
Projekt

UCHWAŁA NR XXIV/273/17
RADY GMINY OLSZTYN

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olsztyn"

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.1 oraz art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz.U z 2017 r., poz.1875)

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1. 
Przyjmuje sie aktualizację "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olsztyn", którą stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Traci moc Uchwała nr XII/113/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 16 lutego 2016 r.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Opracowanie: 

 

RB Services spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa 

 

Biuro: 

Ul. Mazowiecka 25, 

30-019 Kraków 

 

tel.: 12 442 20 00 

fax: 12 442 20 05 

e-mail: rbservices@rbservices.pl 
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Wykaz podstawowych skrótów: 
 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

GUGiK Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

JST Jednostka Samorządu Terytorialnego 

NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

OZE Odnawialne Źródła Energii 

PGN Plan gospodarki niskoemisyjnej na obszarze Gminy Olsztyn 

PKD Polska Klasyfikacja Działalności 

POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

UE Unia Europejska 

WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa 

 
Podstawowe jednostki i przeliczniki: 

 

kilo (k) 103 = tysiąc 

mega (M) 106 = milion 

giga (G) 109 = miliard 

W wat 

kW kilowat 

kWh kilowatogodzina 

MW megawat 

MWh megawatogodzina 

MJ megadżul 

kg kilogram 

µg mikrogram = 10-6 grama 

Mg megagram, tona = 106 grama 

µm mikrometr = 10-6 metra 
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1. WSTĘP  

Polska podjęła zobowiązania do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w ramach 

tzw. pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej oraz strategii Europa 2020. 

Pakiet klimatyczno–energetyczny jest próbą zintegrowania polityki klimatycznej 

 i energetycznej całej UE. Rada Europejska założyła realizację celów „pakietu 3x20”: 

 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20 % w porównaniu z poziomem  

z 1990 r., 

 zwiększenie do 20 % udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii, 

 zmniejszenie zużycia energii finalnej o 20%, co ma zostać zrealizowane poprzez 

podniesienie efektywności energetycznej. 

Powyższe cele państwa Wspólnoty mają osiągnąć do 2020 r. Wywiązanie się z tych 

zobowiązań wymaga zarówno działań bezpośrednich, tzn. sprzyjających ograniczeniu 

emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń, jak i pośrednich, czyli wpływających 

na  zmniejszenie zużycia paliw i energii. Szczególnie istotna jest poprawa jakości 

powietrza na obszarach, gdzie odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych 

stężeń szkodliwych substancji. 

Europa 2020 to unijna strategia wzrostu na najbliższe dziesięciolecie. W obliczu  

dynamicznych przemian współczesnego świata Unia Europejska potrzebuje 

zrównoważonej i nowoczesnej gospodarki. Praca nad opisanymi wcześniej zadaniami 

powinna pomóc państwom członkowskim w uzyskaniu wzrostu zatrudnienia oraz 

zwiększeniu produktywności i spójności społecznej. 

Opracowanie Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej jest 

odpowiedzią na wyzwania w dziedzinie ochrony klimatu. Istotą programu jest podjęcie 

działań zmierzających do przestawienia gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną. 

Kluczem do pomyślnej realizacji tego programu jest współdziałanie sektorów 

gospodarczych, takich jak: przemysł, energetyka, transport z władzami na różnych 

szczeblach administracyjnych – w skali europejskiej, krajowej, regionalnej, lokalnej 

(gminy, powiaty). 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia 

celów pakietu klimatyczno-energetycznego. Działania prowadzone w ramach PGN 

umożliwią poprawę stanu środowiska, a instytucje zarządzające i wdrażające Program 

Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020 planują w sposób 

uprzywilejowany traktować gminy, które będą posiadać PGN. Dobrze opracowany PGN 

może istotnie zwiększyć szanse gminy i jej mieszkańców na uzyskanie dofinansowania 

ze środków krajowych i unijnych. 
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1.1. Streszczenie 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym dotyczącym obszaru 

terytorialnego Gminy Olsztyn i opisującym m.in.: 

 wyniki inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, 

 działania ograniczające zużycie energii, 

 sposoby zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych, 

 analizę działań planowanych do realizacji. 

Inwentaryzacja emisji w poszczególnych sektorach umożliwiła przedstawienie  

i opracowanie działań inwestycyjnych oraz nieinwestycyjnych związanych  

z ograniczeniem zużycia energii (efekt energetyczny) oraz redukcją emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery (efekt ekologiczny).  

Przygotowano wykaz planowanych inwestycji i obliczono ich efekty ekologiczne 

i energetycznych. Inwestycje przedstawione w PGN będą finansowane z dwóch źródeł: 

 środki własne Gminy oraz środki własne właścicieli infrastruktury technicznej 

lub jej wyposażenia, 

 środki pochodzenia zewnętrznego możliwe do pozyskania z różnych źródeł 
i w różnych formach. 

Rezultaty działań prowadzonych w ramach PGN na rzecz tworzenia gospodarki 

niskoemisyjnej w Gminie Olsztyn powinny być monitorowane przez Gminę. Taka 

obserwacja daje możliwość oceny bieżącego poziomu realizacji inwestycji i innych 

przedsięwzięć towarzyszących osiągnięciu rezultatów zakładanych w Planie. W tym 

kontekście uzasadnione jest powołanie w strukturach Gminy odrębnego Zespołu  

ds. PGN. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został opracowany zgodnie z aktualnie dostępnymi 

informacjami oraz wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

 i Gospodarki Wodnej. Wnioski, zadania oraz ich opis pozostają wrażliwe na zmiany 

warunków i czynników mogących mieć wpływ na ich realizację. 

1.2. Podstawa formalno-prawna 

Podstawą formalną opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olsztyn 

jest umowa zawarta w Olsztynie w dniu 24.07.2015 r. pomiędzy Gminą Olsztyn 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Olsztyn Tomasza Kucharskiego a RB Services 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa reprezentowaną przez 

Andrzeja Siekańskiego – Prezesa RB Services. 
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W trakcie przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olsztyn 

uwzględniono: 

 
I. Przepisy prawa: 

• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594  

z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),  

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059  

z późn. zm.) oraz rozporządzeniami do Ustawy aktualnymi na dzień podpisania 

umowy i podczas jej trwania 

• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 

z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 

1232 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 

r. Nr 50. poz. 331 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 

(Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1459 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U.  

z 2010 r. Nr 76 poz. 489 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2011 r.  

Nr 94 poz. 551 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu 

energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz. U. z 2012 r. poz. 1203) 

 

II. Dokumenty strategiczne:  

 

A. Unii Europejskiej:  

 

• Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu wraz z dokumentami powiązanymi, w tym 

Projekt przewodni: Europa efektywnie korzystająca z zasobów 

• Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie Europy 

efektywnie korzystającej z zasobów  

• Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie planu 

działania prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną  
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do 2050 r. i związana z nią Mapa drogowa do niskoemisyjnej gospodarki do 2050 r. 

przedstawiona w Komunikacie Komisji Europejskiej 

• Strategia UE adaptacji do zmiany klimatu  

• VII ogólny, unijny program działań w zakresie środowiska do 2020r. Dobra jakość 

życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety 

• Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny – unijna strategia ochrony 

różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. 

• Zrównoważona Europa dla lepszego świata: Strategia zrównoważonego rozwoju UE  

• Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji  

 

B. Krajowe:  

 

• Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Polska 2030, Trzecia fala nowoczesności  

• Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

• Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (ŚSRK) – Strategia Rozwoju Kraju 

• Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020 – Umowa Partnerstwa  

• Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, perspektywa do 2020r.  

• Polityka Energetyczną Polski do 2030 r. Ministerstwo Gospodarki 

• Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 

• Krajowy Plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych 

• Drugi Krajowy Plan Działań Dotyczący Efektywności Energetycznej 

• Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 

do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 

• Krajowy plan gospodarki odpadami 2014  

• IV Aktualizacja krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych – 

Ministerstwo Środowiska 

• Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 r. 

 

C. Lokalne: 

 

• Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Olsztyn, czerwiec 2012 r. 

• Prognoza oddziaływania na środowisko do Zmiany studium uwarunkowań 

 i kierunków zagospodarowania przestrzennego, październik 2011 r. 

• Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olsztyn – aktualizacja, październik 2011 r. 

• Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Olsztyn na lata 2013-2022 

• Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Olsztyn, 2005/2006 r. 

• Strategia Rozwoju Gminy Olsztyn na lata 2014-2020, marzec 2014 
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1.3. Cel strategiczny i cele szczegółowe 

Cele Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są spójne z celami przyjętymi na poziomie Unii 

Europejskiej w zakresie transformacji gospodarki Europy w kierunku niskoemisyjnym. 

Wyznaczone cele: strategiczny i szczegółowe na poziomie lokalnym dla Gminy Olsztyn  

w ramach PGN do 2020 r. przedstawiają się następująco: 

Tabela 1 Cel strategiczny i cele szczegółowe dla Gminy Olsztyn [Opracowanie własne] 

CEL STRATEGICZNY CELE SZCZEGÓŁOWE 

Poprawa stanu powietrza 

atmosferycznego przy 

zrównoważonym 

 i efektywnym wykorzystaniu 

nośników energii poprzez wsparcie 

gospodarki niskoemisyjnej na terenie 

Gminy Olsztyn. 

1. Wzrost efektywności energetycznej obiektów  

ze szczególnym uwzględnieniem budynków mieszkalnych. 

2. Ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z sektora 

transportu drogowego oraz indywidualnych źródeł ciepła. 

3. Zwiększenie udziału energii pochodzącej  

z odnawialnych źródeł energii. 

4. Zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych  

na terenie Gminy Olsztyn. 

5. Redukcja zużycia energii finalnej w poszczególnych 

sektorach odbiorców energii. 

6. Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie ich 

wpływu na lokalną gospodarkę energetyczną oraz jakość 

powietrza 
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2. OGÓLNA STRATEGIA  

Poniższy rozdział zawiera charakterystykę stanu istniejącego, identyfikację obszarów 

problemowych, aspekty organizacyjne i finansowe. 

2.1. Charakterystyka stanu istniejącego 

2.1.1. Położenie i podział administracyjny 

Gmina Olsztyn jest gminą wiejską położoną w północnej części województwa śląskiego, 

w powiecie częstochowskim. Siedzibą powiatu częstochowskiego jest miasto 

Częstochowa znajdujące się poza jego granicami. Gmina Olsztyn graniczy od północnego 

wschodu z Częstochową, od północy z Gminą Mstów, od wschodu z Gminą Janów, 

od południa z Gminą Żarki i Gminą Poraj, które należą do powiatu myszkowskiego, 

natomiast od zachodu z Gminą Kamienica Polska oraz Gminą Poczesna. 

 

Rysunek 1 Gmina Olsztyn na tle powiatu częstochowskiego i województwa śląskiego [5] 

Zgodnie z danymi GUGiK powierzchnia Gminy Olsztyn wynosi 10910 ha, co stanowi  

ok. 7,17% powierzchni powiatu częstochowskiego. Według Krajowego Rejestru 

Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT) prowadzonego przez GUS  

w Gminie jest 18 miejscowości podstawowych: 11 wsi: Biskupice, Bukowno, Krasawa, 

Kusięta, Olsztyn, Przymiłowice, Przymiłowice-Kotysów, Przymiłowice-Podgrabie, 

Skrajnica, Turów, Zrębice, 1 osada: Bloki Kolejowe oraz 6 osad leśnych: Leśniczówka 

Dębowiec, Leśniczówka Zrębice, Przymiłowice, Sokole Góry, Suliszowice-Szczypie, 

Zielona Góra. Siedzibą Gminy jest wieś Olsztyn. W granicach Gminy znajduje się 11 sołectw: 

 

 

 

 Sołectwo Krasawa, 
 Sołectwo Zrębice Pierwsze, 
 Sołectwo Zrębice Drugie, 
 Sołectwo Skrajnica, 
 Sołectwo Turów. 

 

 Sołectwo Olsztyn, 
 Sołectwo Bukowno, 
 Sołectwo Kusięta, 
 Sołectwo Biskupice Nowe, 
 Sołectwo Biskupice, 
 Sołectwo Przymiłowice. 
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Rysunek 2 Mapa Gminy Olsztyn [IV] 

  

2.1.2. Klimat i charakterystyka geograficzna 

Na obszarze Gminy stwierdzono bardzo dobre warunki mikroklimatyczne. Klimat jest 

suchy i ciepły, średnia roczna temperatura powietrza wynosi około 7,5-8,0oC. Nieco 

chłodniejsze są wapienne wzgórza. Do osobliwości klimatu należy skrócenie pośrednich 

pór roku, zmienność pogody w krótkim czasie i duży procent burzowych opadów 

nawalnych. Suma opadów rocznych wynosi ok. 600-650mm. Zdecydowana większość 

(65%) sumy opadów przypada na okres letni.  Zgodnie z tendencją charakterystyczną 

dla całego kraju, na obszarze Gminy Olsztyn przeważają wiatry wiejące z zachodu 

i południowego-zachodu. Dla obszaru Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej średni czas 

zalegania pokrywy śnieżnej wynosi około 80 dni, natomiast długość okresu 

wegetacyjnego: około 210 dni. 

Obszar Gminy Olsztyn pod względem fizycznogeograficznym znajduje się na Wyżynie 

Częstochowskiej, która jest częścią Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Pod względem 

geologicznym należy do Monokliny Śląsko-Krakowskiej. 

Gmina Olsztyn leży w obrębie dorzecza Warty, która płynie wzdłuż krawędzi kuesty 

jurajskiej, czyli zachodniej granicy wyżyny. Obszar jurajski charakteryzuje niedobór wód 

powierzchniowych spowodowany ciągłym wsiąkaniem wody opadowej i wydostającej 

się z warstw wodonośnych w skrasowiałe wapienie i korytarze jaskiń. Doliny są suche, 

a wody opadowe często wykorzystują leje krasowe i ponory, aby zasilić zbiornik wód 

podziemnych. 
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Na Wyżynie Częstochowskiej na wapieniach skalistych jury górnej wytworzyły się 

rędziny wapienne, czyli gleby płytkie, suche, które łatwo ulegają erozji. Doliny rzek  

i potoków wypełniają żyzne gleby – mady piaszczyste. Na terenach, na których 

oddziaływał lodowiec, przeważają gleby bielicowe wytworzone z różnych rodzajów 

piasków, glin i utworów pyłowych. 

