- RPO WPZP 

rodki NFO iGW, 
rodki WFO iGW 

3. 
Gmina Biesiekierz 
76-039 Biesiekierz 
Biesiekierz 103 

Poprawa efektywno ci energetycznej Szkoły 
Podstawowej w wieminie 2015-2020 

rodki własne, 
rodki UE- RPO WPZP 

rodki NFO iGW, 
rodki WFO iGW 

4. 
Gmina Biesiekierz 
76-039 Biesiekierz 
Biesiekierz 103 

Monta  instalacji fotowoltaicznej  - budynek 
Urz du Gminy 2015-2020 

rodki własne, 
rodki UE- RPO WPZP 

rodki NFO iGW, 
rodki WFO iGW 

5. 
Gmina Biesiekierz 
76-039 Biesiekierz 
Biesiekierz 103 

Monta  instalacji fotowoltaicznej  - Szkoła 
Podstawowa w Biesiekierzu 2015-2020 

rodki własne, 
rodki UE- RPO WPZP 

rodki NFO iGW, 
rodki WFO iGW 

6. 
Gmina Biesiekierz 
76-039 Biesiekierz 
Biesiekierz 103 

Monta  instalacji fotowoltaicznej  - Szkoła 
Podstawowa w Parnowie 2015-2020 

rodki własne, 
rodki UE- RPO WPZP 

rodki NFO iGW, 
rodki WFO iGW 

7. 
Gmina Biesiekierz 
76-039 Biesiekierz 
Biesiekierz 103 

Monta  instalacji fotowoltaicznej  - Szkoła 
Podstawowa w Starych Bielicach 2015-2020 

rodki własne, 
rodki UE- RPO WPZP 

rodki NFO iGW, 
rodki WFO iGW 

8. 
Gmina Biesiekierz 
76-039 Biesiekierz 
Biesiekierz 103 

Monta  instalacji fotowoltaicznej  - GOPS w 
Biesiekierzu 2015-2020 

rodki własne, 
rodki UE- RPO WPZP 

rodki NFO iGW, 
rodki WFO iGW 

9.3 Wska niki ekonomiczne działa

Jako ekonomiczny wska nik działania przyj to jednostkowy koszt efektu (JKE) b d cy ilorazem 
całkowitych kosztów poniesionych na realizacj  działania w PLN i warto ci redukcji emisji CO2 w Mg. 
Wska nik ten pokazuje gdzie, w jakich obiektach oraz jakie działania s  najbardziej efektywne 
ekonomicznie i jego warto ci mog  stanowi  wskazówk  co do wyboru kierunku polityki władz gminy przy 
realizacji PGN. Wska nik ten jednak nie mo e by  jedynym kryterium podejmowania decyzji co do 
wyboru okre lonego działania, gdy  inne wzgl dy, pozaekonomiczne mog  by  decyduj ce o potrzebie 
jego podj cia. 
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W przypadku gmin wiejskich mało spektakularnymi z punktu widzenia ekonomicznego s
działania w sferze transportu. Propozycja ograniczenia samochodowego ruchu lokalnego kosztem 
budowy traktów pieszych i cie ek rowerowych okazuje si  najdro szym sposobem walki z emisj  CO2, 
co objawiło si  warto ci  JKE na poziomie 880 tys. PLN/Mg CO2 przy zakresie tego przedsi wzi cia 
polegaj cym na budowie z wykorzystaniem kostki brukowej cie ek dla pieszych i rowerów. 

Drug  grup  działa  o JKE na poziomie 65 tys. PLN/Mg CO2 stanowi  działania, których efektem 
jest modernizacja (wymiana) ródeł o wietlenia na o wietlenie LED w bup. To samo działanie 
w przypadku o wietlenia drogowego uzyskuje JKE na poziomie 8,3 tys. PLN/Mg CO2. 

Stosunkowo niskiego poziomu nakładów wymagaj  te działania, które zwi zane s  z popraw
efektywno ci energetycznej obiektów w odniesieniu do ciepła jak i działania polegaj ce na wykorzystaniu 
OZE. Ta grupa działa  uzyskuje JKE na poziomie od kilkunastu tys. PLN/Mg CO2. 

9.4 Efekty ekologiczne i energetyczne działa

9.4.1 Efekt ekologiczny 
W wyniku przeprowadzonej analizy w celu okre lenia mo liwego do osi gni cia efektu 

ekologicznego b d cego nast pstwem realizacji zalece  PGN okre lono na wst pie wysoko  emisji 
gazu cieplarnianego (CO2) w roku 2010, przyj tym jako bazowy, która wynosi 35 332 Mg/a. 

Przy zało eniu redukcji do roku 2020 emisji CO2 o 20% nale ałoby zmniejszy  jego emisj  
o 7 066 Mg/a do poziomu 28 266 Mg/a. 

Je eli uwzgl dni  wyj ciowy poziom emisji CO2 i wpływ przewidywanego rozwoju gminy, bez 
uwzgl dniania działa  zmniejszaj cych jego emisj , ale uwzgl dniaj cy wpływ czynników zewn trznych 
wpływaj cych na jej poziom, uzyskuje si  dla roku 2020 poziom emisji CO2 wynosz cy 43 897 Mg/a. 
Na taki poziom rocznej emisji CO2 w gminie w roku 2020 b d  miały wpływ nast puj ce czynniki: 
- rozwój infrastruktury budowlanej w gminie w odniesieniu do wszystkich sektorów budownictwa, 
- modernizacja systemu drogowego w gminie, 
- rozbudowa instalacji o wietlenia ulicznego, 
- oszcz dno ci energii w budownictwo u yteczno ci publicznej, 
- oszcz dno ci energii w budownictwie, 
- oszcz dno ci energii w gospodarstwach domowych, 
- zmiany w transporcie samochodowym, w tym: 

- wzrost ilo ci pojazdów, 
 - wzrost nat enia ruchu pojazdów, 

- wymagania emisyjne UE do 2020 r. dla rodków transportu. 
W tej sytuacji dla osi gni cia poziomu emisji 28 266 Mg/a wyst piłaby potrzeba zredukowania 
w okresie 2010-2020 emisji nie o 7 066 Mg/a, ale o 15 631 Mg/a. 

Przeprowadzona analiza potencjalnych mo liwo ci redukcji emisji CO2 w gminie obejmuj ca cał
infrastruktur  gminy pozwoliła wyznaczy  pułap mo liwo ci redukcyjnych w wysoko ci (patrz tabela 31) 
1 766 Mg/a, co stanowi 25% poziomu redukcji 20%-owej z roku bazowego. A i tak skala rzeczowa, jak 
i skala finansowa działa  potencjalnych wykracza poza mo liwo ci organizacyjne, czasowe i finansowe 
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gminy. Oszacowano, e realizacja działa  obejmuj cych istniej c  infrastruktur  budowlan  gminy 
kosztowałaby ponad 51,9 mln PLN. Głównym składnikiem tych kosztów byłyby koszty ponoszone 
w budownictwie mieszkaniowym (ponad 81%). 

Pozostawiaj c przedmiotem redukcji emisji CO2, obj tej niniejszym PGN, działania 
ukierunkowane na: 
- budownictwo u yteczno ci publicznej, 
- komunikacj  i transport, 
- o wietlenie ulic 
uzyskuje si  efekt redukcji emisji CO2 w wysoko ci 248,5 Mg/a. Oznacza to, e realizacja zamierze
PGN pokryje w 1,6% zamierzenia redukcji emisji CO2 w stosunku do wyliczonych dla roku 2020 
i 3,5% w stosunku do wyliczonych dla roku bazowego. Całkowity koszt działa  szacuje si  na 
8,56 mln PLN, z czego 77,7% przypada na transport, 14,5% przypada na bup, 7% na o wietlenie gminy. 

W tabeli 36 zestawiono wyniki oblicze  emisji CO2 w gminie dla roku 2020. 
Tabela 36 Stan emisji CO2 w Gminie Biesiekierz w 2020 r. – efekt ekologiczny

Warto
emisji Lp. Wyszczególnienie

MgCO2/a 
Stan emisji przed podj ciem realizacji PGN 

1. Budownictwo mieszkaniowe 10 433,9 
2. Budownictwo u yteczno ci publicznej 1 155,8 
3. Budownictwo pozostałe 745,7 
4. Komunikacja, transport 31 299,3 
5. O wietlenie ulic 261,9 
6. Razem 43 896,6 

Stan emisji w zwi zku z realizacj  PGN
7. Redukcja 20%-owa emisji CO2 w stosunku do roku bazowego (35 332,1 MgCO2/a) 7 066,4 
8. Poziom emisji po redukcji 20%-owej 28 265,7 
9. Potencjalne mo liwo ci redukcji emisji 1 765,6 
10. Emisja po redukcji na poziomie potencjalnym w odniesieniu do roku 2020 42 131,1 
11. Efekt ekologiczny - redukcja emisji CO2 w wyniku realizacji PGN 248,5 
12. Stan emisji CO2 po redukcji w wyniku realizacji PGN 43 648,1 
13. Zmiana emisji w stosunku  do roku bazowego 8 326,0 

ródło: Opracowanie własne 

W ród du ej liczby działa  słu cych obni eniu emisji CO2 w gminie planuje si  wykorzystanie 
do tego celu instalacji energetycznych w postaci OZE. Wykorzystuj c lokalizacj  obiektów, ich 
przeznaczenie i du e potrzeby energetyczne – szczególnie w odniesieniu do zu ycia przez nie energii 
elektrycznej zaplanowano budow  o miu instalacji fotowoltaicznych. S  to działania oznaczone w tabeli 
28 jako działanie 24. W wyniku ich realizacji uzyska si  sumaryczny efekt ekologiczny w wysoko ci 
redukcji 49,5 Mg CO2/a, co b dzie stanowiło 19,9% cało ci planowanej redukcji emisji w wyniku realizacji 
wszystkich działa  zawartych w PGN. Efektem wdro onych działa  w ramach PGN b dzie obni enie 
emisji benzo-a-pirenu w gminie o ok. 0,24 kg/a, co stanowi ponad 1,2% cało ci emisji benzo-a-pirenu 
w gminie w roku bazowym. 
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9.4.2 Efekt energetyczny 
Planowany efekt ekologiczny b dzie zrealizowany w wyniku zdeterminowanych działa

wyznaczonych struktur gminnych, które odpowiedzialne b d  za ich wdra anie, monitoring realizacji 
i ewaluacj  zaplanowanych działa . 

Osi gni cie efektu ekologicznego mo liwe b dzie dzi ki zrealizowaniu działa  obj tych PGN 
z których ka de ukierunkowane jest na wzrost efektywno ci wykorzystania paliw i energii lub zast pienie 
klasycznych ródeł energii OZE, które charakteryzuj  si  efektywnie zerowymi emisjami gazów 
cieplarnianych. 

W wyniku realizacji działa  obj tych PGN nast pi redukcja emisji CO2. B dzie ona skutkiem 
zmniejszenia zu ycia paliw i w jego konsekwencji zmniejszenia zu ycia energii finalnej przez jej 
odbiorców. 

Sumaryczny efekt energetyczny zwi zany z realizacj  PGN przedstawiono w tabeli 34. 
Tabela 34 Oszcz dno ci energii finalnej w Gminie Biesiekierz w 2020 r. – efekt energetyczny 

Oszcz dno  energii 
Ciepło Energia elektryczna Lp. Odbiorcy energii 
kWh kWh 

1. Budownictwo u yteczno ci publicznej 6 615 16 721 
2. O wietlenie ulic 0 89 600 
3. Mieszka cy gminy 458 419 48 087 
4. Razem oszcz dno ci energii - efekt energetyczny 465 035 154 408 

ródło: Opracowanie własne 

Uzyskany w wyniku realizacji PGN efekt energetyczny odniesiony do stanu zu ycia ciepła 
i energii elektrycznej w roku bazowym 2010 oznacza:
- redukcj  zu ycia ciepła w stosunku do poziomu 45 040 MWh w roku 2010 o ok. 1,0%, 
- redukcj  zu ycia ciepła w stosunku do poziomu roku 2020, dla sytuacji bez podj cia działa

oszcz dno ciowych, wynosz cego 49 536 MWh, równie  na tym samym poziomie 0,9%, 
- redukcj  zu ycia energii elektrycznej w stosunku do poziomu 4 485 MWh w roku 2010 o 3,4%, 
- redukcj  zu ycia energii elektrycznej w stosunku do poziomu roku 2020, dla sytuacji bez podj cia 

działa  oszcz dno ciowych, wynosz cego 6 553 MWh, o 2,4%. 
Planowany roczny przyrost produkcji energii elektrycznej przez instalacje OZE (fotowoltaika) 

szacuje si  w wysoko ci 61 MWh, co oznacza przyrost udziału tej produkcji w stosunku do zu ycia 
energii elektrycznej w roku bazowym w wysoko ci 1,4%. 



Oszczdnoci energii [kWh/rok]
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10. RÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI

Poni ej przedstawiono analiz  programów i funduszy pod k tem mo liwo ci uzyskania 
dofinansowania, na działania realizowane w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej. Analizowane 
dokumenty odnosz  si  do okresu 2014 – 2020, w jakim b dzie realizowany PGN. Nale y zaznaczy , 
e w najbli szych latach mog  pojawi  si  nowe programy, fundusze, etc. umo liwiaj ce realizacj

cz ci działa  zaplanowanych w PGN, dlatego warto uzupełnia  ten wykaz o nowe mechanizmy 
finansowe pojawiaj ce si  w kolejnych latach.

10.1 Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 2014-2020

Program Infrastruktura i rodowisko 2014-2020 to krajowy program wspieraj cy gospodark
niskoemisyjn , ochron rodowiska, przeciwdziałanie i adaptacj  do zmian klimatu, transport 
i bezpiecze stwo energetyczne. Finansowany jest ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójno ci (FS). rodki unijne z programu przeznaczone zostan
równie  w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. 
Wersja 1.0 Programu została zaakceptowana przez Komisj  Europejsk  decyzj  z 16 grudnia 2014 r., 
obowi zuje od 19 grudnia 2014 r. 
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O  PRIORYTETOWA VII: POPRAWA BEZPIECZE STWA ENERGETYCZNEGO 
7.e zwi kszenie efektywno ci energetycznej i bezpiecze stwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych 

systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integracj  rozproszonego 
wytwarzania energii ze ródeł odnawialnych.

10.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

12 lutego 2015 r. Komisja Europejska wydała oficjaln  decyzj  przyjmuj c  "Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020" do wsparcia z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Program składa si  z 10 Osi 
Priorytetowych, na realizacj  których przeznaczone zostanie 1,6 mld euro. 

