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STRESZCZENIE   

  

Opracowanie pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baćkowice do roku 2020” 

to strategiczny dokument mający istotny wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną  

i energetyczną. Potrzeba sporządzenia niniejszego dokumentu i jego realizacja wynika  

z zobowiązań, które zostały określone w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz  

w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 

roku.  

Protokół ten przewiduje do roku 2020:  

- redukcję emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20% w stosunku do poziomu  w roku 

bazowym, 

- zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł do 20% w ogólnym zużyciu energii,  

- redukcję zużycia energii pierwotnej o 20%.  

  

Celem niniejszego opracowania jest analiza zakresu możliwych do realizacji 

przedsięwzięć, których wcielenie w życie skutkować będzie zmniejszeniem zużycia energii,  

a w konsekwencji obniżaniem emisji dwutlenku węgla na terenie gminy.  

Plan opracowano na podstawie danych uzyskanych z przeprowadzonej inwentaryzacji, 

ankietyzacji, danych statystycznych, a także z innych źródeł. Agregowane dane dotyczyły m.in. 

zużycia na terenie gminy: energii elektrycznej, paliw na cele C.O i C.W.U oraz paliw 

zużywanych przez transport. Plan obejmuje całą gminę Baćkowice w obrębie granic 

administracyjnych.  

Rok Bazowy 

Jako rok bazowy, w stosunku do którego Gmina będzie ograniczać emisje CO2, przyjęto rok 

2011. Rok ten został wybrany jako rok bazowy ponieważ dla tego roku istniała realna możliwość 

oszacowania wielkości emisji z gminy na podstawie dostępnych danych.  

Inwentaryzacja emisji 

W inwentaryzacji uwzględniono dane źródłowe za 2011r., oraz za rok 2015 w zakresie: 

- zużycia energii elektrycznej, 
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- zużycia paliw kopalnych, 

- zużycia paliw przeznaczonych do transportu, 

Inwentaryzacja została przedstawiona w następujących grupach: 

 budynki użyteczności publicznej,  

 oświetlenie uliczne, 

 gminne środki transportu,  

 budynki mieszkalne, 

 transport indywidualny mieszkańców gminy po drogach gminnych i powiatowych, 

 przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie gminy. 

W inwentaryzacji przyjęto wartości opałowe (WO) przyjęte za KOBiZE (2016) oraz 

wykorzystano standardowe współczynniki emisji według IPCC (2006). 

 

Porównanie emisji i zużywanej energii 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie całkowitej emisji i zużywanej energii dla terenu 

całej Gminy Baćkowice: 

Tabela 1.  Zużycie energii i wielkość emisji gazów cieplarnianych z terenu gminy. 

Sektor  Zużycie energii [MWh] Emisja [Mg CO2] 

2011 (BEI) 2015 (MEI) 2011 (BEI) 2015 (MEI) 

Budynki użyteczności 

publicznej  
2555,6 2109,9 1034,3 925,4 

Budownictwo 

mieszkaniowe 

jednorodzinne  

37274,4 
 

37294,8 

 
11174,4 10688,2 

Budownictwo usługowe i 

przemysłowe  
7682,3 7992,7 7303,9 7560,8 

Oświetlenie uliczne  125,0 125,0 148,9 148,9 

Transport gminny  80,9 88,3 21,6 23,6 

Transport indywidualny 12750,3 13292,5 3312,1 3452,7 

SUMA  
60468,5 

 

60903,3 
 

22995,1 22799,6 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Całkowita emisja z obszaru gminy w 2015 r. spadła w stosunku do roku 2011 o  195,5 [Mg CO2] 

czyli około 0,9 %. 

Określenie celu strategicznego  

Celem strategicznym Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Baćkowice do roku 

2020 jest zmniejszenie zużycia energii i ograniczenie emisji  gazów cieplarnianych do 

środowiska, a także zwiększenie udziału OZE, w obrębie administracyjnym gminy Baćkowice  

w stosunku do roku 2011. 

 

Cel - Ograniczenie emisji CO2 o 1,07 % względem roku bazowego 2011 (BEI) 

Do roku 2020 emisja powinna spaść z poziomu 22995,1 [MgCO2/rok] w roku bazowym  

o wielkość równą245,8 [MgCO2/rok]  

Wartość ta znajduje potwierdzenie w HRF 

 

Cel – Zmniejszenie zużycia energii o  1,34 % względem roku bazowego 2011 (BEI) 

Do roku 2020 zużycie energii powinno spaść z poziomu  60468,5  [MWh/rok] w roku bazowym 

o wielkość równą 813,3 [MWh/rok]. Wartość ta znajduje potwierdzenie w HRF.  

Wzrost w zużyciu energii w okresie 4 lat (między rokiem bazowym a kontrolnym) wyniósł  434,8 

[MWh]. Zgodnie z tym przyjęto, roczny wzrost zużycia energii w gminie na poziomie 108,7 

[MWh]. W okresie 5 lat (od roku kontrolnego do 2020) zużycie energii wzrośnie o   543,5 

[MWh], do poziomu  61012,0 [MWh/rok]. Jednocześnie gmina podejmie działania ograniczające 

zużycie energii o  813,3 MWh co oznacza, że w roku 2020 przewidywane zużycie energii 

wyniesie: 

 60468,5 +(9*108,7) - 813,3 = 60 633,5 MWh 

Cel - zwiększenia udziału OZE o - 0,15 % względem roku bazowego 2011 (BEI) 

W roku bazowym na terenie gminy jedynym odnawialnym źródłem energii była biomasa 

(drewno) spalana jako źródło ciepła w budynkach mieszkalnych,  produkcja energii z OZE 

wynosiła    11453,0 [MWh/rok]. Oznacza to, że udział OZE w roku bazowym wynosił  18,9 %.  

Do roku 2020 produkcja energii z OZE powinna wzrosnąć z poziomu  11453,0 [MWh/rok] w 

roku bazowym o wielkość równą 95,8 [MWh/rok], czyli do poziomu  11548,8 [MWh/rok]. 
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Wartość ta znajduje potwierdzenie w HRF. W celu obliczenia wzrostu udziału  OZE od roku 

bazowego do 2020 r. przyjęto następujące założenia: 

1. Wzrost w zużyciu energii w okresie 4 lat (między rokiem bazowym a kontrolnym) 

wyniósł  434,8 [MWh]. Zgodnie z tym przyjęto, roczny wzrost zużycia energii w gminie 

na poziomie 108,7 [MWh]. W okresie 5 lat (od roku kontrolnego do 2020) zużycie energii 

wzrośnie o   543,5 [MWh], do poziomu  61012,0 [MWh/rok]. Jednocześnie gmina 

podejmie działania ograniczające zużycie energii o  813,3 MWh co oznacza, że w roku 

2020 przewidywane zużycie energii wyniesie: 

 60468,5 +(9*108,7) - 813,3 = 60 633,5 MWh 

2. Udział OZE w 2020 r. obliczono:  

11548,8 [MWh/rok]/ 60 633,5 [MWh/rok] x100% =  19,05% 

W związku z powyższym wzrost udziału  OZE od roku bazowego do 2020 r. stanowić będzie  

 19,05% -  18,9% =  0,15% 

 

Cel - ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza przez: 

• Ograniczenie zużycie energii elektrycznej i cieplnej 

• Zastosowanie odnawialnych źródeł energii 

• Wymianę kotłów węglowych na ekologiczne o niskiej emisji pyłów i gazów 

cieplarnianych 

• Promocję ekologicznych rozwiązań pozyskiwania energii  

• Zielone zamówienia 

Cel strategiczny osiągnięty będzie poprzez realizację  następujących celów szczegółowych:   

1. ograniczenie zużycia paliw nieodnawialnych dla celów grzewczych w budynkach użyteczności 

publicznej, 

2. ograniczenie zużycia paliw nieodnawialnych dla celów grzewczych w budynkach mieszkalnych, 

3. wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych poprzez realizację inwestycji gminnych, 

4. wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach mieszkalnych,  

5. ograniczenie zużycia energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej,  

6. ograniczenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic. 
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Plan działań 

Realizacja wymienionych celów odbywać się będzie poprzez działania, na których realizację 

gmina ma bezpośredni wpływ, a więc działania podejmowane przez samą gminę, a także poprzez 

działania podejmowane przez gminę na rzecz budownictwa mieszkalnego w porozumieniu  

z mieszkańcami gminy Baćkowice.   

W celu osiągnięcia tego poziomu zaplanowano do roku 2020 działania, które opisano w HRF  

W Harmonogramie rzeczowo-finansowym zaproponowano również szereg działań 

fakultatywnych do roku 2020. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baćkowice opracowany jest z myślą  

o mieszkańcach gminy, aby przyniósł im widoczne efekty ekologiczne i ekonomiczne.  

Zaproponowane cele oraz działania przewidują możliwość pozyskania dofinansowań na 

realizacje działań inwestycyjnych.  

Wszystkie wymienione działania (a także fakultatywne) opisano szczegółowo  

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik 1 do Planu. 

Ponadto na terenie Gminy Baćkowice mogą zostać zrealizowane inne zadania, które na 

obecnym etapie planowania nie są brane pod uwagę lub prawdopodobieństwo ich realizacji jest 

niewielkie. W przypadku gdy ich poziom zaawansowania lub prawdopodobieństwo realizacji 

wskażą na realność ich realizacji zostaną one wpisane do harmonogramu oraz zostanie 

zaktualizowany PGN. 

Dzięki wdrożeniu planu mieszkańcy gminy zyskają:  

- czystsze powietrze (odczuwalne szczególnie w okresie grzewczym),  

- oszczędności pośrednie (oszczędności gminy = oszczędności społeczeństwa),  

- oszczędności bezpośrednie,  

-  możliwość uzyskania dotacji/dofinansowania bądź preferencyjnego kredytu.  

Monitoring efektów jest istotnym elementem procesu wdrażania planu. Istotnym 

elementem monitoringu jest aktualizacja i rozwijanie bazy danych o emisji oraz systematycznie 

prowadzona inwentaryzacja. Za wdrożenie Planu, po jego przyjęciu przez Radę Gminy, 

odpowiedzialny jest Wójt Gminy Baćkowice.  

Jednocześnie za systematyczne i precyzyjne monitorowanie wdrażania przedmiotowego 

Planu odpowiedzialny jest zespół monitorujący efekty wdrażania Planu, powołany przez Wójta 

Gminy Baćkowice stosownym zarządzeniem, w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od 
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przyjęcia Planu przez Radę Gminy Baćkowice. Spotkania zespołu będą miały miejsce minimum 

raz na rok lata. Za organizację przedmiotowych spotkań i ich porządek obrad odpowiedzialny 

jest Wójt Gminy Baćkowice. 

Szczegółowe zasady pracy zespołu będą określone w zarządzeniu powołującym niniejszy 

zespół. Sprawozdania i wnioski winny być uwzględniane przy planowaniu i podejmowaniu 

budżetu gminy na kolejne lata budżetowe. Monitorowanie przebiegu realizacji Planu oraz zmian 

wynikających z wdrożonych inwestycji czy działań wspomagających powinno być procesem 

ciągłym. 

 

Dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baćkowice złożono wniosek o odstąpieniu od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia  

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 

Nr 199 poz. 1227) Informacja o otrzymanych decyzjach zostanie upubliczniona m.in. na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy Baćkowice, stronie bip i lokalnych tablicach ogłoszeniowych  

(informacyjnych). 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baćkowice został przyjęty uchwałą Rady Gminy 

Baćkowice do realizacji a planowane zadania do realizacji w 2016 r. zostały przyjęte do Budżetu 

Gminy a planowane zadanie po 2016 roku zostały przyjęte do Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego.  

 

1. WPROWADZENIE 

1.1. Globalne ocieplenie  

Globalnym ociepleniem lub inaczej efektem cieplarnianym nazywamy wzrost średniej 

temperatury atmosfery, obserwowane od połowy XX w. przy powierzchni ziem i wód. Jest to też 

ocieplenie przewidywane na przyszłość. Jak mówią różne źródła w latach 1906-2005 temperatura 

podniosła się średnio o około 0,18°C przy powierzchni Ziemi.  

Duże nagromadzenie się gazów cieplarnianych w skali całej ziemskiej atmosferze spowodowane 

jest wieloma czynnikami, z których najważniejsze to rozwój przemysłu i motoryzacji, spalanie 

paliw kopalnianych (ropy naftowej, węgla), emisja metanu i freonów, a także prowadzona 

nieodpowiedzialnie wycinka lasów.  
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Ryc. 1. Temperatury w latach 1999-2008 

  

Źródło: http://www.muslimheritage.com/article/1000-years-amnesia-environment-tradition-muslim-heritage 

Efekty globalnego ocieplenia klimatu są odczuwalne między innymi poprzez topnienie 

lodowców, niespełna dwukrotny wzrost ilości huraganów 4 i 5 kategorii (najsilniejszych), coraz 

silniejsze upały, a w konsekwencji ogromne pożary i długie uporczywe susze. WHO (ang. World 

Health Organization – Światowa Organizacja Zdrowia) informuje o możliwości wybuchu 

nowych chorób groźnych w odmiennych klimatycznie krajach (gorączka Zachodniego Nilu  

w Kanadzie). Można zakładać, iż choroby tropikalne (np. malaria, przenoszona przez komary) 

nawiedzi miejsca, gdzie znana jest tylko z prasy czy mediów. Podniesienie poziomu CO2 może 

przyczyniać się również do wzrostu liczby chorych na astmę i alergie.  