2.1.3. Obszary chronione 

2.1.3.1. Ostoja Olsztyńsko-Mirowska [VII] 

Ostoja Olsztyńsko-Mirowska jest obszarem programu Natura 2000 o powierzchni 

2210,88 ha. Ostoja niemal w całości znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego 

Orlich Gniazd. Organem odpowiedzialnym za zarządzanie obszarem jest Regionalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. 

Obszar obejmuje kompleks wzgórz wapiennych (mogotów) z licznymi formami 

krasowymi, takimi jak: jaskinie, ostańce, studnie i leje krasowe. Wzgórza pokrywają 

naturalne fitocenozy leśne lub zbiorowiska murawowe. Tereny w sąsiedztwie wzgórz 

zajęte są przez lasy (przeważnie sosnowe) użytkowane gospodarczo lub pola uprawne. 

Wśród pól, na ugorach i miedzach, występują mozaikowo rozmieszczone czyżnie – 

zarośla ciepłolubnych krzewów, takich jak: tarnina, głóg i dereń. Wzgórza zbudowane są 

z wapieni górnej jury. Najtwardsze z nich - wapienie skaliste tworzą charakterystyczne 

ostańce w postaci wież, bloków, grzybów i bram skalnych. Zbiorowiska leśne na stokach 

wzgórz reprezentowane są przez buczyny i grądy. W dolinach między wzgórzami 

wypełnionymi piaskami fluwioglacjalnymi występują bory sosnowe, wrzosowiska 

 i murawy napiaskowe. Wzgórza użytkowane do niedawna jako pastwiska, pokrywają 

kwieciste murawy kserotermiczne i naskalne z udziałem gatunków stepowych. 

 

Rysunek 3 Ostoja Olsztyńsko-Mirowska [VII] 
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2.1.3.2. Park Krajobrazowy „Orlich Gniazd” [VIII] 

Gmina Olsztyn leży w granicach Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” i jego otuliny. 

Park jest zlokalizowany na terenie województwa śląskiego oraz województwa 

małopolskiego. Park ma powierzchnię 600,85 km2, a jego otulina: 483,88 km2. W części 

należącej do województwa śląskiego park podlega Zespołowi Parków Krajobrazowych 

województwa śląskiego. W marcu 2014 r. podjęto uchwałę w sprawie ustanowienia 

planu ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”, który ma obowiązywać przez  

20 lat, czyli do 2034 r. Celami ochrony przyrody parku są [8]: 

 zachowanie zróżnicowanej, charakterystycznej rzeźby terenu Parku oraz 

procesów warunkujących jej istnienie, 

 zachowanie szaty roślinnej, 

 zachowanie specyficznego układu przestrzennego zbiorowisk nieleśnych i leśnych, 

 zachowanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, 

 zachowanie różnorodności genetycznej i gatunkowej flory i fauny, szczególnie 

gatunków endemicznych i reliktowych, 

 zachowanie funkcji Parku jako korytarza ekologicznego umożliwiającego 

migrację gatunków, 

 zachowanie walorów krajobrazowych, a zwłaszcza powiązań fizjonomii 

krajobrazu z układami przyrodniczo-kulturowymi, charakterystycznymi  

dla Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, 

 zachowanie elementów dziedzictwa kulturowego, w szczególności stanowisk 

archeologicznych oraz zabytków architektury drewnianej i murowanej. 

Na terenie Gminy Olsztyn znajdują się 2 rezerwaty wyodrębnione w granicach parku: 

Rezerwat Sokole Góry i Rezerwat Zielona Góra. 
 

 
 

Rysunek 4 Część Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” na tle Gminy Olsztyn [VIII] 

Id: BE994A2D-4EC3-44E0-B83C-55791139F178. Projekt Strona 14



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY OLSZTYN 

 

 

 

15 

2.1.3.3. Rezerwat Sokole Góry [II] 

Rezerwat leśny Sokole Góry zajmuje powierzchnię 215,95 ha. Sokole Góry składają się 

 z dziesięciu kopulastych wzniesień i skalistych masywów, tworzących rodzaj gniazda 

górskiego. Wzniesienia osiągają wysokość ok. 400 m n.p.m., przewyższając okoliczne 

tereny o ok. 100m. W Sokolich Górach znajduje się kilkanaście jaskiń.  Podnóże Sokolich 

Gór porasta bór sosnowy, a wyższe partie rezerwatu –  naturalny las bukowy. 

Pojedyncze okazy modrzewia polskiego osiągają wiek 150 lat. 

2.1.3.4. Rezerwat Zielona Góra [II] 

Zielona Góra to wzgórze o wysokości 310 m n.p.m. położone na północ od wsi Kusięta 

oraz rezerwat leśny, który zajmuje powierzchnię 19,66 ha. W szczytowych partiach 

porośniętego buczyną górską wzgórza występuje zespół ostańców zbudowanych 

 z górnojurajskiego wapienia skalistego. Ze szczytu rozpościera się szeroka panorama  

w kierunku północnym. Od północy szczyt Zielonej Góry obcięty jest wysokim 

urwiskiem.  Od strony południowej Zielonej Góry jest wejście do Jaskini w Zielonej 

Górze, w której znajdują się m.in. liczne stalagnaty podpierające jej strop. 

2.1.3.5. Użytek ekologiczny Góry Towarne i pomniki przyrody [II] 

Użytek ekologiczny Góry Towarne o powierzchni 10,38 ha położony jest w pobliżu 

Kusiąt. Ochrona obejmuje skały krasowe wraz z porastającymi je murawami naskalnymi 

oraz kserotermicznymi. W kompleksie skalnym znajdują się jaskinie: Towarna, 

Dzwonnica i Cabanowa. 

Na terenie Gminy Olsztyn ochronie prawnej podlega obecnie 14 pomników przyrody, 

którymi są przede wszystkim pojedyncze okazy lub grupy drzew. 

2.1.4. Zabytki [II] 

Największą atrakcją turystyczną Gminy Olsztyn są ruiny zamku, który po raz pierwszy 

został wspomniany w dokumentach źródłowych z 1306 r. W Olsztynie po dzień 

dzisiejszy zachował się zabytkowy układ ulic, z częściowo drewnianą zabudową.  

W Olsztynie znajduje się późnobarokowy kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela.  

W 2007 r. z Borowna do Olsztyna przeniesiono drewniany spichlerz galeriowy z 1783 r. 

Do atrakcji należy również stojąca w pobliżu rynku stuletnia zabytkowa chata, w której 

mieści się ruchoma szopka olsztyńska autorstwa Jana Wiewióra. W pobliżu drogi  

z Olsztyna do Kusiąt znajduje się cmentarz ofiar II wojny światowej. Najcenniejszym 

zabytkiem wsi Zrębice jest modrzewiowy kościółek pw. św. Idziego z 1789 r. 
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2.1.5.Sytuacja demograficzna [I] 

Zgodnie z danymi GUS na dzień 31.12.2013 r. Gminę Olsztyn zamieszkiwało 7283 osób, 

co stanowiło ok. 5,37% ludności  powiatu częstochowskiego. Udział kobiet w populacji 

wynosił ok. 50,2%. Zmiany liczby ludności w kolejnych latach przedstawia Wykres 1. 

 

Wykres 1 Liczba ludności Gminy Olsztyn w latach 2010-2013 [I] 

W latach 2010-2013 zaobserwowano systematyczny wzrost liczby ludności w Gminie. 

Podział ludności w Gminie Olsztyn według ekonomicznych grup wiekowych w 2013 r. 

przedstawia się następująco:  

• wiek przedprodukcyjny – 1437 osób, co stanowi ok. 19,7% ogółu mieszkańców,  

• wiek produkcyjny – 4645 osób, co stanowi  ok. 63,8% ogółu mieszkańców,  

• wiek poprodukcyjny – 1201 osób, co stanowi ok. 16,5% ogółu mieszkańców. 

2.1.6. Zasoby mieszkaniowe [I] 

 

W latach 2010-2013 nastąpił zarówno liczby mieszkań i budynków mieszkalnych, jak 
i łącznej powierzchni użytkowej mieszkań w Gminie. W porównaniu z rokiem 2010 
zmniejszyła się różnica między liczbą mieszkań a liczbą budynków mieszkalnych. 
Szczegółowe dane przedstawiono w Tabeli 2 i na Wykresie 2. 

Tabela 2 Powierzchnie użytkowe mieszkań w latach 2010-2013 [I] 

Rok 2010 2011 2012 2013 

Powierzchnia użytkowa 
mieszkań [m2] 

244 619 252 982 255 255 260 356 

W 2013 r. w Gminie Olsztyn przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie była równa 2,80, 

przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania: 100,2 m2, a przeciętna powierzchnia 

użytkowa przypadająca na 1 osobę: 35,7 m2. 
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Wykres 2 Liczba mieszkań i liczba budynków mieszkalnych w latach 2010-2013 [I] 

2.1.7. Sytuacja gospodarcza [I] 

Według danych GUS w 2013 r. w Gminie Olsztyn zlokalizowanych było 739 podmiotów 

gospodarki narodowej, czyli o 51 więcej niż w 2010 r. W 2010 r. 20 podmiotów należało 

do sektora publicznego, a 668 – do sektora prywatnego, natomiast w 2013 r.:  

20 – do sektora publicznego, a 719 – do sektora prywatnego. Na Wykresie 3 

przedstawiono zmianę liczby podmiotów gospodarczych w Gminie Olsztyn według 

rodzajów działalności. 

 

Wykres 3 Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON w 2010 i 2013 r. [I] 
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Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych z wyszczególnieniem kategorii PKD 

przedstawia się dla Gminy Olsztyn następująco: 

Tabela 3 Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy Olsztyn[I] 

Sekcja 
wg 

PKD 
Opis 

Liczba podmiotów 

2010 2013 

A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 13 14 

B Górnictwo i wydobywanie 1 1 

C Przetwórstwo przemysłowe 83 82 

D 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

0 0 

E 
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 

działalność związana z rekultywacją 
4 8 

F Budownictwo 99 110 

G 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 

włączając motocykle 
186 205 

H Transport i gospodarka magazynowa 56 54 

I 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 
35 35 

J Informacja i komunikacja 13 12 

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 16 16 

L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 8 8 

M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 44 48 

N 
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca 
8 11 

O 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne 
8 8 

P Edukacja 23 27 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 28 32 

R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 30 32 

S i T 

S: Pozostała działalność usługowa 
T: Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; 

gospodarstwa domowe produkujące wyroby 
i świadczące usługi na własne potrzeby 

33 36 

U Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0 

Gmina Olsztyn nie ma rolniczego charakteru, a rolnictwo i hodowla nie należą  

do kluczowych podmiotów gospodarczych. Do przyczyn takiego stanu należą przede 

wszystkim: niska jakość gleb – dominują gleby V i VI klasy bonitacyjnej, stosunkowo 

duże rozdrobnienie gospodarstw oraz występowanie na terenie Gminy obszarów 

prawnie chronionych. Gmina Olsztyn nie posiada rozwiniętego przemysłu i z uwagi  

na walory krajobrazowe oraz obecność obszarów prawnie chronionych trudno 

spodziewać się rozwoju tego sektora. W Gminie rozwija się przede wszystkim drobna 

przedsiębiorczość. 
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2.1.8. Energetyka 

2.1.8.1. Zaopatrzenie w gaz [I] 

Gmina Olsztyn jest częściowo zgazyfikowana. Dostęp do sieci gazowej posiada mniej niż 

połowa mieszkańców zameldowanych w Gminie na stałe. Administratorem sieci 

gazowej średniego ciśnienia była dawniej Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,  

a od 1 lipca 2013 r., gdy nastąpiła konsolidacja spółek dystrybucyjnych, 

administratorem jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. – Oddział w Zabrzu.  

Na obszarze Gminy nie ma sieci gazowej wysokiego ciśnienia. Szczegółowe informacje 

statystyczne dotyczące sieci gazowniczej, odbiorców i zużycia gazu w Gminie Olsztyn 

przedstawiono w Tabeli 4. 

Tabela 4 Stan obsługi gazowniczej w Gminie Olsztyn w latach 2010-2013 [I] 

L.p. Wielkość Jednostka 2010 2011 2012 2013 

1. 
długość czynnej sieci 

rozdzielczej 
m 53035 54223 54584 54641 

2. 
czynne przyłącza do 

budynków mieszkalnych  
i niemieszkalnych 

szt. 1009 1041 1058 1072 

3. odbiorcy gazu gosp. 1043 1070 1082 1103 

4. 
odbiorcy gazu ogrzewający 

mieszkania gazem 
gosp. 684 685 683 697 

5. zużycie gazu tys. m3 1028,6 952,5 952,0 947,2 

6. 
zużycie gazu  

na ogrzewanie mieszkań 
tys. m3 777,8 695,0 707,2 681,0 

7. 
ludność korzystająca  

z sieci gazowej 
os. 2910 2943 3147 3139 

8. 
zużycie gazu  

w gospodarstwach 
domowych [m3] 

na 1 mieszkańca 
(wg stanu ludności 

 z końca roku) 
143,4 132,0 131,2 130,1 

9. 
na 1 mieszkańca 
korzystającego 

353,5 323,6 302,5 301,8 

10. 
mieszkania wyposażone  

w gaz sieciowy 
- 1093 1106 1112 1121 

11. 
korzystający z instalacji  

w % ogółu ludności 
% 40,6 40,8 43,4 43,1 
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2.1.8.2. Zaopatrzenie w ciepło 

W Gminie Olsztyn nie funkcjonuje zbiorczy system ciepłowniczy. Rozproszona 

zabudowa mieszkaniowa i usługowa uzyskuje ciepło ze źródeł lokalnych, takich jak 

paleniska domowe i kotłownie. Do takich indywidualnych źródeł ciepła należą przede 

wszystkim kotły opalane węglem, drewnem lub paliwem gazowym.  