W ramach RPO WZ 2014-2020 o dofinansowanie mo na ubiega  si  w ramach Osi II 
Gospodarka niskoemisyjna i priorytetu inwestycyjnego: 
- „Promowanie wytwarzania i dystrybucji energii pochodz cej ze ródeł odnawialnych” (zast powanie 

konwencjonalnych ródeł energii ródłami odnawialnymi przede wszystkim z biomasy, biogazu 
i energii słonecznej, zwi kszenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z OZE). 

- „Wspieranie efektywno ci energetycznej, inteligentnego zarz dzania energi  i wykorzystywania 
odnawialnych ródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym” (kompleksowa 
gł boka modernizacja energetyczna obiektów u yteczno ci publicznej oraz budynków 
mieszkaniowych), 

- „Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególno ci dla 
obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównowa onej multimodalnej mobilno ci miejskiej i działa
adaptacyjnych maj cych oddziaływanie łagodz ce na zmiany klimatu” (budowa, przebudowa 
obiektów/systemu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego w celu ograniczenia 
ruchu drogowego w centrach miast; projekty zwi kszaj ce wiadomo  ekologiczn  oraz zakup lub 
modernizacja taboru transportu miejskiego), 

- „Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu 
o zapotrzebowanie na ciepło u ytkowe” (budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 
w wysokosprawnej kogeneracji wraz z budow  przył cze  do sieci ciepłowniczej 
i elektroenergetycznej (je li budowa tej sieci jest niezb dna dla projektu kogeneracyjnego oraz 
przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której zostan  one zast pione jednostkami 
wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji)) 

O dofinansowanie ubiega  si  mog  przedsi biorstwa wiadcz ce usługi publicznego transportu 
zbiorowego, jednostki samorz du terytorialnego, ich zwi zki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne, 
organizacje pozarz dowe, zarz dcy infrastruktury kolejowej, pa stwowe jednostki bud etowe, 
przedsi biorstwa. przedsi biorcy, przedsi biorcy energetyczni, jednostki organizacyjne, jednostki sektora 
finansów publicznych, szkoły wy sze, ko cioły i zwi zki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, 
spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje o wiatowe i opieku cze, zakłady opieki zdrowotnej, grupy 
producentów rolnych, organy administracji rz dowej prowadz ce szkoły, organizacje pozarz dowe, PGL 
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Lasy Pa stwowe i jego jednostki organizacyjne, partnerstwa wymienionych podmiotów. Terytorialny 
obszar realizacji to obszar województwa zachodniopomorskiego. 

10.3 Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 

Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej stanowi jedno z głównych ródeł 
polskiego systemu finansowania przedsi wzi  słu cych ochronie rodowiska, wykorzystuj cy rodki 
krajowe jak i zagraniczne. Na najbli sze lata 2014-2020 przewidziane jest finansowanie działa  w ramach 
programu ochrona atmosfery, który podzielony jest na cztery działania priorytetowe: poprawa jako ci 
powietrza, poprawa efektywno ci energetycznej, wspieranie rozproszonych, odnawialnych ródeł energii 
oraz system zielonych inwestycji (GIS – Green Inwestment Scheme) oraz programu 
mi dzydziedzinowego priorytet wsparcie przedsi biorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszcz dnej 
gospodarki. Pełna lista priorytetowych programów przedstawiona jest w zał czniku 1 Uchwały Rady 
Nadzorczej NFO iGW NR 111/14 z dnia 10.06.2014 r. 
Priorytet 3 Ochrona atmosfery

W obszarze tego priorytetu okre lono wa ne zadania zwi zane z przeciwdziałaniem zmianom 
klimatu w tym ze zmniejszaniem emisji gazów cieplarnianych; b dzie to realizowane poprzez wspieranie 
m.in. projektów: 
- likwidacji nieefektywnych systemów grzewczych,
- poprawy efektywno ci energetycznej,
- wdra ania odnawialnych ródeł energii (w tym rozproszonych OZE) i wysokosprawnej kogeneracji,
- efektywnego zarz dzania energi  w budynkach (w tym ich termomodernizacja) oraz budownictwa 

energooszcz dnego, 
- modernizacji sektora energetyki w zakresie inteligentnego opomiarowania i inteligentnych sieci 

energetycznych
Program 3.1 Poprawa jako ci powietrza
Nazwa programu 3.1. Poprawa jako ci powietrza

Cel programu Opracowanie programów ochrony powietrza i planów działa  krótko-terminowych. 
Program wspiera realizacj  postanowie  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jako ci powietrza i czystego powietrza dla 
Europy (CAFE). 

Zakres programu Rodzaje przedsi wzi : 
- opracowanie programów ochrony powietrza; 
- opracowanie planów działa  krótkoterminowych. 

Tryb składania wniosków Tryb ci gły. 

Beneficjenci Województwa 

Forma i warunki dofinansowania Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych. 
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Program 3.2 Poprawa efektywno ci energetycznej
Nazwa programu 3.2. Poprawa efektywno ci energetycznej 

Cel programu LEMUR - Energooszcz dne Budynki U yteczno ci Publicznej
Celem programu jest zmniejszenie zu ycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub 
unikni cie emisji CO2 w zwi zku z projektowaniem i budow  nowych energooszcz dnych 
budynków u yteczno ci publicznej oraz zamieszkania zbiorowego. 

Zakres programu Rodzaje przedsi wzi : 
inwestycje polegaj ce na projektowaniu i budowie lub tylko budowie, nowych budynków 
u yteczno ci publicznej i zamieszkania zbiorowego. 

Tryb składania wniosków Tryb ci gły. 

Beneficjenci 1. podmioty sektora finansów publicznych, z wył czeniem pa stwowych jednostek 
bud etowych; 

2. samorz dowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, w których jednostki samorz du 
terytorialnego posiadaj  100% udziałów lub akcji i które powołane s  do realizacji zada
własnych jest wskazanych w ustawach; 

3. organizacje pozarz dowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a tak e ko cioły i inne zwi zki 
wyznaniowe wpisane do rejestru ko ciołów i innych zwi zków wyznaniowych oraz 
ko cielne osoby prawne, które realizuj  zadania publiczne na podstawie odr bnych 
przepisów. 

Forma i warunki dofinansowania Dotacja - poziom dofinansowania kosztów dokumentacji projektowej i jej weryfikacji, w 
zale no ci od klasy energooszcz dno ci projektowanego budynku, wynosi: 

a) dla klasy A: 60%; 
b) dla klasy B: 40%; 
c) dla klasy C: 20%. 
Po yczka - na budow  nowych energooszcz dnych budynków u yteczno ci publicznej, w 

zale no ci od klasy energooszcz dno ci projektowanego budynku: 
a) dla klasy A: do 1200 zł za m2; 
b) dla klasy B i C: do 1000 zł za m2 powierzchni u ytkowej pomieszcze  o regulowanej 

temperaturze. 
c) Oprocentowanie po yczki: WIBOR 3M, lecz nie mniej ni  2%. 
d) Okres finansowania: nie dłu szy ni  15 lat. 
e) Okres karencji: nie dłu szy ni  18 miesi cy. 
f) Wypłata transz po yczki wył cznie w formie refundacji. 
Minimalny koszt całkowity przedsi wzi cia, ustalony na podstawie kosztorysu inwestorskiego 
- 1 000 000 zł. Wnioskodawca mo e ubiega  si  o udzielenie ł cznie dotacji i po yczki lub 
tylko samej po yczki. Dofinansowaniu nie podlegaj  przedsi wzi cia zako czone, tzn. takie, 
dla których została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na u ytkowanie przed dniem 
zło enia wniosku do NFO iGW o dofinansowanie przedsi wzi cia oraz te przedsi wzi cia, 
które nie posiadaj  na dzie  zło enia wniosku ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow . 

Warunki umorzenia Po potwierdzeniu osi gni cia klasy energooszcz dno ci wybudowanego budynku: 
a) dla klasy A: do 60%; 
b) dla klasy B: do 40%; 
c) dla klasy C: do 20%. 

Cel programu Dopłaty do kredytów na budow  domów energooszcz dnych
Celem programu jest zmniejszenie emisji CO2, poprzez dofinansowanie przedsi wzi
poprawiaj cych efektywno  wykorzystania energii w nowo budowanych budynkach 
mieszkalnych. 
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Zakres programu Rodzaje przedsi wzi : 
- budowa domu jednorodzinnego; 
- zakup nowego domu jednorodzinnego; 
- zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

Tryb składania wniosków Nabór wniosków o dotacje NFO iGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie 
ci głym. Wnioski składane s  w bankach, które zawarły umow  o współpracy z NFO iGW. 

Beneficjenci 1. osoby fizyczne dysponuj ce prawomocnym pozwoleniem na budow  oraz posiadaj ce 
prawo do dysponowania nieruchomo ci , na której b d  budowały budynek mieszkalny; 

2. osoby fizyczne dysponuj ce uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na swoj
rzecz: prawa własno ci nieruchomo ci wraz z domem jednorodzinnym, który deweloper 
na niej wybuduje albo u ytkowania wieczystego nieruchomo ci gruntowej i własno ci do-
mu jednorodzinnego, który b dzie na niej posadowiony i stanowi  b dzie odr bn
nieruchomo  albo własno ci lokalu mieszkalnego – tak e spółdzielni  mieszkaniow . 

Forma i warunki dofinansowania Dotacja na cz ciow  spłat  kapitału kredytu bankowego realizowana za po rednictwem 
banku, na podstawie umowy o współpracy zawartej z NFO iGW. Wysoko  dofinansowania 
wynosi: w przypadku domów jednorodzinnych: 
- standard NF40 – EUco 40 kWh/(m2*rok) – dotacja: 30 000 zł brutto; 
- standard NF15 – EUco 15 kWh/(m2*rok) – dotacja: 50 000 zł brutto; 
w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych: 
- standard NF40 – EUco 40 kWh/(m2*rok) – dotacja: 11 000 zł brutto; 
- standard NF15 – EUco 15 kWh/(m2*rok) – dotacja: 16 000 zł brutto; 
- w przypadku nie osi gni cia zakładanego standardu NF15 dotacja mo e by  obni ona do 

poziomu przewidzianego dla standardu NF40; 
- w przypadku nie osi gni cia zakładanego standardu NF40, dotacja nie zostanie udzielona; 
- je li cz  powierzchni domu jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego, wykorzystywana 

b dzie do prowadzenia działalno ci gospodarczej (w tym wynajmu), to wysoko
dofinansowania pomniejsza si  proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na 
prowadzenie działalno ci gospodarczej w całkowitej powierzchni odpowiednio domu 
jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego, np. je eli działalno  gospodarcza b dzie 
prowadzona na 20% powierzchni całkowitej, to wysoko  dofinansowania zmniejsza si  o 
20%; 

- w przypadku, gdy działalno  gospodarcza b dzie prowadzona na powierzchni 
przekraczaj cej 50% domu jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego, o których mowa 
powy ej, przedsi wzi cie nie kwalifikuje si  do dofinansowania przez NFO iGW. 

Cel programu Inwestycje energooszcz dne w małych i rednich przedsi biorstwach
Celem programu jest ograniczenie zu ycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie 
efektywno ci energetycznej i zastosowania odnawialnych ródeł energii w sektorze małych i 
rednich przedsi biorstw. W rezultacie realizacji programu nast pi zmniejszenie emisji CO2. 

Zakres programu Rodzaje przedsi wzi : 
1. Inwestycje LEME - przedsi wzi cia obejmuj ce realizacj  działa  inwestycyjnych w 

zakresie: 
a) poprawy efektywno ci energetycznej i/lub za-stosowania odnawialnych ródeł energii; 
b) termomodernizacji budynku/ów i/lub zastosowania odnawialnych ródeł energii, 

realizowane poprzez zakup materiałów/ urz dze / technologii zamieszczonych na 
Li cie LEME. 

Dotyczy przedsi wzi , których finansowanie w formie kredytu z dotacj  nie przekracza 
250 000 euro; 
2. Inwestycje Wspomagane - przedsi wzi cia obejmuj ce realizacj  działa  inwestycyjnych, 

które nie kwalifikuj  si , jako Inwestycje LEME, w zakresie: 
a) poprawy efektywno ci energetycznej i/lub odnawialnych ródeł energii w wyniku 

których zostanie osi gni te min. 20% oszcz dno ci energii; 
b) termomodernizacji budynku/ów i/lub odnawialnych ródeł energii w wyniku których 

zostanie osi gni te minimum 30% oszcz dno ci energii. 
Dotyczy przedsi wzi , których finansowanie w formie kredytu z dotacj  nie przekroczy 
1 000 000 euro. 
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Tryb składania wniosków Nabór wniosków o dotacje NFO iGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie 
ci głym. Wnioski składane s  w bankach, które zawarły umow  o współpracy z NFO iGW. 

Beneficjenci Prywatne podmioty prawne (przedsi biorstwa) utworzone na mocy polskiego prawa i 
działaj ce w Polsce. Beneficjent musi spełnia  definicj  mikroprzedsi biorstw oraz małych i 
rednich przedsi biorstw za-wart  w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotycz cym 

definicji mikroprzedsi biorstw oraz małych i rednich przedsi biorstw (Dz. Urz. WE L 124 z 
20.5. 2003, s.36). 

Forma i warunki dofinansowania Dotacje na cz ciowe spłaty kapitału kredytów bankowych realizowane za po rednictwem 
banku na podstawie umowy o współprac  zawartej z NFO iGW. Intensywno
dofinansowania: 
1. dotacja w wysoko ci: 

a) 10% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów 
kwalifikowanych przedsi wzi  obejmuj cych realizacj  działa  inwestycyjnych w 
zakresie poprawy efektywno ci energetycznej; 

b) 10% kapitału kredytu bankowego, wykorzystanego na sfinansowanie kosztów 
kwalifikowanych przedsi wzi  obejmuj cych realizacj  działa  inwestycyjnych w 
zakresie termomodernizacji budynku/budynków; 

c) 15% kapitału kredytu bankowego, wykorzystanego na sfinansowanie kosztów 
kwalifikowanych przedsi wzi  wymienionych w lit. a) lub b) w przypadku, gdy 
inwestycja została poprzedzona audytem energetycznym. Zakres rzeczowy 
zrealizowanego przedsi wzi cia musi wynika  z przeprowadzonego audytu 
energetycznego; 

d) dodatkowo do 15% kapitału kredytu bankowego na pokrycie poniesionych kosztów 
wdro enia systemu zarz dzania energi  (SZE), jednak nie wi cej ni  10 000 złotych, 
je li w ramach zrealizowanego przedsi wzi cia beneficjent wdro y SZE według zasad 
okre lonych przez NFO iGW; 

2. przy ustalaniu wysoko ci dotacji uwzgl dnia si  przepisy dotycz ce dopuszczalno ci 
pomocy publicznej. 