Globalnemu ociepleniu można zapobiegać wykorzystując odnawialne źródła energii, 

ograniczając emisję gazów tj. dwutlenku węgla, freonów, ozonu, tlenków azotu oraz metanu czy 

segregując odpady co ogranicza emisji dwutlenku węgla i metanu. Warto też kierować się ku 

oszczędnościom energii dążąc do zmniejszania zapotrzebowania na produkcję energii ze źródeł 

nieodnawialnych (efektywniejsze działanie ciepłowni i elektrowni = zmniejszanie emisji CO2). 

1.2. Polityka energetyczna Polski na tle UE i świata  

Komisja Europejska w dniu 23 stycznia 2008 r. przedstawiła tzw. pakiet energetyczno-

klimatyczny popularnie określany jako tzw. „Pakiet 3x20”. Pakiet 3x20 jest efektem realizowania 

założeń przyjętych w 2007 r. przez Radę Europejską wymagających od członków Unii 

Europejskiej następujących działań do końca 2020 roku:  
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 20% redukcji emisji gazów cieplarnianych (z opcją 30% redukcji, o ile w tym zakresie zostaną 

zawarte stosowne porozumienia międzynarodowe)  w stosunku do poziomu emisji z 1990 r.,  

 20% zwiększenia udziału energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii w tym zwiększenie 

udziału biopaliw do 10%,  

 20% zwiększenia efektywności energetycznej, w stosunku do prognoz na rok 2020.  

 

Europejska Agencja Środowiska wskazała cztery główne sektory odpowiadające za emisję 

gazów cieplarnianych:  

 sektor energetyczny - 28% emisji,   

 transport - 21%,   

 przemysł -20%, 

 gospodarstwa domowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa -17%.   

  

Komisja Europejska uznała, że priorytetowymi technologiami mogącymi ograniczyć emisję 

gazów cieplarnianych w wymienionych sektorach są zwiększona efektywność energetyczna, 

energia odnawialna i nuklearna, a także rozwój systemów do wychwytywania i składowania 

dwutlenku węgla.  

Polskę obejmują także ustalenia Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 

zmian klimatu – tj. międzynarodowa umowa określająca założenia współpracy pomiędzy 

poszczególnymi krajami zmierzającej do redukcji emisji gazów cieplarnianych 

odpowiedzialnych za tworzenie efektu cieplarnianego. Konwencja ta została podpisana na 

Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju podczas tzw. Szczytu 

Ziemi w 1992 r. w Rio de Janeiro. Konwencja sama w sobie nie zawiera odpowiednich obostrzeń 

i norm, jednak z czasem była uzupełniana protokołami. Najbardziej znanym i najważniejszym 

protokołem jest protokół z Kioto z 1998 r. Protokół z Kioto jest prawnie wiążącym 

porozumieniem, w ramach którego kraje uprzemysłowione są zobligowane do redukcji ogólnej 

emisji gazów powodujących efekt cieplarniany o 5,2% do roku 2012 w porównaniu z rokiem 

1990. Ponieważ Polska była uczestnikiem Szczytu Ziemi podpisała protokół z Kioto, w którym 

zobowiązała się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 6% w latach 1988-2012. W wyniku 

transformacji gospodarki Polska ograniczyła emisję o około 33% w stosunku do roku bazowego, 

co dało możliwość handlu nadwyżkami. Jednak Komisja Europejska zdecydowała się przyznane 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Szczyt_Ziemi_1992
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szczyt_Ziemi_1992
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limity ograniczyć argumentując, iż nie wpłynie to negatywnie na rozwój i stan naszej gospodarki 

argumentując, iż zalanie rynku nadwyżkami z Polski może spowodować zmniejszenie inwestycji 

proekologicznych.  

Kluczową rolę związaną z ograniczaniem zużycia paliw, a w konsekwencji 

ograniczaniem poziomu emisji odgrywają władze lokalne. W 2008 roku powstała europejska 

inicjatywa Porozumienie Burmistrzów skupiające miasta, miejscowości oraz regiony, które 

dobrowolnie zobowiązały się do ograniczania na swoim terenie emisji CO2 o co najmniej 20% 

do 2020 roku w porównaniu do roku bazowego.  

Komisja Europejska postanowiła również, iż w okresie finansowania na lata 2014-2020 

dofinansowywane będą inwestycje związane z energetyką, które wynikają z dokumentów 

opracowanych na rzecz ograniczania emisji. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na 

inwentaryzację i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, WFOŚiGW w Kielcach postanowił 

dofinansować opracowanie Planów gospodarki niskoemisyjnej dla gmin województwa 

świętokrzyskiego.  Zgodnie z powyższym, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wynika  

z dokumentów na poziomie europejskim i krajowym oraz jest z nimi spójny.   

 

Cele i działania wymienione i opisane w niniejszym dokumencie są zbieżne także  

z dokumentami obowiązującymi w województwie świętokrzyskim i z gminnymi dokumentami 

strategicznymi.  

Program ochrony powietrza województwa świętokrzyskiego (POP) obejmuje również 

gminę Baćkowice (zaliczonej do strefy Świętokrzyskiej). Wg. Informacji w nim zawartych 

gminie Baćkowice nie występują żadne przekroczenia wartości dopuszczalnej stężeń 

średniorocznych pyłu PM10 i pyłu PM2,5. W POP umieszczono listę działań naprawczych dot. 

Poprawy jakości powietrza z których znaczna cześć realizowana będzie po przez PGN tj: 

• Realizacja Programów ograniczania niskiej emisji lub Planów Gospodarki 

Niskoemisyjnej na obszarach występowania przekroczeń wartości dopuszczalnych pyłu 

PM10 i pyłu PM2,5 (Realizacją tego punktu jest bezpośrednio niniejszy dokument 

PGN); 

• Redukcja emisji zanieczyszczeń z transportu; 

• Przebudowa i modernizacja dróg; 

• Edukacja ekologiczna; 

• Prowadzenie edukacji ekologicznej; 
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• Informowanie społeczeństwa o jakości powietrza. 

• Termomodernizacja obiektów budowlanych; 

• Produkcja energii prosumenckiej z odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym 

i mieszkaniowym; 

• Termomodernizacja obiektów budowlanych; 

• Wymiana niskosprawnych źródeł spalania paliw w budynkach użyteczności publicznej; 

(Powyższe punkty są zbieżne z działaniami przewidzianymi do realizacji w PGN).  

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Baćkowice również zawiera zapisy odnoszące się do poprawy jakości powietrza 

atmosferycznego które zarówno jako ogólny kierunek, jak i częściowo w konkretnych 

działaniach pokrywają się z tymi proponowanymi w PGN. Bardziej szczegółowo to 

zagadnienie zostało przedstawione w rozdziale: 4.4. Dotychczas podjęte działania w zakresie 

ochrony środowiska i redukcji zużycia energii. 

 

Gmina Baćkowice nie dysponuje niezależnym, obejmującym tylko swoje terytorium 

Programem Ochrony Środowiska. Została jednak objęta większym projektem i włączona razem 

z gminami: Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Obrazów, 

Opatów, Osiek, Sadowie, Samborzec, Sandomierz; do Programu Ochrony Środowiska dla 

Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. W dokumencie tym zwrócono uwagę 

na podobne aspekty jak w przedmiotowym PGN. Przede wszystkim sformułowano cele  

w zakresie ochrony środowiska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.  Za   

cel   główny   Programu   Ochrony   Środowiska dla   Ekologicznego   Związku   Gmin Dorzecza 

Koprzywianki uznano: Cel główny: „Poprawa stanu i podniesienie walorów przyrodniczych 

gmin”. 

Na   realizacje   tego   celu   składają   się   działania   we   wszystkich   komponentach   ochrony 

środowiska w podziale na grupy:  

1. Ochrona powietrza;  

2. Ochrona przed hałasem; 

3. Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych;  

4. Ochrona gleb;  

5. Ochrona zasobów kopalin;   



str. 14  
  

6. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym;  

7. Ochrona lasów;  

8. Ochrona środowiska przyrodniczego;  

9. Minimalizacja zagrożeń dla środowiska;  

10. Edukacja ekologiczna; 

W POŚ przewidziano wiele działań bezpośrednio zbieżnych z działaniami przyjętymi w PGN 

tj.:  

- działania inwestycyjne – realizowane w większości przez samorządy gmin indywidualnie lub 

wspólnie jako Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, dotyczące przede 

wszystkim budowy sieci infrastruktury technicznej, 

- działania organizacyjne – realizowane przez samorządy gminne i Ekologiczny Związek Gmin   

Dorzecza   Koprzywianki   we   współpracy   z   instytucjami   działającymi   w   sektorze 

gospodarki komunalnej, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, 

- zmniejszenie zapotrzebowania na energię – termomodernizacja budynków, modernizacja 

źródeł ciepła, podłączenia do lokalnych sieci ciepłowniczych, rozwój sieci gazowej,  

- popularyzacja ekologicznych źródeł energii - budowa sieci gazociągowych, modernizacja 

sieci cieplnych, elektroenergetycznych oraz popularyzacja odnawialnych źródeł energii, 

- modernizacja systemu komunikacyjnego w celu zmniejszenia emisji spalin oraz emisji 

przemysłowej,  

- propagować nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach, 

- popularyzować pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, 

 - wszelkie   działania   inwestycyjne   w   zakresie   infrastruktury   technicznej   przyjaznej 

środowisku, 

- przeprowadzanie inwestycji, jak najmniej naruszając zasoby środowiska, 

- podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

Zadania organizacyjne i propozycje zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony powietrza 

atmosferycznego na obszarach gmin EZGDK zbieżne z PGN: 

- Zmniejszenie   niskiej   emisji   poprzez   propagowanie   ekologicznych   źródeł   energii   do 

ogrzewania   budynków   (rozwój   sieci   gazowej,   ogrzewanie   olejowe,   gazowe ogrzewanie 

biomasą itp.) oraz propagowanie termomodernizacji obiektów; 

- Instalowanie nowych i modernizacja istniejących urządzeń służących redukcji zanieczyszczeń 

powietrza w zakładach produkcyjnych; 
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- Inwestycje w infrastrukturę ciepłowniczą: zamiana wyeksploatowanych nieefektywnych 

kotłów węglowych na kotły energooszczędne i niskoemisyjne;  

- Zwiększenie produkcji energii z odnawialnych zasobów energetycznych; 

- Poprawa stanu nawierzchni dróg - modernizacja dróg posiadających dotychczas nawierzchnie 

nieutwardzone lub gruntowe generujące zanieczyszczenia pyłowe, modernizacja dróg w celu 

usprawnienia ruchu, itp.; 

- Promowanie wykorzystywania ekologicznych źródeł energii; 

- Budowa   instalacji   wykorzystujących   energię   odnawialną,   m.in.   farm   wiatrowych 

(wyznaczenie   dokładnych  lokalizacji,  sporządzenie  raportów oddziaływania   na środowisko)  

- Wzrost poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w tej dziedzinie. 

W szczegółowych zadaniach  inwestycyjnych w zakresie  ochrony  powietrza atmosferycznego 

na obszarach gmin EZGDK, ujęto zadanie: „Termomodernizacja budynków: Urząd Gminy  

w Baćkowicach, Szkoła Podstawowa i Świetlica Wiejska w Modliborzycach”, które znalazło 

się również w niniejszym PGN. 

Gmina nie ma opracowanego planu zaopatrzenia w ciepło, chłód i energię elektryczną i paliwa 

gazowe. 

1.3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  

  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest strategicznym dokumentem, który wyznacza 

kierunki działań dla gminy do 2020 roku w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

wykorzystywania zielonej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, zwiększenia 

efektywności energetycznej jak również edukacji  i podniesienia świadomości społeczeństwa. 

Dokument ten musi być ściśle powiązany z Programem Ochrony Powietrza, Założeniami do 

planu zaopatrzenia w ciepło,  energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy, jak również  

z pozostałymi dokumentami o charakterze strategicznym.   

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) w swojej strategii obejmuje między innymi takie 

dziedziny jak: budownictwo publiczne i prywatne, gospodarkę przestrzenną, gospodarkę 

odpadami, zaopatrzenie w ciepło i energię oraz transport publiczny i prywatny. Z PGN związane 

są następujące pojęcia: niska emisja i gospodarka niskoemisyjna.  

Niska emisja – to emisja szkodliwych gazów i pyłów komunikacyjnych jak  i spowodowanych 

użytkowaniem niskoefektywnych źródeł energii zasilanych paliwem często niskiej wartości 
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energetycznej zawierającym dużo zanieczyszczeń. Do głównych źródeł możemy zaliczyć piece 

opalane węglem, które możemy spotkać w głównej mierze  w gospodarstwach domowych.    

Gospodarka niskoemisyjna  – to określenia dotyczące gospodarek rozdzielających wzrost 

emisyjności od wzrostu gospodarczego poprzez zastosowanie i wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii, ograniczenie energochłonności i emisyjności. Założeniem kluczowym jest to, że 

procesy ochrony środowiska i klimatu nie spowalniają wzrostu gospodarczego, a rozwój 

gospodarki ma ograniczany wpływ na środowisko.  

Podejmując działania mające na celu walkę z globalnym ociepleniem między innymi poprzez 

redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz innych szkodliwych związków przedostających się 

do atmosfery w wyniku działalności różnych branż i sektorów gospodarki Ministerstwo 

Gospodarki w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska opracowało Założenia do  

Narodowego Planu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN). Współpraca wymienionych 

ministerstw była konieczna ponieważ równorzędnie z ograniczeniem szkodliwych emisji.   

NPRGNE ma zapewnić wzrost korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych  

kierując się koniecznością zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarki. 

Cele szczegółowe planu to:  

1) Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii.   

2) Poprawa efektywności energetycznej.   

3) Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami.   

4) Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych.  

5) Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami.   

6) Promocja nowych wzorców konsumpcji.   

Przedstawione powyżej założenia zostały przyjęte przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011r.   

  

 Osiągnięcie celów zawartych w NPRGNE wymaga bezwzględnie określenia obszarów redukcji 

emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, priorytetów działań z nimi związanych i ich 

efektów oraz  instrumentów wsparcia, które w konsekwencji przyczynią się zarówno do 

zmniejszenia emisji, jak i gruntownej modernizacji polskiej gospodarki. Bardzo ważnym jest to, 

że plan gospodarki niskoemisyjnej nie jest uznawany za dokument jednorazowy i skończony, 

ponieważ wymaga on ciągłej analizy prowadzonych działań, kierunków rozwoju gminy oraz jest 

zmienny w czasie i wymaga bieżącego monitorowania  i aktualizacji danych. Poza aspektami 
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finansowymi efekty redukcji szkodliwych emisji będą także badane i mierzone w kategoriach 

społecznych obejmujących zagadnienia takie jak: poprawa jakości życia społeczeństwa, 

oddziaływanie na poziom innowacyjności czy zwiększenie zatrudnienia.  

Plan ten będzie miał kluczowe znaczenie dla gminy, przedsiębiorstw, mieszkańców   

i organizacji, które starać się będą o finansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej   

w perspektywie 2014-2020, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Kielcach, gdyż projekty te muszą wynikać z PGN.  

2. PODSTAWA OPRACOWANIA  

  

Podstawą opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baćkowice jest 

umowa nr 1/PGN/16 z dnia 24.06.2016r. zawarta w Baćkowicach pomiędzy Gminą Baćkowice 

a firmą ”FRESH-BIZ” Piotr Pietruszka z Kielc. 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA   

  

Celem opracowania jest zidentyfikowanie źródeł emisji substancji szkodliwych, głównie 

dwutlenku węgla na terenie gminy Baćkowice w wyniku zużycia różnego rodzaju paliw.   

Na podstawie pozyskanych danych sporządzono inwentaryzację zużycia paliw oraz 

emisji za lata 2011 i 2015. Rok 2011 przyjęto jako bazowy (BEI), dla którego na terenie gminy 

możliwe było pozyskanie jednorodnych danych do utworzenia bazy emisji i jej monitorowania 

w latach następnych oraz ze względu na to, że jest to rok najbliższy do roku 1990 określonego 

jako rok bazowy w pakiecie klimatyczno-energetycznym do określenia redukcji emisji substancji 

szkodliwych. Utworzono również pośrednią bazę kontrolną (MEI) dla roku 2015.   

 Baza danych obejmuje obszary, które na terenie gminy mają największy wpływ na poziom emisji 

CO2, tj. budynki gminne, mieszkalnictwo, transport gminny oraz transport publiczny na terenie 

gminy.  Zaproponowane działania dla obniżenia zużycia energii i emisji obejmują te sektory,  

w których władza lokalna może wywierać wpływ na zużycie energii i wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii w perspektywie długoterminowej,  popierać na rynkach produkty  

i usługi efektywne energetycznie (zamówienia publiczne) oraz zachęcać do zmiany 
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przyzwyczajeń użytkowników energii (współpraca z mieszkańcami i zainteresowanymi 

stronami).  

 

4. CHARAKTERYSTYKA GMINY  

   

4.1. Położenie geograficzne   

Gmina Baćkowice położona jest w środkowo-wschodniej części województwa 

świętokrzyskiego. Razem z ośmioma innymi gminami tworzy powiat opatowski. Terytorium 

gminy przecina ruchliwa trasa samochodowa Kielce - Sandomierz. Gmina Baćkowice sąsiaduje 

z 4 gminami: od wschodu z Gminą Opatów, od zachodu z Gminą Łagów. Natomiast południowe 

krańce stykają się z Gminą Iwaniska zaś północne z Gminą Waśniów i Gminą Sadowie. 

Rozległość obszaru ze wschodu na zachód wynosi 15 km a z północy na południe 10 km. 

Powierzchnia gminy to 96 km². 

Teren gminy Baćkowice rozpościera się wzdłuż Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, 

skąd wiodą szlaki turystyczne łączące Góry Świętokrzyskie z Wyżyną Sandomierską. Położenie 

gminy na południowo-wschodnich skłonach Gór Świętokrzyskich, gdzie spadki terenu dochodzą 

do 20% czynią ją wyjątkowo malowniczą. 

Rzeźba terenu gminy jest urozmaicona licznymi wzniesieniami i pagórkami z przewagą 

nachyleń południowych oraz licznymi dolinami i wąwozami. 

Najwyższe partie stanowi Pasmo Jeleniewskie Gór Świętokrzyskich z należącymi do 

niego szczytami Góry Truskolaski (337 m n.p.m.), Góry Wesołówki (445 m n.p.m.) oraz 

Szczytniaka (554 m n.p.m.). Stanowią one jednocześnie północną granicę gminy. Pod względem 

budowy geologicznej obszar Gminy Baćkowice obejmuje pogranicze wschodniej paleozoicznej 

części Gór Świętokrzyskich i Zapadliska Przedkarpackiego wypełnionego osadami trzeciorzędu. 

W skład Gminy Baćkowice wchodzi 15 sołectw. Największym sołectwem pod względem 

powierzchni jest Nieskurzów Stary – 2561,11 ha, najmniejszym Janczyce 271,83 
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4.2. Infrastruktura techniczna   

4.2.1. Gospodarka wodno -  kanalizacyjna  

  

Mieszkańcy Gminy Baćkowice zaopatrywani są w wodę za pomocą wodociągów bazujących na 

ujęciach wód podziemnych, zlokalizowanych w miejscowościach: Baćkowice, Modliborzyce  

i Piórków. Wszystkie sołectwa na terenie gminy są zwodociągowane. 

Na koniec 2014r. długość czynnej sieci wodociągowej wynosiła 106 km, do której, 

podłączonych było 1267 gospodarstw domowych, instytucji i obiektów działalności 

gospodarczej. Zużycie wody w gospodarstwach domowych wyniosło 128,6 dam3. Natomiast 

liczba ludności korzystającej z sieci wodociągowej wyniosła 4425 osób.  

 

Gmina Baćkowice jest w 44% skanalizowana a łączna długość czynnej sieci 

kanalizacyjnej wynosi 32 km (stan na dzień 23.02.2015). Kanalizację posiadają miejscowości: 

Piórków Dolny, Nieskurzów Nowy, Baćkowice, Nieskurzów Stary, Olszownica, Baranówek 

oraz częściowo Żerniki i Piskrzyn.  

Na terenie gminy funkcjonuje jeden zorganizowany system odprowadzania ścieków sanitarnych 

pracujących w oparciu o oczyszczalnie ścieków zlokalizowaną w miejscowości Piskrzyn  

(o przepustowości 370 m3/d).  

Niestety nadal ponad połowa gospodarstw domowych korzysta z instalacji 

kanalizacyjnej, która odprowadza ścieki do zbiorników (tzw. szamb). Pojedyncze gospodarstwa 

korzystają również z przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2011 roku Gmina Baćkowice 

oddała do użytku 232 przydomowe oczyszczalnie ścieków, a w roku 2013 – 118 szt. 

Wybudowanie 32 km zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w 2014 r umożliwia podłączenie 

łącznie 2200 osób. 

Gospodarka osadami w oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Piskrzyn oparta 

jest na przekazywaniu powstałych osadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych  

w Janczycach, który to w kompostowni zlokalizowanej na terenie zakładu zagospodarowuje 

przekazywane osady. Zakład kompostując osady wraz z innymi odpadami podlegającymi 

procesowi kompostowania prowadzi badania stężenia wydzielanych gazów podczas procesów 

kompostowania oraz składowania na składowisku odpadów. Technologia prowadzonego 

kompostowania nie prowadzi do produkcji biogazu nadającego się do użytku. 
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 4.2.2.Elektroenergetyka  

Na terenie gminy Baćkowice nie występują źródła wytwarzania energii elektrycznej  

(z wyjątkiem OZE). Cały obszar gminy Baćkowice jest obsługiwany przez energetykę 

konwencjonalną. 

Gmina Baćkowice zaopatrywana jest w energię elektryczną za pośrednictwem krajowego 

systemu elektroenergetycznego poprzez Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Oddział  

w Radomiu. Dystrybutorem energii elektrycznej na terenie gminy jest PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Rzeszów, wchodząca w skład Grupy Energetycznej – PGE Polska Grupa Energetyczna 

S.A. 

Energia elektryczna, za pomocą napowietrznej linii 15kV, dostarczana jest na obszar 

gminy z GPZ Opatów. 

Linie magistralne SN zasilające teren gminy Baćkowice: 

- linia 15kV Opatów – Iwaniska, 

- linia 15kV Opatów – Miasto, 

- linia 15kV Opatów – Waśniów, 

Następnie energia dystrybuowana jest za pośrednictwem sieci rozdzielczej kablowo-

napowietrznej na obszarze całej gminy przez 53 lokalne słupowe stacje transformatorowe15/0,4 

kV. Rozdział i dostawa do indywidualnych odbiorców następuje za pomocą przyłączonych do 

tych stacji linii rozdzielczych niskiego napięcia. 

Głównymi odbiorcami energii elektrycznej są: gospodarstwa domowe, zabudowa 

letniskowo-rekreacyjna, drobna wytwórczość, placówki handlowo-usługowe, obiekty gminne 

(urzędy, szkoły, świetlice, remizy OSP, ośrodki zdrowia, itd.) oraz oświetlenie dróg i miejsc 

publicznych (rozliczający się w taryfach G i C). Więksi odbiorcy energii korzystający z sieci 

średnich napięć (według taryfy B) są nieliczni. W gminie nie ma odbiorców zasilanych z sieci 

WN (grupa taryfowa A). 

Stan infrastruktury elektroenergetycznej w gminie oceniany jest jako dobry, a dostęp do energii 

elektrycznej jest obecnie powszechny dla każdego mieszkańca. Jednak z racji rozwoju gminy, w 

tym rozszerzającej się strefy zurbanizowanej, konieczne będą działania modernizacyjne sieci 

średniego i niskiego napięcia. 
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W 2015 r. na terenie gminy z energii elektrycznej korzystało łącznie 1677 odbiorców, z czego 

1527 w grupie taryfowej G. Sumaryczne zużycie energii elektrycznej wyniosło 9111 MWh.  

W ostatnich 5 latach liczba odbiorców utrzymywała się na podobnym poziomie, natomiast 

zużycie energii systematycznie wzrastało. 

 

4.2.3. Sieć gazowa  

  

W chwili obecnej na terenie gminy Baćkowice nie istnieje siec gazownicza. W opracowanej 

koncepcji gazyfikacji gminy Baćkowice proponuje się doprowadzenie sieci gazowej na teren 

gminy z gminy Samborzec. Mieszkańcy gminy korzystają z gazu bezprzewodowego 

rozprowadzanego przez dystrybutorów lokalnych. 

 

4.2.4. Gospodarka odpadami  

Odpady komunalne na terenie gminy powstają przede wszystkim w sektorze gospodarstw 

domowych oraz w obiektach infrastruktury, tj. handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, zakłady 

produkcyjne w części socjalnej, tereny zielone - cmentarze, ulice i place, placówki kulturalno - 

oświatowe, inne instytucje posiadające część socjalno - biurową. 

Na terenie Gminy Baćkowice zbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, zajmuje się Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki. Na terenie 

gminy znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który 

zlokalizowany jest na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach. Punkt 

czynny jest od poniedziałku do piątku. 

Do punktu (PSZOK-u) każdy mieszkaniec gminy: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, 

Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Sadowie oraz Samborzec 

może nieodpłatnie dostarczyć we własnym zakresie odpady komunalne, które opisane w § 3 ust. 

1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie EZGDK.  

W 2014r. zakończono rozbudowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych  

w Janczycach. Inwestycja realizowana była przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza 

Koprzywianki, a jej łączny koszt wyniósł 22 642 150,61 zł., z tego 9 194 323,09 zł to środki 

pomocowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 8 274 890,00 zł to pożyczka z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, a 5 172 
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937,52 zł to środki własne. Ogromny udział w realizacji tej inwestycji, jak również rozbudowy 

struktur EZGDK ma Wójt Gminy Baćkowice 

Wg. danych GUS w 2015 r. na terenie gminy wytworzono około 666,92 ton odpadów. 

Jest to większa ilość niż w poprzednich latach (141,64 ton w 2013 r., 307,77 ton  

w 2009 r.). Podobnie zmieniała się liczba odpadów przypadająca na jednego mieszkańca gminy.  

W 2015 r. było to 134,3 kg, rok wcześniej 97,9 kg, a 2009 r. 60,3 kg. Około  80%  (546,88 ton) 

wszystkich  odpadów  pochodzi  z  gospodarstw  domowych. Pozostałe odpady pochodzą  

z działalności handlowej, usługowej i produkcyjnej oraz  obiektów użyteczności publicznej tj. 

terenów zielonych, cmentarzy, ulic i placów, placówek kulturalno- oświatowych, ośrodków 

zdrowia i obiektów administracji publicznej. 

Prowadzona gospodarka składowania odpadów w Zakładzie Utylizacji Odpadów 

Komunalnych w Janczycach nie powoduje powstawania biogazu choć zakład prowadzi bieżące 

monitorowanie stężenia wydzielanych gazów na składowisku odpadów. W chwili obecnej jednak 

nie powstają biogazy nadającego się do użytku i zagospodarowania. 