2.1.8.3. Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Według stanu z 2012 r. przez teren Gminy przebiegają linie elektroenergetyczne 

wysokiego napięcia: 

 400 kV – Tucznawa – Rogowiec, Joachimów – Rogowiec 3, 

 400 kV – Tucznawa – Rogowiec, Wielopole – Joachimów, 

 400 kV – Joachimów – Rogowiec 4, 

 220 kV – Joachimów – Łagisza – Wrzosowa, 

 220 kV – Joachimów –  Łośnice, 

 220 kV – Joachimów – Aniołów, 

 220 kV – Joachimów – Rogowiec 1, 

 220 kV – Joachimów – Rogowiec 2, 

 220 kV – Joachimów – Huta Częstochowa - Wrzosowa, 

 220 kV – Kielce – Joachimów, 

 110 kV – dwie linie. 

Elementem systemu wysokich napięć jest ponadto stacja elektroenergetyczna 400/220 

kV „Joachimów”. Zarządcą linii 400 kV i 220 kV jest spółka: Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne – Południe SA, z wyjątkiem linii 220 kV Kielce – Joachimów,  którą 

zarządza spółka: Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Wschód SA. Zarządcą linii 110 kV 

jest spółka: Enion SA Grupa Tauron Oddział w Częstochowie. 

Źródłem zaopatrzenia gminy w energię elektryczną jest stacja elektroenergetyczna 

„Julianka” 110/15 kV. 

Na obszarze gminy Olsztyn w 2014 r. prowadzono prace związane z modernizacją linii 

elektroenergetycznej 400 kV  Tucznawa – Rogowiec, Joachimów – Rogowiec 3. Celem 

podjętej inwestycji była poprawa stanu technicznego linii, która po okresie 

długotrwałego użytkowania wymagała remontu. Za realizację przedsięwzięcia 

odpowiadała spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. 

Gmina zakupuje energię elektryczną od przedsiębiorstw energetycznych. Według stanu 

na czas powstania opracowania Gmina nie planuje inwestycji energetycznych. 
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2.1.9. Oświetlenie [II] 

Gmina Olsztyn prowadzi aktywne działania na rzecz efektywności energetycznej.  

W 2013 r. władze Gminy złożyły zamówienie na świadczenie usługi o podwyższonym 

standardzie oświetlania miejsc publicznych i dróg na terenie Gminy Olsztyn. 

Zamówienie obejmowało wymianę przestarzałych energochłonnych opraw 

oświetleniowych. W na oprawy energooszczędne: 187 opraw sodowych o mocy 70 W, 

22 oprawy sodowe o mocy 100 W i 24 oprawy LED o mocy 43 W. Wykonanie 

zamówienia powierzono spółce TAURON Dystrybucja SA Oddział w Częstochowie.  

 2.1.10. Transport [V] 

Przez Gminę Olsztyn przebiega odcinek linii kolejowej Częstochowa – Kielce  

(z przystankami na terenie gminy w Kusiętach i Turowie oraz łącznica kolejowa Poraj – 

Częstochowa (krótki odcinek w zachodniej części Gminy).  

Główną osią komunikacyjną Gminy w kierunku „wschód – zachód” jest droga krajowa  

nr 46 Kłodzko – Nysa – Niemodlin – Opole – Lubliniec – Częstochowa – Janów – 

Szczekociny o długości ok. 12 km w granicach Gminy. Jest ona jedyną drogą tej rangi  

na obszarze Gminy. W niewielkiej odległości od granic Gminy Olsztyn przebiegają drogi: 

 na zachodzie: droga krajowa nr 1 Gdańsk – Cieszyn, będąca polskim odcinkiem 

międzynarodowego szlaku komunikacyjnego E75, 

 na północy: droga wojewódzka nr 786 Częstochowa – Kielce, 

 na wschodzie: droga wojewódzka nr 793 Siewierz – Święta Anna, 

 na południu: droga wojewódzka nr 791 Trzebinia – Kolonia Poczesna. 

 

W granicach Gminy Olsztyn znajdują się w całości lub części drogi powiatowe: 

 1010S Częstochowa – Dębowiec – Choroń, 

 1012S Zrębice – Biskupice – Choroń, 

 1013S Biskupice – Zaborze – Przybynów, 

 1042S Częstochowa – Kusięta – Odrzykoń, 

 1043S Brzyszów – Olsztyn, 

 1044S Małusy Wielkie – Turów – Zrębice, 

 1045 S Olsztyn – Turów, 

 1065 S Olsztyn – Biskupice, 

 1066 S Zrębice – Krasawa – Siedlec – do drogi wojewódzkiej nr 793, 

 1069 S Turów – do drogi powiatowej 1041 S. 

Wymienione drogi o łącznej długości ok. 44 km (w granicach Gminy) są administrowane 

przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie. 

Uzupełnieniem sieci dróg są drogi gminne o łącznej długości ok. 63 km. Do czynników 

wpływających na gęstość sieci i rozmieszczenie dróg gminnych należą takie czynniki jak: 

lesistość, ukształtowanie terenu oraz rozmieszczenie działek. 
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2.1.11. Wodociągi [1, VI] 

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków na terenie Gminy realizuje Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA. 

Woda doprowadzana jest z centralnego wodociągu regionu częstochowskiego. W Gminie 

Olsztyn Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji eksploatuje ujęcie „Olsztyn”  

i dziewięć studni głębinowych. W Krasawie i Biskupicach zlokalizowane są ujęcia 

pomocnicze. Sieć wodociągowa według stanu na 2013 r. ma 84,6 km długości i obejmuje 

2457 przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania.  

Z sieci wodociągowej korzysta 7013 mieszkańców Gminy, co stanowi ok. 96,3% 

populacji. Jakość dostarczanej wody jest wysoka, a stan techniczny sieci wodociągowej – 

dobry. 

2.1.12. Kanalizacja i system oczyszczania ścieków [1,VI] 

W 2013 r. czynna sieć kanalizacyjna w Gminie Olsztyn miała długość 35,9 km  

i obejmowała 1048 przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania. Z sieci kanalizacyjnej korzystało 2794  mieszkańców Gminy, czyli ok. 

38,4% populacji. 

Ścieki wytwarzane na terenie Gminy są oczyszczane w oczyszczalni ścieków  

w miejscowości Olsztyn. Oczyszczalnia to instalacja typu SUPERBOS wykorzystująca 

technologię strefowego osadu czynnego. Instalacja jest złożona z dwóch modułów  

o przepustowości 200 i 700 m3 na dobę, co łącznie stanowi potencjał oczyszczania 900 

m3 na dobę. W skład układu technologicznego oczyszczalni wchodzi m.in. punkt zlewny 

do przyjmowania ścieków dowożonych beczkowozami z terenu gminy. Oczyszczone 

ścieki są odprowadzane do kanału ulgi rzeki Warty – Kucelinki za pośrednictwem rowu 

otwartego. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne: decyzję Starosty 

Częstochowskiego Nr OŚ.V.6223-5-28/10 z dnia 15.12.2010 r. z terminem 

obowiązywania do 31 grudnia 2020 r. Z oczyszczalni ścieków w 2013 r. korzystało 3857 

mieszkańców Gminy, czyli ok. 53,0% populacji. 

2.1.13. Gospodarka odpadami [1, II, XIV] 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (j.t. Dz. U z 2013 poz.1399 z późn. zm.) do zadań Gminy należy 

dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu 

weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Na terenie Gminy Olsztyn nie ma składowiska odpadów komunalnych i nie planuje się 

jego utworzenia. Przyczynę stanowią m.in. zakazy związane z obecnością obszarów 
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chronionych oraz ujęć wody podziemnej w Gminie. Odpady komunalne z terenu Gminy 

wywożone są na składowisko w Młynku-Sobuczynie w sąsiedniej Gminie Poczesna. 

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazują 

zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych, która jest zarządzana przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o.o. W instalacji RIPOK MBP prowadzone jest pełny cykl mechaniczno-

biologicznego przetwarzanie odpadów o wydajności 95 000 Mg/rok, natomiast RIPOK 

Kwatera jest kwaterą składową przeznaczoną do unieszkodliwiania odpadów poprzez 

składowanie. 

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn  

z dnia 20 grudnia 2012 r.  w Gminie Olsztyn odbiór odpadów selektywnie zebranych 

następuje w wyznaczonych dniach odbioru bezpośrednio z terenu nieruchomości. 

Oparty jest on o system bezpośredniego odbioru zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz selektywnie zebranych frakcji: papieru i tektury, opakowań szklanych, tworzyw 

sztucznych, metalu oraz odpadów biodegradowalnych. Gmina zorganizowała ponadto 

dla mieszkańców Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego oprócz 

powyższych można oddawać: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie  

i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane  

i rozbiórkowe, zużyte opony z samochodów osobowych, inne odpady niebezpieczne 

wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych oraz odpady wielkogabarytowe. 

Od 1 lipca 2013 r. każdy mieszkaniec Gminy Olsztyn powinien prowadzić zbiórkę 

odpadów komunalnych. Mieszkańcy, którzy zadeklarowali segregowanie odpadów 

uiszczają odpowiednio niższe opłaty z tytułu ich odbioru. Każda posesja ma podlegać 

bieżącym kontrolom w zakresie segregowania odpadów. Dla zabudowy jednorodzinnej 

dopuszczalne jest prowadzenie kompostowania odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji (w tym odpadów zielonych) na własne potrzeby. 

 
Wykres 4 Ilość niesegregowanych odpadów komunalnych w latach 2010-2013 [I] 
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Ilość niesegregowanych odpadów w 2013 r. wzrosła niemal dwukrotnie w stosunku  

do 2010 r. Ponadprzeciętny wzrost ilości zebranych odpadów komunalnych w 2013 r. 

mógł być spowodowany wprowadzeniem nowych przepisów odnośnie  

do gospodarowania odpadami na terenie Gminy, które zwiększyły skuteczność systemu 

zbierania odpadów. 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Urząd Gminy Olsztyn ilość segregowanych 

odpadów wytwarzanych w Gminie Olsztyn w 2014 roku w podziale na frakcje 

przedstawiała się następująco: 

 metal: 0,91 Mg/rok, 

 szkło: 133,04 Mg/rok, 

 papier: 7,53 Mg/rok, 

 tworzywa sztuczne: 4,42 Mg/rok, 

 pozostałe (zmieszane odpady opakowaniowe): 126,07 Mg/rok. 

Zdecydowana większość – ok. 96,5% gospodarstw w Gminie Olsztyn zadeklarowała 

selektywne zbieranie odpadów. Odsetek ten jest zbliżony dla poszczególnych 

miejscowości w obrębie Gminy, o czym świadczy poniższa tabela przedstawiająca liczbę 

gospodarstw domowych według sposobu odbioru odpadów w podziale na miejscowości. 

Tabela 5 Deklarowany sposób odbioru odpadów w Gminie Olsztyn [Dane z Urzędu Gminy Olsztyn] 

Miejscowość 
Odpady 

segregowane 
Odpady 

niesegregowane 

Olsztyn 725 26 

Biskupice Nowe 29 1 

Biskupice 238 11 

Bukowno 85 2 

Kusięta 337 13 

Krasawa 46 3 

Przymiłowice 213 7 

Skrajnica 88 7 

Turów 148 5 

Zrębice Pierwsze 238 4 

Zrębice Drugie 42 1 
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2.2. Identyfikacja obszarów problemowych 

Na podstawie analizy uwarunkowań lokalnych, stanu istniejącego oraz pozyskanych 

danych wskazano zestawione poniżej obszary problemowe w Gminie Olsztyn  

w kontekście realizacji strategii niskoemisyjnego rozwoju. Identyfikacja tych obszarów 

umożliwi wskazanie terenów, które przyczyniają się do większej emisji CO2, a przy tym 

do złego stanu jakości powietrza i niskiej efektywności energetycznej. 

2.2.1. Infrastruktura drogowa [10] 

W Gminie Olsztyn ruch drogowy koncentruje się wzdłuż drogi krajowej nr 46. W ramach 

Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego przez GDDKiA w 2010 r. zmierzono 

natężenie ruchu na odcinku Częstochowa-Janów drogi krajowej nr 46, w większości 

znajdującym się w granicach Gminy Olsztyn. Punkt pomiarowy był zlokalizowany  

w miejscowości Olsztyn. Informacje o udziale poszczególnych typów pojazdów  

w średnim dobowym ruchu w 2010 r. przedstawiono na Wykresie 5. 

 

Wykres 5 Natężenie ruchu na drodze krajowej nr 46 wg pomiarów z 2010 r. [10] 

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów średni dobowy ruch w 2010 r. na badanym 

odcinku określono na 4734 pojazdy silnikowe i 24 rowery. Zdecydowaną większość 

wśród pojazdów silnikowych stanowiły samochody osobowe i mikrobusy. 

Na drogach gminnych nie były prowadzone badania natężenia ruchu. Według informacji 

z Urzędu Gminy spośród 63 km dróg gminnych 40 km jest w stanie dobrym, 18 km  

w stanie dostatecznym, a 5 km kwalifikuje się do pilnego remontu. 
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Przyjmuje się, że strefa uciążliwości określana poziomem 45dB (w ciągu dnia) może 

sięgać odległości 150 m od krawędzi jezdni. Poziom uciążliwości dotyczy również 

pozostałych dróg o wysokim obciążeniu ruchem. Zagrożenia akustyczne rosną wraz  

ze wzrostem natężenia ruchu oraz prędkości pojazdów. 

2.2.2. Stan zabudowy mieszkaniowej 

Gmina Olsztyn charakteryzuje się tradycyjną zabudową, a większość budynków jest 

położona wzdłuż istniejących dróg. Na wykresie przedstawiono budynki mieszkalne  

ze względu na okres powstania. Źródłem danych były badania ankietowe opisane 

szczegółowo w dalszej części opracowania. Analiza wykresu pozwala stwierdzić,  

że połowa budynków objętych badaniem została wybudowana w latach 1990  

i późniejszych, 29 % stanowią budynki powstałe w latach 80., a pozostałe 21% to 

budynki mające więcej niż 35 lat. 

 

Wykres 6 Wiek infrastruktury mieszkaniowej w Gminie [Opracowanie własne] 
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oraz pyły. Zanieczyszczenia ze źródeł komunikacyjnych oddziałują na jakość powietrza 

szczególnie w najbliższym otoczeniu dróg i są uzależnione od natężenia ruchu.  

W wyniku spalania paliw do środowiska dostają się zanieczyszczenia gazowe, przede 

wszystkim: tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek węgla i węglowodory. Emitowane są 

także pyły na skutek ścierania się opon, hamulców i nawierzchni drogowej zawierającej 

m.in. związki kadmu, ołowiu, niklu. 