Program 3.3 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych ródeł energii
Nazwa programu 3.3. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych ródeł energii 

Cel programu BOCIAN - Rozproszone, odnawialne ródła energii.
Celem programu jest ograniczenie lub unikni cie emisji CO2 poprzez zwi kszenie produkcji 
energii z instalacji wykorzystuj cych odnawialne ródła energii. 

Zakres programu Rodzaje przedsi wzi : 
1. Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji OZE o mocy: 

- elektrownie wiatrowe od 40kWe do 3 MWe; 
- systemy fotowoltaiczne od 40 kWp do 1 MWp; 
- pozyskiwanie energii z wód geotermalnych, od 5 MWt do 20 MWt; 
- małe elektrownie wodne od 300 kWt do 5 MW; 
- ródła ciepła opalane biomas  od 300 kWt do 20 MWt; 
- wielkoformatowe kolektory słoneczne od 300 kWt do 2MWt wraz z akumulatorem ciepła o 

mocy od 3 MWt do 20 MWt; 
- biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii ele-ktrycznej lub ciepła, z 

wykorzystaniem biogazu rolniczego o mocy od 40 kWe do 2 MWe; 
- instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej 

dystrybucyjnej i bezpo redniej; 
- wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomas  o mocy od 

40kWe do 5 MWe. 
2. Dodatkowo w ramach programu mog  by  wspierane: 

- instalacje hybrydowe, przy czym moc ka dego rodzaju ródła energii musi mie ci  si  w 
przedziałach mocy okre lonych w pkt. 1; 

- systemy magazynowania energii towarzysz ce inwestycjom OZE o mocach nie wi kszych 
ni  10-krotno  mocy zainstalowanej dla ka dego ze ródeł OZE. 
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Tryb składania wniosków Tryb ci gły. 

Beneficjenci Przedsi biorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno ci 
gospodarczej, podejmuj cy realizacj  przedsi wzi  z zakresu OZE na terenie RP. 

Forma i warunki dofinansowania Po yczka do 85% kosztów kwalifikowanych: 
a) kwota po yczki: do 40 000 000 zł; 
b) oprocentowanie WIBOR 3M, nie mniej ni  2%; 
c) okres finansowania: nie dłu szy ni  15 lat; 
d) okres karencji: nie dłu szy ni  18 miesi cy. 

Warunki umorzenia Po yczka nie podlega umorzeniu. 

Cel programu Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i monta  mikroinstalacji 
odnawialnych ródeł energii poprzez wojewódzkie fundusze ochrony rodowiska i 
gospodarki wodnej 

Zakres programu Rodzaje przedsi wzi : 
1. Wsparciem finansowym obj te jest przedsi wzi cie polegaj ce na zakupie i monta u 

małych instalacji lub mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji 
ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby istniej cych lub b d cych w budowie budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych. 

2. Finansowane b d  nast puj ce instalacje do produkcji energii elektrycznej lub do 
produkcji ciepła i energii elektrycznej: 
- ródła ciepła opalane biomas  - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt; 
- pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt; 
- kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt; 
- systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp; 
- małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe; 
- mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe, 
przeznaczone dla budynków mieszkalnych 
3. Dopuszcza si  zakup i monta  instalacji równolegle wykorzystuj cej wi cej ni

jedno odnawialne ródło energii elektrycznej lub wi cej ni  jedno odnawialne ródło 
ciepła w poł czeniu ze ródłem ( ródła-mi) energii elektrycznej. 

Tryb składania wniosków Tryb ci gły - nabór wniosków dla beneficjentów ko cowych prowadzi  b d  wojewódzkie 
fundusze ochrony rodowiska i gospodarki wodnej. Ogłoszenia o naborze zamieszczane b d
na stronie internetowej WFO iGW, który zawarł umow  o współpracy z NFO iGW. 

Beneficjenci Beneficjentem programu s  wojewódzkie fundusze ochrony rodowiska i gospodarki wodnej. 
Beneficjentem ko cowym programu s : 
- osoby fizyczne posiadaj ce prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym, 

jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w 
budowie; 

- wspólnoty mieszkaniowe zarz dzaj ce budynkami mieszkalnymi, wielorodzinnymi; 
- spółdzielnie mieszkaniowe zarz dzaj ce budynkami mieszkalnymi, wielorodzinnymi. 

Forma i warunki dofinansowania Po yczka wraz z dotacj  na realizacj  przedsi wzi cia udzielana jest przez WFO iGW ze 
rodków udost pnionych przez NFOSiGW. Dofinansowanie w formie po yczki wraz z dotacj

ł cznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodz cych w skład przedsi wzi cia, w 
tym: 
1. Dotacja: 
- do 15% dofinansowania dla instalacji ródeł do produkcji ciepła, a w okresie lat 2014-2015 

do 20% dofinansowania; 
- do 30% dofinansowania do instalacji ródeł do produkcji energii elektrycznej, a w okresie 

lat 2014 2015 do 40%; 
- w przypadku instalacji wykorzystuj cej równolegle wi cej ni  jedno ródło energii 

elektrycznej lub wi cej ni  jedno ródło ciepła w poł czeniu ze ródłem energii 
elektrycznej, udział pro centowy dofinansowania w formie dotacji ustalany jest jako rednia 
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wa ona udziałów procentowych okre lonych powy ej, odpowiednio do rodzaju instalacji, 
proporcjonalnie do ich mocy znamionowej; 

2. Po yczka: 
a) oprocentowanie stałe 1% w skali roku; 
b) okres finansowania: nie dłu szy ni  15 lat; 
c) okres karencji: nie dłu szy ni  6 miesi cy; 
d) okres realizacji przedsi wzi cia do 18 miesi cy od daty zawarcia umowy o 

dofinansowanie z WFO iGW; 
e) po yczka udzielana jest ł cznie z dotacj . 

Maksymalna wysoko  kosztów kwalifikowanych 100 000 zł - 450 000 zł, w zale no ci od 
dysponenta budynku mieszkalnego i przedsi wzi cia. Okre lony maksymalny jednostkowy 
koszt kwalifikowany dla ka dego rodzaju instalacji. 

Warunki umorzenia Po yczka nie podlega umorzeniu. 

Program 4 System Zielonych Inwestycji GIS,
Nazwa programu 3.4 System zielonych inwestycji (GIS – Green Invest-ment Scheme) 

Cel programu SOWA – Energooszcz dne o wietlenie uliczne* 
Ograniczenie emisji dwutlenku w gla poprzez dofinansowanie przedsi wzi  poprawiaj cych 
efektywno  energetyczn  systemów o wietlenia ulicznego. 

Zakres programu Rodzaje przedsi wzi : 
1. modernizacja o wietlenia ulicznego (m.in. wymiana: ródeł wiatła, opraw, zapłonników, 

kabli zasilaj cych, słupów, monta  nowych punktów wietlnych w ramach 
modernizowanych ci gów o wietleniowych, je eli jest to niezb dne do spełnienia normy 
PN EN 13201); 

2. monta  urz dze  do inteligentnego sterowania o wietleniem; 
3. monta  sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napi cia zasilaj cego. 

Tryb składania wniosków Tryb konkursowy - terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków okre lone zostan
odpowiednio w ogłoszeniu o konkursie, które zamieszczone b d  na stronie internetowej 
NFO iGW. 

Beneficjenci Jednostki samorz du terytorialnego posiadaj ce tytuł do dysponowania infrastruktur
o wietlenia ulicznego w zakresie realizowanego przedsi wzi cia. 

Forma i warunki dofinansowania Dotacja: 
- do 45 % kosztów kwalifikowanych przedsi wzi cia; 
- minimalne ograniczenie emisji CO2 o 40% w wyniku realizacji przedsi wzi cia; 
- minimalne ograniczenie emisji CO2 o 250 Mg/rok w wyniku realizacji przedsi wzi cia; 
- maksymalna kwota dotacji 15 000 000 zł; 
- dofinansowanie nie b dzie udzielane na przedsi wzi cia, które uzyskały dofinansowanie 

ze rodków NFO iGW w ramach innych programów; 
- warunkiem wypłaty rodków b dzie przedło enie przez Beneficjenta umowy z wybranym 

wykonawc , zawieraj c  klauzul  o co najmniej 5-letnim okresie gwarancji na o wietlenie 
wykonane w ramach przedsi wzi cia; 

- zakres modernizacji o wietlenia wskazany we wniosku o dofinansowanie musi wynika  z 
przeprowadzonego audytu o wietlenia; 

- o wietlenie po modernizacji musi spełnia  norm  o wietlenia PN-EN 13201; 
- je eli w okresie obowi zywania umowy o dofinansowanie beneficjent dokona zbycia 

„białych certyfikatów”, które uzyskał w zwi zku z realizacj  przedsi wzi cia na podstawie 
niniejszego programu, zobowi zany b dzie do zwrotu dofinansowania w wysoko ci 
przysporzenia, jakie uzyskał w wyniku dokonanego zbycia wraz odsetkami. 

Po yczka: 
- do 55% kosztów kwalifikowanych przedsi wzi cia; 
- maksymalna kwota po yczki 18,3 mln zł; 
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- otrzymanie po yczki ze rodków NFO iGW jest uwarunkowane przyznaniem dotacji; 
- oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M minus 150 pkt. bazowych (w skali roku), ale nie 

mniej ni  3 %. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane s  na bie co w okresach 
kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, nast puj cego po 
kwartale, w którym wypłacono pierwsz  transz rodków; 

- okres finansowania: po yczka mo e by  udzielona na okres nie dłu szy ni  10 lat liczony 
od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy po yczki; 

- okres karencji: przy udzielaniu po yczki mo e by  stosowana karencja w spłacie rat 
kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy po yczki, lecz nie dłu sza ni  18 
miesi cy od daty zako czenia realizacji przedsi wzi cia. 

Warunki umorzenia Po yczka nie podlega umorzeniu. 

Program 5.8 Wsparcie przedsi biorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszcz dnej gospodarki
Nazwa programu 5.8 Wsparcie przedsi biorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszcz dnej 

gospodarki

Cel programu Cz  1) Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsi biorstwa
Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsi biorstw na 
rodowisko. 

Zakres programu Rodzaje przedsi wzi : 
Audyty energetyczne i elektroenergetyczne w podmiotach, w których minimalna wielko
przeci tnego zu ycia energii ko cowej (suma energii elektrycznej i cieplnej), w roku 
poprzedzaj cym zło enie wniosku o dofinansowanie audytu, wynosiła 20 000 MWh/rok: 
1) Audyty energetyczne procesów technologicznych, 
2) Audyty elektroenergetyczne budynków i wewn trznych sieci przemysłowych, 
3) Audyty energetyczne ródeł energii ciepła, energii elektrycznej i chłodu, 
4) Audyty energetyczne wewn trznych sieci ciepłowniczych i budynków. 

Tryb składania wniosków Tryb konkursowy - terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków okre lone zostan
odpowiednio w ogłoszeniu o konkursie, które zamieszczone b d  na stronie internetowej 
NFO iGW. 

Beneficjenci Przedsi biorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno ci 
gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z pózn. zm.) podejmuj cy realizacje 
przedsi wzi  maj cych na celu oszcz dzanie energii, prowadz cy działalno  gospodarcza 
w formie przedsi biorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pózn. zm.). 

Forma i warunki dofinansowania Dotacja: 

Warunki umorzenia Po yczka nie podlega umorzeniu. 

Cel programu Cz  2) Zwi kszenie efektywno ci energetycznej
Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsi biorstw na 
rodowisko. 

Zakres programu Rodzaje przedsi wzi :
W ramach działania wspierane b d  m.in. przedsi wzi cia zgodne z obwieszczeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsi wzi
słu cych poprawie efektywno ci energetycznej maj ce na celu popraw  efektywno ci 
energetycznej, a tak e zmierzaj ce ku temu zmiany technologiczne w istniej cych obiektach, 
instalacjach i urz dzeniach technicznych, w tym: 
1) Technologie racjonalizacji zu ycia energii elektrycznej poprzez: 

a) energooszcz dne systemy nap dowe, 
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b) systemy sterowania nap dami np. poprzez instalacje łagodnego rozruchu, 
c) energooszcz dne silniki, 
d) falowniki do pomp i wentylatorów, 
e) energooszcz dne spr arki i systemy ich sterowania, 
f) wewn trzne sieci przesyłowe energii, w tym ograniczenie przepływów mocy biernej, 
g) energooszcz dne systemy o wietleniowe, 
h) prostowniki nap dów sieciowych, 
i) niskostratne transformatory w lokalnych systemach elektroenergetycznych 
i) wewn trznych sieciach dystrybucyjnych, 
j) odnawialne ródła energii w tym turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, panele 

fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne, 
k) budowa/modernizacja własnych (wewn trznych) ródeł energii w tym z 

uwzgl dnieniem kogeneracji. 
2) Technologie racjonalizacji zu ycia ciepła poprzez: 

a) izolacje i odwadnianie systemów parowych, 
b) odnawialne ródła energii w tym systemy geotermalne, kolektory słoneczne, pompy 

ciepła, 
c) termomodernizacja budynków przemysłowych i biurowych, 
d) rekuperacja i odzyskiwanie ciepła z procesów i urz dze , 
e) modernizacja wewn trznych sieci grzewczych, 
f) wykorzystanie energii odpadowej z procesów przemysłowych, 
g) budowa/modernizacja własnych (wewn trznych) ródeł energii w tym z 

uwzgl dnieniem kogeneracji. 
3) Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywno ci energetycznej. 
4) Wdra anie systemów zarz dzania energia i jej jako ci  oraz wdra anie systemów 

zarz dzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsi biorstw. 

Tryb składania wniosków Tryb konkursowy - terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków okre lone zostan
odpowiednio w ogłoszeniu o konkursie, które zamieszczone b d  na stronie internetowej 
NFO iGW. 

Beneficjenci Przedsi biorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno ci 
gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z pózn. zm.) podejmuj cy realizacje 
przedsi wzi  maj cych na celu oszcz dzanie energii, prowadz cy działalno  gospodarcza 
w formie przedsi biorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pózn. zm.). 