 

4.2.5. Ludność i mieszkalnictwo  
  

Na koniec 2015 r. gmina Baćkowice liczyła 4 958 mieszkańców [GUS, BDL]. Wskaźnik 

średniej gęstości zaludnienia wynosi 52 osób/km2 i jest niższy w porównaniu  

z przeciętnym zaludnieniem powiatu opatowskiego (59 osoby/km2). W latach 2009-2015  

w gminie odnotowano nieznaczny spadek liczby ludności. W najbliższych latach 

najprawdopodobniej kontynuowany będzie ten trend demograficzny. 

Stopień koncentracji ludności w poszczególnych miejscowościach gminy jest 

nierównomierny i wynika głównie z wielkości obszaru jednostki osadniczej,  jej położenia, 

rodzaju pełnionej funkcji oraz zagospodarowania terenu. Do największych miejscowości  

w gminie pod względem zaludnienia należą: Baćkowice, Nieskurzów, Janczyce, Modliborzyce. 

Pozostałe miejscowości są podobnej wielkości.  

Na obszarze gminy przeważają domy jednorodzinne. W 2015 r. w gminie znajdowało się 1 423 

budynków mieszkalnych. W ostatnich latach (2009-2019) liczba budynków nie ulegała 

większym zmianom.  
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Według danych z 2015 r. w gminie Baćkowice znajdowały się 1 484 mieszkania. Liczba 

mieszkań jest zwiększana systematycznie w porównywalnym tempie. W ostatnich latach średnio 

przybywało od kilku do kilkunastu mieszkań rocznie. 

Proporcjonalnie do wzrostu liczby mieszkań rosła liczba izb. W 2015 r. znajdowało się w gminie 

5 618 izb.  

W 2015 r. przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w gminie wyniosła 87,6 m2.  

W latach 2009 – 2015 obserwowaliśmy słabą, aczkolwiek pozytywną, tendencję rozwojową tej 

powierzchni, wyrażającą się jej wzrostem (w 2009 r. wyniosła 83,9 m2). Przeciętna powierzchnia 

użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę w gminie Baćkowice w 2015 r. wyniosła 26,2 m2 

i była wyższa o 2,5 m2 od tej z 2009 r. (średni roczny wzrost ok. 0,2 – 1 m2).   

Centralne ogrzewanie posiada 946 mieszkań (64% wszystkich mieszkań) (GUS, dane na 2014 

r.). W latach 2009-2014 odsetek mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie nie ulegał 

większym wzrostom (5,6% w skali 6 lat).  

 

4.2.6. Transport i komunikacja   
  

Gmina Baćkowice posiada umiarkowanie korzystne położenie względem szlaków 

komunikacyjnych.  Przez teren Gminy przebiegają drogi o różnym zasięgu administracyjnym (od 

dróg krajowych do dróg gminnych). Terytorium gminy z zachodu na wschód przecina ruchliwa 

trasa krajowa – nr 74 Kielce - Sandomierz. Brak jest w Gminie dróg wojewódzkich.  

Poza terytorium gminy, w niedalekim sąsiedztwie przebiega droga krajowa nr 9 – o długości 189 

kilometrów, prowadząca z Radomia do Rzeszowa. Połączenia Gminy Baćkowice z sąsiednimi 

gminami zapewniają drogi powiatowe i droga 74. 

Mieszkańcy Gminy Baćkowice mogą przemieszczać się autobusami i busami. Większość 

sołectw ma zapewnioną możliwość korzystania z komunikacji. 

Przewóz osób na terenie Gminy Baćkowice realizują głównie prywatni przewoźnicy, 

którzy ze względów na ekonomiczną opłacalność świadczą usługi transportowe w większych 

miejscowościach, gdzie osób korzystających jest dużo więcej niż w małych wsiach. 
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4.2.7. Gospodarka gminy  

  

Gospodarka lokalna Gminy Baćkowice oparta jest głównie na rolnictwie i leśnictwie  

z których utrzymuje się 95% ludności czynnej zawodowo. Najkorzystniejsze warunki do rozwoju 

rolnictwa charakteryzują wschodnie sołectwa gminy. Położenie północnej części gminy  

w Jeleniowskim Parku Krajobrazowym stwarza dogodne warunki do dynamicznego rozwoju 

funkcji turystycznej i rozwoju działalności agroturystycznej. 

Rolnictwo w gminie Baćkowice związane jest z na ogół dobrymi warunkami przyrodniczo – 

glebowymi i średnio korzystną strukturą agrarną. W ogólnej powierzchni użytki rolne stanowią 

ok. 73,2%. Lasy występują na fragmentach gminy stanowiąc 22,3% jej powierzchni. 

Na terenie Gminy Baćkowice w 2015 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 222 

podmiotów gospodarczych, z czego ponad 94% stanowiły podmioty sektora prywatnego. 

Do największych grup branżowych należy działalność z kategorii handel hurtowy i detaliczny, 

działalność związana budownictwem oraz przetwórstwem.  

Z grona przedsiębiorstw prywatnych około 81% to osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, a zdecydowaną większość stanowią małe firmy rodzinne lub zatrudniające po kilka 

osób.  

Zestawienie podmiotów gospodarczych (prywatnych i publicznych), według wielkości, tj. liczby 

zatrudnionych osób: 

 do 9 osób – 209 jednostek gospodarczych, 

 od 10 do 49 osób – 13 jednostek gospodarczych, 

Na terenie gminy nie istnieją większe podmioty gospodarcze. 

Usytuowanie Gminy oraz jej zasoby naturalne sprzyjają działalności typowej dla 

mało uprzemysłowionej gminy wiejskiej. 

Począwszy od roku 1995 bezrobocie, które w roku 2000 obejmowało 349 osób wykazuje 

powolny, ale systematyczny spadek. W roku 1992 objęło 290 osób, w 1995 - 396 osób, a w roku 

1997 - 354. wprawdzie stopa bezrobocia utrzymująca się na poziomie 12%, jest jedną z niższych 

w województwie świętokrzyskim to niepokojący jest wysoki odsetek osób nieposiadających 

prawa do zasiłku (aż 93% ogółu bezrobotnych). Główne miejsca pracy pozarolniczej w gminie 

stanowią: 
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1. Kamieniołomy Świętokrzyskie 

2. Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki 

3. Urząd Gminy Baćkowice 

4. Zespół Szkół w Baćkowicach 

5. Szkoła Podstawowa w Modliborzycach 

6. Szkoła Podstawowa w Piórkowie 

7. Szkoła Podstawowa we Wszachowie 

8. Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Św. oddział w Baćkowicach 

9. Firma Wielobranżowa „Kuczyński” 

10. Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „DREWMAR” 

11. PLAVAC Sp. z o.o. 

12. Kopalnie Sandomierskie – kopalnia w Piskrzybnie 

13. Przedsiębiorstwo robót drogowych DROKAM – kopalnia we Wszachowie 

14. Poczta Polska, 

15. Baza eksportowa (bydło), 

16. Leśnictwo Baćkowice, 

17. stacje paliw, 

18. biblioteka publiczna, 

19. piekarnia, 

20. liczne obiekty handlu detalicznego, usług gastronomicznych, punktu skupu owoców  

i warzyw i drobne firmy usługowe - prywatne. 

Rozmieszczenie przestrzenne przedsiębiorstw nie jest równomierne, a największa koncentracja 

obejmuje siedzibę gminy.  

 W związku z tym, iż w niniejszym dokumencie przewiduje się modernizację  Zakładu Utylizacji 

Odpadów Komunalnych w Janczycach należy nadmienić, że został on wybudowany przez 

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, który w 2000 roku przystąpił do realizacji 

zadania pn. "Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów w Janczycach". Środki stanowiły dotację  

z funduszu SAPARD 50%, Fundacji EkoFundusz 8% oraz pożyczka z WFOŚiGW w Kielcach 

42%. Związek w chwili obecnej zrzesza 12 gmin (Baćkowice, Bogoria, Iwaniska, Klimontów, 

Koprzywnica, Łoniów, Lipnik, Obrazów, Opatów, Samborzec, Miasto Sandomierz i Sadowie)  

z trzech powiatów: opatowskiego, sandomierskiego, i staszowskiego, położonych w południowo-

wschodniej części woj. świętokrzyskiego. Obszar Związku obejmuje powierzchnię 1068 km2  
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a zamieszkuje go 111 tys. osób. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach  

o powierzchni 8,5 ha , obejmuje podstawowe instalacje niezbędne do zagospodarowania 

odpadów komunalnych przewidzianych dla obiektów o charakterze regionalnym takich jak: 

sortownia, kompostownia, składowisko oraz obiekty i elementy pomocnicze. Wszystkie 

instalacje i elementy pomocnicze ZUOK są powiązane technologicznie i zapewniają właściwe 

wzajemne funkcjonowanie oraz stanowią jeden wspólny system organizacyjny zarządzany  

w całości przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki. 

4.2.8. Budynki gminne. 

Rozkład przestrzenny zabudowy jest typowy dla gminy wiejskiej, czyli liniowy, silnie 

rozproszony. Największa koncentracja zabudowy występuje w miejscowości Baćkowice, która 

stanowi siedzibę gminy. W strukturze gminy przeważa zabudowa mieszkaniowa zagrodowa. 

Zdecydowana większość mieszkań stanowi własność prywatną. Zabudowa większości 

miejscowości gminy zlokalizowana jest przy głównych ciągach komunikacyjnych i ma 

przeważnie charakter zabudowy ulicowej jedno – i obustronnej. Liniowy sposób zabudowy 

utrudnia lokalizację dostępnego centrum usługowego w poszczególnych miejscowościach. 

Według danych GUS (stan na koniec 2015 r.), na terenie gminy Baćkowice znajdowały się 1423 

budynki, które mieściły łącznie 1 484 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 129 963 m2  

i sumie izb w ilości 5 618. Średni metraż mieszkania wynosi około 87,6 m2. 

Stosunki własnościowe w sferze mieszkalnictwa praktycznie nie ulegają zmianie. Blisko 

99% budynków pozostaje we władaniu osób fizycznych. Gmina nie dysponuje mieszkaniami 

socjalnymi. 

W gminie Baćkowice znajdują się budynki użyteczności publicznej rozlokowane  

w większych miejscowościach. Szczegółowe informacje na temat tych budynków znajdują się  

w kolejnych rozdziałach oraz w załączonej bazie danych (excel). 

 

4.3. Stan środowiska naturalnego i zasoby odnawialnych źródeł energii  

 

Najważniejszym obszarem objętym ochroną jest północna część gminy, gdzie utworzono 

Jeleniowski Park Krajobrazowy. Ustanowiono go wraz z otuliną Rozporządzeniem Nr 74/2005 

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005roku (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 156 

poz. 1935) zmienionym Rozporządzeniem Nr 4/2009 z dnia 28 stycznia 2009roku (Dz. Urz. Nr 
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42 poz. 616). Na terenie gminy Park zajmuje powierzchnię 998ha (10.4% ogólnej powierzchni 

gminy) a jego otulina 2624ha (27.3% powierzchni gminy).  

Otulina Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego równocześnie stanowi Jeleniowski Obszar 

Chronionego Krajobrazu (OChK). OChK zajmuje ok. ~7% obszaru gminy Baćkowice. 

Ustanowiono go Rozporządzeniem Nr 82/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 

2005 roku (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 156 poz.1943) zmienionym 

Rozporządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2009 roku (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego Nr 42 poz. 624). 

Południowo-zachodnia część gminy wchodzi w skład Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu, który zajmuje ok. 30% obszaru gminy Baćkowice. Obszar 

ustanowiono Rozporządzeniem Nr 89/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 

roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 

156 poz. 1950), zmienionym Rozporządzeniem Nr 17/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 

16 lutego 2009r (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 42 poz. 629) oraz Uchwałą Nr XLlI1762/1 

O Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmiany 

granicy Jeleniowsko - Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego Nr 317 poz. 3408).  

Na terenie gminy Baćkowice znajduje się też Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 

Ostoja Jeleniowska o kodzie PLH260028. Ostoja obejmuje obszar 3589,2 ha. 

Inne formy ochrony przyrody w obrębie gminy to: 

 Jeleniowski Park Krajobrazowy - rezerwat leśny, 

Ponadto na terenie gminy znajdują się liczne pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej.  

Realizacja  zadań zapisanych w niniejszym dokumencie nie  będzie  miała negatywnego  wpływu  

na  większość gatunków zwierząt. Specyficzna  sytuacja  występuje  w  odniesieniu  do  gatunków  

(często  rzadkich i chronionych), które dostosowały się do życia w warunkach typowych dla 

miejscowości wiejskich i wykorzystują istniejące  budynki  jako  miejsca  rozrodu.  Dotyczy  to  

w  szczególności ptaków,  które zakładają  gniazda  w  obrębie  budynków  (jaskółki,  jerzyki,  

rudziki,  szpaki), a  także nietoperzy,  które  bardzo  często  wykorzystują nieużytkowane  części  

obiektów budowlanych jako miejsce odpoczynku i których wszystkie gatunki są chronione. 