 Napływ zanieczyszczeń z zewnątrz  

Często występujący wiatr południowo-zachodni sprzyja napływowi zanieczyszczeń  

z aglomeracji śląskiej. Do Gminy mogą ponadto napływać zanieczyszczenia z zakładów 

przemysłowych z pobliskiej Częstochowy, zwłaszcza z Huty Częstochowa. Wśród 

zanieczyszczeń przemysłowych wyróżnia się zanieczyszczenia pyłowe (pyły ze spalania 

paliw oraz pyły z procesów technologicznych) i zanieczyszczenia gazowe (dwutlenek 

siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla oraz inne gazy specyficzne  

z procesów technologicznych). Emisja z punktowych źródeł zanieczyszczeń  

tzn. z zakładów przemysłowych objęta jest kontrolą i ewidencją. 

 Emisja uciążliwych zapachów 

Uciążliwe zapachy mogą pochodzić od zanieczyszczeń powstających w oczyszczalni 

ścieków, w tym z poletek osadowych, zakładów przemysłu spożywczego oraz zakładów 

mięsnych. Polskie prawo nie reguluje dopuszczalnych stężeń substancji odorotwórczych 

w powietrzu. 

 Warunki rozchodzenia się zanieczyszczeń kształtowane przez 

ukształtowanie terenu i czynniki pogodowe 

Urozmaicone ukształtowanie terenu gminy Olsztyn sprawia, że na jej obszarze 

występuje znaczne zróżnicowanie topoklimatyczne. W części miejscowości występują 

niekorzystne warunki przewietrzania, co powoduje utrudniony odpływ zanieczyszczeń. 

Dotyczy to przede wszystkim zagłębień terenu oraz miejsc otoczonych wzniesieniami. 

Gmina Olsztyn pod względem oceny jakości powietrza należy do strefy śląskiej, która 

obejmuje obszar województwa śląskiego niewchodzący w skład miast o liczbie 

mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz aglomeracji. Na terenie Gminy Olsztyn nie 

ma stanowisk pomiarowych monitoringu jakości powietrza. Najbliższym stanowiskiem 

pomiarowym w obrębie strefy śląskiej jest Złoty Potok, Leśniczówka w sąsiedniej 

Gminie Janów. Średnie wartości stężeń szkodliwych substancji zarejestrowane na tym 

stanowisku w 2013 r. wynosiły: 

 pył zawieszony PM10: 30 µg/m3, 

 pył zawieszony PM2,5: 23 µg/m3, 

 dwutlenek azotu (NO2): 9 µg/m3, 

 dwutlenek siarki (SO2) w półroczu zimowym: X 2012 – III 2013: 13 µg/m3. 
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Tabela 6 Wynikowe klasy strefy śląskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie 
rocznej za 2013 r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów dotyczących ochrony zdrowia [7] 

Symbol klasy wynikowej 

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

A A A A C C A A A A C C 

Tabela 7 Wynikowe klasy strefy śląskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie 
rocznej za 2013 r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów dotyczących ochrony roślin [7] 

Symbol klasy wynikowej 

SO2 (pora zim.) SO2 (rok kal.) NO2 O3 

A A A A 

Wynik oceny strefy śląskiej, w której położona jest Gmina Olsztyn za 2013 r. wykazał,  

że w strefie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy dla: ozonu O3, benzo(a)pirenu 

B(a)P oraz pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 ustanowione ze względu na ochronę 

zdrowia. Stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy śląskiej ustanowione ze względu  

na ochronę roślin nie przekroczyły dopuszczalnych poziomów. Należy jednak pamiętać, 

że strefa śląska pod względem zanieczyszczeń nie jest jednolita na całym swoim 

obszarze. 

2.3. Aspekty organizacyjne [3] 

2.3.1. Struktury organizacyjne  

Organem wykonawczym Gminy Olsztyn jest Wójt Gminy Olsztyn. Aparatem 

pomocniczym Wójta jest Urząd Gminy Olsztyn. Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą: 

1. Wójt Gminy Olsztyn 

2. Z-ca Wójta Gminy Olsztyn, Sekretarz Gminy Olsztyn 

3. Skarbnik Gminy Olsztyn 

4. Referat Administracyjny 

5. Referat Finansowy 

6. Referat Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej 

7. Referat Ochrony Środowiska 

8. Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 

9. Referat Promocji i Turystyki 

10. Urząd Stanu Cywilnego 

11. Gminny Zespół Obsługi Oświaty 

12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
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Poniżej opisano zadania komórek organizacyjnych Urzędu, które są bezpośrednio 

związane z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olsztyn: 

 

1. Referat Finansowy 

Do zadań Referatu Finansowego należą m.in.: 

a) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu 

Gminy, 

b) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków  

z zakresu sprawozdawczości finansowej, 

c) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek 

organizacyjnych, 

d) podejmowanie działań w celu zapewnienia racjonalnego wykorzystania środków 

z budżetu Gminy. 

 

2. Referat Ochrony Środowiska 

Do zadań Referatu Ochrony Środowiska w zakresie ochrony środowiska należą: 

a) koordynowanie spraw związanych z gospodarką odpadami, 

b) prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów, 

c) podejmowanie działań zmierzających do ochrony środowiska, w szczególności 

poprzez ochronę lasów przed szkodliwym wpływem gazów, pyłów, odpadów  

i ścieków, 

d) opracowywanie programu ochrony środowiska Gminy, 

e) przygotowywanie uzgodnień, zezwoleń na składowanie odpadów 

niebezpiecznych, 

f) wydawanie decyzji środowiskowych, 

g) przygotowywanie sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska, 

h) ochrona zwierząt, 

i) organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, 

j) wydawanie decyzji w zakresie wycinki drzew. 

 

3. Referat  Inwestycji i Zamówień Publicznych 

Do zadań Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych w zakresie inwestycji należą: 

a) opracowywanie planów inwestycyjnych, 

b) koordynacja i nadzór nad inwestycjami i remontami prowadzonymi przez Urząd 

Gminy. 

Do zadań Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych w zakresie zamówień 

publicznych należą: 

a) przygotowywanie specyfikacji przetargowych, 

b) ogłaszanie przetargów publicznych 

c) przygotowywanie dokumentów do udzielania zamówienia 

d) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej przy wyborze oferty, 

e) sporządzanie planów zamówień publicznych oraz rocznych sprawozdań  

o udzielonych zamówieniach publicznych. 
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W zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych: 

f) prowadzenie wszystkich spraw związanych z pozyskaniem i rozliczaniem 

środków pochodzących z funduszy europejskich oraz innych funduszy 

zewnętrznych, 

g) bieżące monitorowanie źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych, 

h) sporządzanie wniosków i sprawozdań w tym zakresie. 

2.3.2. Zasoby ludzkie 

Działania ogólne i szczegółowe realizowane będą przez różne jednostki organizacyjne  

w ramach struktur Urzędu Gminy. W związku z powstaniem PGN wskazane jest 

powołanie w strukturach Gminy Zespołu ds. PGN odpowiedzialnego za wdrażanie, 

monitorowanie, aktualizację i raportowanie PGN. Zakres zagadnień merytorycznych 

zawartych w PGN jest powiązany z obowiązkami następujących komórek 

organizacyjnych: 

1. Referat Finansowy 

2. Referat Ochrony Środowiska 

3. Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 

Poniżej wymieniono przykładowe zadania Zespołu ds. PGN: 

a) rozpoznanie przedsięwzięć zapewniających realizację zadań PGN, 

b) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz podmiotami 

zewnętrznymi i wsparcie prowadzonych przez nie działań na rzecz realizacji 

zadań przedstawionych w PGN, zwłaszcza w zakresie efektywności energetycznej 

oraz zrównoważonego zużycia energii, 

c) uczestnictwo w działaniach (inicjatywach, programach, projektach) 

przyczyniających się do realizacji zadań PGN, 

d) właściwe planowanie rzeczowo-finansowe, monitorowanie zabezpieczenia 

niezbędnych środków finansowych na przedsięwzięcia związane z zadaniami 

PGN oraz kontrola terminowego wykonania przedsięwzięć, co zapewni realizację 

zadań PGN, 

e) informowanie opinii publicznej o osiąganych rezultatach i budowanie poparcia 

społecznego dla realizowanych działań, np. poprzez kontakt ze stowarzyszeniami 

i organizacjami społecznymi działającymi na terenie Gminy, 

f) przygotowanie i wdrożenie metodyki monitorowania i raportowania realizacji 

PGN oraz procedury prowadzenia okresowej sprawozdawczości zadań PGN, 

g) raportowanie postępów realizacji Planu do Wójta Gminy oraz do odpowiednich 

podmiotów zewnętrznych, takich jak NFOŚiGW.  

Szczegółowa organizacja pracy i zakres obowiązków takiej struktury byłyby określone 

w zarządzeniu Wójta Gminy Olsztyn. 
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Do elementów umożliwiających kontrolę, ocenę wyników, interpretację rezultatów 

realizowanych przedsięwzięć  oraz uaktualnienie Planu należą: 

• roczne raporty – opracowywane przez Zespół ds. PGN – będą zawierać postępy prac 

wraz z oceną okresową przy wykorzystaniu zaproponowanego wskaźnika 

monitoringu, 

• system gromadzenia, przetwarzania i analizy danych związanych z efektami PGN – 

dane powinny być opracowywane przez Specjalistę ds. PGN przy wykorzystaniu 

elektronicznych form gromadzenia i przetwarzania danych.  

2.3.3. Zaangażowane strony 
 

Stronami zaangażowanymi w PGN są: 

• władze publiczne, 

• mieszkańcy, 

• podmioty gospodarcze. 

Uwzględnienie w PGN przedsięwzięć zgłoszonych przez powyższe podmioty zwiększy 

szanse na uzyskanie dofinansowania w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.  

2.4. Finansowanie planu 

2.4.1. Budżet 

Budżet przewidziany na finansowanie przedsięwzięć wynikających z PGN będzie 

obejmował środki pochodzące z dwóch źródeł finansowania: 

 
a) środki własne Gminy oraz środki własne właścicieli infrastruktury technicznej lub 

jej wyposażenia; 

b) środki pochodzenia zewnętrznego, które mogą być pozyskane w formie: 

• dotacji bezzwrotnych, 

• inwestycji bezpośrednich, 

• kredytów komercyjnych, 

• kredytów o preferencyjnych finansowych warunkach spłaty, 

• pożyczek, 

• gwarancji, 

• umów o spłatę inwestycji z uzyskanych oszczędności (dla firm typu ESCO). 

Podstawowym instrumentem zarządzania finansami Gminy Olsztyn jest uchwała 

budżetowa Gminy wykonywana co roku. Projekt budżetu w danym roku powstaje  

w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne zawarte w założeniach Rządu, prognozy 

Gminy, Wieloletnią Prognozę Finansową oraz przewidywane wykonanie budżetu za rok 

poprzedni na podstawie informacji z końca trzeciego kwartału roku poprzedniego. 
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Wraz z projektem uchwały budżetowej, przygotowywany jest także projekt uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującej okres roku budżetowego 

oraz co najmniej trzech kolejnych lat. WPF musi być spójna z budżetem. W dokumencie 

tym podane są dochody, wydatki i limity wydatków Gminy w poszczególnych latach w 

podziale na przedsięwzięcia i limity zobowiązań z nimi związane przy uwzględnieniu 

przedsięwzięć realizowanych i planowanych dla każdego roku objętego prognozą. 

W ramach planowania budżetu Gminy na kolejny rok, wszystkie jednostki wskazane 

 w PGN jako odpowiedzialne za realizację działań powinny zabezpieczyć w budżecie 

środki na realizację odpowiedniej części przewidzianych zadań. Pozostałe działania, dla 

których finansowanie nie zostanie zabezpieczone w budżecie, powinny być brane pod 

uwagę w ramach pozyskiwania środków z dostępnych funduszy zewnętrznych. 

2.4.2. Źródła finansowania inwestycji [11, 12, XI, XII, XIII] 

Środki finansowe ze źródeł zewnętrznych mogą być pozyskiwane w różnej formie 

z poniższych źródeł: 

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), 

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), 

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

(WFOŚiGW), 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL), 

• inne możliwości (Bank Ochrony Środowiska, Bank Gospodarstwa Krajowego). 

W tabelach na następnych stronach zamieszczono opis aktualnych programów,  

w ramach których istnieją możliwości uzyskania finansowania.
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2.4.2.1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

Tabela 8 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 [11] 

CEL BENEFICJENCI FINANSOWANIE 

Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochrona środowiska, 

powstrzymywanie lub dostosowanie się do zmian klimatu, 

komunikacja i bezpieczeństwo energetyczne. POIiŚ 2014-2020 jest 

przedłużeniem i kontynuacją najważniejszych kierunków inwestycji 

wyznaczonych w edycji wcześniejszej – POIiŚ 2007-2013 

 Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa 

 Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne 

 Administracja publiczna, służby publiczne inne niż administracja 

 Instytucje ochrony zdrowia, nauki i edukacji 

 Organizacje społeczne 

Głównym źródłem 

finansowania POIiŚ 

2014-2020 będzie 

Fundusz Spójności (FS), 

dodatkowo przewiduje 

się wsparcie z EFRR 

Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach: 

 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach 

 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym 

 w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym 

 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia 

 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 

 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe  

Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych 

 Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych 

 i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej 

 Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących 

zmniejszaniu hałasu 

 Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz 

poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 

Id: BE994A2D-4EC3-44E0-B83C-55791139F178. Projekt Strona 33



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY OLSZTYN 

 

 

 

34 

2.4.2.2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Tabela 9 Programy Krajowe 2015-2020: "Ochrona Atmosfery", Program priorytetowy GIS, NFOŚiGW [XIII] 

PROGRAM CEL RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ BENEFICJENCI FINANSOWANIE NABÓR 

LEMUR: 

Energooszczędne 

Budynki 

Użyteczności 

Publicznej 

Zmniejszenie zużycia 

energii, a w konsekwencji 

ograniczenie lub uniknięcie 

emisji CO2 w związku 

z projektowaniem i budową 

nowych energooszczędnych 

budynków użyteczności 

publicznej oraz 

zamieszkania zbiorowego. 