Forma i warunki dofinansowania Po yczka 
1. W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczna, musi by  ono 

udzielane zgodnie z regulacjami dotycz cymi pomocy publicznej, 
2. Oprocentowanie po yczka wynosi WIBOR 3M - 150 pkt. Bazowych (ale nie mniej 

ni 2,5% w skali roku). Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane s  na bie co w 
okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, 
nast puj cego po kwartale, w którym wypłacono pierwsza transze rodków, 

3. Kwota potyczki: od 0,3 mln zł do 50 mln zł, 
4. Okres finansowania – po yczka mo e by  udzielona na okres nie dłu szy ni 10 lat 

liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy po yczki, 
5. Okres karencji – przy udzielaniu po yczki mo e by  stosowana karencja w spłacie rat 

kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy po yczki, lecz nie dłu sza ni 12 
miesi cy od daty zako czenia realizacji przedsi wzi cia, 

6. W przypadku, gdy zostan  spełnione warunki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, z pózn. zm.), beneficjent zobowi zany jest do stosowania przepisów tej ustawy 
lub je eli nie jest obj ty zakresem podmiotowym ustawy, jest zobowi zany do 
wydatkowania rodków w sposób zapewniaj cy ich optymalne wykorzystanie na 
zasadach równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzysto ci, 

Warunki umorzenia Po yczka nie podlega umorzeniu. 
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Cel programu Cz  3) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu
Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsi biorstw na 
rodowisko. 

Zakres programu Rodzaje przedsi wzi : 
1. Zmniejszenie zu ycia surowców pierwotnych 
W ramach działania wspierane b d  przedsi wzi cia polegaj ce m.in. na budowie, 
budowie lub modernizacji istniej cych instalacji produkcyjnych lub urz dze
przemysłowych, prowadz ce do zmniejszania zu ycia surowców pierwotnych, w tym poprzez 
zast pienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadz ce do zmniejszenia ilo ci 
wytwarzanych odpadów, w tym: 
1) Technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji 

zapewniaj ce wykorzystanie mo liwie wszystkich składników stosowanych surowców. 
2) Technologie ograniczaj ce jednostkowe zu ycie wody w procesach produkcyjnych i 

systemy zamkni tych obiegów wody. 
3) Technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania i/lub 

odpadów. 
4) Technologie produkcji wypełniaczy mineralnych dla ró nych gał zi przemysłu, pigmentów 

ceramicznych z wykorzystaniem odpadów. 
5) Instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych m.in. metali nie elaznych, substancji 

chemicznych, olejów i paliw oraz mas celulozowych. 
6) Technologie słu ce do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji z 

własnych odpadów w tym osadów. 
7) Modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody. 

Poprzez zmniejszenie zu ycia wykorzystania surowców pierwotnych rozumie si
podniesienie sprawno ci procesu produkcyjnego lub cz ciowe zast pienie surowca 
pierwotnego surowcem wtórnym. Kwalifikacja do niniejszego zakresu mo liwa jest po 
spełnieniu jednego z poni szych warunków: 
1) Zmniejszenie zu ycia surowca pierwotnego na jednostk  produkcji finalnej (Mg/jedn. 

produkcji lub m3/jedn. produkcji) - nie mniej ni  15% lub 
2) Zmniejszenie zu ycia wody na jednostk  produkcji finalnej (m3/jedn. produkcji) - nie 

mniej ni  15% 
2. Ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery: 

W ramach działania wspierane b d  przedsi wzi cia słu ce poprawie jako ci powietrza 
poprzez obni enie wielko ci emisji ze ródeł spalania paliw o ł cznej mocy nominalnej 
nie mniejszej ni  20 MW i nie wi kszej ni  40 MW, do wymogów okre lonych dla 
krajowych wymaga  emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub wynikaj cych z konkluzji 
dotycz cej BAT, o ile zostan  dla tych ródeł okre lone, w tym: 
1) Modernizacja lub rozbudowa instalacji spalania paliw, 
2) Modernizacja urz dze  lub wyposa enie instalacji spalania paliw w urz dzenia lub 

instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszcze  gazowych i pyłowych, 
3) Modernizacja istniej cych instalacji spalania paliw do wymogów najlepszych 

dost pnych technik (BAT). 
Preferowane b d  rozwi zania w powy szym obszarze zmierzaj ce do dostosowania 
istniej cych instalacji do wymogów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r., w sprawie emisji przemysłowych - zintegrowane 
zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola (tzw. Dyrektywa IED). 
W przypadku przedsi biorstw, które nie s  zobligowane do dostosowania swoich 
instalacji do wymogów wynikaj cych z Dyrektywy IED, a zdecyduj  si  zrealizowa
przedsi wzi cie z uwzgl dnieniem standardów z niej wynikaj cych, warto  wska nika 
efektywno ci kosztowej uzyskania efektu ekologicznego zostanie przemno ona 
współczynnikiem koryguj cym o warto ci 1,1. Jako ródło spalania rozumie si
stacjonarne urz dzenie techniczne w którym nast puje proces spalania paliw o 
nominalnej mocy wi kszej ni  1 MW. 

3 Energetyczne wykorzystanie przemysłowych odpadów w tym osadów ciekowych: 
W ramach działania wspierane b d  przedsi wzi cia słu ce m.in. energetycznemu 
wykorzystaniu przemysłowych odpadów (w tym osadów ciekowych), których produktem 
ko cowym b dzie energia cieplna i/lub elektryczna, w tym: 
1. Budowa nowych lub modernizacja istniej cych instalacji energetycznego 

wykorzystania przemysłowych odpadów, 
2. Budowa nowych lub modernizacja istniej cych instalacji słu cych produkcji i 
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wykorzystaniu paliw alternatywnych we własnych procesach technologicznych i w 
spalarniach odpadów. 

Maksymalna nominalna moc instalacji dla termicznego przekształcania odpadów 
przemysłowych, uwzgl dnionych w ramach przedsi wzi  dofinansowanych w ramach 
niniejszego programu, wskazanych powy ej, nie mo e przekroczy  3 MW. 

Tryb składania wniosków Tryb konkursowy - terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków okre lone zostan
odpowiednio w ogłoszeniu o konkursie, które zamieszczone b d  na stronie internetowej 
NFO iGW. 

Beneficjenci Przedsi biorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno ci 
gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z pózn. zm.) podejmuj cy realizacje 
przedsi wzi  maj cych na celu oszcz dzanie energii, prowadz cy działalno  gospodarcza 
w formie przedsi biorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pózn. zm.). 

Forma i warunki dofinansowania Po yczka 
1. W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczna, musi by  ono 

udzielane zgodnie z regulacjami dotycz cymi pomocy publicznej, 
2. Oprocentowanie po yczka wynosi WIBOR 3M - 150 pkt. Bazowych (ale nie mniej 

ni 2,5% w skali roku). Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane s  na bie co w 
okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, 
nast puj cego po kwartale, w którym wypłacono pierwsza transze rodków, 

3. Kwota potyczki: od 0,3 mln zł do 50 mln zł, 
4. Okres finansowania – po yczka mo e by  udzielona na okres nie dłu szy ni 10 lat 

liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy po yczki, 
5. Okres karencji – przy udzielaniu po yczki mo e by  stosowana karencja w spłacie rat 

kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy po yczki, lecz nie dłu sza ni 12 
miesi cy od daty zako czenia realizacji przedsi wzi cia, 

6. W przypadku, gdy zostan  spełnione warunki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, z pózn. zm.), beneficjent zobowi zany jest do stosowania przepisów tej ustawy 
lub je eli nie jest obj ty zakresem podmiotowym ustawy, jest zobowi zany do 
wydatkowania rodków w sposób zapewniaj cy ich optymalne wykorzystanie na 
zasadach równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzysto ci, 

Warunki umorzenia Po yczka nie podlega umorzeniu. 

10.4 Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

W 2016 roku zgodnie z list  przedsi wzi  priorytetowych finansowane s  zadania z zakresu 
ochrony atmosfery: 
III. Ochrona powietrza, odnawialne ródła energii, ochrona przed hałasem. 
1. Wspieranie przedsi wzi  zmierzaj cych do ograniczenia emisji zanieczyszcze  oraz gazów 

cieplarnianych do atmosfery, 
2. Wspieranie modernizacji istniej cych ródeł ciepła, w szczególno ci na terenach miejskich 

i uzdrowiskowych, wdra anie Programu KAWKA, współfinansowanego ze rodków NFO iGW, 
3. Rozwój potencjału wytwarzania energii ze ródeł  odnawialnych  (OZE),  zwłaszcza projektów 

realizowanych w ramach RPO WZ oraz programu PROSUMENT, finansowanego ze rodków 
NFO iGW, 

4. Wdra anie przedsi wzi  z zakresu termomodernizacji budynków oraz wdra anie nowoczesnych 
i przyjaznych rodowisku technologii i przedsi wzi , zwi kszaj cych efektywno  energetyczn , 
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w tym z zastosowaniem odnawialnych lub alternatywnych ródeł energii, a tak e inteligentnych sieci 
energetycznych (ISE), 

5. Dofinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i programów ochrony rodowiska przed 
hałasem, 

6. Wspieranie działa  w zakresie ochrony przed hałasem i wibracjami. 

10.5 Bank Ochrony rodowiska BO

Kredyty ekologiczne: 
1. Kredyt Eko Inwestycje to finansowanie inwestycji w nowe technologie i urz dzenia obni aj ce 

zu ycie energii z listy LEME, a tak e projektów z obszaru Efektywno ci Energetycznej, Energii 
Odnawialnej oraz Termomodernizacji budynków. 
- Okres kredytowania wynosi 10 lat, 
- mo liwo  sfinansowania do 100% kosztów, dopłata do kredytu nawet do 15% kosztów 
kwalifikowanych 

2. Kredyt Energia na Plus - Finansowanie jest przeznaczone na przedsi wzi cia, które zredukuj
emisj  CO2 oraz zmniejsz  zu ycie energii w obszarze budynków przemysłowych i mieszkalnych 
oraz w obr bie infrastruktury przemysłowej. Kredyt mo e obj  tak e budow  instalacji 
odnawialnych ródeł energii. 
- Cz ciowa spłata kapitału udzielonego kredytu - do 12% jego warto ci, maksymalnie 120 000 

EUR. 
3. Kredyt z dobr  energi  to długoterminowe finansowanie inwestycji w budow  odnawialnych ródeł 

energii tj.: Biogazownie, elektrownie wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne, instalacje energetycznego 
wykorzystania biomasy, inne projekty z zakresu energetyki odnawialnej. 

- maksymalna kwota - do 90% kosztu netto inwestycji, w przypadku jednostek samorz du 
terytorialnego do 100% warto ci inwestycji. 

- okres kredytowania: do 20 lat 
4. Kredyty preferencyjne z dopłatami wnoszonymi przez NFO iGW udzielane s  na zasadach 

okre lonych w Programach Priorytetowych. Tu okre lona jest wysoko  dopłat, terminy składania 
wniosków oraz kryteria wyboru przedsi wzi . 

5 Kredyty udzielane we współpracy z WFO iGW 
6. Kredyt Ekomonta

- sfinansowanie do 100% kosztów netto zakupu i/lub monta u urz dze  tj: kolektory słoneczne, 
pompy ciepła, rekuperatory, systemu docieple  budynków i wiele innych. 

- Okres kredytowania 10 lat. 
7. Kredyt EKOoszcz dny daje mo liwo  obni enia zu ycia energii, wody i surowców 

wykorzystywanych przy produkcji. 
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10.6 Bank Gospodarstwa Krajowego BGK

Z dniem 19 marca 2009 r. weszła w ycie ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów 
(Dz. U. Nr 223, poz. 1459), która zast piła dotychczasow  ustaw  o wspieraniu przedsi wzi
termomodernizacyjnych. Na mocy nowej ustawy w Banku Gospodarstwa Krajowego rozpocz ł 
działalno  Fundusz Termomodernizacji i Remontów, który przej ł aktywa i zobowi zania Funduszu 
Termomodernizacji. 

Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa dla 
Inwestorów realizuj cych przedsi wzi cia termomodernizacyjne, remontowe oraz remonty budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych z udziałem kredytów zaci ganych w bankach komercyjnych. Pomoc ta 
zwana odpowiednio: 

- „premi  termomodernizacyjn ", 
- „premi  remontow ", 
- „premi  kompensacyjn " 

stanowi ródło spłaty cz ci zaci gni tego kredytu na realizacj  przedsi wzi cia lub remontu. 
Warunki kredytowania: 

- kredyt do 100% nakładów inwestycyjnych , 
- mo liwo  otrzymania premii bezzwrotnej: termomodernizacyjnej, remontowej (budynki wielorodzinne, 

u ytkowane przed dniem 14 sierpnia 1961), kompensacyjnej, 
- wysoko  premii termomodernizacyjnej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu, jednak nie wi cej 

ni  16% kosztów poniesionych na realizacj  przedsi wzi cia termomodernizacyjnego i dwukrotno
przewidywanych rocznych oszcz dno ci kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu 
energetycznego; 

- wysoko  premii remontowej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu, nie wi cej jednak ni  15% 
kosztów przedsi wzi cia remontowego. 

10.7 Program działa  na rzecz rodowiska i klimatu LIFE+ (2014-2020) 

To jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej po wi cony wył cznie współfinansowaniu projektów 
z dziedziny ochrony rodowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdra ania 
wspólnotowego prawa ochrony rodowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a tak e identyfikacja 
i promocja nowych rozwi za  dla problemów dotycz cych rodowiska w tym przyrody. NFO iGW jest 
Krajowym Punktem Kontaktowym Programu LIFE. Beneficjent mo e uzyska  ł czne dofinansowanie (ze 
rodków KE i NFO iGW) w wysoko ci 95% kosztów kwalifikowanych. Bud et programu LIFE na lata 

2014-2020 wynosi 3456,7 mln EUR. Współfinansowanie projektów LIFE przez NFO iGW w perspektywie 
finansowej 2014-2020 jest realizowane w formie dotacji lub po yczki dla nast puj cych celów 
szczegółowych: 
- Przeciwdziałanie utracie ró norodno ci biologicznej i degradacji funkcji ekosystemów w Polsce. 
- Poprawa jako ci rodowiska poprzez realizacje inwestycyjnych – pilota owych albo demonstracyjnych 

projektów rodowiskowych. 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biesiekierz

98

- Kształtowanie ekologicznych zachowa  społecze stwa. 
Beneficjenci: ka dy podmiot (jednostki, podmioty i instytucje publiczne lub prywatne) zarejestrowane na 
terenie pa stwa nale cego do Wspólnoty Europejskiej. 
Obszary realizacji Programu LIFE w latach 2014-2020 

Podprogram LIFE na rzecz rodowiska Podprogram LIFE działania na rzecz klimatu 
Bud et: 2592,5 mln EUR  Bud et: 864,2 mln EUR 
- rodowisko i efektywne wykorzystanie zasobów, 
- przyroda i ró norodno  biologiczna, 
- zarz dzanie rodowiskiem i informacja 

- łagodzenie zmian klimatycznych – finansowane b d  projekty z 
zakresu redukcji emisji gazów cieplarnianych; 

- adaptacja do zmian klimatycznych – finansowane b d  projekty 
z zakresu przystosowania si  do zmian klimatycznych; 

- zarz dzanie i informacja w zakresie klimatu – finansowane b d
działania z zakresu zwi kszania wiadomo ci, komunikacji, 
współpracy i rozpowszechniania informacji na temat łagodzenia 
zmian klimatu i działa  adaptacyjnych 

ródło: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/co-powinienes-wiedziec-olife/informacje-ogolne 

10.8 Program Współpracy Europa rodkowa 2020 

Cały obszar Polski jest obj ty Programem Współpracy Europa rodkowa 2020. Dofinansowanie 
w ramach osi I-IV jest na poziomie 83%, a dla osi V – 75%. 