Realizacja w takich obiektach prac remontowych związanych  z  termomodernizacją  
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w  nieodpowiednich  okresach  i  bez poszanowania odpowiednich przepisów w tym  zakresie, 

powodować może niszczenie lęgów lub  też zabijanie osobników młodocianych. Dodatkowo  

przeprowadzone  prace remontowe powodować mogą, że dane obiekty nie będą nadawały się do 

wykorzystania przez występujące tam wcześniej gatunki, gdyż przeprowadzone zmiany 

uniemożliwią założenie gniazd. Biorąc pod uwagę charakter obiektów, które są potencjalnymi 

źródłami niskiej emisji  (duży  udział  budynków, wiele  budynków  starych),  oraz  fakt,  że  

okres lęgowy  ptaków jest w zasadzie najlepszym czasem do przeprowadzania prac remontowych  

na  wolnym  powietrzu  (wiosna, lato), lokalnie wystąpić może negatywne oddziaływanie na ww. 

gatunki ptaków. W związku z powyższym przy przeprowadzeniu  prac polegających na  

termomodernizacji  należy zastosować się do następujących zasad:  

 prace powinny być tak prowadzone,  aby  uniknąć występowania negatywnego 

oddziaływania  na  gatunki  chronione,  tzn.  unikać  ich  płoszenia,  zabijania, niszczenia 

siedlisk, gniazd i jaj, przenoszenia w inne miejsce,  

 przed  rozpoczęciem  prac  należy  przeprowadzić  rozpoznanie, czy  w  rejonie 

prowadzenia prac (także w strefie bezpośredniego oddziaływania) występują gatunki 

chronione na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 

r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419),  

 w   przypadku  stwierdzenia  występowania takich  gatunków  konieczne  jest uzyskanie 

właściwego zezwolenia od organu ochrony środowiska (określonego w art. 56 ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 880) (RDOŚ-ia 

lub GDOŚ-ia – w zależności  od  statusu  ochronnego danego gatunku), w którym 

określone będą terminy i warunki wykonywania prac remontowo-budowlanych, jeżeli  

nie  jest  możliwe  odpowiednie  dostosowanie harmonogramu    i    sposobu prowadzenia  

prac,  aby  uniknąć  zabijania poszczególnych osobników, niszczyć ich siedliska, gniazda, 

jaja, lub wystąpi konieczności ich przeniesienia, lub też prowadzenia innych zakazanych 

działań, konieczne   jest   uzyskanie   zgody właściwego  organu  ochrony  środowiska 

(określonego  w  art.  56  ustawy  z  dnia 16  kwietnia  2004  r.  o  ochronie  przyrody 

(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880) na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do 

gatunków chronionych,  

 ile jest to możliwe, po przeprowadzeniu prac remontowych  w  obiektach, w których 

wcześniej gniazdowały ptaki należy umożliwić im dalsze gniazdowanie. Jeżeli nie będzie 

to możliwe, należy dążyć do zapewnienia odpowiednich miejsc zastępczych (np. budek 
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lęgowych) w rejonie remontowanego budynku tak, aby skompensować utracone miejsca 

siedliskowe dla danych gatunków. Charakter zastosowanych  miejsc  zastępczych,  ich 

lokalizacja,  parametry  techniczne  i zagęszczenie powinna być dobrana odpowiednio do 

preferencji gatunków, które występowały tam wcześniej. 

Gmina Baćkowice posiada niewielkie zasoby odnawialnych źródeł energii możliwych do 

wykorzystania. Gmina znajduje się w III strefie wiatru (Polska podzielona jest na 5 stref 

wiatrowych) określanej jako dość korzystną ze średnią prędkością wiatru  ok. 4 – 5 m/s. Jednakże 

niekorzystna szorstkość terenu ogranicza powierzchnię sprzyjającą wykorzystaniu siły wiatru na 

cele energetyczne.  

Zasoby energii słońca również określane są jako dobre i wynoszą w granicy ok. 1100 kWh/m2  

w ciągu roku.  

Gmina Baćkowice posiada mało korzystne warunki do lokalizacji elektrowni wodnych z uwagi 

na niezbyt rozwiniętą sieć rzeczną i niski stopień retencji wodnej. 

 

4.4. Dotychczas podjęte działania w zakresie ochrony środowiska i redukcji 

zużycia energii  
 

W 2015 r. uchwalono Strategię Rozwoju Gminy Baćkowice na lata 2015– 2020. 

Dokument ten m. in. zawiera i opisuje cele i zadania priorytetowe realizowane do 2020 r. Część 

z nich bezpośrednio lub pośrednio wpłynie na ochronę środowiska naturalnego oraz na redukcję 

zużycia energii i ograniczenie niskiej emisji. Wymieniono je poniżej. 

Cel operacyjny 1 – Poprawa jakości dróg na terenie gminy wraz z ich infrastrukturą towarzyszącą 

(budowa chodników, oświetlenia, wstawienie znaków drogowych, progów zwalniających): 

- działanie 6 – Wymiana, modernizacja oświetlenia ulicznego. 

Cel operacyjny 3 – Poprawa estetyki Gminy: 

- działanie 2 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Urząd Gminy, 

budynki szkół, świetlice wiejskie). 

Cel operacyjny 4 – Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, sportową i rekreacyjno-turystyczną: 
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- działanie 7 - Termomodernizacja budynków szkół na terenie gminy. 

- działanie 8 - Modernizacja świetlic wiejskich oraz ich doposażenie. 

Cel operacyjny 4 – Inwestycje kanalizacyjne: 

- działanie 1- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baćkowice m.in.  

w miejscowościach Janczyce, Baćkowice, Rudniki, Wszachów, Modliborzyce. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice 

zwraca szczególną uwagę na ochronę przyrody i zachowanie bioróżnorodności. Dokument 

zawiera informację o przyrodniczym systemie gminy obejmującym już istniejące obszary 

chronione i pomniki przyrody a ponadto formułuje zasady gospodarowania w przestrzeni 

pozostającej poza przyrodniczym systemem gminy: 

l. Ochronę gleb II i III klasy bonitacyjnej przed zmianą użytkowania.  

2. Ochronę stref wododziałowych i wysoczyzn morenowych poprzez ograniczenie lokalizacji 

wysokowydajnych ujęć wodnych; w miarę możliwości należy dążyć do zwiększania 

bioróżnorodności florystycznej: szpalery, kępy drzew i krzewów na miedzach, nieużytkach, 

zalesienia wyrobisk poeksploatacyjnych, szpalery lub żywopłoty wzdłuż szlaków 

komunikacyjnych. 

3. Opracowanie i wdrażanie gminnego programu systemowej gospodarki wodnej.  

4. Określenie strefy zainwestowania urbanistycznego wytypowanego. 

W celu wspólnego  wykonywania zadań związanych ze składowaniem i utylizacją odpadów 

komunalnych  oraz  ich unieszkodliwianiem, a także prowadzenia wspólnej polityki w zakresie 

zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekami, budowy infrastruktury w zakresie komunikacji 

lądowej w zakresie przekraczającym możliwości finansowe i (lub) organizacyjne pojedynczej 

gminy, gmina Baćkowice przyłączyła się do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza 

Koprzywianki. Dzięki temu została też objęta Programem Ochrony Środowiska dla 

Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, którego korelacja z PGN została 

przybliżona w innym miejscu niniejszego dokumentu. 



 

str. 31  
  

Przed rokiem bazowym w gminie, została przeprowadzona częściowa modernizacja oświetlenia 

ulicznego (brak jednak informacji o stanie z przed modernizacji). Ponadto wykonano wtedy 

termomodernizację Zespołu Szkół w Baćkowicach. W jej wyniku zmniejszono emisję CO2  

o 75,8 [Mg CO2] a zużycie energii o 342,1[MWh/rok]. 

Przed rokiem 2015 rozpoczęto realizację projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej na terenie Gminy Baćkowice”. Inwestycja nie została jeszcze całkowicie ukończona. 

Projekt przewiduje: 

1. Termomodernizację obiektów: 

- Szkoła Podstawowa w Modliborzycach, 

- Szkoła Podstawowa w Piórkowie, 

- Szkoła podstawowa we Wszachowie, 

- Urząd Gminy w Baćkowicach. 

2. Instalację ogniw fotowoltanicznych na czterech obiektach tj.: 

- Szkoła podstawowa w Modliborzycach 160 szt. paneli o mocy 40 kW, 

- Szkoła Podstawowa w Piórkowie - 160 szt. paneli o mocy 40 kW,  

- Szkoła Podstawowa we Wszachowie - 156 szt. paneli o mocy 39,96 kW,  

- Budynek Urzędu Gminy Baćkowice - 153 szt. paneli o mocy 39,78 kW, i 147 szt. paneli 

o mocy 38,17 kW.  

Łączna ilość paneli 776 szt. o łącznej mocy 197,91 kW. W budynkach szkolnych 

fotowoltanika została uruchomiona na przełomie 2015 i 2016 roku. W budynku Urzędu 

gminy instalacja jest montowana. Finansowanie nastąpiło z EOG Program Norweski  

i środków własnych. 

3. Na trzech obiektach tj. SP Modliborzyce , SP Piórków i Urząd Gminy Baćkowice 

zainstalowanie pomp ciepła o ogólnej mocy 85 kW. 

Na terenie gminy Baćkowice brak jest elektrowni wiatrowych i wodnych. 
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5. INWENTARYZACJA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH   

5.1.  Zakres inwentaryzacji  

  

Przeprowadzona w ramach diagnostycznej części niniejszego dokumentu inwentaryzacja emisji 

gazów cieplarnianych polegała na określeniu rocznej emisji dwutlenku węgla w gminie przy 

uwzględnieniu źródła jego pochodzenia. W tym celu badaniu poddano końcowe zużycie energii 

elektrycznej i w stosownych przypadkach również energii cieplnej. Inwentaryzacja obejmowała: 

 budynki użyteczności publicznej,  

 oświetlenie uliczne, 

 gminne środki transportu,  

 budynki mieszkalne, 

 transport indywidualny mieszkańców gminy po drogach gminnych i powiatowych, 

 przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie gminy. 

Metodologię prac inwentaryzacyjnych, zarówno w przyjętym sposobie pozyskiwania informacji 

o zużyciu energii, jaki i w zastosowanych metodach obliczeniowych, dokonano według wskazań 

zaproponowanych w poradniku „Jak opracowywać plan działań na rzecz zrównoważonej energii 

(SEAP)?” (Porozumienie Burmistrzów dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na 

szczeblu lokalnym). 

Inwentaryzacja w pierwszej kolejności umożliwiła poznanie najważniejszych antropogenicznych 

źródeł emisji dwutlenku węgla (CO2). W dalszej kolejności wyniki  inwentaryzacji pozwoliły na  

nadanie  priorytetów  odpowiednim działaniom  na  rzecz  redukcji tychże emisji.  

Zgodnie z przyjętą metodologią inwentaryzacji podlegał cały obszar gminy a uwzględniona 

emisja wytworzona jest w jej granicach. Inwentaryzacja określa zarówno aktualny MEI (dane na 

2015 r.) stan zużycia energii i emisji CO2, jak i stan dla roku bazowego. Jako rok bazowy (BEI) 

przyjęto rok 2011. W opracowaniu uwzględniono następujące typy emisji:   

 emisje bezpośrednie – pochodzące z paliw spalanych na terenie gminy, 

 emisje pośrednie – obliczone na podstawie zużywanej energii elektrycznej.    
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5.2.  Źródła danych   

Budynki użyteczności publicznej 

Uwzględniono dane o zużyciu energii elektrycznej pochodzące od dystrybutora (PGE 

Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów). Jako, że dane te nie wyszczególniają budynków 

użyteczności publicznej, obliczeń dokonano w sposób uproszczony przyjmując  referencyjne 

wartości zużycia energii uwzgledniające przeznaczenie budynku. 

Dane konieczne do obliczenia zużycia energii cieplnej uzyskano z Urzędu Gminy 

Baćkowice oraz od poszczególnych obiektów użyteczności publicznej tj: 

 powierzchnia użytkowa budynku, 

 źródło ciepła, 

 moc źródła ciepła, 

 rodzaj paliwa, 

 roczne zużycie opału. 

Oświetlenie uliczne 

Informacje uzyskane z Urzędu Gminy Baćkowice tj. ilość punktów oświetlenia ulicznego, 

moc opraw, średnia roczna długość czasu świecenia oświetlenia ulicznego. 

 

Gminne środki transportu 

Zużycie paliw transportu gminnego podano na podstawie informacji uzyskanej od 

pracowników gminy i pracowników jednostek zależnych.  

 

Budynki mieszkalne 

 Dane dotyczące liczby odbiorców i wielkości zużycia energii elektrycznej według grup 

taryfowych w gminie Baćkowice pochodzące od dystrybutora (PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Rzeszów). 

 Dane GUS (liczba budynków mieszkalnych w gminie). 

 Rozległa ankietyzacja budynków mieszkalnych (258 szt.). Gromadzone informacje: 

 typ budynku, 

 powierzchnia ogrzewana, 

 rok budowy, 
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 rodzaj budynku wg. energochłonności, 

 źródło ciepła w budynku / roczne zużycie, 

 wykorzystywane odnawialne źródła energii, 

 zainteresowanie wymianą obecnego źródła ciepła na nowe, ekologiczne, 

 zainteresowanie montażem odnawialnego źródła energii przed 2020 r. 

Transport indywidualny mieszkańców gminy po drogach gminnych i powiatowych. 

Zużycie paliw przez samochody mieszkańców gminy na drogach gminnych  

i powiatowych oszacowano na podstawie informacji uzyskanych poprzez ankietyzację 

gospodarstw domowych. 

 

Przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie gminy. 

Liczbę odbiorców oraz zużycie energii elektrycznej w grupach taryfowych B oraz C+R 

dla gminy Baćkowice uzyskano od PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów. Do obliczeń 

posłużyły też dane GUS (BDL). 

Metodologię obliczeń oraz wskaźnik średniego zapotrzebowania na ciepło dla przedsiębiorstw  

przyjęto za Strategią modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 (Kraków 2014). 

Powierzchnię budynków związanych z działalnością gospodarczą określono na podstawie 

danych z Urzędu Gminy Baćkowice. 