Projektowanie i budowa lub tylko budowa 

nowych budynków użyteczności 

publicznej i zamieszkania zbiorowego. 

Podmioty sektora 

finansów publicznych  

(bez państwowych 

jednostek budżetowych) 

Dotacja, pożyczka Ciągły 

 

Dopłaty  

do kredytów  

na budowę 

domów 

energooszczędnych 

Zmniejszenie emisji CO2 

poprzez dofinansowanie 

przedsięwzięć podnoszących 

efektywność wykorzystania 

energii w nowo budowanych 

budynkach mieszkalnych. 

 Budowa domu jednorodzinnego, 

 Zakup nowego domu jednorodzinnego, 

 Zakup lokalu mieszkalnego w nowym 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

Samorządowe osoby 

prawne, spółki prawa 

handlowego, w których JST 

posiadają 100% udziałów 

lub akcji i które powołane 

są do realizacji zadań 

własnych JST wskazanych 

w ustawach, organizacje 

pozarządowe (w tym 

fundacje i stowarzyszenia), 

kościoły i inne związki, 

które realizują zadania 

publiczne na podstawie 

odrębnych przepisów, 

osoby fizyczne 

 

Dotacja na częściową 

spłatę kapitału 

kredytu bankowego 

za pośrednictwem 

banku, na podstawie 

umowy z NFOŚiGW 

 

Ciągły 
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Inwestycje 

energooszczędne 

w małych i 

średnich 

przedsiębiorstwach 

Ograniczenie zużycia energii 

w wyniku realizacji 

inwestycji w zakresie 

efektywności energetycznej 

i zastosowania 

odnawialnych źródeł energii 

w sektorze MŚP;  

w rezultacie realizacji 

programu nastąpi 

zmniejszenie emisji CO2. 

Inwestycje LEME – działania w zakresie: 

 poprawy efektywności energetycznej 

i/lub zastosowania OZE, 

 termomodernizacji budynku/ów i/lub 

zastosowania OZE. 

Inwestycje Wspomagane – działania 

inwestycyjne, które nie kwalifikują się jako 

Inwestycje LEME, w zakresie: 

 poprawy efektywności energetycznej 

i/lub odnawialnych źródeł energii 

 w wyniku których zostanie osiągnięte 

min. 20% oszczędności energii, 

 b) termomodernizacji budynku/ów 

i/lub odnawialnych źródeł energii  

w wyniku których zostanie osiągnięte 

min. 30% oszczędności energii. 

Prywatne podmioty 

prawne 

(przedsiębiorstwa) 

utworzone na mocy 

polskiego prawa 

 i działające w Polsce – 

beneficjent musi spełniać 

definicję 

mikroprzedsiębiorstw 

oraz MŚP 

Dotacja na częściową 

spłatę kapitału 

kredytu bankowego 

za pośrednictwem 

banku, na podstawie 

umowy z NFOŚiGW 

(dotyczy banków: 

 Bank Ochrony 

Środowiska SA, 

 Bank Polskiej 

Spółdzielczości SA 

 BNP Paribas Bank 

SA, 

 IDEA Bank SA) 

Ciągły 

BOCIAN: 

Rozproszone, 

odnawialne 

źródła energii 

Ograniczenie lub uniknięcie 

emisji CO2 poprzez 

zwiększenie produkcji 

energii z instalacji 

wykorzystujących OZE 

 

Budowa, rozbudowa lub przebudowa 

instalacji OZE: elektrownie wiatrowe, 

systemy fotowoltaiczne, pozyskiwanie 

energii ze źródeł geotermalnych, 

elektrownie wodne, źródła ciepła opalane 

biomasą, wielkoformatowe kolektory 

słoneczne wraz z akumulatorem ciepła, 

biogazownie, instalacje wytwarzania 

biogazu rolniczego, wytwarzanie energii 

elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji 

na biomasę, instalacje hybrydowe, systemy 

magazynowania energii towarzyszące 

inwestycjom OZE. 

Pzedsiębiorcy 

podejmujący realizację 

przedsięwzięć z zakresu 

OZE na terenie RP. 

Pożyczka Ciągły 
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Prosument: 

linia 

dofinansowania 

z przeznaczeniem 

na zakup i montaż 

mikroinstalacji 

OZE 

Ograniczenie lub uniknięcie 

emisji CO2 w wyniku 

zwiększenia produkcji 

energii z OZE, poprzez zakup 

i montaż małych instalacji 

lub mikroinstalacji OZE, 

do produkcji energii 

elektrycznej lub ciepła 

i energii elektrycznej dla 

osób fizycznych oraz 

wspólnot lub spółdzielni 

mieszkaniowych. 

Przedsięwzięcia polegające na zakupie 

i montażu małych instalacji lub 

mikroinstalacji OZE do produkcji energii 

elektrycznej lub do produkcji ciepła  

i energii elektrycznej na potrzeby 

istniejących lub będących w budowie 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

lub wielorodzinnych.: 

 źródła ciepła opalane biomasą, 

 pompy ciepła, 

 kolektory słoneczne, 

 systemy fotowoltaiczne 

 małe elektrownie wiatrowe, 

 mikrokogeneracja 

przeznaczone dla budynków mieszkalnych. 

Dopuszcza się zakup i montaż instalacji 

równolegle wykorzystującej więcej niż 

jedno OZE lub więcej niż jedno odnawialne 

źródło ciepła w połączeniu ze źródłem 

(źródłami) energii elektrycznej. 

Dla samorządów: 

JST lub ich związki. 

Poprzez bank: 

osoby fizyczne posiadające 

prawo do dysponowania 

budynkiem mieszkalnym 

jednorodzinnym 

(istniejącym lub 

w budowie), wspólnoty 

mieszkaniowe 

zarządzające budynkami 

mieszkalnymi 

wielorodzinnymi, 

spółdzielnie mieszkaniowe 

zarządzające budynkami 

mieszkalnymi 

wielorodzinnymi 

Dofinansowanie 

w formie pożyczki 

wraz z dotacją łącznie 

do 100% kosztów 

kwalifikowanych 

instalacji 

wchodzących w skład 

przedsięwzięcia 

Kredyt wraz z dotacją 

na realizację 

przedsięwzięcia 

udzielany jest przez 

bank, ze środków 

udostępnionych przez 

NFOŚiGW. 

 

Ciągły 

System Zielonych 

Inwestycji (GIS – 

Green Investment 

Scheme) 

Ograniczenie lub uniknięcie 

emisji dwutlenku węgla 

poprzez dofinansowanie 

przedsięwzięć 

poprawiających 

efektywność wykorzystania 

energii przez budynki 

użyteczności publicznej. 

Zarządzanie energią w budynkach 

użyteczności publicznej, biogazownie 

rolnicze, elektrociepłownie i ciepłownie  

na biomasę, budowa i przebudowa sieci 

elektroenergetycznych w celu podłączenia 

odnawialnych źródeł energii wiatrowej. 

JST  Konkurs 
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Tabela 10 Programy krajowe 2015-2020: Programy Międzydziedzinowe NFOŚiGW [XIII] 

PROGRAM CEL RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ BENEFICJENCI FINANSOWANIE NABÓR 

Współfinansowanie 

programu LIFE: 

współfinansowanie 

projektów LIFE+ 

Poprawa jakości 

środowiska, w tym 

środowiska 

naturalnego, przy 

wykorzystaniu 

przez Polskę 

środków 

dostępnych  

w ramach 

Programu LIFE. 

Przedsięwzięcia krajowe  

i międzynarodowe w zakresie 

realizowanym na terytorium RP, które 

przyczyniają się do osiągnięcia celów 

Instrumentu Finansowego LIFE+  

w ramach: 

 komponentu I: Przyroda  

i różnorodność biologiczna, 

 komponentu II: Polityka  

i zarządzanie w zakresie 

środowiska, 

 komponentu III: Informacja  

i komunikacja. 

Zarejestrowane na terenie RP: 

 osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą, 

 osoby prawne, 

 państwowe lub samorządowe 

jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości 

prawnej, 

które podejmują realizację 

przedsięwzięcia jako Beneficjent 

koordynujący projektu LIFE+ lub 

są Współbeneficjentami 

krajowego albo zagranicznego 

projektu LIFE+. 

Pożyczka, w tym 

pożyczka na 

zachowanie płynności 

finansowej 

przedsięwzięć 

współfinansowanych 

ze środków 

Instrumentu 

Finansowego LIFE+ 

Ciągły 

Współfinansowanie 

programu LIFE: 

współfinansowanie 

projektów LIFE  

w perspektywie 

finansowej 2014 - 

2020 

Poprawa jakości 

środowiska, w tym 

środowiska 

naturalnego, przy 

wykorzystaniu 

przez Polskę 

środków 

dostępnych  

w ramach 

Programu LIFE. 

 przedsięwzięcia krajowe i miedzy-

narodowe w zakresie realizowanym  

na terytorium RP, które przyczyniają 

się do osiągnięcia celów Programu LIFE, 

 krajowe i międzynarodowe projekty 

zintegrowane LIFE w zakresie 

realizowanym na terytorium RP,  

w tym projekty składane przez 

Ministerstwo Środowiska lub inne 

jednostki podległe Ministrowi 

Środowiska lub przez niego 

nadzorowane. 

Zarejestrowane na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą, 

b) osoby prawne, 

c) państwowe lub samorządowe 

jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości 

prawnej. 

Dotacja, pożyczka,  

w tym pożyczka  

na zachowanie 

płynności finansowej 

przedsięwzięć 

współfinansowanych 

ze środków 

Instrumentu 

Finansowego LIFE+ 

Ciągły 
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Edukacja 

ekologiczna 

Podnoszenie 

poziomu 

świadomości 

ekologicznej  

i kształtowanie 

postaw 

ekologicznych 

społeczeństwa 

przez promowanie 

zasad 

zrównoważonego 

rozwoju. 

 kompleksowe projekty 

wykorzystujące media tradycyjne: 

telewizja, idea placement, radio, prasa, 

outdoor, itp. i elektroniczne: internet, 

aplikacje mobilne, 

 warsztaty, konkursy, imprezy 

edukacyjne, 

 konferencje, szkolenia, seminaria,  

e-learning, profesjonalizacja 

animatorów edukacji ekologicznej, 

produkcja interaktywnych pomocy 

dydaktycznych, 

 wyposażenie i doposażenie centrów 

edukacyjnych. 

Zarejestrowane na terenie RP 

osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne, którym prawo 

polskie przyznaje osobowość 

prawną, jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości 

prawnej, którym ustawa 

przyznaje zdolność prawną, 

osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą, 

państwowe lub samorządowe 

jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości 

prawnej. 

Dotacja, pożyczka,  

Konkursowy 

dla dotacji, 

ciągły dla 

pożyczek 

Wzmocnienie 

działań 

społeczności 

lokalnych dla 

zrównoważonego 

rozwoju 

Poprawa stanu 

środowiska 

naturalnego przy 

zaangażowaniu 

społeczności 

lokalnych. 

Przedsięwzięcia polegające na realizacji 

lokalnych ekologicznych inicjatyw 

obywatelskich (minimum 15 inicjatyw 

na etapie składania wniosku) w ramach 

13 obszarów tematycznych 

wymienionych w treści programu 

Podmiotami uprawnionymi  

do ubiegania się o środki są 

wyłącznie podmioty, które 

spełniają wszystkie 7 kryteriów 

wymienionych wymienionych  

w treści programu 

Dotacja Konkursowy 
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2.4.2.3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umożliwia pozyskiwanie wsparcia finansowego dla 

różnorodnych zadań. Programy i konkursy planowane są na jeden rok, przy czym co roku mogą być różne i wykorzystywać różną 

sumaryczną kwotę dofinansowania. W tabeli poniżej przedstawiono przedsięwzięcia priorytetowe planowane do dofinansowania  

ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2016 rok. 

Tabela 11 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [IX] 

PROGRAM RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANIE NABÓR 

Ochrona 

atmosfery 

Zadania z zakresu ochrony atmosfery obejmują inwestycje mające na celu poprawę jakości 

powietrza oraz ograniczenie zużycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych 

źródeł. 

Zakres ten obejmuje głównie: budowę, lub zmianę systemów ogrzewania na bardziej efektywne 

ekologicznie i ekonomicznie, wdrażanie obszarowych programów ograniczenia niskiej emisji 

(PONE), termoizolację (ocieplanie) budynków, instalacje do produkcji paliw niskoemisyjnych, lub 

biopaliw, zastosowanie odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii. 

 pożyczka, w tym 

pożyczka 

pomostowa, 

 dotacja, 

przekazanie 

środków, 

 umorzenie części 

wykorzystanej 

pożyczki, 

 kredyty 

preferencyjne z 

dopłatami do 

oprocentowania. 

W zależności 

od zadania: 

ciągły lub 

konkursowy 

Zadania 

nieinwestycyjne 

W ramach zadań nieinwestycyjnych Fundusz udziela dofinansowania m.in. na działania z zakresu: 

•     edukacji ekologicznej, 

•     zarządzania środowiskowego w regionie, 

•     profilaktyki zdrowotnej. 
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2.4.2.4. Regionalny program operacyjny województwa śląskiego na lata 2014 – 2020 

W grudniu 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął regionalny program operacyjny województwa śląskiego na lata 2014-2020. 

Realizacja programu będzie finansowana z funduszy europejskich.  

Tabela 12 Regionalny program operacyjny województwa śląskiego na lata 2014 – 2020 [X] 

NAZWA OSI 

PRIORYTETOWEJ 
OPIS WYBRANYCH DZIAŁAŃ 

WYBRANE CELE 

SZCZEGÓŁOWE OSI 

PRIORYTETOWEJ 

WYBRANI 

BENEFICJENCI 
FINANSOWANIE NABÓR 

Efektywność 

energetyczna, 

odnawialne 

źródła energii i 

gospodarka 

niskoemisyjna 

 Planuje się skierowanie wsparcia na realizację projektów 

inwestycyjnych dotyczących wytwarzania energii 

 z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł 

do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Wsparcie przewiduje 

w szczególności budowę i przebudowę infrastruktury 

służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej 

 ze źródeł odnawialnych, takich jak: biomasa, słońce, 

woda, geotermia, wiatr, w tym instalacji kogeneracyjnych. 