Wybrane działania, które mog  uzyska  dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Europa 
rodkowa 2020 

O  priorytetowa/ 
Priorytet inwestycyjny/ 

Cel szczegółowy 
/ rodzaje działa / 

Beneficjenci 

O  I Współpraca w zakresie 
innowacji na rzecz zwi kszenia 
konkurencyjno ci Europy 

rodkowej. 
PI 1b Promowanie inwestycji 

przedsi biorstw w badania i 
innowacje, rozwijanie powi za
i synergii mi dzy 
przedsi biorstwami, o rodkami 
badawczo – rozwojowymi i 
sektorem szkolnictwa 
wy szego, w szczególno ci 
promowanie inwestycji w 
zakresie rozwoju produktów i 
usług, transferu technologii, 
innowacji społecznych, eko - 
innowacji, zastosowa  w 
dziedzinie usług publicznych, 
tworzenia sieci, pobudzania 
popytu, klastrów i otwartych 
innowacji poprzez inteligentn
specjalizacj , oraz wspieranie 
bada  technologicznych i 
stosowanych, linii pilota owych, 
działa  w zakresie wczesnej 
walidacji produktów, 
zaawansowanych zdolno ci 
produkcyjnych i pierwszej 
produkcji, w szczególno ci w 
dziedzinie kluczowych 
technologii wspomagaj cych, 
oraz rozpowszechnianie 
technologii o ogólnym 
przeznaczeniu 

1.1 Wzmocnienie trwałych powi za  pomi dzy 
podmiotami rodkowoeuropejskich systemów 
innowacji w celu wzmocnienia potencjału 
innowacyjnego na szczeblu regionalnym 

1.2 Podnoszenie poziomu wiedzy i umiej tno ci 
zwi zanych z przedsi biorczo ci  w celu 
wspierania innowacji gospodarczej i 
społecznej w regionach Europy rodkowej 

- wzmocnienie u pracowników sektora prywatnego 
(zwłaszcza M P) kompetencji i umiej tno ci 
zwi zanych z nowymi technologiami (np. eko-
innowacjami, technologiami niskoemisyjnymi, ICT, 
kluczowymi technologiami wspomagaj cymi etc.), 
innowacyjnymi produktami, usługami i procesami 
oraz innowacjami społecznymi, stanowi cych 
istotny wkład do regionalnych strategii 
inteligentnych specjalizacji 

Beneficjentami mog  by
mi dzy innymi władze 
publiczne na szczeblu 
lokalnym, regionalnym i 
krajowym, regionalne agencje 
ds. rozwoju, izby handlowe, 
przedsi biorstwa, w tym M P, 
szkoły wy sze, 
stowarzyszenia, instytucje 
zajmuj ce si  transferem 
technologii, instytucje 
badawcze, centra 
doskonało ci BiR, organizacje 
pozarz dowe agencje 
innowacji, inkubatory 
przedsi biorczo ci, instytucje 
zarz dzaj ce klastrami, 
instytucje finansuj ce, centra 
edukacyjne i szkoleniowe, a 
tak e partnerów społecznych 
oraz instytucje rynku pracy. 

O  II Współpraca w zakresie strategii 
Niskoemisyjnych w Europie 

rodkowej 
PI 4c Wspieranie efektywno ci 

2.1 Opracowanie i wdra anie rozwi za  na rzecz 
zwi kszenia efektywno ci energetycznej oraz 
wykorzystania odnawialnych ródeł energii w 
infrastrukturze publicznej 

Beneficjentami mog  by
mi dzy innymi władze 
publiczne na szczeblu 
lokalnym, regionalnym i 
krajowym oraz instytucje z 
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energetycznej, inteligentnego 
zarz dzania energi  i 
wykorzystania odnawialnych 
ródeł energii w infrastrukturze 

publicznej, w tym w budynkach 
publicznych, i w sektorze 
mieszkaniowym 

- opracowanie, testowanie i wdra anie polityk, 
strategii i rozwi za  słu cych zwi kszeniu 
efektywno ci energetycznej infrastruktury 
publicznej, w tym budynków, a tak e stosowaniu w 
szerszym zakresie odnawialnych ródeł energii 

- opracowanie i testowanie innowacyjnych metod 
zarz dzania w celu podnoszenia potencjału 
regionów w zakresie zwi kszania efektywno ci 
energetycznej infrastruktury publicznej, w tym 
równie  budynków (np. kadra kierownicza sektora 
energetycznego) 

- opracowywanie i wdra anie rozwi za  maj cych 
na celu stosowanie nowych technologii 
oszcz dno ci energii, co w konsekwencji przyczyni 
si  do zwi kszenia efektywno ci energetycznej 
infrastruktury publicznej, w tym równie  budynków 

- harmonizacja koncepcji, norm i systemów 
certyfikacji na szczeblu transnarodowym w celu do 
zwi kszenia efektywno ci energetycznej 
infrastruktury publicznej, w tym równie  budynków 

- wzmocnienie potencjału sektora publicznego do 
opracowywania i wdra ania innowacyjnych usług 
energetycznych, tworzenia zach t i opracowania 
odpowiednich planów finansowych (np. umowy o 
popraw  efektywno ci energetycznej, modele PPP 
etc.) 

krajowym oraz instytucje z 
nimi powi zane, regionalne 
agencje ds. rozwoju, 
dostawców energii, instytucje i 
przedsi biorstwa zarz dzaj ce 
energi , sektor budowlany, 
stowarzyszenia regionalne, 
regionalne agencje innowacji, 
Organizacje pozarz dowe, 
instytucje finansuj ce, centra 
edukacyjne i szkoleniowe, 
uniwersytety, instytucje 
badawcze. 

O  II Współpraca w zakresie strategii 
niskoemisyjnych w Europie 

rodkowej 
PI 4e Promowanie strategii 

niskoemisyjnych dla wszystkich 
rodzajów terytoriów, w 
szczególno ci dla obszarów 
miejskich, w tym wspieranie 
zrównowa onej multimodalnej 
mobilno ci miejskiej i działa
adaptacyjnych maj cych 
oddziaływanie łagodz ce na 
zmiany klimatu 

2.2 Poprawa terytorialnych strategii 
energetycznych i polityk maj cych wpływ na 
łagodzenie skutków zmian klimatycznych 

- opracowanie oraz wdro enie zintegrowanych 
strategii i planów na szczeblu 
lokalnym/regionalnym celem lepszego 
wykorzystania wewn trznych potencjałów 
korzystania z odnawialnych ródeł energii, a tak e 
zwi kszenia efektywno ci energetycznej na 
szczeblu regionalnym 

- opracowanie i testowanie koncepcji i narz dzi 
słu cych wykorzystaniu wewn trznych zasobów 
odnawialnych ródeł energii 

- opracowanie oraz wdro enie strategii zarz dzania 
maj cych na celu popraw  efektywno ci 
energetycznej zarówno w sektorze publicznym, jak 
i prywatnym (w szczególno ci M P) 

- opracowanie strategii i polityk, maj cych na celu 
ograniczenie zu ycia energii (np. inteligentnych 
systemów pomiarowych, rozpowszechnianie 
inteligentnych aplikacji u ytkowników, etc.) 

- opracowanie i testowanie rozwi za  na rzecz 
lepszych poł cze  i koordynacji sieci 
energetycznych w celu integracji oraz 
wykorzystania odnawialnych ródeł energii 

2.3 Poprawa zdolno ci do planowania mobilno ci 
na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu 
obni enia emisji CO2 

- opracowanie i wdra anie zintegrowanych 
koncepcji i planów działania dotycz cych 
mobilno ci celem redukcji emisji CO2 

- ustanowienie systemu zarz dzania, stanowi cego 
podstaw  do tworzenia zintegrowanej mobilno ci 
niskoemisyjnej w miejskich obszarach 
funkcjonalnych 

- opracowanie i testowanie koncepcji i strategii (w 
tym innowacyjnych modeli finansowych i 
inwestycyjnych) maj cych na celu ułatwienie 
wprowadzania nowych technologii 
niskoemisyjnych w transporcie publicznym, w 
miejskich obszarach funkcjonalnych 

- opracowanie oraz wdra anie usług i produktów 
promuj cych inteligentn  niskoemisyjn  mobilno

Beneficjentami mog  by
mi dzy innymi władze 
publiczne na szczeblu 
lokalnym, regionalnym i 
krajowym, regionalne agencje 
ds. rozwoju, dostawców 
energii, instytucje zajmuj ce 
si  zarz dzaniem energi , 
przedsi biorstwa w tym M P, 
operatorów transportu 
publicznego, stowarzyszenia 
regionalne, agencje innowacji, 
organizacje 
pozarz dowe, instytucje 
finansuj ce, centra 
edukacyjne i szkoleniowe, a 
tak e szkoły wy sze 
i instytucje badawcze. 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biesiekierz

100

w miejskich obszarach funkcjonalnych (np. usługi 
multimodalne etc.) 

O  III Współpraca w zakresie 
zasobów naturalnych i 
kulturowych na rzecz trwałego 
wzrostu gospodarczego w 
Europie rodkowej 

PI 6c Zachowanie, ochrona, 
promowanie i rozwój 
dziedzictwa naturalnego i 
kulturowego 

3.1 Poprawa zintegrowanego zarz dzania 
rodowiskiem w celu ochrony i 

zrównowa onego wykorzystywania zasobów i 
dziedzictwa naturalnego 

- opracowywanie i wdra anie zintegrowanych 
strategii i narz dzi na rzecz zrównowa onego 
zarz dzania obszarami chronionymi lub 
szczególnie cennymi pod wzgl dem ekologicznym 
(np. bioró norodno , krajobrazy, ekosystemy etc.) 

- opracowywanie oraz wdra anie zintegrowanych 
strategii i narz dzi celem zrównowa onego 
wykorzystania zasobów naturalnych na rzecz 
rozwoju regionalnego, co pozwoli unikn
mo liwych konfliktów mi dzy konkuruj cymi ze 
sob  rodzajami działalno ci (np. turystyka, 
transport, przemysł, rolnictwo, energia etc.) 

- opracowywanie i testowanie innowacyjnych 
technologii i narz dzi ułatwiaj cych wdro enie 
skutecznego, zintegrowanego zarz dzania 
rodowiskowego (np. technologie rekultywacji, 

narz dzie monitorowania etc.) 
- opracowywanie i testowanie rozwi za  maj cych 

na celu zwi kszenie skuteczno ci zarz dzania 
zasobami naturalnymi w instytucjach publicznych i 
przedsi biorstwach (np. graniczenie zu ycia 
zasobów naturalnych, systemy o cyklu 
zamkni tym)  harmonizacja koncepcji i narz dzi 
zarz dzania rodowiskowego na szczeblu 
transnarodowym, w celu ograniczenia 
negatywnego wpływu zmian klimatu na rodowisko 
(np. rodki dostosowawcze) 

3.2 Poprawa zdolno ci zrównowa onego 
wykorzystywania zasobów i dziedzictwa 
kulturowego 

- opracowywanie i wdra anie strategii i polityk na 
rzecz waloryzacji dziedzictwa oraz zasobów 
kulturowych lub mo liwo ci bran y kultury i bran y 
kreatywnej 

- opracowywanie i wdra anie zintegrowanych 
strategii i koncepcji rozwoju na szczeblu 
lokalnym/regionalnym, w oparciu o dziedzictwo 
kulturowe, w celu promowania zrównowa onego 
rozwoju gospodarczego i zatrudnienia (np. w 
sektorze turystyki) 

- opracowywanie i testowanie innowacyjnych 
narz dzi zarz dzania w celu ochrony i 
zrównowa onego wykorzystania dziedzictwa i 
zasobów kulturowych (np. zastosowanie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych) 

- ustanawianie i wzmacnianie współpracy 
transnarodowej pomi dzy wła ciwymi podmiotami 
w celu wspierania zrównowa onego 
wykorzystywania i promocji obiektów dziedzictwa 
kulturowego w Europie rodkowej. 

Beneficjentami mog  by
mi dzy innymi władze 
publiczne na 
szczeblu lokalnym, 
regionalnym i krajowym, 
regionalne agencje ds. 
rozwoju, przedsi biorstwa (w 
szczególno ci prowadz ce 
działalno  w bran y kultury i 
bran y 
kreatywnej, a tak e w sektorze 
ochrony rodowiska), 
stowarzyszenia, regionalne 
agencje innowacji, grupy 
interesu, organizacje 
pozarz dowe, instytucje 
finansuj ce, centra 
edukacyjne i szkoleniowe, a 
tak e szkoły wy sze oraz 
instytucje badawcze. 