 

5.3. Metodologia obliczeń  

  

Rok bazowy 2011 (BEI) 

Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w porozumieniu burmistrzów (SEAP) jako rok bazowy 

zaleca się przyjęcie roku 1990. Jeżeli jednak samorząd nie dysponuje danymi umożliwiającymi 

opracowanie inwentaryzacji CO2 dla tego roku, wówczas najlepiej wybrać najbliższy kolejny rok, 

dla którego można zebrać najbardziej kompletne i wiarygodne dane. Mając na uwadze 

dokładność szacowań i obliczeń niskiej emisji zdecydowano się jako rok bazowy wybrać rok 

2011. Uzyskanie danych wcześniejszych nie tylko nastręczałoby wiele trudności ale przede 

wszystkim obniżyłoby wartość dokumentu po przez konieczne wtedy duże uogólnienia. Główny 

problem dotyczyłby zużycia energii cieplnej w gminie. Dodatkowym aspektem przemawiającym 
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na korzyść wybranego roku bazowego jest też możliwość pogłębionej oceny sytuacji gminy na 

podstawie aktualnych na tamten czas dokumentów strategicznych gminy.  

Inwentaryzacja aktualnej emisji gazów cieplarnianych 

Aktualna emisja obliczona została na podstawie danych za rok 2015. Większość danych 

uzyskano z Urzędu Gminy Baćkowice oraz jednostek podległych. Informacje o zużywanej 

energii elektrycznej pozyskano od dystrybutora. Ważnym źródłem danych była przeprowadzona 

na dużej próbie ankietyzacja gospodarstw domowych. Dane uzupełniające zaczerpnięto z GUS 

oraz gminnych dokumentów.  

Przyjęte wartości opałowe (WO) 

Zużywane w obrębie gminy paliwa przeliczono na energię końcową stosując wartości opałowe 

(WO) przyjęte za KOBiZE (2016): 

 węgiel kamienny – 21,67 [MJ/kg], 

 gaz ciekły - 47,3 [MJ/kg], 

 LPG - 47,3 [MJ/kg], 

 benzyna Pb – 44,3 [MJ/kg], 

 olej napędowy i olej opałowy lekki – 43[MJ/l] „Olej opałowy lekki jest  

w międzynarodowych statystykach paliwowo energetycznych i w inwentaryzacji emisji 

gazów cieplarnianych wliczany do oleju napędowego”. -  

(źródło:http://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/monitorowanie_raportowanie_weryfikacja_emisji_w_

eu_ets/WO_i_WE_do_stosowania_w_SHE_2016.pdf) 

 drewno opałowe i odpady pochodzenia drzewnego– 15,6 [MJ/kg]. 

(źródło:http://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/monitorowanie_raportowanie_weryfikacj

a_emisji_w_eu_ets/WO_i_WE_do_stosowania_w_SHE_2016.pdf  Tabela 14. Wartości opałowe i wskaźniki emisji 

dla pozostałych paliw oraz  Tabela 3. Ciepłownie; PORADNIK Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej 

energii (SEAP)? Tabela C. Wskaźniki emisji CO2 dla poszczególnych rodzajów paliw (IPCC, 2006)) 

Przyjęte współczynniki emisji 

 

W obliczeniach CO2 wykorzystano standardowe współczynniki emisji według IPCC (2006): 

 

 energia elektryczna - 1,191 [Mg/CO2/MWh], 

 węgiel kamienny - 0,341 [Mg/CO2/MWh], 

 gaz ciekły - 0,227 [Mg/CO2/MWh], 
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 LPG - 0,227 [Mg/CO2/MWh], 

 benzyna Pb – 0,249 [Mg/CO2/MWh], 

 olej napędowy i olej opałowy lekki - 0,267 [Mg/CO2/MWh] „Olej opałowy lekki jest  

w międzynarodowych statystykach paliwowo energetycznych i w inwentaryzacji emisji 

gazów cieplarnianych wliczany do oleju napędowego”. -  

(źródło:http://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/monitorowanie_raportowanie_weryfikacja_emisji_w_

eu_ets/WO_i_WE_do_stosowania_w_SHE_2016.pdf) 

 drewno opałowe - 0 Mg/CO2/MWh (na podstawie zaleceń poradnika SEAP ze względu na 

sposób pozyskiwania drewna zgodnie ze zrównoważonym rozwojem w wyniku gospodarki 

leśnej z lasów państwowych oraz  z sadów w wyniku prac pielęgnacyjnych). 

(źródło: PORADNIK Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? Tabela 6. Standardowe 

wskaźniki emisji (źródło: IPCC, 2006) oraz wskaźniki emisji LCA (źródło: ELCD) dla najczęściej stosowanych 

typów paliw, Tabela 7. Krajowe wskaźniki emisji oraz europejski wskaźnik emisji dla energii elektrycznej.) 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w SEAP nie ma konieczności obliczania emisji innych niż 

CO2.  

Obliczenia emisji CO2 

ECO2= C * EF 

Gdzie: 

ECO2  – wielkość emisji CO2 [Mg]   

C –zużycie energii (elektrycznej, ciepła, paliwa) [MWh]  

EF –wskaźnik emisji CO2 [MgCO2 /MWh].  

 

Przeliczniki jednostek stosowane w obliczeniach 

 zużycie energii - jeden [MJ] = 0,278[kWh], 

 węgiel -  jeden [m3] = 730[kg] 

 drewno - jeden [mp] = 500[kg] 

 LPG - jeden [l] = 0,52 kg, 

 Pb - jeden [l] = 0,73 kg,  
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 olej opałowy jeden[l] = 0,84[kg] (Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 

grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 252, poz. 2128) przeliczniki oleju opałowego będą takie same jak oleju 

napędowego z uwagi na brak powołania przez ustawodawcę odrębnego przelicznika oleju 

opałowego). 

 

5.4. Zużycie energii i emisja CO2 w gminie przez poszczególne sektory  

 

5.4.1.  Emisja pochodząca z energii elektrycznej 

W celu obliczenia zapotrzebowania na energię elektryczną przyjęto przeciętne wskaźniki 

jednostkowego zużycia energii elektrycznej: 

 budynki administracji – 40,0[kWh/m2] 

 budynki związane z oświatą – 35,0[kWh/m2] 

 budynki związane z opieką zdrowotną – 40,0[kWh/m2] 

 pozostałe budynki – 15,0[kWh/m2] za wyjątkiem sporadycznie używanych świetlic  

w Janczycach i Rudnikach gdzie przyjęto wartość obniżoną - 5,0 [kWh/m2] 

Źródło: Dane wskaźnikowe dot. zużycia energii w usługach i edukacji - Heinzelmann, P. 1995. Oszczędzanie energii 

w gminach w Miejska gospodarka energetyczna przyjazna środowisku: Warszawa 

 

Inwentaryzacja emisji CO2 pochodzącej z energii elektrycznej dla roku bazowego 2011 

(BEI) 

W 2011 r. najbardziej energochłonnymi budynkami użyteczności publicznej były obiekty 

edukacyjne z budynkiem Zespół Szkół Publicznych w Baćkowicach na czele. Wysokie zużycie 

energii elektrycznej charakteryzowało też Szkołę Podstawową w Piórkowie. Najmniejsze 

potrzeby w tym zakresie miały rzadko używane świetlice wiejskie w Janczycach i w Rudnikach. 

Analogicznie do potrzeb energetycznych wyglądała sytuacja emisji CO2. Szczegółowo 

przedstawiono to zagadnienie w poniższych tabelach.  
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Tabela 2. Zużycie energii elektrycznej i pochodząca z niej emisja CO2 w budynkach 

użyteczności publicznej w roku bazowym (2011). 

Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej 
pow. uż.  

[m2] 

Zużycie energii 

elektrycznej 

[MWh] 

Emisja CO2 

[MgCO 2] 

1 Zespół Szkół Publicznych w Baćkowicach 3272 114,5 136,4 

2 Szkoła Podstawowa w Piórkowie 1432 50,1 59,7 

3 Szkoła Podstawowa we Wszachowie 464 16,2 19,3 

4 Szkoła Podstawowa w Modliborzycach 990 34,7 41,3 

5 Urząd Gminy w Baćkowicach, budynek wielofunkcyjny 

(wspólna kotłownia) 
871 34,8 41,5 

6 SPZOZ Baćkowice 761 30,4 36,3 

7 Budynek po byłym Banku 426 6,4 7,6 

8 Świetlica w Modliborzycach 402 6,0 7,2 

9 Remiza w Piórkowie (nieogrzewana) 200 3,0 3,6 

10 Świetlica Wiejska w Janczycach (nieogrzewana i 

używana sporadycznie) 
180 0,9 1,1 

11 Świetlica Wiejska w Rudnikach (nieogrzewana i 

używana sporadycznie) 
150 0,8 0,9 

12 Dom kultury w Olszownicy 258 3,9 4,6 

13 Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza 

w Nieskurzowie 
1044 36,5 43,5 

SUMA 338,3 402,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Baćkowicach 

 

Inwentaryzacja aktualnej emisji CO2 pochodzącej z energii elektrycznej 

Obecne zużycie energii elektrycznej, a co za tym idzie również emisji CO2, w obiektach 

użyteczności publicznej jest zbliżone do wartości z roku bazowego. Wynika to z niezmienionych 

potrzeb energetycznych budynków a dokładniej z faktu, iż po roku bazowym niebyły w nich 

prowadzone modernizacje mające na celu obniżenie zużycia energii elektrycznej. Sumarycznie 

zużycie energii elektrycznej wzrosło ale przyczyną tego jest rozbudowa Szkoły Podstawowej we 

Wszachowie. Szczegółowe dane zamieszczono niżej w tabelach.  
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Tabela 3. Aktualne (na rok 2015) zużycie energii elektrycznej i pochodząca z niej emisja 

CO2 w budynkach użyteczności publicznej. 

 

Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej 
pow. uż.  

[m2] 

Zużycie energii 

elektrycznej 

[MWh] 

Emisja 

CO2 

[MgCO 2] 

1 Zespół Szkół Publicznych w Baćkowicach 3272 114,5 136,4 

2 Szkoła Podstawowa w Piórkowie 1432 50,1 59,7 

3 Szkoła Podstawowa we Wszachowie 837 29,3 34,9 

4 Szkoła Podstawowa w Modliborzycach 990 34,7 41,3 

5 
Urząd Gminy w Baćkowicach, budynek wielofunkcyjny (wspólna 

kotłownia) 
871 34,8 41,5 

6 SPZOZ Baćkowice 761 30,4 36,3 

7 Budynek po byłym Banku 426 6,4 7,6 

8 Świetlica w Modliborzycach 402 6,0 7,2 

9 Remiza w Piórkowie (nieogrzewana) 200 3,0 3,6 

10 
Świetlica Wiejska w Janczycach (nieogrzewana i używana 

sporadycznie) 
180 0,9 1,1 

11 
Świetlica Wiejska w Rudnikach (nieogrzewana i używana 

sporadycznie) 
150 0,8 0,9 

12 Dom kultury w Olszownicy 258 3,9 4,6 

13 
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w 

Nieskurzowie 
1044 36,5 43,5 

SUMA 351,3 418,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Baćkowicach  

 

5.4.2.  Emisja pochodząca z paliw wykorzystywanych na cele CO i CWU 

Inwentaryzacja zużycia energii i emisji CO2 pochodzącej z paliw dla roku bazowego 2011 

(BEI) 

W roku bazowym głównymi paliwami grzewczymi stosowanymi w budynkach użyteczności 

publicznej były olej opałowy (wykorzystywany w 5 obiektach) i węgiel kamienny (również 

wykorzystywany w 5 obiektach). W pozostałych obiektach nie stosowano ogrzewania. Najwięcej 

energii cieplnej potrzebował budynek Zespół Szkół Publicznych w Baćkowicach (z racji dużej 

powierzchni do ogrzania), najmniej nieogrzewane - Świetlica Wiejska w Janczycach i Świetlica 

Wiejska w Rudnikach. Dane i obliczenia ukazano poniżej w tabelach.  
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Tabela 4. Zużycie energii na cele grzewcze i pochodząca z niej emisja CO2 w budynkach 

użyteczności publicznej w roku bazowym (2011). 

Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej 

Zużycie 

opału 

(w skali 

roku) 

Zużycie 

energii 

[MWh] 

Emisja CO2 

[MgCO2] 

1 Zespół Szkół Publicznych w Baćkowicach 
85 000 l/a 

(olej) 
853,5 227,9 

2 Szkoła Podstawowa w Piórkowie 
26 000 l/a 

(olej) 
261,1 69,7 

3 Szkoła Podstawowa we Wszachowie 
15 671 l/a 

(olej) 
157,4 42,0 

4 Szkoła Podstawowa w Modliborzycach 
27 000 kg/a 

(węgiel) 
162,7 55,5 

5 Urząd Gminy w Baćkowicach, budynek wielofunkcyjny (wspólna 

kotłownia) 

35 000 kg/a 

(węgiel) 
210,8 71,9 

6 SPZOZ Baćkowice 
7 750 l/a 

(olej) 
77,8 20,8 

7 Budynek po byłym Banku 
13 340 kg/a 

(węgiel) 
80,4 27,4 

8 Świetlica w Modliborzycach 
8 500 kg/a 

(węgiel) 
51,2 17,5 

9 Remiza w Piórkowie (nieogrzewana) 0 0 0 

10 Świetlica Wiejska w Janczycach (nieogrzewana i używana 

sporadycznie) 
0 0 0 

11 Świetlica Wiejska w Rudnikach (nieogrzewana i używana 

sporadycznie) 
0 0 0 

12 Dom kultury w Olszownicy 
4 500 kg/a 

(węgiel) 
27,1 9,2 

13 Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w 

Nieskurzowie 

33 400 l/a 

(olej) 
335,4 89,5 

SUMA 2217,3 631,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Baćkowicach 

 Inwentaryzacja aktualnego zużycia energii i emisji CO2 pochodzącej z paliw. 