 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze MŚP 

przez zmniejszenie strat energii oraz, w drugiej kolejności, 

zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w 

końcowym zużyciu energii brutto. Planowane wsparcie 

przyczyni się również do poprawy konkurencyjności 

sektora MŚP i obniżenia kosztów jego działalności. 

 Wspierane będą działania polegające na głębokiej 

modernizacji energetycznej budynków użyteczności 

publicznej i budynków mieszkalnych wraz z budową  

i przebudową infrastruktury służącej do produkcji  

i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

w modernizowanych energetycznie budynkach i/lub 

likwidacji „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację 

indywidualnych źródeł ciepła. 

 zwiększony poziom 

produkcji energii 

 ze źródeł 

odnawialnych, 

 zwiększona 

efektywność 

energetyczna  

w sektorze 

przedsiębiorstw, 

 zwiększona 

efektywność 

energetyczna  

w sektorze 

publicznym  

i mieszkaniowym, 

 podmioty 

wdrażające 

instrumenty 

finansowe 

 jednostki 

samorządu 

terytorialnego, 

ich związki  

i stowarzyszenia 

 szkoły wyższe 

 organizacje 

pozarządowe 

 spółdzielnie 

 i wspólnoty 

mieszkaniowe 

 towarzystwa 

budownictwa 

społecznego 

EFRR 
Konkursowy,  

pozakonkursowy 
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2.4.2.5.  Inne możliwości: Bank Ochrony Środowiska, Bank Gospodarstwa Krajowego 

Tabela 13 Programy Banku Ochrony Środowiska [XI] 

PROGRAM RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ BENEFICJENCI FINANSOWANIE NABÓR 

Kredyt z dobrą 

energią 

Długoterminowe finansowanie inwestycji w budowę OZE: 

 biogazownie, 

 elektrownie wiatrowe, 

 elektrownie fotowoltaiczne, 

 instalacje energetycznego wykorzystania biomasy 

oraz innych projektów z zakresu energetyki odnawialnej. 

JST, spółki komunalne, 

przedsiębiorstwa 
Kredyt Ciągły 

Kredyt 

EKOoszczędny 

Inwestycje prowadzące do obniżenia zużycia energii, wody i surowców 

wykorzystywanych przy produkcji oraz do oszczędności związanych  

ze składowaniem odpadów, oczyszczaniem ścieków i uzdatnianiem wody 

JST, przedsiębiorstwa, 

wspólnoty mieszkaniowe 
Kredyt Ciągły 

Kredyt 

EKOmontaż 

Finansowanie do 100% kosztów netto zakupu i/lub montażu urządzeń takich 

jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory, systemu dociepleń 

budynków i wiele innych. Okres kredytowania może sięgać nawet 10 lat. 

JST, spółki komunalne, 

przedsiębiorstwa, 

spółdzielnie 

mieszkaniowe, 

Kredyt Ciągły 

Prosument 

Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub 

mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub  

do produkcji ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby istniejących lub będących 

w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych 

osoby fizyczne, wspólnoty 

i spółdzielnie 

mieszkaniowe 

Kredyt Ciągły 

Kredyty na 

urządzenia i 

wyroby służące 

ochronie 

środowiska 

Możliwość sfinansowania zakupu lub montażu kolektorów słonecznych, pomp 

ciepła oraz systemów ociepleń i rekuperacji. Inwestycje prowadzące  

do ograniczenia kosztów działalności dzięki zastosowaniu ekologicznych 

rozwiązań 

przedsiębiorstwa Kredyt Ciągły 
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Kredyt Eko 

inwestycje 

Finansowanie inwestycji w nowe technologie i urządzenia obniżające zużycie 

energii z listy LEME, a także projektów z obszaru efektywności energetycznej, 

energii odnawialnej oraz termomodernizacji budynków. 

przedsiębiorstwa 
Kredyt z dotacją 

NFOŚiGW 
Ciągły 

Kredyt Energia 

na Plus 

Finansowanie przedsięwzięć, które zredukują emisję CO2 oraz zmniejszą 

zużycie energii w obszarze budynków przemysłowych i mieszkalnych oraz  

w obrębie infrastruktury przemysłowej. Kredyt może objąć także budowę 

instalacji OZE. 

przedsiębiorstwa 

Kredyt w ramach 

programu SMEFF EE  

częściowo spłacany z 

grantu UE w formie 

zachęty finansowej dla 

Kredytobiorcy. 

Ciągły 

Kredyty z 

premią 

ekologiczną 

Inwestycje objęte premią ekologiczną – mające na celu: 

 zmniejszenie zapotrzebowania na energię służącą  do ogrzewania 

 i podgrzewania wody użytkowej w budynkach, 

 zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach 

ciepłowniczych i lokalnych źródłach ciepła. 

Przykładowe inwestycje: wykonanie przyłącza technicznego  

do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją źródła lokalnego, 

całkowita lub częściowa zamiana źródła energii na odnawialne lub 

zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. 

wspólnoty mieszkaniowe, 

zarządcy nieruchomości 

Kredyt z premią: 

 termomodernizacyjną: 

do 20% wykorzystanej 

kwoty kredytu, 

 remontową: do 20% 

wykorzystanej kwoty 

dla kredytów na 

przedsięwzięcia 

remontowe 

Ciągły 

Tabela 14 Program Banku Gospodarstwa Krajowego [XII] 

PROGRAM RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ BENEFICJENCI FINANSOWANIE NABÓR 

Fundusz 

Termomodernizacji 

i remontów 

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe 
JST, przedsiębiorstwa, 

klienci indywidualni 

Kredyt z premią 

termomodernizacyjną, 

remontową lub 

kompensacyjną 

Ciągły 
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2.4.3. Środki finansowe na monitoring i ocenę 
 

Środki finansowe na zadania z zakresu monitoringu środowiska mogą być pozyskane  

ze środków własnych zawartych w budżecie Gminy Olsztyn oraz Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Tabela 15) 

Tabela 15 Program NFOŚiGW dotyczący Monitoringu Środowiska[12] 

PROGRAM Wspieranie działalności monitoringu środowiska 

CEL 

Wspomaganie systemu zarządzania jakością środowiska oraz 

wspomaganie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa 

i gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem wywiązywania się Polski 

ze zobowiązań międzynarodowych. 

RODZAJE 

PRZEDSIĘWZIĘĆ  

 Badania realizujące i wspierające państwowy monitoring środowiska, 

oraz przedsięwzięcia służące pozyskaniu danych i informacji  

o środowisku, w szczególności wykonanie raportów prezentujących 

wykonywane badania oraz prace badawczo - pomiarowe i metodyczne 

dotyczące zadań określonych w programie Państwowego Monitoringu 

Środowiska.    

 Zadania inwestycyjne związane z rozbudową zaplecza technicznego 

oraz zakupy wyposażenia laboratoriów wykonujących badania służące 

pozyskaniu danych i informacji o środowisku. 

BENEFICJENCI 
Podmioty należące do sektora finansów publicznych, jednostki 

naukowe, uczelnie niepubliczne, przedsiębiorcy 

FINANSOWANIE Dotacja, pożyczka 

NABÓR Ciągły 

 

Regularne monitorowanie wdrażania PGN, a następnie dokonanie ewentualnych 

poprawek w Planie pozwala ocenić, czy samorząd lokalny osiąga zaplanowane cele,  

jak również umożliwia wprowadzenie – jeśli to konieczne – środków naprawczych. 
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3. WYNIKI INWENTARYZACJI EMISJI CO2 W ROKU 2015  
 

W rozdziale przedstawiono zestawienie wyników inwentaryzacji emisji dwutlenku 

węgla przeprowadzonej w Gminie Olsztyn w 2015 r. Celem inwentaryzacji było 

określenie źródeł i wielkości emisji z obszaru Gminy Olsztyn, aby umożliwić 

zaprojektowanie przez władze Gminy działań służących ograniczeniu emisji. 

3.1. Podstawowe założenia 
 

Dokument opracowano zgodnie z proponowaną przez NFOŚiGW metodologią 

monitorowania wskaźników opracowaną przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC) 

Komisji Europejskiej we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Energii (DG ENER). 

Wyróżniono trzy sektory mające dominujący wpływ na niską emisję: 

 sektor budynków mieszkalnych, 

 sektor transportu, 

 sektor budynków użyteczności publicznej. 

Do opracowania wyników inwentaryzacji wykorzystano aktualnie dostępne wskaźniki, 

które pozwoliły obliczyć wielkość emisji towarzyszącej uzyskiwaniu energii  

z poszczególnych źródeł. Przyjęte wartości wskaźników przedstawiono w Tabeli 16.  

Tabela 16 Zestawienie wykorzystanych wskaźników przyjętych do obliczeń 

 

Wartość 
opałowa 
(MJ/kg) 

Wskaźnik 
emisji CO2 

(kg/GJ) 

Wskaźnik 
emisji CO2  

(Mg/MWh) 
Źródło 

Węgiel kamienny 22,63 94,73 0,341 

Wartości opałowe  
i wskaźniki emisji CO2  

w roku 2012 do raportowania  
w ramach Wspólnotowego 

Systemu Handlu Uprawnieniami 
do Emisji za rok 2015 

Drewno opałowe  
i odpady poch. drz. 

15,6 109,76 0,276 

Oleje opałowe 40,19 76,59 0,395 

Gaz ziemny 
wysokometanowy 

36,12 
(MJ/m3) 

55,82 0,201 

Energia 
elektryczna 

nie dotyczy nie dotyczy 0,812 

Referencyjny wskaźnik jednostkowej 
emisyjności CO2 przy produkcji en. el. 

do wyznaczania poziomu bazowego dla 
projektów JI realizowanych w Polsce 

Na podstawie wskaźników wartości opałowej wyznaczono ilość energii uzyskiwaną  

z poszczególnych źródeł i wyrażono ją w MWh. Następnie przy pomocy wskaźników 

emisji CO2 obliczono odpowiadającą jej wielkość emisji CO2. 
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3.2. Charakterystyka głównych sektorów 

3.2.1. Budynki mieszkalne 
 

Badaniem ankietowym została objęta reprezentatywna próba 495 budynków 

mieszkalnych należących do osób prywatnych. Budynki, w których przeprowadzono 

ankietyzację stanowiły ok. 19,3% wszystkich budynków mieszkalnych w Gminie według 

stanu na 2013 r. (por. Wykres 2). Ponad 97% stanowiły budynki wolnostojące, 

ponieważ ten typ zabudowy zdecydowanie przeważa na terenie Gminy. Na poniższym 

wykresie przedstawiono względny udział w badaniu budynków w poszczególnych 

miejscowościach. 

 

Wykres 7 Miejscowości, w których przeprowadzono badanie ankietowe [Opracowanie własne] 

Na kolejnym wykresie przedstawiono podział budynków mieszkalnych ze względu  

na liczbę osób w nich mieszkających. Największy udział w strukturze mają budynki,  

w których mieszka od 2 do 6 osób. 

13% 

13% 

27% 
8% 

8% 

10% 

21% 

Budynki objęte badaniem wg miejscowości 
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Wykres 8 Liczba osób zamieszkałych w budynkach [Opracowanie własne] 

Następny wykres przedstawia strukturę ogrzewanej powierzchni użytkowej.  

W ok. połowie budynków wielkość ogrzewanej powierzchni nie przekracza 100 m2. 

 

Wykres 9 Struktura wielkości ogrzewanej powierzchni użytkowej [Opracowanie własne] 
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Zdecydowaną większość budynków mieszkalnych stanowią budynki z oknami PCV,  

co przedstawiono na następnym wykresie. 

 

Wykres 10 Okna w budynkach mieszkalnych [Opracowanie własne] 

Zbadano stan i zakres prac termomodernizacyjnych przeprowadzonych dotychczas 

przez mieszkańców Gminy. Ok. 93% zadeklarowało wykonanie lub częściowe 

wykonanie wymiany okien w swoich budynkach. Blisko 79% wykonało ocieplenie ścian, 

a kolejne 16% planuje ich ocieplenie. Ponad 75% wykonało ocieplenie stropu, a prawie 

19% planuje jego ocieplenie. 

Na kolejnym wykresie podzielono budynki mieszkalne ze względu na źródło ciepła. 

Najistotniejszym wnioskiem jest fakt, że dla czterech z pięciu budynków jedynym 

źródłem ciepła jest piec węglowy. 

 

Wykres 11 Źródła ciepła w budynkach mieszkalnych [Opracowanie własne] 
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Następny wykres przedstawia podział kotłów używanych do ogrzewania mieszkań 

według roku produkcji. Ok. 40% stanowią kotły grzewcze starsze niż 20 lat. Badania 

ankietowe wskazują, że w większości budynków dotychczas nie wymieniano kotła 

grzewczego. 

 

Wykres 12 Wiek kotłów grzewczych w budynkach mieszkalnych [Opracowanie własne] 

Struktura zużycia ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych jest 

zróżnicowana. Przyczyn takiego rozkładu należy upatrywać przede wszystkim w różnej 

liczbie osób zamieszkujących gospodarstwa domowe. 

 

Wykres 13 Roczne zużycie ciepłej wody użytkowej w m3 [Opracowanie własne] 
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W podobny sposób można tłumaczyć podział budynków mieszkalnych według rocznego 

zużycia energii elektrycznej, który pokazano na następnym wykresie. 

 

Wykres 14 Roczne zużycie energii elektrycznej w kWh [Opracowanie własne] 

Poniżej zamieszczono wykres przedstawiający typy pieców używanych do 

przygotowania posiłków. W strukturze dominują piece oparte na energii elektrycznej 

lub gazie, jednak na uwagę zasługuję również wysoki odsetek pieców węglowych. 

 

Wykres 15 Typ pieca używanego do przygotowania posiłków [Opracowanie własne] 

W ramach ankietyzacji zbadano opinie i preferencje mieszkańców Gminy dotyczące 

odnawialnych źródeł energii. Prawie 95% pytanych wyraziło zainteresowanie 

wnioskiem o dofinansowanie instalacji OZE. Mieszkańcy mogli wskazać więcej niż jedną 
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instalację. Zdecydowanie najpopularniejszą odpowiedzią była wymiana kotła 

grzewczego, znaczący udział miały również instalacje oparte na energii słonecznej: 

kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne. 