O  III Współpraca w zakresie 
zasobów naturalnych i 
kulturowych na rzecz trwałego 
wzrostu gospodarczego w 
Europie rodkowej 

PI 6e Podejmowanie przedsi wzi
maj cych na celu popraw
stanu jako ci rodowiska 
miejskiego, rewitalizacj  miast, 
rekultywacj  i dekontaminacj
terenów poprzemysłowych (w 
tym terenów powojskowych), 
zmniejszenie zanieczyszczenia 
powietrza i propagowanie 
działa  słu cych zmniejszeniu 

3.3 Poprawa zarz dzania rodowiskowego na 
funkcjonalnych obszarach miejskich w celu 
polepszenia warunków ycia 

- opracowywanie i wdra anie koncepcji i narz dzi (w 
tym innowacyjnych modeli finansowania i 
inwestycji), w celu zarz dzania jako ci
rodowiska i jej poprawy (powietrze, woda, 

odpady, gleba, klimat) na miejskich obszarach 
funkcjonalnych 

- poprawa zdolno ci w zakresie planowania i 
zarz dzania rodowiskiem miejskim (np. 
ustanowienie mechanizmu udziału społecze stwa 
w procedurach planowania i w procesie 
podejmowania decyzji) 

Beneficjentami mog  by
mi dzy innymi władze 
publiczne na szczeblu 
lokalnym, regionalnym i 
krajowym, regionalne agencje 
ds. rozwoju, przedsi biorstwa, 
rodowiska, wła cicieli i 

zarz dców infrastruktury, 
stowarzyszenia, regionalne 
agencje innowacji, grupy 
interesu, organizacje 
pozarz dowe, instytucje 
finansuj ce, centra 
edukacyjne i szkoleniowe, 
szkoły wy sze i instytucje 
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działa  słu cych zmniejszeniu 
hałasu. - opracowywanie i wdra anie zintegrowanych 

strategii, polityk oraz narz dzi w celu ograniczenia 
konfliktów mi dzy ró nymi rodzajami działalno ci 
dotycz cych u ytkowania gruntów na miejskich 
obszarach funkcjonalnych (np. rozrastanie si
miast, spadek liczby ludno ci oraz fragmentacja, 
rozpatrywane równie  z punktu widzenia skutków 
społecznych) 

- opracowywanie i wdra anie zintegrowanych 
strategii i projektów pilota owych w celu 
rekultywacji i rewitalizacji terenów 
poprzemysłowych 

- opracowywanie koncepcji i realizacja projektów 
pilota owych w dziedzinie rodowiska w celu 
wspierania rozwoju inteligentnych miast (np. 
zastosowanie technologii informacyjno - 
komunikacyjnych, technologie rodowiskowe) 

badawcze. 

O  IV Współpraca na rzecz poprawy 
powi za  transportowych 
Europy rodkowej 

PI 7b Zwi kszanie mobilno ci 
regionalnej poprzez ł czenie 
w złów drugorz dnych i 
trzeciorz dnych 

4.1 Poprawa planowania i koordynacji systemów 
regionalnego transportu pasa erskiego w celu 
utworzenia lepszych poł cze  z krajowymi i 
europejskimi sieciami transportowymi 

- opracowywanie i wdra anie strategii (wł cznie z 
innowacyjnymi modelami finansowania i inwestycji) 
maj cych na celu tworzenie poł cze  mi dzy 
zrównowa onym transportem pasa erskim, w 
szczególno ci w regionach peryferyjnych, a sieci
TEN-T oraz w złami transportowymi pierwszego, 
drugiego i trzeciego z infrastruktur  TEN-T, w tym 
z w złami multimodalnymi stopnia 

- opracowywanie i wdra anie skoordynowanych 
strategii, narz dzi i projektów pilota owych w celu 
udoskonalenia regionalnych systemów 
transportowych, w szczególno ci w wymiarze 
transgranicznym (np. poł czenia dla osób 
doje d aj cych do pracy, interoperacyjno , etc.) 

- opracowywanie koncepcji i testowanie projektów 
pilota owych na rzecz inteligentnej mobilno ci 
regionalnej (np. bilety multimodalne, narz dzia 
ICT, routing z poł czeniem na danie 

- router on demand, itp.) 
- opracowywanie skoordynowanych koncepcji, 

standardów oraz narz dzi do poprawy usług w 
zakresie mobilno ci, wiadczonych w interesie 
publicznym (np. dla grup w niekorzystnej sytuacji, 
kurcz cych si  regionów) 

Beneficjentami mog  by
mi dzy innymi władze 
publiczne na szczeblu 
lokalnym, regionalnym i 
krajowym, regionalne agencje 
ds. rozwoju, operatorów 
transportu, dostawców 
infrastruktury, stowarzyszenia 
regionalne, regionalne agencje 
innowacji, organizacje 
pozarz dowe, instytucje 
finansuj ce, centra 
edukacyjne i szkoleniowe, 
szkoły wy sze i instytucje 
badawcze. 

O  IV Współpraca na rzecz poprawy 
powi za  transportowych 
Europy rodkowej 

PI 7c Rozwój i usprawnianie 
przyjaznych rodowisku (w tym 
o obni onej emisji hałasu) i 
niskoemisyjnych systemów 
transportu, w tym ródl dowych 
dróg wodnych i transportu 
morskiego, portów, poł cze
multimodalnych oraz 
infrastruktury portów lotniczych, 
w celu promowania 
zrównowa onej mobilno ci 
regionalnej i lokalnej. 

4.2 Poprawa koordynacji podmiotów transportu 
towarowego w celu upowszechnienia 
rozwi za  multimodalnych przyjaznych 
rodowisku 

- opracowywanie i wdra anie strategii (w tym 
innowacyjnych modeli finansowania i inwestycji) 
maj cych na celu wzmocnienie modalno ci 
przyjaznych rodowisku rozwi za  w zakresie 
systemów transportu towarowego (np. transport 
kolejowy, rzeczny lub morski) 

 opracowywanie i wdra anie mechanizmów 
koordynacji i współpracy pomi dzy podmiotami 
multimodalnego transportu towarowego 
opracowywanie i wdra anie skoordynowanych 
koncepcji, narz dzi zarz dzania oraz usług 
maj cych na w celu zwi kszenie udziału przyjaznej 
rodowisku logistyki, poprzez optymalizacj

ła cuchów transportu towarowego (np. 
multimodalne, transnarodowe przepływy transportu 
towarowego)  opracowywanie i testowanie 
skoordynowanych strategii i koncepcji na rzecz 
nadania ekologicznego charakteru („greening”) 
ostatnich kilometrów transportu towarowego (np. 
planowanie logistyczne) 

Beneficjentami mog  by
mi dzy innymi władze 
publiczne na szczeblu 
lokalnym, regionalnym i 
krajowym, regionalne agencje 
ds. rozwoju, przedsi biorstwa, 
operatorów multimodalnych 
centrów logistycznych, 
dostawców infrastruktury, 
stowarzyszenia transportowe, 
regionalne agencje 
innowacji, organizacje 
pozarz dowe, instytucje 
finansuj ce, centra 
edukacyjne i szkoleniowe, a 
tak e szkoły wy sze oraz 
instytucje badawcze. 
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10.9 Europejski Bank Inwestycyjny 

Europejski Bank Inwestycyjny (European Investment Bank - EIB) stanowi instytucj  finansow
Unii Europejskiej. EBI działa od 1958 roku, na mocy Traktatu Rzymskiego z 1957 r. o utworzeniu EWG, 
którego akcjonariuszami s  pa stwa członkowskie Wspólnoty. Siedzib  banku jest Luksemburg. 
Nadrz dnym celem Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest przyczynianie si  do harmonijnego rozwoju 
Wspólnoty. Bank udziela kredytów inwestycyjnych oraz gwarancji podmiotom publicznym i prywatnym 
z pa stw - akcjonariuszy. EBI uczestniczy m.in. w realizacji polityki UE w zakresie pomocy: pa stwom 
AKP (byłe kolonie krajów EWG), 12 pa stwom obszaru Morza ródziemnego (układy o współpracy), jak 
równie  krajom wschodniej i rodkowej Europy. Polska korzysta z kredytów Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego od 1991 roku. 

10.10 Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (European Bank for Reconstruction and Development - 
EBRD) działa od 1991 r., na podstawie Uchwały Rady Europejskiej z 1989 r. oraz Porozumienia z 1990 r. 
Siedzib  banku jest Londyn. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju liczy 66 członków (s  to: 64 pa stwa, 
Europejski Bank Inwestycyjny oraz Wspólnota Europejska). Celem EBOiR jest promocja rozwoju sektora 
publicznego i prywatnego w pa stwach demokracji wielopartyjnej, pluralizmu, gospodarki rynkowej oraz 
wspieranie transformacje i zmian strukturalnych. Bank wspiera m.in. inwestycje w zakresie ochrony 
rodowiska. 

10.11 Inne programy krajowe i mi dzynarodowe

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy to bezzwrotna pomoc finansowa 
dla Polski, bierze si  z trzech krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, którzy s
jednocze nie członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. 
Polska przyst puj c do Unii Europejskiej, przyst piła równie  do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
Na mocy Umowy o powi kszeniu EOG z 14 pa dziernika 2003 r. ustanowiona została pomoc finansowa 
dla krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, tworz cych EOG.W pa dzierniku 2004 roku 
polski rz d podpisuj c dwie umowy, upowa nił si  do korzystania z innych, oprócz funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójno ci Unii Europejskiej, ródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej: 
Memorandum of Understanding wdra ania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Memorandum of Understanding wdra ania Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego. Darczy cami s  3 kraje EFTA: Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Obydwa programy 
obowi zuj  jednolite zasady i procedury oraz zale  od jednego systemu zarz dzania i wdra ania 
w Polsce. Koordynacj  nad tymi Mechanizmami sprawuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
Wprowadzanie tych programów na terytorium Polski ma miejsce na podstawie Regulacji ws. Wdra ania 
MF EOG i NMF, uwzgl dniaj c jednocze nie wytyczne, przygotowane przez pa stwa -darczy ców. 
Program operacyjny PL04 „Oszcz dzanie energii i promowanie odnawialnych ródeł energii” realizowany 
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jest w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Celem tego planu jest ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszcze  powietrza oraz zwi kszenie udziału energii ze ródeł 
odnawialnych w bilansie zu ycia energii. Programem tym obj te s  projekty, w ramach Programu pn: 
„Zmniejszenie produkcji odpadów i emisji zanieczyszcze  do powietrza, wody i ziemi” maj ce na celu 
modernizacj  lub odbudow  istniej cych ródeł ciepła wraz z odnow  procesu spalania lub korzystania 
z innych no ników energii. 

10.12 Finansowanie gminne 

Działania słu ce ograniczeniu niskiej emisji s  realizowane na poziomie gminnym głównie 
w ramach dost pnego bud etu na dany rok. Wielko  dost pnych rodków okre lana jest na etapie 
planowania bud etu i zapisywane s  równie  w Wieloletnich Prognozach Finansowych (WPF). Z analizy 
WPF na lata 2014-2020 wynika, e gmina realizuje działania maj ce na celu ograniczenie emisji, 
a w szczególno ci: bie ce działania w zakresie budowy i przebudowy dróg, modernizacji budynków 
gminnych, projekty rewitalizacyjne, termomodernizacje, edukacj  ekologiczn .
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11. REALIZACJA PLANU 

Instytucj  odpowiedzialn  za realizacj  PGN jest Wójt Gminy Biesiekierz, jego zast pca lub radny 
gminy. Osoba ta b dzie kierowała pracami Komitetu Steruj cego, w skład którego powinny wej
wskazane przez ni  osoby stoj ce na czele działów wchodz cych w skład Zespołu Gospodarki 
Przestrzennej – Ochrona rodowiska, Planowanie Przestrzenne, Zespołu Promocji i Kultury – wietlice 
wiejskie, Promocja i Strategia; Zespołu Administracyjno Organizacyjnego – O wiata oraz Referatu 
Finansowego. 

Dodatkowo skład Komitetu Steruj cego mo e by  uzupełniany o kolejn  osob  (je li ta nie 
zostanie wyznaczona spo ród w/w) sprawuj c  funkcj  Kierownika Komitetu Projektowego. 

Komitet Projektowy b dzie stanowił drug  komórk  struktury organizacyjnej. Na jego czele stanie 
kierownik ds. planowania energetycznego. W skład Komitetu wejd  grupy robocze utworzone z osób 
wskazanych przez członków Komitetu Steruj cego spo ród własnych pracowników lub/i pracowników 
instytucji publicznych obj tych realizacj  PGN. Komitet Projektowy b dzie odpowiedzialny za realizacj
działa , organizowanie monitoringu, przygotowanie raportów. Poni ej przedstawiono schemat 
organizacyjny struktury realizuj cej PGN. 

Dla osi gni cia zamierzonego celu realizacji działa , którym jest redukcja emisji gazów 
cieplarnianych w gminie niezb dna b dzie koordynacja przez Komitet Steruj cy współpracy podmiotów 
zaanga owanych w realizacj  PGN na terenie gminy w celu: 

- pozyskania rodków na realizacj  poszczególnych działa , 
- wdro enia ich realizacji, 
- gromadzenia danych niezb dnych do weryfikacji post pów ich realizacji. 

Komitet Projektowy odpowiedzialny za realizacj  PGN b dzie wykonywał: 
- bie c  kontrol  realizacji działa  obj tych PGN, 
- ewaluacj  działa , 
- monitorowanie efektów rodowiskowych i energetycznych na terenie miasta zarówno 

w perspektywie krótkoterminowej 2015-2018 jak i długoterminowej po roku 2019, 
- regularne okresowe kontrolowanie stopnia realizacji celów Planu, 
- raporty z przeprowadzonych działa , 

KOMITET STERUJ CY 
Przewodnicz cy: wójt, zast pca, radny. 

Członkowie: kierownicy zespołów UG i kierownik Komitetu Projektowego 

KOMITET PROJEKTOWY 
Kierownik 

Członkowie: personel wyznaczony przez poszczególne zespoły UG 

Ochrona 
rodowiska 

Planowanie 
Przestrzenne 

wietlice 
Wiejskie 

Promocja i 
Strategia O wiata Finanse 
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- działania edukacyjne, promocje oraz działania informacyjne w gminie, 
- współpracował z interesariuszami 
w zakresie racjonalnego gospodarowania energi  oraz ochrony rodowiska naturalnego w aspekcie 
oszcz dzania energii i paliw oraz redukcji emisji zanieczyszcze , w tym gazów cieplarnianych, a tak e 
realizował w swoim zakresie działania w obszarze planowania przestrzennego i energetycznego oraz 
nakierowane na racjonalizacj  zu ycia energii, zwi kszenie wykorzystania OZE w gminie dla poprawy 
stanu rodowiska naturalnego. 

11.1 Harmonogram działa

Analiza danych i przeprowadzonych dotychczas działa  oraz realizacja działa  przewidzianych 
w niniejszym PGN obejmuje okres od roku bazowego 2010 do 2020 roku. Tam, gdzie udało si  ustali  
z podmiotami realizuj cymi działania - podano termin planowany przez podmiot. Wi kszo  z terminów 
realizacji ulegnie uszczegółowieniu w miar  pozyskiwania przez podmioty rodków finansowych i ma 
obecnie charakter ramowy. Termin ich podj cia obok uwarunkowa  finansowych b dzie równie
uzale niony od konkretnych uwarunkowa  organizacyjno-technicznych. 