Obecnie, podobnie jak w roku bazowym, najbardziej energochłonnym budynkiem jest budynek 

Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach. Drugi pod tym względem budynek Wielofunkcyjnej 

Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Nieskurzowie. Dość duża energochłonność 

charakteryzuje też budynki Szkoły Podstawowej w Piórkowie i Urzędu Gminy w Baćkowicach 

wraz z budynkiem wielofunkcyjnym. Inne budynki są pod tym względem dość zróżnicowane. 

Niżej, w tabeli szczegółowo ukazano charakterystykę każdego budynku użyteczności publicznej.  
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Tabela 5. Aktualne (na rok 2015) zużycie energii na cele grzewcze i pochodząca z niej emisja 

CO2 w użyteczności publicznej. 

 

Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej 
Zużycie opału 

(w skali roku)] 

Zużycie energii 

[MWh] 

Emisja CO2 

[MgCO2] 

1 Zespół Szkół Publicznych w Baćkowicach 
56 000 l/a 

(olej) 
562,3 150,1 

2 Szkoła Podstawowa w Piórkowie 
19 709 l/a 

(olej) 
197,9 52,8 

3 Szkoła Podstawowa we Wszachowie 
8 791 l/a 

(olej) 
88,3 23,6 

4 Szkoła Podstawowa w Modliborzycach 
27 000 kg/a 

(węgiel) 
162,7 55,5 

5 
Urząd Gminy w Baćkowicach, budynek 

wielofunkcyjny (wspólna kotłownia) 

30 280 kg/a 

(węgiel) 
182,4 62,2 

6 SPZOZ Baćkowice 
6 856 l/a 

(olej) 
68,8 18,4 

7 Budynek po byłym Banku 
13 690 kg/a 

(węgiel) 
82,5 28,1 

8 Świetlica w Modliborzycach 
8 500 kg/a 

(węgiel) 
51,2 17,5 

9 Remiza w Piórkowie (nieogrzewana) 0 0 0 

10 
Świetlica Wiejska w Janczycach 

(nieogrzewana i używana sporadycznie) 
0 0 0 

11 
Świetlica Wiejska w Rudnikach 

(nieogrzewana i używana sporadycznie) 
0 0 0 

12 Dom kultury w Olszownicy 
4 500 kg/a 

(węgiel) 
27,1 9,2 

13 
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – 

Wychowawcza w Nieskurzowie 

33 400 l/a 

(olej) 
335,4 89,5 

SUMA 1758,6 507,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Baćkowicach 

 

5.4.3.  Bilans zużycia energii i emisji CO2 dla budynków użyteczności publicznej 

Z pośród budynków użyteczności publicznej najbardziej energochłonnymi i jednocześnie 

kosztochłonnymi są budynki związane z edukacją z budynkiem Zespołu Szkół Publicznych w 

Baćkowicach na czele. Jest to wynikiem dużej powierzchni grzewczej i stosunkowo wysokiego 

zużycia energii elektrycznej w tych budynkach. Da się dostrzec niewielką tendencję spadkową 

w zużyciu energii cieplnej między rokiem bazowym a rokiem kontrolnym. Wynika to z 

prowadzenia rozsądniejszego wykorzystania paliw grzewczych oraz poczynionych niewielkich 

modernizacjach zwiększających efektywność energetyczną. 

Zużycie energii cieplnej i elektrycznej oraz emisja CO2 wynikająca z tego zużycia dla roku 

bazowego 2011 (BEI), a także dla roku kontrolnego 2015 (MEI), została przedstawiona poniżej 

w zbiorczej tabeli. 
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Tabela 6. Zużycie energii i emisja CO2 w budynkach użyteczności publicznej.   

 
rok bazowy 2011 

(BEI) 

rok kontrolny 2015 

(MEI) 

Zużycie energii 

[MWh] 

elektrycznej 338,3 351,3 

cieplnej 2217,3 1758,6 

SUMA 2555,6 2109,9 

Emisja CO2 

[MgCO2] 

z energii elektrycznej 402,9 418,5 

z energii cieplnej 631,4 507,0 

SUMA 1034,3 925,5 

Źródło: Opracowanie własne 

Łącznie wszystkie budynki użyteczności publicznej w roku bazowym 2011 (BEI) zużywały 

2555,6 [MWh]. Obecne (w roku kontrolnym 2015) zużycie energii spadło do poziomu 2109,9 

[MWh]. Podobnie wygląda sytuacja emisji CO2, która w roku bazowym wynosiła  1034,3 

[MgCO2] i spadła do obecnych  925,5 [MgCO2].  

 

5.5 Zużycie energii elektrycznej i emisja CO2 przez przedsiębiorstwa 

 

Liczbę odbiorców oraz zużycie energii elektrycznej w grupach taryfowych B oraz C dla 

gminy Baćkowice uzyskano od PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów.  

Przy obliczaniu całkowitego zużycia energii i emisji przez przedsiębiorstwa odjęto 

wartości obliczone dla budynków użyteczności publicznej, które rozliczają się w tych samych 

grupach taryfowych a znalazły się już w innym miejscu niniejszego opracowania.  

W roku bazowym na terenie gminy było 140 odbiorców energii. W roku bazowym 

przedsiębiorstwa w gminie zużyły 5 521,9 [MWh] energii elektrycznej z której pośrednia emisja 

wyniosła 6 576,6 [MgCO2]. 

 

Tabela 7. Zużycie energii elektrycznej i emisja CO2 przez przedsiębiorstwa funkcjonujące 

na terenie gminy w roku bazowym.   
  

  

 

Liczba odbiorców Zużycie 

energii 

elektrycznej 

[MWh] 

Emisja 
CO2 

[MgCO2] 

Gmina Baćkowice 

(przedsiębiorstwa 

- taryfa B i C) 
140 5860,2 6 979,5 

Budynki użyteczności publicznej 338,3 402,9 

SUMA (z wyłączeniem budynków użyteczności publicznej) 5 521,9 6 576,6 

źródło: Opracowanie własne 
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W 2015 roku na terenie gminy było 150 odbiorców energii. W roku bazowym 

przedsiębiorstwa w gminie zużyły 5 700,5 [MWh] energii elektrycznej z której pośrednia emisja 

wyniosła 6 789,2 [MgCO2]. 

 

Tabela 8. Aktualne zużycie energii elektrycznej i emisja CO2 przez przedsiębiorstwa 

funkcjonujące na terenie gminy.   
  

  

 

Liczba odbiorców Zużycie 

energii 

elektrycznej 

[MWh] 

Emisja 
CO2 

[MgCO2] 

Gmina Baćkowice 

(przedsiębiorstwa 

- taryfa B i C) 
150 6051,8 7 207,7 

Budynki użyteczności publicznej 351,3 418,5 

SUMA (z wyłączeniem budynków użyteczności publicznej) 5 700,5 6 789,2 

źródło: Opracowanie własne 

 
 

5.6 Zużycie energii na cele cieplne i emisja CO2 przez przedsiębiorstwa 

 

Metodologię obliczeń oraz wskaźnik średniego zapotrzebowania na ciepło dla 

przedsiębiorstw  przyjęto za Strategią modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 (Kraków 

2014). Powierzchnię budynków związanych z działalnością gospodarczą określono na podstawie 

danych z Urzędu Gminy Baćkowice. 

 

Tabela 9. Zużycie energii do celów grzewczych i emisja CO2 przez przedsiębiorstwa 

funkcjonujące na terenie gminy w roku bazowym.   
 Zużycie  energii cieplnej Emisja CO2 z energii  

powierzchnia 

budynków 

związanych z 

działalnością 

gospodarczą 

[m2] 

Średnie 

zapotrzebowanie na 

ciepło (energię 

użytkową) 

[kWh/(m2*rok] 

Zużycie 

gazu 

płynnego 

[MWh] 

Zużycie 

węgla 

[MWh] 

Zużycie 

oleju 

opałowego 

[MWh] 

Zużycie 

gazu 

płynnego 

[MgCO2] 

Zużycie 

węgla 

[MgCO2] 

Zużycie 

oleju 

opałowego 

[MgCO2] 

19308,5* 111 25,7 2046,8 87,9 5,8 698,0 23,5 

SUMA 2160,4 [MWh] 727,3 [MgCO2] 

* Do powierzchni związanych z działalnością gospodarczą wliczono również powierzchnię budynków produkcyjnych Zakładu 

Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach (PGN zakłada działania modernizacyjne tych obiektów). 

źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 10. Aktualne zużycie energii do celów grzewczych i emisja CO2 przez 

przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie gminy.   
 Zużycie  energii cieplnej Emisja CO2 z energii  

powierzchnia 

budynków 

związanych z 

działalnością 

gospodarczą 

[m2] 

Średnie 

zapotrzebowanie na 

ciepło (energię 

użytkową) 

[kWh/(m2*rok] 

Zużycie 

gazu 

płynnego 

[MWh] 

Zużycie 

węgla 

[MWh] 

Zużycie 

oleju 

opałowego 

[MWh] 

Zużycie 

gazu 

płynnego 

[MgCO2] 

Zużycie 

węgla 

[MgCO2] 

Zużycie 

oleju 

opałowego 

[MgCO2] 

20486,8 111 27,3 2171,7 93,2 6,2 740,6 24,9 

SUMA  2292,2 [MWh] 771,6 [MgCO2] 

* Do powierzchni związanych z działalnością gospodarczą wliczono również powierzchnię budynków produkcyjnych Zakładu 

Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach (PGN zakłada działania modernizacyjne tych obiektów). 

źródło: Opracowanie własne 

 

5.7. Zużycie energii i emisja CO2 z oświetlenia ulicznego  

 

Na terenie Gminy Baćkowice zlokalizowanych jest 744 punktów świetlnych oświetlenia 

ulicznego o mocy 122 kW. Roczne zużycie energii elektrycznej wynosi 125 000 [kWh]. Lampy 

oświetlenia ulicznego zostały zmodernizowane z lamp rtęciowych na sodowe o mocy 70 W  

i 100W. Oświetlenie uliczne było modernizowane przed rokiem bazowym 2011.Wymiana lamp 

prowadzona była sukcesywnie z własnych środków finansowych. W okresie między rokiem 

bazowym a rokiem kontrolnym 2015 nie prowadzono żadnych prac modernizacyjnych 

oświetlenia ulicznego. 

Tabela 11. Zużycie energii elektrycznej i emisja z oświetlenia ulicznego.   

 Zużycie energii [MWh] Emisja CO2 [MgCO2] 

rok bazowy 2011 (BEI) 125 148,9 

rok kontrolny 2015 (MEI) 125 148,9 

Źródło: Informacje z UG Baćkowice  

 

 

5.8. Zużycie energii i emisja CO2 z gminnych środków transportu 

 

Na terenie gminy nie funkcjonuje żaden zakład transportu zbiorowego. Teren gminy 

obsługiwany jest przez prywatne firmy transportowe. 

Z pośród obiektów gminnych (jednostek podległych pod UG Baćkowice, spółek zależnych, itp.) 

pojazdy samochodowe użytkowane są jedynie przez: Urząd Gminy Baćkowice, Gimnazjum i SP 

Baćkowice, OSP Baćkowice, OSP Piórków, OSP Wszachów. Zużycie energii i emisję 
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pochodzącą ze spalanych paliw przez gminne środki transportu określono na podstawie ich 

rocznego zużycia paliw.  

Tabela 12. Liczba gminnych pojazdów i zużywane przez nie paliwo.  

 

 Właściciel pojazdów / pojazd Zużyte paliwo 

rok bazowy 2011 (BEI) 

Urząd Gminy Baćkowice / Volkswagen bus 722 l (ON) 

Gimnazjum i SP Baćkowice / autobus 

szkolny AUTOSAN 
5748 l (ON) 

OSP Baćkowice / Mercedes, FORD 

TRANSIT 
190 l (ON) 

OSP Piórków / FORD TRANSIT 33 l (ON) 

OSP Wszachów / FORD TRANSIT 71 l (ON) 

SUMA 6764 l (ON) 

rok kontrolny 2015 

(MEI) 

Urząd Gminy Baćkowice / Volkswagen bus 730 l (ON) 

Gimnazjum i SP Baćkowice / autobus 

szkolny AUTOSAN 
6360 l (ON) 

OSP Baćkowice / Mercedes, FORD 

TRANSIT 
193 l (ON) 

OSP Piórków / FORD TRANSIT 32 l (ON) 

OSP Wszachów / FORD TRANSIT 73 l (ON) 

SUMA 7388 l (ON) 

Źródło: Informacje z UG Baćkowice 

 

Tabela 13. Zużycie energii i emisja z gminnych środków transportu. 

 Zużycie energii [MWh] Emisja CO2 [MgCO2] 

rok bazowy 2011 (BEI) 80,9 21,6 

rok kontrolny 2015 (MEI) 88,3 23,6 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

5.9. Zużycie energii i emisja CO2 z budynków mieszkalnych  

Energia elektryczna 

Wg. danych przekazanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów w roku bazowym na 

terenie gminy Baćkowice było 1 514 odbiorców energii w grupie gospodarstw domowych (taryfa 

G). Odbiorcy ci zużyli łącznie 2 880,1 [MWh] energii elektrycznej. W 2015 roku na terenie 

gminy liczba odbiorców wzrosła do poziomu 1 527 a zużycie energii elektrycznej wzrosło do 

3032,2 [MWh]. 