 

Wykres 16 Instalacje OZE preferowane przez mieszkańców Gminy [Opracowanie własne] 

Wysokość proponowanego wkładu własnego jest wypadkową dwóch najistotniejszych 

czynników: możliwości finansowych mieszkańców oraz całkowitej ceny instalacji OZE. 

Na wykresie przedstawiono deklarowane kwoty, jakie mieszkańcy są skłonni 

przeznaczyć jako wkład własny. 

 

Wykres 17 Deklarowany wkład własny na instalacje OZE [Opracowanie własne] 

Na podstawie zebranych danych dotyczących ilości zużywanego w budynkach 

mieszkalnych opału oraz energii elektrycznej obliczono szacowaną wielkość niskiej 

emisji pochodzącej od sektora mieszkalnego. Zgodnie z przyjętą metodologią wartości 
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wynikające z przeprowadzonych badań ankietowych dla ok. 19,3% budynków 

mieszkalnych ekstrapolowano na wszystkie budynki mieszkalne w Gminie Olsztyn.  

Dzięki stosunkowo dużej grupie reprezentatywnej uzyskane w ten sposób rezultaty są 

obarczone niewielką niepewnością statystyczną. 

W obliczeniach uwzględniono wartości emisji wynikającej ze zużycia węgla, drewna  

i energii elektrycznej. Dla uproszczenia przyjęto założenie, że cały zużywany węgiel jest 

węglem kamiennym. Pominięto pozostałe źródła ze względu na znikomy udział  

w całkowitej wartości emisji. Zbiorcze rezultaty analizy przedstawiono w poniższej 

tabeli. 

Tabela 17 Szacunkowe wartości emisji CO2 w Gminie Olsztyn w 2015 r. [Opracowanie własne] 

 

Energia 

uzyskana/zużywana  

w MWh/rok 

Emisja CO2 

w Mg/rok 

Udział w całkowitej 

emisji 

Węgiel kamienny 75 151 25 629 75,97% 

Drewno 1 299 513 1,52% 

Gaz sieciowy 713 143 0,42% 

Energia elektryczna 9 174 7 450 22,08% 

Łączną roczną emisję CO2 dla Gminy Olsztyn określono w przybliżeniu na 33 735 Mg. 

Największy udział w tak obliczonej wartości miała emisja pochodząca ze spalania węgla, 

a w drugiej kolejności emisja równoważna zużywanej energii elektrycznej. Emisja 

wynikająca z tych dwóch przyczyn stanowi ok. 98% całkowitej obliczonej emisji  

w sektorze budynków mieszkalnych. 
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3.2.2. Transport 

Badania ankietowe dla sektora transportu przeprowadzono na analogicznej próbie, jak 

w przypadku sektora budynków mieszkalnych. Poniższy wykres przedstawia podział 

gospodarstw domowych ze względu na liczbę samochodów.  

 

Wykres 18 Liczba samochodów w gospodarstwach domowych [Opracowanie własne] 

Na kolejnym wykresie przedstawiono podział samochodów ze względu na wiek. Nowsze 

pojazdy z reguły charakteryzują się niższą emisją z uwagi na bardziej restrykcyjne 

wymagania stawiane pod tym względem ich producentom. 

 

Wykres 19 Podział samochodów prywatnych ze względu na ich wiek [Opracowanie własne] 
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Następny wykres przedstawia rodzaje paliw spalanych przez samochody w Gminie. 

Największy udział ma benzyna bezołowiowa, która jest jedynym paliwem w prawie 

połowie pojazdów, a paliwem dla dalszych 30% pojazdów jest olej napędowy. 

 

Wykres 20 Paliwa do prywatnych samochodów [Opracowanie własne] 

Regularne korzystanie ze środków transportu publicznego zadeklarowało 27% 

ankietowanych. Dotyczyło to przede wszystkim mieszkańców gospodarstw domowych 

nie posiadających samochodów. Najwięcej osób wskazało na korzystanie z autobusów 

PKS i MPK, a nieliczne – z transportu kolejowego. 

 

Wykres 21 Gospodarstwa domowe według liczby osób korzystających ze środków transportu 

publicznego [Opracowanie własne] 
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Szacowaną emisję CO2 obliczono na podstawie odpowiedzi na pytanie o średnią roczną 

odległość pokonywaną własnym samochodem w granicach Gminy. Odpowiedzi 

ankietowanych były zróżnicowane, co przedstawiono na poniższym wykresie. 

 

Wykres 22 Odległość pokonywana własnym samochodem w granicach Gminy [Opracowanie 

własne] 

Do analizy emisji w sektorze transportowym przyjęto średni poziom emisji CO2 dla całej 

istniejącej floty samochodowej w Polsce, który według raportu: Europejskie standardy 

emisji CO2 z samochodów osobowych – skutki dla Polski opublikowanego w marcu 2013 r. 

wynosi 155 g/km. Na podstawie danych zgromadzonych w badaniu ankietowym 

oszacowano, że odległość pokonywana rocznie w granicach Gminy Olsztyn przez osoby 

stale zamieszkujące na jej terenie wynosi ok. 16,5 mln km, co odpowiada przy opisanych 

założeniach rocznej emisji CO2 w wysokości 2 558 Mg. Należy zaznaczyć, że rzeczywisty 

poziom emisji komunikacyjnej na terenie Gminy jest wyższy ze względu na to,  

że obliczona wartość nie uwzględnia ruchu pojazdów należących do osób spoza Gminy, 

pojazdów ciężarowych i dostawczych oraz środków komunikacji drogowej. Emisja 

pochodząca od tego typu pojazdów jest trudna do oszacowania. 
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3.2.3. Obiekty użyteczności publicznej 
 

Badania ankietowe przeprowadzono w następujących obiektach podległych Gminie 

i obiektach użyteczności publicznej: 

1. Urząd Gminy Olsztyn 

2. Zespół Szkół w Zrębicach 

3. Gimnazjum im. K. Karlińskiego w Olsztynie 

4. Szkoła Podstawowa w Biskupicach 

5. Szkoła Podstawowa w Olsztynie 

6. Gminne Przedszkole w Olsztynie 

7. Gminne Przedszkole w Olsztynie, Oddział w Przymiłowicach 

8. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 

9. Hala Sportowa w Olsztynie 

10. Kompleks Boisk Orlik 2012 

 

Roczne zużycie energii elektrycznej w powyższych obiektach oszacowano na 70 MWh, 

co odpowiada emisji 306 Mg. W ankietach dla wszystkich budynków zadeklarowano,  

że zostały przeprowadzone  prace termomodernizacyjne w zakresie wymiany okien, 

ocieplenia ścian i dachu oraz ocieplenia stropu. Łączna ogrzewana powierzchnia 

użytkowa w ankietowanych budynkach wyniosła ok. 10 000 m2. Liczba stałych 

pracowników w wymienionych jednostkach wynosi ok. 150, natomiast liczba dzieci  

i uczniów w przedszkolach i szkołach to ok. 800. Głównymi źródłami energii 

związanymi z emisją do powietrza w badanych obiektach są kotły gazowe. Ze względu 

na niewystarczającą ilość danych nie udało się dokładnie ustalić emisji wynikającej z ich 

eksploatacji. Jednak ze względu na to, że średni wiek kotłów gazowych w badanych 

budynkach wynosi ok. 7,5 roku, można założyć, że nie przekraczają one norm emisji dla 

tego typu kotłów. 

Na podstawie ankiet ustalono, że istnieje zainteresowanie instalacjami opartymi  

na energii słonecznej dla budynków użyteczności publicznej. Zebrane dane posłużyły 

jako wskazówki do zaproponowania działań przedstawionych w dalszej części 

opracowania. 
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4. DZIAŁANIA DLA OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH CELÓW  
 

Niniejszy rozdział przedstawia charakterystykę zaplanowanych przedsięwzięć  

z podporządkowaniem ich do poszczególnych sektorów gospodarki. 

Wdrażanie PGN przewiduje się zgodnie z klasyfikacją inwestycji tj. krótko-, średnio-, 

oraz długoterminowe. 

4.1. Długoterminowa strategia i zobowiązania 
 

Długoterminowa strategia Gminy Olsztyn uwzględnia zapisy określone w ramach 

pakietu klimatyczno-energetycznego UE oraz strategii „Europa 2020”. W ich skład 

wchodzą następujące zobowiązania: 

 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20 % w porównaniu z poziomem  

z 1990 r., 

 zwiększenie do 20 % udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii, 

 zmniejszenie zużycia energii finalnej o 20%, co ma zostać zrealizowane poprzez 

podniesienie efektywności energetycznej. 

Powyższe cele państwa Wspólnoty mają osiągnąć do 2020 r. Wywiązanie się z tych 

zobowiązań wymaga zarówno działań bezpośrednich, tzn. sprzyjających ograniczeniu 

emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń, jak i pośrednich, czyli wpływających 

na  zmniejszenie zużycia paliw i energii. Szczególnie istotna jest poprawa jakości 

powietrza na obszarach, gdzie odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych 

stężeń szkodliwych substancji. 

4.2. Działania krótko- i średnioterminowe 

 

Nazwa działania 

Odnawialne źródła energii – instalacje 

fotowoltaiczne dla budynków 

mieszkalnych 

Zakres działania 
Instalacje fotowoltaiczne o mocy 4 kWp 

dla budynków mieszkalnych 

 

Działanie zakłada montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 4 kW, które będą 

przeznaczone dla budynków mieszkalnych. Instalacja będzie wykorzystywana  

do pokrycia potrzeb gospodarstw domowych. Szacowany roczny efekt ekologiczny  

w formie redukcji emisji CO2 można oszacować na 974 Mg, a efekt energetyczny  

na 1080 MWh/rok. 
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Nazwa działania 
Odnawialne źródła energii – kolektory 

słoneczne dla budynków mieszkalnych 

Zakres działania 
Kolektory słoneczne dla budynków 

mieszkalnych 

Planuje się montaż instalacji kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych  

o powierzchni czynnej ok. 5 m2. Działanie przyczyni się do wzrostu udziału energii 

odnawialnej w Gminie i poprawy komfortu użytkowania obiektów. Kolektory dla 

budynków mieszkalnych w porze dziennej będą wykorzystywane do pokrycia potrzeb 

gospodarstw domowych. Szacowany na podstawie średniego rocznego nasłonecznienia 

dla Polski i typowej sprawności kolektorów efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji 

CO2 wyniesie 674 Mg rocznie, a efekt energetyczny: 1320 MWh/rok. 

 

Nazwa działania 

Odnawialne źródła energii – instalacje 

fotowoltaiczne dla budynków 

użyteczności publicznej 

Zakres działania 
Instalacje fotowoltaiczne dla budynków 

użyteczności publicznej 

 

Działanie zakłada montaż instalacji fotowoltaicznych, które będą przeznaczone dla 

budynków użyteczności publicznej. Roczny efekt ekologiczny w formie rocznej redukcji 

emisji CO2 można oszacować na 33 Mg, a efekt energetyczny na 36 MWh/rok. 

 

Nazwa działania 

Odnawialne źródła energii – kolektory 

słoneczne dla budynków użyteczności 

publicznej 

Zakres działania 
Kolektory słoneczne dla budynków 

użyteczności publicznej 

Planuje się montaż instalacji kolektorów słonecznych dla budynków użyteczności 

publicznej. Działanie przyczyni się do wzrostu udziału energii odnawialnej w Gminie  

i poprawy komfortu użytkowania obiektów. Kolektory dla budynków mieszkalnych  

w porze dziennej będą wykorzystywane do pokrycia potrzeb gospodarstw domowych. 

Szacowany efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji CO2 wyniesie 17 Mg rocznie,  

a efekt energetyczny: 33 MWh/rok. 
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Nazwa działania 

Efektywność energetyczna  

w infrastrukturze mieszkaniowej – 

termomodernizacja 

Zakres działania 
Termomodernizacja budynków 

mieszkalnych 

Przedsięwzięcie polegające na termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie 

Gminy przyczyni się do zmniejszenia niskiej emisji oraz poprawy efektywności cieplnej. 

Działaniem zostaną objęte budynki, w których dotychczas nie przeprowadzono prac 

termomodernizacyjnych. Planuje się przeprowadzić termomodernizację budynków 

mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Olsztyn. Zakłada się, że realizacja 

działania pozwoli obniżyć zużycie energii w zmodernizowanych obiektach co najmniej 

20%. Związany z tym efekt ekologiczny – redukcję emisji CO2 oceniono na 377 Mg,  

a efekt energetyczny na 713 MWh/rok. 

Nazwa działania 

Modernizacja systemów ogrzewania na 

proekologiczne w budynkach 

mieszkalnych na terenie gminy Olsztyn 

– Etap I 

Zakres działania 

Wymiana kotłów grzewczych  

w budynkach mieszkalnych w ilości 32 

sztuk 

W ramach działania przewiduje się wymianę 32 starych, nieefektywnych źródeł ciepła, 

które służą do ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach  

mieszkalnych jednorodzinnych. Przez budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się 

budynek wolnostojący, albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 

stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie 

więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 

użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej 

budynku. Efektem rzeczowym wymiany 32 starych nieefektywnych źródeł ciepła będzie 

montaż 18 sztuk kotłów gazowych, 13 sztuk kotłów na węgiel z automatycznym 

załadunkiem paliwa, posiadających 5 klasę wg normy PN-EN 303-5:2012 (na podstawie 

zaświadczenia wydanego przez jednostkę posiadająca akredytację PCA) oraz 1 kocioł 

elektryczny. Szacunkowy roczny efekt ekologiczny takiej inwestycji w postaci redukcji 

emisji CO2 wyniesie 418  Mg, a efekt energetyczny: 787 MWh/rok. Planowana wartość 

zadania wynosić będzie 300 000,00 zł. 
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Nazwa działania 

Modernizacja systemów ogrzewania na 

proekologiczne w budynkach 

mieszkalnych na terenie gminy Olsztyn 

– Etap II 

Zakres działania 

Wymiana kotłów grzewczych  

w budynkach mieszkalnych w ilości 50 

sztuk 

 

W ramach działania przewiduje się wymianę 50 starych, nieefektywnych źródeł ciepła, 

które służą do ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach  

mieszkalnych jednorodzinnych. Przez budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się 

budynek wolnostojący, albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 

stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie 

więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 

użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej 

budynku. Efektem rzeczowym wymiany 50 starych nieefektywnych źródeł ciepła będzie 

montaż 25 sztuk kotłów gazowych oraz 25 sztuk kotłów na węgiel z automatycznym 

załadunkiem paliwa, posiadających 5 klasę wg normy PN-EN 303-5:2012 (na podstawie 

zaświadczenia wydanego przez jednostkę posiadająca akredytację PCA). Szacunkowy 

roczny efekt ekologiczny takiej inwestycji w postaci redukcji emisji CO2 wyniesie 651  

Mg, a efekt energetyczny: 1 225 MWh/rok. Planowana wartość zadania wynosić będzie 

487 500,00 zł. 