Harmonogram realizacji działa , nakłady na ich realizacj , przewidywane własne rodki 
finansowe podmiotów oraz potencjalne ródła pozyskania rodków na ich realizacj  przedstawiono 
w tabeli 35. 

11.2 System monitoringu, oceny i ewaluacji – wytyczne 
System monitoringu i oceny. 
Monitoring efektów wdra ania PGN jest bardzo istotnym elementem realizacji tego Planu. 

Monitoring umo liwia stał  kontrol  post pów, kierunków i skutków podejmowanych działa  oraz pozwala 
weryfikowa  i korygowa  poprawno  przyj tych w Planie zało e  – wszystko w celu skutecznego 
osi gni cia zało onych poziomów redukcji emisji CO2 w ustalonych ramach czasowych. 

Zgodnie z Poradnikiem SEAP wymagane jest wykonywanie raportów z wdra ania PGN co dwa 
lata od momentu zło enia Planu. Raport z wdra ania PGN powinien obejmowa  wyniki aktualnej 
inwentaryzacji emisji CO2 (tzw. kontrolna inwentaryzacja emisji – MEI). Władze lokalne zach ca si  do 
przeprowadzania takich inwentaryzacji co roku. Je eli jednak tego typu inwentaryzacja wi załaby si  
z du ym wysiłkiem organizacyjnym oraz wysokim stopniem zaanga owania rodków finansowych, mo na 
wyznaczy  odpowiedni harmonogram monitoringu w wi kszych odst pach czasowych – nie rzadziej 
jednak ni  co cztery lata. W tym ostatnim przypadku Poradnik SEAP formułuje nast puj ce wymagania 
(zaczerpni te z oryginału): 

Poniewa  raporty musz  by  składane co dwa lata, oznacza to, e gmina b dzie zmuszona do 
sporz dzenia dwóch rodzajów raportu (a wła ciwie jednego raportu, ale w dwóch cz ciach): 
- „Raport z realizacji działa ” nieobejmuj cy wyników MEI, składany co 2 lata od momentu 

przedło enia Planu (cz  I), 
- „Raport wdro eniowy” obejmuj cy wyniki MEI, składany co 4 lata od momentu przedło enia Planu 

(cz  II). 
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„Raport z realizacji działa ” ma zawiera  informacje o charakterze jako ciowym dotycz ce 
wdra ania działa  przewidzianych w PGN. Obejmowa  ma równie  analiz  bie cej sytuacji oraz 
działania koryguj ce i zapobiegawcze. 

„Raport wdro eniowy” ma zawiera  informacje o charakterze ilo ciowym dotycz ce wdro onych 
rodków i ich wpływu na zu ycie energii oraz wielko  emisji CO2, jak równie  analiz  procesu realizacji 

PGN, uwzgl dniaj c  konieczne działania koryguj ce i zapobiegawcze. 
Z powy szych wytycznych wynika, e w przypadku przedkładania co dwa lata raportu 

obejmuj cego równie  MEI, wystarczy jedno opracowanie zbiorcze, zawieraj ce tre ci ł czne „Raportu 
z realizacji działa ” i „Raportu wdro eniowego” o wspólnej nazwie „Raport z wdra ania PGN”. 

„Raport z wdra ania PGN” powinien zawiera : 
- opis prowadzonych działa  oraz inwentaryzacj  emisji odnosz ce si  do mijaj cego okresu obj tego 

raportowaniem (w 2021 roku raport finalny), 
- informacje o przebiegu procesu wdra ania działa , 
- skutki wdra ania działa , 
- wyniki ewaluacji działa , 
- analiz  sytuacji wraz z wnioskami, 
- postulowane korekty (je li oka  si  konieczne) w zakresie i sposobie wdra ania dalszych działa , 
- wyniki odpowiednich bada /pomiarów (je li oka  si  konieczne). 

Przyj cie powy szej procedury umo liwia przy wieloletniej realizacji Planu i systematycznej 
ewaluacji jego wdra ania w kolejnych „Raportach z wdro enia PGN” wprowadzenie kolejnych korekt 
Planu dla zapewnienia uzyskania ko cowych, planowanych wielko ci emisji CO2 w gminie. 

Oczekuje si , aby „Raporty z wdra ania PGN” powi zane były z zaplanowanymi etapami 
realizacji PGN. 

W celu sporz dzenia „Raportu...” nale y pozyska  aktualne dane od tych samych grup 
podmiotów i poszczególnych podmiotów, które zostały wymienione w punktach 6.4 i 6.6 wykorzystuj c 
w tym celu ankietyzacj  oraz, w miar  mo liwo ci, nowe technologie pomiarów, monitoringu i zbierania 
danych wdra ane na u ytek wewn trzny przez podmioty zarz dzane przez gmin , jak i od niego 
niezale ne. 

Poniewa  zgodnie z Poradnikiem SEAP w „Raportach ...” nale y przedstawia  wyniki w postaci 
m.in. syntetycznych wska ników charakteryzuj cych zu ycie energii oraz emisje CO2, poni ej 
przedstawiono zbiór takich wska ników (który zawsze mo na modyfikowa , je li zaistniałaby taka 
potrzeba) mo liwych do wyznaczenia na podstawie danych zebranych w wyniku ankietyzacji, a tak e na 
podstawie danych statystycznych udost pnianych przez GUS. Wska niki proponuje si  monitorowa
ka dego roku. 

Poni ej w tabeli 38 przedstawiono zestaw wska ników charakteryzuj cych zu ycie energii oraz 
stan emisji CO2 dla jednostki terytorialnej typu gmina. Dla Gminy Biesiekierz zestaw wska ników 
charakteryzuj cych zu ycie energii oraz stan emisji CO2 b dzie obejmował mniejsz  ich ilo  i b dzie 
dotyczył 

C. Budownictwa u yteczno ci publicznej i infrastruktury komunalnej. 
D. Transportu. 
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Tabela 38 Wska niki charakteryzuj ce zu ycie energii oraz stan emisji CO2 w Gminie Biesiekierz 
A. Budownictwo wielorodzinne
Symbol Opis Jednostka ródło danych 

BWT Liczba budynków poddanych termomodernizacji szt. Administratorzy obiektów, Wydział 
Gospodarki Przestrzennej UM 

BWB Liczba wybudowanych nowych budynków szt. 
PWB Powierzchnia mieszkalna nowych budynków m2

KWB Kubatura nowych budynków m3

Administratorzy obiektów, 
deweloperzy, Wydział Gospodarki 
Przestrzennej 

CWBT Zu ycie ciepła w nowych i poddanych termomodernizacji 
budynkach w ci gu roku GJ/a Administratorzy obiektów 

EWB Zu ycie energii elektrycznej w nowych budynkach w ci gu roku MWh/a 
GWB Zu ycie gazu w nowych budynkach w ci gu roku m3/a 

Administratorzy obiektów, mieszka cy, 
dystrybutorzy 

MWB Liczba mieszka ców w nowych budynkach os 
CW Zu ycie ciepła w ci gu roku ogółem, w tym z: GJ/a 

CWob    - OZE – biomasa (drewno) GJ/a 
CWos    - OZE – panele słoneczne GJ/a 

Administratorzy obiektów 

EW Zu ycie energii elektrycznej w ci gu roku ogółem, 
 w tym z MWh/a 

EWob    - OZE – biomasa (drewno) MWh/a 
EWos    - OZE – panele słoneczne MWh/a 
GW Zu ycie gazu ogółem w ci gu roku m3/a 

Administratorzy obiektów, mieszka cy, 
dystrybutorzy 

CW1-3 Zu ycie ciepła na 1 m3 kubatury na 1 rok GJ/(m3a) 
EW1-3 Zu ycie energii elektrycznej na 1 m3 kubatury na 1 rok kWh/(m3a) 
GW1-3 Zu ycie gazu na 1 m3 kubatury na 1 rok m3/(m3a) 
CW1-2 Zu ycie ciepła na 1 m2 powierzchni mieszkalnej na 1 rok GJ/(m2a) 
EW1-2 Zu ycie energii elektr. na 1 m2 powierzchni mieszkalnej na 1 rok kWh/(m2a) 
GW1-2 Zu ycie gazu na 1 m2 powierzchni mieszkalnej na 1 rok m3/(m2a) 
CW1-m Zu ycie ciepła na 1 mieszka ca na 1 rok  GJ/(os a) 
EW1-m Zu ycie energii elektrycznej na 1 mieszka ca na 1 rok kWh/(os a) 
GW1-m Zu ycie gazu na 1 mieszka ca na 1 rok m3/(os a) 

Administratorzy obiektów, mieszka cy, 
dystrybutorzy, jednostka Urz du Gminy 
odpowiedzialna za wdra anie PGN 

DW1-3 Emisja CO2 na 1 m3 kubatury na 1 rok kg/(m3a) 
DW1-2 Emisja CO2 na 1 m2 powierzchni mieszkalnej na 1 rok kg/(m2a) 
DW1-m Emisja CO2 na 1 mieszka ca na 1 rok kg/(os a) 

Administratorzy obiektów, mieszka cy, 
dystrybutorzy, Wydział Ochrony 

rodowiska UG, jednostka UG 
odpowiedzialna za wdra anie PGN 

B. Budownictwo jednorodzinne
Symbol Opis Jednostka ródło danych 

BJT Liczba budynków poddanych termomodernizacji szt
BJB Liczba wybudowanych nowych budynków szt 
PJB Powierzchnia mieszkalna nowych budynków m2

KJB Kubatura nowych budynków m3

Administratorzy obiektów, mieszka cy, 
Wydział Gospodarki Przestrzennej UG 

CJBT Zu ycie ciepła w nowych i poddanych termomodernizacji 
budynkach w ci gu roku GJ/a 

EJB Zu ycie energii elektrycznej w nowych budynkach w ci gu roku MWh/a 
GJB Zu ycie gazu w nowych budynkach w ci gu roku m3/a 

Administratorzy obiektów, mieszka cy, 
dystrybutorzy 

MJB Liczba mieszka ców w nowych budynkach os Administratorzy obiektów, mieszka cy 
CJ Zu ycie ciepła w ci gu roku ogółem, w tym z: GJ/a 

CJob    - OZE – biomasa (drewno) GJ/a 
CJos    - OZE – panele słoneczne GJ/a 
EJ Energii elektrycznej w ci gu roku ogółem, w tym z  MWh/a 

EJob    - OZE – biomasa (drewno) MWh/a 
EJos    - OZE – panele słoneczne MWh/a 
GJ Zu ycie gazu ogółem w ci gu roku na 1 rok m3/a 

Administratorzy obiektów, mieszka cy, 
dystrybutorzy 

CJ1-3 Zu ycie ciepła na 1 m3 kubatury 1 rok GJ/(m3a) Administratorzy obiektów, mieszka cy, 
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EJ1-3 Zu ycie energii elektrycznej na 1 m3 kubatury na 1 rok kWh/(m3a) 
GJ1-3 Zu ycie gazu na 1 m3 kubatury na 1 rok m3/(m3a) 
CJ1-2 Zu ycie ciepła na 1 m2 powierzchni mieszkalnej na 1 rok GJ/(m2a) 
EJ1-2 Zu ycie energii elektr. na 1 m2 powierzchni mieszkalnej na 1 rok kWh/(m2a) 
GJ1-2 Zu ycie gazu na 1 m2 powierzchni mieszkalne na 1 rok j m3/(m2a) 
CJ1-m Zu ycie ciepła na 1 mieszka ca na 1 rok GJ/(os a) 
EJ1-m Zu ycie energii elektrycznej na 1 mieszka ca na 1 rok kWh/(os a) 
GJ1-m Zu ycie gazu na 1 mieszka ca na 1 rok m3/(os a) 
DJ1-3 Emisja CO2 na 1 m3 kubatury na 1 rok kg/(m3a) 
DJ1-2 Emisja CO2 na 1 m2 powierzchni mieszkalnej na 1 rok kg/(m2a) 
DJ1-m Emisja CO2 na 1 mieszka ca na 1 rok kg/(os a) 

dystrybutorzy, Wydział Ochrony 
rodowiska UG, jednostka UG 

odpowiedzialna za wdra anie PGN 

C. Budownictwo u yteczno ci publicznej i infrastruktura komunalna.
Symbol Opis Jednostka ródło danych 

BPT Liczba budynków poddanych termomodernizacji szt
BPB Liczba wybudowanych nowych budynków szt 
PPB Powierzchnia u ytkowa nowych budynków m2

KPB Kubatura nowych budynków m3

Administratorzy obiektów, Wydział 
Gospodarki Przestrzennej UG 

CPBT Zu ycie ciepła w nowych i poddanych termomodernizacji 
budynkach w ci gu roku GJ/a 

EPB Zu ycie energii elektrycznej w nowych i poddanych 
termomodernizacji budynkach w ci gu roku MWh/a 

GPB 

Zu ycie paliw w nowych i poddanych termomodernizacji 
budynkach w ci gu roku, 
Gaz 
W giel 
Drewno 
Olej opałowy 
LPG 

m3/a 
Mg/a 
Mg/a 
Mg/a 
Mg/a 

CP Zu ycie ciepła w ci gu roku ogółem, w tym z: GJ/a 
CPob    - OZE – biomasa (drewno) GJ/a 
CPos    - OZE – panele słoneczne GJ/a 

EP Zu ycie energii elektrycznej w ci gu roku ogółem, 
 w tym z MWh/a 

EPob    - OZE – biomasa (drewno) MWh/a 
EPos    - OZE – panele słoneczne MWh/a 

Administratorzy, dystrybutorzy 

EO Zu ycie energii elektr. przez o wietlenie dróg w ci gu roku MWh/a Wydział Infrastruktury UG, 
dystrybutorzy 

EO1 Zu ycie energii elektr. przez o wietlenie dróg w ci gu roku na 
jeden punkt o wietleniowy kWh/(szt a) 

PO Liczba punktów wietlnych w gminie szt 
Wydział Infrastruktury UG 

GP Zu ycie gazu ogółem w ci gu roku m3/a Administratorzy, dystrybutorzy 
CP1-3 Zu ycie ciepła na 1 m3 kubatury na 1 rok GJ/(m3a) 
EP1-3 Zu ycie energii elektrycznej na 1 m3 kubatury na 1 rok kWh/(m3a) 
GP1-3 Zu ycie gazu na 1 m3 kubatury na 1 rok m3/(m3a) 
CP1-2 Zu ycie ciepła na 1 m2 powierzchni u ytkowej na 1 rok GJ/(m2a) 
EP1-2 Zu ycie energii elektr. na 1 m2 powierzchni u ytkowej na 1 rok kWh/(m2a) 
GP1-2 Zu ycie gazu na 1 m2 powierzchni u ytkowej na 1 rok m3/(m2a) 

Administratorzy, jednostka UG 
odpowiedzialna za wdra anie PGN 

DP1-3 Emisja CO2 na 1 m3 kubatury na 1 rok kg/(m3a) 
DP1-2 Emisja CO2 na 1 m2 powierzchni u ytkowej na 1 rok kg/(m2a) 

Administratorzy obiektów, 
dystrybutorzy, Wydział Ochrony 

rodowiska UG, jednostka UG 
odpowiedzialna za wdra anie PGN 
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D. Transport
Symbol Opis Jednostka ródło danych 

LPT Liczba pasa erów korzystaj cych z transportu gminnego w ci gu 
roku os/a 

DTM Długo  tras transportu gminnego km 
UG, przedsi biorstwa komunikacyjne, 

DDU Długo  dróg w gminie km 
DUM Długo  zmodernizowanych dróg w gminie km 
DR Długo cie ek rowerowych w gminie km 
DP Długo  ci gów pieszych w gminie km 

Wydział Infrastruktury UG, Powiatowe, 
Wojewódzkie, Krajowe Zarz dy Dróg 

LP Liczba pojazdów mijaj cych ustalone punkty na terenie gminy w 
ci gu roku w tym: szt 

SO     - samochody osobowe szt 
SC     - samochody ci arowe szt 
A     - autobusy szt 

DK rednia długo  korków drogowych m 

jednostka UG odpowiedzialna za 
wdra anie PGN – pomiary własne 

E. Producenci/dystrybutorzy energii
Symbol Opis Jednostka ródło danych 

Cp Roczna produkcja ciepła GJ/a 
 Roczne zu ycie paliw na produkcj  ciepła, w tym 

CWc     - w giel t/a 
CGc     - gaz m3/a 
CEc     - energia elektryczna MWh/a 

Przedsi biorstwa energetyczne 

Dc Ł czna emisja CO2 na produkcj  ciepła w ci gu roku t/a 
D1c Emisja CO2 na 1 GJ ciepła w ci gu roku: t/(GJ a) 

Przedsi biorstwa energetyczne, 
Wydział Ochrony rodowiska UG 

Ed Roczna dostawa energii elektrycznej do gminy MWh/a Dystrybutorzy 
De Ł czna emisja CO2 w zwi zku z dostaw  energii elektrycznej w 

ci gu roku t/a 
D1e Emisja CO2 na 1 MWh dostawy energii elektrycznej w ci gu roku: t/(MWh a) 

Dystrybutorzy, Wydział Ochrony 
rodowiska UG 

Gd Roczna dostawa gazu do gminy m3/a Dystrybutorzy 
Dg Ł czna emisja CO2 w zwi zku z dostaw  gazu w ci gu roku t/a 
D1g Emisja CO2 na 1 m3 dostawy gazu w ci gu roku: t/(m3 a) 

Dystrybutorzy, Wydział Ochrony 
rodowiska UG 

Procedura ewaluacji. 
Jej przedmiotem jest korekta działa  zawartych w Planie dla uzyskania zamierzonych w nim celów. 
Realizowana jest przez: 
- monitorowanie działa  zawartych w Planie, 
- okresowe porównanie uzyskiwanych wyników działa  z zamierzonymi, 
- wskazanie działa  z odst pstwami od planowanych rezultatów ich realizacji, 
- identyfikacj  przyczyn powstałych odst pstw, 
- opracowanie rodków naprawczych, 
- wdro enie tych rodków dla uzyskania zało onych celów działa , 
- monitoring skuteczno ci zaproponowanego wdro enia rodków naprawczych. 
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11.3 Analiza SWOT 
Tabela 39 Analiza SWOT 

Mocne strony Słabe strony
Decyzja Gminy o sporz dzeniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Nikłe szanse na wykorzystanie ródeł ciepła zasilaj cych wi ksze 

ilo ci odbiorców i wyposa onych w instalacje ochrony rodowiska
Zaanga owanie Gminy w zarz dzanie energi  w budynkach 
u yteczno ci publicznej 

Niepełne rozeznanie potencjału zwi kszenia efektywno ci 
energetycznej na terenie gminy 

Inicjatywy edukacyjne Gminy w zakresie wykorzystania OZE - 
skierowane bezpo rednio do mieszka ców gminy 

Mały stopie  wykorzystania mo liwo ci zastosowania niektórych 
rodzajów OZE 

Działania i plany w zakresie wymiany nieefektywnego o wietlenia 
dróg w gminie 

Wysoki udział indywidualnego ogrzewania w całkowitym bilansie 
energetycznym gminy; brak istotnych bod ców lub mo liwo ci do 
zmiany tego stanu 

Podejmowane na miar  mo liwo ci działania gminy w dziedzinie 
ruchu drogowego, przemieszczania si  pieszych i rowerzystów 

Brak o rodka informacyjno-koordynacyjnego dotycz cego 
gospodarki energi  w gminie 

Wykorzystanie dotychczasowych do wiadcze  w zakresie 
działa  obni aj cych zu ycie energii i emisji gazów 
cieplarnianych na terenie gminy 

Niewystarczaj ca koordynacja działa  planistycznych gminy i 
technicznych podmiotów w gminie 

Wysoki stopie  gazyfikacji gminy, ogólna dost pno  gazu 
ziemnego 

Przej cie przez obszar gminy zwi kszonego nat enia ruchu 
pojazdów w zwi zku z du ymi inwestycjami komunikacyjnymi na 
terenie gminy 

Pewien potencjał wykorzystania OZE na terenie gminy 
Szanse Zagro enia 

Wsparcie krajowe i unijne działa  prooszcz dno ciowych i 
proekologicznych 

Uci liwo  procedur biurokratycznych w pozyskiwaniu rodków 
wspieraj cych działania 

Ustawodawstwo krajowe i unijne promuj ce wykorzystanie OZE Niewystarczaj ce wsparcie ze strony oficjalnych czynników 
zewn trznych 

Ustawowe wsparcie dla rozwi za  prosumenckich Brak determinacji we wdra aniu PGN 
Wzrastaj ce koszty energii podnosz ce opłacalno
przedsi wzi  zmniejszaj cych jej zu ycie 

Niedostateczne rodki własne i ograniczone zewn trzne na 
realizacj  działa

Wzrost wiadomo ci konsumentów energii w zakresie 
oszcz dzania i racjonalizacji jej zu ycia 

Stosunkowo \wysokie nakłady inwestycyjne dla instalacji OZE 

Wzrastaj ca oferta usług i rozwi za  technicznych dla działa
wpływaj cych na ograniczenie zu ycia energii 

Przyj cie przez u ytkowników energii ceny no nika za 
decyduj ce kryterium wyboru technologii modernizacyjnej ródła 
ciepła 

Technologie prooszcz dno ciowe energii wdra ane w 
budownictwie 

Odst pienie od wdra ania usprawnie  słu cych upłynnianiu 
ruchu drogowego w gminie i eliminacji cz ci ruchu lokalnego 

Rosn ce ustawowe wymagania dotycz ce poziomów emisji 
odnosz ce si  do rodków transportu 

Znacz cy wzrost liczby pojazdów poruszaj cych si  po drogach 
w gminie 
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12. PODSUMOWANIE 

1. Wykonane opracowanie - „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biesiekierz” odpowiada 
wymaganiom postawionym przez Zleceniodawc  – Zwi zek Miast i Gmin Dorzecza Pars ty 
i zawiera tre  niezb dn  dla tego typu dokumentu. 

2. Podstaw  do realizacji PGN były zebrane z obszaru gminy i opracowane przez Wykonawc  dane 
i informacje dla bazowego roku 2010 dotycz ce warto ci zu ycia paliw i energii i ich struktury 
w rozbiciu na poszczególne grupy odbiorców, co pozwoliło przeprowadzi  inwentaryzacj  emisji 
CO2 do atmosfery w gminie w oparciu o uzyskany bilans energetyczny gminy. 

3. W oparciu o przeprowadzon  analiz  dokumentów planistycznych dla Gminy Biesiekierz, zapisów 
w mpzp oraz trendów społeczno-gospodarczych gminy stworzono scenariusz rozwoju 
infrastruktury Gminy Biesiekierz do 2020 roku z perspektyw  do roku 2030 na podstawie którego 
okre lono prognoz  stanu zu ycia paliw i energii w latach 2020 i 2030 w sytuacji bez podj cia 
działa  ukierunkowanych na redukcj  emisji CO2 w gminie. 

4. Zarówno inwentaryzacja emisji CO2 dla roku bazowego - 2010 jak i prognoza dla roku 2020 
i perspektywa 2030 zostały wykonane zgodnie z wytycznymi Porozumienia Burmistrzów 
okre lonymi w dokumencie „Jak opracowa  plan działa  na rzecz zrównowa onej energii”. 

5. Wyró niono nast puj ce rodzaje odbiorców na terenie gminy: 
- budownictwo mieszkaniowe, 

w tym budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne, 
- budownictwo u yteczno ci publicznej i handlowo-usługowe oraz przemysłowe,
- transport, 
- o wietlenie dróg. 

6. Okre lono dla roku bazowego nast puj c  ilo  i struktur  emisji CO2 w gminie : 
globalna ilo  emisji – 35 332,1 Mg/a, z czego budownictwo mieszkaniowe – 23,5%; bup – 3,8%, 
usługi, handel i przemysł – 1,3%, transport – 71,0%, o wietlenie ulic – 0,4%. 

7. Wyliczono dla roku 2020 i 2030 warto  emisji CO2 w gminie odpowiadaj c  jego infrastrukturze 
b d cej wynikiem rozwoju gminy. 
Przewidywana ilo  emisji CO2 2020 rok  2030 rok 

emisja ogółem    43 896,6 Mg/a,  46 985,3 Mg/a, 
w tym 
budownictwo mieszkaniowe  23,8%;   26,6%, 
bup      2,6%,   2,5%, 
usługi, handel i przemysł    1,7%,   2,5%, 
transport      71,3%,    67,8%, 
o wietlenie ulic    0,6%,   0,6%. 

8. Ustalono, e potencjalne mo liwo ci działa  w gminie, których celem jest obni enie zu ycia energii 
i w konsekwencji emisji CO2 , to obni enie emisji CO2 o warto  1 765,6 Mg/a. Całkowity koszt 
takich przedsi wzi  szacuje si  na 52 245,4 tys. PLN. 
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Potencjalne oszcz dno ci energii mog  wynosi  – w cieple 9 406 MWh, w energii elektrycznej 
709 MWh. 

9. Sektorem, w którym mog  wyst pi  najwi ksze potencjalne oszcz dno ci ciepła jest budownictwo 
mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne – odpowiednio 6 093 MWh i 2 294 MWh; oszcz dno ci 
energii elektrycznej – budownictwo jednorodzinne – 313 MWh; redukcja emisji CO2 – budownictwo 
jednorodzinne – 970 Mg CO2/a, budownictwo wielorodzinne – 378 Mg CO2/a, bup – 235 Mg CO2/a 
i o wietlenie dróg – 73 Mg CO2/a. 

10. Na bazie działa  potencjalnych wybrano i przewidziano do realizacji w niniejszym PGN działania 
obejmuj ce te grupy u ytkowników i odbiorców energii dla których działania mog  by
przedmiotem oceny, monitoringu i ewaluacji ze strony władz gminy. Takimi głównymi grupami 
u ytkowników s : 
- budownictwo u yteczno ci publicznej, 
- transport, 
- o wietlenie ulic. 
Dodatkowo wzi to pod uwag  obok w/w działa  inwestycyjnych tak e działania nieinwestycyjne, 
o charakterze promocyjno-szkoleniowym, planistycznym i organizacyjnym pozwalaj cym władzom 
miasta prowadzi  wła ciw , ze wzgl du na cel działa  zawartych w PGN, polityk  w zakresie 
planowania przestrzennego, zamówie  publicznych, gospodarki energetycznej dla promowania 
oszcz dno ci paliw i energii, stosowania paliw odnawialnych i OZE. 

11. W wyniku realizacji działa  obj tych PGN planuje si  do 2020 roku osi gn  nast puj ce 
jako ciowe rezultaty w odniesieniu do roku bazowego i u ytkowników obj tych PGN: 

- obni enie emisji CO2, 
- obni enie zu ycia ciepła w gminie, 
- obni enie zu ycia energii elektrycznej, 
- wzrost zu ycia energii ze ródeł odnawialnych. 

12. Planowane całkowite koszty działa  przewidzianych w PGN wynios  8 862,5 tys. PLN, z czego 
wysoko rodków własnych na realizacj  działa  wyniesie 1 772,5 tys. PLN. 

13. Uzyskany efekt ekologiczny redukcji emisji CO2 248,5 Mg/a oznacza pokrycie w 1,6% zamierze
redukcji w stosunku do wyliczonych dla roku 2020 (15 630 Mg CO2/a) i w 3,5% w stosunku do 
okre lonych na poziomie 20%- owej redukcji w odniesieniu do roku bazowego (7 066 Mg CO2/a). 

14. Ko cowa emisja CO2 w gminie w roku 2020 szacowana jest na poziomie 43 648,1 Mg CO2/a 
i b dzie wy sza od wyliczonej dla roku bazowego (28 265,7 Mg CO2/a) o 15 382,2 Mg CO2/a. 

15. Uzyskany efekt energetyczny redukcji zu ycia energii finalnej w gminie sprowadza si  do: 
- oszcz dno ci ciepła w wysoko ci 465,0 MWh, 
- oszcz dno ci energii elektrycznej w wysoko ci 154,4 MWh. 

16. Planowany roczny przyrost produkcji energii z OZE szacuje si  w wysoko ci 61 MWh, co 
oznacza przyrost udziału tej produkcji w stosunku do zu ycia energii elektrycznej w roku bazowym 
w wysoko ci 1,3%. 

17. Postuluje si  powołanie przy Wójcie Gminy, odpowiedzialnym za realizacj  PGN, komórki której 
zadaniem b dzie: 
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- nadzór nad realizacj  działa  obj tych PGN, 
- monitorowanie działa , 
- aktualizacja bazy danych dotycz cych przedmiotów działa , 
- ewaluacja działa , 
- sporz dzanie w cyklu co najmniej dwuletnim raportów o stanie realizacji PGN w gminie 

i uzyskiwanych efektach jego wdra ania. 
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