 

Nazwa działania 

Efektywność energetyczna  

w infrastrukturze mieszkaniowej – 

pompy ciepła powietrze/woda do 

podgrzewu ciepłej wody użytkowej 

Zakres działania 

Pompy ciepła powietrze/woda  

do podgrzewu c.w.u.  

dla budynków prywatnych 

Działanie zakłada montaż pomp ciepła typu powietrze/woda do podgrzewu ciepłej 

wody użytkowej w budynkach prywatnych. Efekt ekologiczny uzyskany w wyniku 

podjętych działań w formie zmniejszenia emisji CO2 może wynieść 260 Mg rocznie,  

a efekt energetyczny: 237 MWh/rok. 
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4.3. Zestawienie działań 

4.3.1. Działania inwestycyjne 

Tabela 18 Działania inwestycyjne [Opracowanie własne] 

Nazwa działania 
Przykładowe 

źródła 
dofinansowania 

Szacowany 
koszt 

Szacowany 
efekt 

ekologiczny 

Szacowany 
efekt  

energetyczny 
Okres realizacji 

[zł] [MgCO2/rok] [MWh/rok] rozpoczęcie zakończenie 

Odnawialne źródła energii – 

instalacje fotowoltaiczne dla 

budynków mieszkalnych 

RPO WSL 9 600 000 974 1 080 2016 2020 

Odnawialne źródła energii – 
kolektory słoneczne dla budynków 

mieszkalnych 
RPO WSL 5 600 000 674 1 320 2016 2020 

Odnawialne źródła energii – 
instalacje fotowoltaiczne dla 

budynków użyteczności publicznej 
RPO WSL 320 000 33 36 2016 2020 

Odnawialne źródła energii – 
kolektory słoneczne dla budynków 

użyteczności publicznej 
RPO WSL 140 000 17 33 2016 2020 
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Efektywność energetyczna  
w infrastrukturze mieszkaniowej – 

termomodernizacja 
WFOŚiGW 10 000 000 377 713 2017 2020 

Modernizacja systemów ogrzewania 
na proekologiczne w budynkach 
mieszkalnych na terenie gminy 

Olsztyn – Etap I 

WFOŚiGW 300 000   418 787 2017 2018 

Modernizacja systemów ogrzewania 
na proekologiczne w budynkach 
mieszkalnych na terenie gminy 

Olsztyn – Etap II 

WFOŚiGW 487 500 651 1225 2018 2019 

Efektywność energetyczna  
w infrastrukturze mieszkaniowej – 
pompy ciepła powietrze/woda do 

podgrzewu ciepłej wody użytkowej 

NFOŚiGW 
(program 

Prosument) 
800 000 225 237 2017 2020 

ŁĄCZNIE 
 

27 247 500 3 369 5 431   
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4.3.2. Działania nieinwestycyjne 
 

Poza wymienionymi wcześniej, w Gminie Olsztyn można realizować szereg działań 

nieinwestycyjnych. Działania nieinwestycyjne nie są bezpośrednio związane z realizacją 

działań infrastrukturalnych, ale ich realizacja wymaga poniesienia nakładów 

finansowych. Działania nieinwestycyjne mimo braku wyznaczonego efektu 

ekologicznego również przyczyniają się do redukcji zużycia energii i redukcji emisji 

dwutlenku węgla. Efekt podjętych tego typu działań może być jednak trudny lub 

niemożliwy do wyznaczenia. 

Tabela 19 Proponowane działania nieinwestycyjne [Opracowanie własne] 

Nazwa działania Zakres działania 

Monitoring zużycia energii  
i wody w obiektach publicznych 

Obserwacja i kontrola poziomów zużycia energii  
i wody w jednostkach podległych Gminie 

Działania edukacyjne  
w jednostkach oświatowych 

Kampanie edukacyjne związane z tematyką ochrony 
powietrza oraz racjonalnym wykorzystywaniem 

energii 

Organizacja edukacyjnych akcji 
społecznych 

Przedstawienie tematyki obejmującej ograniczenie 
niskiej emisji, efektywność energetyczną, 

gospodarowanie odpadami oraz wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii 

Szkolenia dla przedsiębiorstw 
Szkolenia obejmujące tematykę możliwości 

ograniczenia emisji oraz zmniejszenia zużycia energii 
elektrycznej 

Kampanie edukacyjno-
informacyjne związane z 

efektywnym i ekologicznym 
transportem 

Promocja jazdy na rowerze oraz transportu 
publicznego jako alternatyw dla korzystania  

z samochodów osobowych 

4.4. Analiza SWOT 
 

W niniejszym rozdziale przeanalizowano silne i słabe strony Gminy Olsztyn oraz 

możliwości i zagrożenia, które mogą wpływać na realizację Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej. Posłużono się analizą SWOT (ang. Strenghts, Weaknesses, 

Opportunities, Threats). Analiza SWOT jest techniką analityczną wykorzystywaną  

do porządkowania informacji przy dokonywaniu analizy strategicznej. Na mocne i słabe 

strony wpływ mają czynniki wewnętrzne, a na szanse i zagrożenia – czynniki 

zewnętrzne. 
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Tabela 20 Mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej 
dla Gminy Olsztyn” [Opracowanie własne] 

Mocne strony (S) Słabe strony (W) 

 Zaangażowanie Gminy w zakresie 

realizacji PGN 

 Otwartość Gminy na współpracę  

z innymi podmiotami 

 Aktywna postawa Urzędu Gminy  

w dziedzinie poprawy komfortu życia 

mieszkańców, promowania odnawial-

nych źródeł energii i racjonalnego 

gospodarowania energią 

 Jasno sformułowana i konsekwentnie 

rozbudowywana strategia działań  

w zakresie ograniczenia niskiej emisji 

 Pozytywne nastawienie mieszkańców do 

działań służących ograniczeniu niskiej 

emisji 

 Rosnąca świadomość społeczna 

dotycząca oszczędnego gospodarowania 

energią oraz częstsze stosowanie nowych 

technologii pozytywnie wpływających 

na energochłonność budynków 

 Brak dużych zakładów przemysłowych 

na terenie Gminy 

 Niekompletność danych przekazywanych 

przez podmioty objęte PGN 

 Dominacja przestarzałego i nieefektywne-

go systemu grzewczego 

 Niewystarczająca świadomość 

mieszkańców w zakresie racjonalnego 

wykorzystania energii i źródeł 

odnawialnych 

 Występowanie wielu budynków 

wymagających przeprowadzenia 

termomodernizacji 

 Niezadowalający stan techniczny dróg 

transportu rolnego 

 Szkody w środowisku, uprawach  

i infrastrukturze wynikające z erozji gleb 

 Zanieczyszczenie powietrza 

spowodowane wykorzystywaniem paliw 

konwencjonalnych do ogrzewania 

mieszkań 

Szanse (O) Zagrożenia (T) 

 Krajowe i unijne programy wsparcia dla 

osób fizycznych i przedsiębiorstw  

w zakresie termomodernizacji, poprawy 

efektywności energetycznej budynków  

i zastosowania w nich OZE 

 Rosnąca świadomość społeczna  

w zakresie konieczności racjonalnego 

korzystania z energii oraz ochrony 

środowiska i klimatu 

 Rozwój technologii energooszczędnych 

i zwiększenie ich dostępności 

 Nowa perspektywa unijna 2014-2020 

jako wsparcie dla inwestycji w OZE, 

termomodernizacji i zwiększenia 

efektywności energetycznej. 

 Zbyt wysokie koszty inwestycyjne działań 

związanych z instalacjami OZE 

 Trudności proceduralne w dostępie do 

sposobów i źródeł finansowania 

 Minimalizacja realizowanych działań  

w ramach PGN z powodu ograniczonych 

środków finansowych 

 Ogólnokrajowy trend wzrostu zużycia 

energii elektrycznej 

 Możliwość niekorzystnych zmian 

w obowiązującym prawie 

 Niestabilna sytuacja na rynku 

surowcowym i paliwowym 
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5. SPOSÓB MONITOROWANIA I RAPORTOWANIA EFEKTÓW 
REALIZACJI CELÓW PROJEKTU 

Bardzo istotnym etapem wdrażania PGN będzie monitoring osiąganych efektów.  

Za monitoring realizacji planu odpowiedzialna będzie jednostka koordynująca, a do jej 

zadań będzie należało zbieranie danych dotyczących: 

• terminów realizacji planowanych zadań wraz z postępem prac, 

• kosztów poniesionych na wykonanie zadań, 

• osiągniętych rezultatów działań w zakresie ograniczenia zużycia energii oraz emisji, 

• utrudnień w realizacji zadań, 

• oceny skuteczności prowadzonych działań – poziom zrealizowanych założeń Planu. 

Zaleca się wykonywanie okresowych raportów z postępów we wdrażaniu Planu, 

 w których będzie dokonywana aktualizacja inwentaryzacji emisji. W celu poprawnego 

wykonania raportowania niezbędne będzie zgromadzenie danych wejściowych, aby 

dokonać aktualizacji inwentaryzacji emisji. Konieczna będzie współpraca z podmiotami 

funkcjonującymi na terenie Gminy Olsztyn, w tym m.in. z: 

• zarządcami nieruchomości, 

• przedsiębiorstwami energetycznymi, 

• przedsiębiorcami komunikacyjnymi. 

Wskazany jest rozwój monitoringu zużycia energii oraz paliw w obiektach, które 

bezpośrednio podlegają zarządzaniu przez Urząd Gminy Olsztyn. 

Tabela 21 Proponowane wskaźniki monitoringu [Opracowanie własne] 

Zakres działań Wskaźniki Źródło danych 

Termomodernizacja 

budynków 

Liczba budynków poddanych 

termomodernizacji 

Urząd Gminy, 

badania 

ankietowe 

Monitorowanie zużycia  i kosztów 

energii, ciepła oraz paliw przed i po 

wykonaniu przedsięwzięcia 

Przedsiębiorstwa 

energetyczne, 

badania 

ankietowe 

Instalacja OZE  dla 

budynków 

mieszkalnych 
Liczba, moce i powierzchnie 

zainstalowanych OZE 
Urząd Gminy 
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Ograniczanie niskiej 

emisji na terenie 

Gminy 

Liczba wymienionych źródeł ciepła 
Urząd Gminy, 

badania 

ankietowe 
Rodzaj stosowanego paliwa przed  

i po wymianie źródła 

Liczba oddanych do użytku budynków 

energooszczędnych 

Urząd Gminy, 

Powiatowy 

Inspektorat 

Nadzoru 

Budowlanego 

Organizacja akcji 

edukacyjnych 

Liczba uczestników uczestniczących  

w warsztatach lub szkoleniach 
Urząd Gminy 

Program 

termomodernizacji 

budynków 

komunalnych 

 i użyteczności 

publicznej 

Określenie oszczędności  

na podstawie audytu energetycznego 

 Urząd Gminy, 

przedsiębiorstwa 

energetyczne, 

administratorzy 

obiektów 

Liczba i powierzchnia obiektów 

komunalnych  

i użyteczności publicznej poddanych 

termomodernizacji 

Monitorowanie zużycia i kosztów energii, 

ciepła oraz paliw gazowych przed 

 i po wykonaniu przedsięwzięcia 

Instalacja OZE dla 

budynków 

użyteczności 

publicznej 

Całkowita powierzchnia zainstalowanych 

paneli fotowoltaicznych na budynkach 

Całkowita powierzchnia zainstalowanych 

kolektorów słonecznych na budynkach 

Ilość energii uzyskanej z OZE  

w gminnych budynkach użyteczności 

publicznej 

Monitoring zużycia 

energii oraz wody w 

obiektach publicznych  

Monitorowanie rocznego zużycia energii, 

paliwa i wody w obiektach oraz 

porównywanie zużycia  w kolejnych 

latach 

Urząd Gminy 

Działania edukacyjne 

w jednostkach 

oświatowych 

Liczba uczestników warsztatów, szkoleń 

i innych wydarzeń 
Urząd Gminy 
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6. STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. art. 48 i 57 o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko strategiczna ocena oddziaływania  

na środowiska wymagana jest m.in. dla planów z dziedziny energetyki, jeśli wyznaczają 

one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  

na środowisko.  

Rozpatrywane w opracowaniu działania inwestycyjne i nieinwestycyjne w perspektywie 

krótko-, średnio- i długoterminowej oraz działania potencjalne są nastawione  

na racjonalizację wykorzystania nośników energetycznych oraz zwiększenie udziału 

odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Olsztyn. Żadne ze zgłoszonych działań 

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213 

poz. 1397) nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać  

na środowisko. Ponadto wszelkie działania wynikające z przedmiotowego dokumentu, 

których realizacja jest planowana, dotyczą jedynie obszaru Gminy Olsztyn i nie 

przewiduje się ich oddziaływania na obszary sąsiadujące. Biorąc pod uwagę powyższe 

założenia, należy uznać, iż realizacja postanowień Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Olsztyn nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. 
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UZASADNIENIE

Przyjmuje się aktualizację Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w celu uzyskania dotacji

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na

likwidację nieefektywnych źródeł ciepła, które służą do ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody

użytkowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

Efektem rzeczowym będzie wymiana 32 starych nieefektywnych źródeł ciepła (piecy) na:

18 sztuk kotłów gazowych, 13 sztuk kotłów na węgiel z automatycznym załadunkiem paliwa,

posiadających 5 klasę wg normy pn-en 303-5:2012 (na podstawie zaświadczenia wydanego

przez jednostkę posiadająca akredytację pca) oraz 1 sztuka kotła elektrycznego.
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