Całkowite zużycie energii elektrycznej i emisji CO2 w budynkach mieszkalnych podano  

w poniższej tabeli. 
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Tabela 14. Zużycie energii elektrycznej i pochodząca z niej emisja w gosp. domowych.   
 Liczba odbiorców Zużycie energii 

elektrycznej [MWh] 

Emisja CO2 [MgCO2] 

rok bazowy 2011 (BEI) 1 514 2 880,1 3 430,2 

rok kontrolny 2015 

(MEI) 

1 527 3032,2 3 611,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów  
 

Energia cieplna 

Obecnie (dane na 2015 r. - MEI) na terenie gminy Baćkowice znajduje się  1 423 budynków 

mieszkalnych. W wyniku kompleksowej ankietyzacji przebadano 258 z nich (18,1%). Badanie 

to pozwoliło na uzyskanie szeregu informacji umożliwiających obliczenie zużycia energii 

pochodzącej ze zużywanych paliw i emisję CO2 dla tych budynków. Bazując na zebranych 

danych oszacowano wartości dla pozostałych, nieprzebadanych ankietyzacją gospodarstw 

domowych. 

Informacje z ankiet wprowadzono do bazy danych (excel) co pozwoliło ustalić, że: 

 258 budynków mieszkalnych zużywa łącznie:  

Rodzaj paliwa Ilość paliwa Zużycie energii 

[MWh] 

Udział 

[%] 

węgiel 671 500 [kg] 4 045,3 64 

drewno 966 [m3] 2 094,7 33,1 

olej opałowy 17 100 [l] 171,7 2,7 

gaz płynny 2 000 [l] 13,7 0,2 

SUMA 6 325,37 100 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Na podstawie powyższej tabeli korzystając z proporcji wyliczono aktualne zużycie paliw, energii 

i emisję CO2 dla wszystkich budynków mieszkalnych. 

Tabela 15. Aktualne zużycie paliw, energii cieplnej i emisji CO2 w gosp. domowych.   
Rodzaj paliwa Ilość paliwa Zużycie energii 

[MWh] 

Udział 

[%] 

Emisja CO2 [MgCO2] 

węgiel 3 709 945 [kg] 22 349,7 64 7 621,2 

drewno 5 337 [m3] 11 572,8 33,1 nie uwzględniono 

olej opałowy 94 475 [l] 948,7 2,7 253,3 

gaz płynny 11 050 [l] 75,7 0,2 17,2 

SUMA 34 946,8 100 7 891,7 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Wykres 1. Struktura wiekowa badanych budynków: 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

Wykres 2. Struktura budynków wg. energochłonności: 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 łączna powierzchnia użytkowa wszystkich badanych ankietowo budynków mieszkalnych wynosi 

29 398[m2], 

 średnia powierzchnia użytkowa jednego budynku mieszkalnego wynosi 113,9 [m2], 

 

W roku bazowym na terenie gminy Baćkowice znajdowało się 1405 budynków mieszkalnych.  

Z pośród objętych ankietyzacją budynków mieszkalnych, w roku bazowym istniało 254 z nich. 
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Stanowiły one 18,1% wszystkich istniejących wtedy budynków mieszkalnych. Budynki te 

wyselekcjonowano z bazy danych w celu obliczenia ich zużycia energii i udziału poszczególnych 

paliw opałowych. 254 budynki mieszkalne zużywały w roku bazowym łącznie:  

Tabela 16. Zużycie paliw i energii cieplnej przez ankietowane  gosp. domowe w roku 

bazowym.   

 
Rodzaj paliwa Ilość paliwa Zużycie energii 

[MWh] 

Udział 

[%] 

węgiel 658 500 3 967,0 63,7 

drewno 956 2 073,0 33,3 

olej opałowy 17 100 171,7 2,8 

gaz płynny 2 000 13,7 0,2 

SUMA 6 225,37 100 

Źródło: Opracowanie własne. 

Następnie korzystając z proporcji obliczono całkowite zużycie paliw, energii cieplnej i CO2 dla 

wszystkich budynków mieszkalnych w roku bazowym: 

Tabela 17. Zużycie paliw, energii cieplnej i emisji CO2 w gosp. domowych w roku bazowym.   

 
Rodzaj paliwa Ilość paliwa Zużycie energii 

[MWh] 

Udział 

[%] 

Emisja CO2 [MgCO2] 

węgiel 3 638 122 21 917,0 63,7 7 473,7 

drewno 5 282 11 453,0 33,3 nie uwzględniono 

olej opałowy 94 475 948,7 2,8 253,3 

gaz płynny 11 050 75,7 0,2 17,2 

SUMA 34 394,3 100 7 744,2 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

5.10. Zużycie energii i emisja CO2 w transporcie indywidualnym mieszkańców 

gminy po drogach gminnych i  powiatowych. 

 

Określenie zużycia energii przez transport indywidualny mieszkańców gminy po drogach 

gminnych w wyniku spalania paliw oszacowano na podstawie danych ankietowych (ilość 

kilometrów przejeżdżanych w ciągu doby przez mieszkańców gminy). Obecnie samochody 

będące w posiadaniu ankietowanych gospodarstw domowych (18,1% wszystkich gospodarstw 

na terenie gminy) rocznie przejeżdżają po drogach gminnych dystans 1 887 780 km. Szacuje się 

więc, że wszystkie pojazdy mieszkańców gminy przejeżdżają po drogach gminnych dystans  

10 429 724 km. Obliczenia zużycia paliw, energii i emisji CO2 przedstawiono niżej w tabelach. 
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Tabela 18. Aktualne zużycie paliw w transporcie indywidualnym mieszkańców gminy po 

drogach gminnych i powiatowych.   

 

Rodzaj 

pojazdu 

Udział* 

[%] 

Przejechany przez 

pojazdy dystans 

[km/rok] 

Średnia ilość 

spalanego paliwa 

[l/100km] 

Zużycie paliwa [l] 

osobowe 70,0 7 300 807 7,5 547 561 

dostawcze 9,5 990 824 11 108 991 

ciężarowe 19,1 1 992 077 35 697 227 

Autobusy i 

ciągniki 

rolnicze 

1,0 104 297 40 41 719 

motocykle 0,4 41 719 4,4 1 836 

SUMA 100 10 429 724  1 397 333 

źródło: Opracowanie własne   *Przyjęte za „Synteza wyników GPR 2010”, GDDKIA 

 

Tabela 19. Aktualne zużycie energii z paliw w transporcie indywidualnym mieszkańców 

gminy po drogach gminnych i powiatowych.   

 

Rodzaj 

pojazdu 

Zużycie energii 

Pb 

Zużycie energii 

ON 

Zużycie energii 

LPG 

Zużycie energii 

SUMA 

[MWh] [MWh] [MWh] [MWh] 

osobowe 1 575,3 3 408,9 224,6 
5 208,8 

 

dostawcze 313,6 678,5 44,7 1 036,8 

ciężarowe 2 005,8 4 340,7 286,0 6 632,6 

Autobusy i 

ciągniki 

rolnicze 
120,0 259,7 17,1 396,9 

motocykle 5,3 11,4 0,8 17,5 

SUMA 4 020,0 8 699,3 573,3 13 292,5 

źródło: Opracowanie własne 

Tabela 20. Aktualna emisja  z paliw w transporcie indywidualnym mieszkańców gminy po 

drogach gminnych i powiatowych.   

 

Rodzaj pojazdu 
Emisja CO2 Pb 

[MgCO2] 

Emisja CO2 ON 

[MgCO2] 

Emisja CO2 LPG 

[MgCO2] 

Emisja CO2 

SUMA [MgCO2] 

osobowe 392,2 910,2 50,5 1 353,0 

dostawcze 78,1 181,2 10,1 269,3 

ciężarowe 499,5 1 159,0 64,4 1 722,8 

Autobusy i 

ciągniki rolnicze 
29,9 69,3 3,9 103,1 

motocykle 1,3 3,1 0,2 4,5 

SUMA 1 001,0 2 322,7 129,0 3 452,7 

źródło: Opracowanie własne 
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Dane dla roku bazowego obliczono na podstawie danych aktualnych po przez uwzględnienie 

rocznego wzrostu ruchu pojazdów. Roczny wzrost ruchu pojazdów obliczono wg. wskazania 

Zasad  prognozowania wskaźników wzrostu ruchu wewnętrznego na  okres  2008-2040 na  sieci  

drogowej  do  celów  planistyczno-projektowych (GDDKIA). 

Tabela 21. Zużycie energii z paliw w transporcie indywidualnym mieszkańców gminy po 

drogach gminnych i powiatowych w roku bazowym.   

 

Rodzaj pojazdu 

Zużycie energii 

Pb 

Zużycie energii 

ON 

Zużycie energii 

LPG 

Zużycie energii 

SUMA 

[MWh] [MWh] [MWh] [MWh] 

osobowe 1 510,7 3 269,1 215,4 4 995,2 

dostawcze 300,9 651,1 42,9 994,9 

ciężarowe 1 924,0 4 163,6 274,3 6 361,9 

Autobusy i ciągniki 

rolnicze 
115,2 249,2 16,4 380,8 

motocykle 5,3 11,4 0,8 17,5 

SUMA 3 856,1 8 344,4 549,8 12 750,3 

źródło: Opracowanie własne 

 

 

 

 

Tabela 22. Emisja z paliw w transporcie indywidualnym mieszkańców gminy po drogach 

gminnych i powiatowych w roku bazowym.   

 

Rodzaj pojazdu 
Emisja CO2 Pb 

[MgCO2] 

Emisja CO2 ON 

[MgCO2] 

Emisja CO2 LPG 

[MgCO2] 

Emisja CO2 

SUMA [MgCO2] 

osobowe 376,1 872,9 48,4 1 297,4 

dostawcze 74,9 173,9 9,7 258,5 

ciężarowe 479,1 1 111,7 61,8 1 652,6 

Autobusy i 

ciągniki rolnicze 
28,7 66,5 3,7 98,9 

motocykle 1,3 3,1 0,2 4,6 

SUMA 960,2 2 228,1 123,8 3 312,1 

źródło: Opracowanie własne 

Tabela 23. Zużycie energii i emisja CO2 w transporcie indywidualnym mieszkańców gminy 

po drogach gminnych i  powiatowych. 

 
 Zużycie energii [MWh] Emisja CO2 [MgCO2] 

rok bazowy 2011 (BEI) 12 750,3 3 312,1 

rok kontrolny 2015 (MEI) 13 292,5 3 452,7 

Źródło: Opracowanie własne. 
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5.11. Bilans zużycia energii i emisji CO2 na terenie gminy  

Największy udział w zużyciu energii w gminie ma energia pochodząca z węgla kamiennego  

i pochodnych na potrzeby ciepłownictwa.  

Tabela 24. Zużycie poszczególnych nośników energii w gminie. 
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 Źródło: Opracowanie własne 

Wykres 3. Zużycie poszczególnych nośników energii w gminie  

 
 Źródło: Opracowanie własne. 

Poniżej w tabeli zestawiono emisję CO2 z poszczególnych nośników energii zużytych na terenie 

gminy.  

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

BEI

2015

[MWh]



str. 52  
  

 Tabela 25. Emisja wynikająca z zużycia poszczególnych nośników energii w gminie 
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Źródło: Opracowanie własne

Obliczeniowe zużycie nośników energii w 2011 r. (BEI) w ujęciu globalnym  - z obszaru Gminy Baćkowice
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Wykres 4. Udział poszczególnych nośników energii w emisji w roku bazowym 2011 BEI 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Wykres 5. Udział poszczególnych nośników energii w emisji w roku kontrolnym 2015 

(MEI). 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Jak widać na powyższych wykresach udział emisji CO2 z poszczególnych nośników energii nie 

zmienił się znacząco między rokiem bazowym 2011 a rokiem kontrolnym 2015. 

Najwyższa emisja pochodzi ze zużycia energii elektrycznej (emisja pośrednia). Stanowi ona 

prawie połowę całej emisji CO2 w gminie. Największy udział w emisji bezpośredniej (ze 

spalanych paliw) pochodzi z węgla kamiennego i jego pochodnych, następnie z oleju 

napędowego i benzyny samochodowej.  

 

  

Tabela 26. Zestawienie zużycia energii i emisji w poszczególnych sektorach   

Sektor  Zużycie energii [MWh] Emisja [Mg CO2] 

2011 (BEI) 2015 (MEI 2011 (BEI) 2015 (MEI) 

Budynki użyteczności 

publicznej  
2555,6 2109,9 1034,3 925,4 

Budownictwo 

mieszkaniowe 

jednorodzinne  
25821,4 25722,0 11174,4 10688,2 

Budownictwo usługowe i 

przemysłowe  
7682,3 7992,7 7303,9 7560,8 

Oświetlenie uliczne  125,0 125,0 148,9 148,9 

Transport gminny  80,9 88,3 21,6 23,6 

Transport indywidualny 12750,3 13292,5 3312,1 3452,7 

SUMA  49015,5 49330,5 22995,1 22799,6 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Wykres 6. Rozkład zużycia energii w poszczególnych sektorach w roku bazowym 2011 

(BEI).  

 
 Źródło: Opracowanie własne. 

 

Wykres 7. Rozkład zużycia energii w poszczególnych sektorach w roku kontrolnym 2015 

(MEI).  

 
 Źródło: Opracowanie własne. 
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Wykres 8. Rozkład emisji CO2 wg. sektorów w roku bazowym 2011 (BEI).  

 

 Źródło: Opracowanie własne. 

 

Wykres 9. Rozkład emisji CO2 wg. sektorów w roku kontrolnym 2015 (MEI).  

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Syntetyczne podsumowanie wyników inwentaryzacji prezentują tabele, oraz tabela BAZY 

INWENTARYZACHI (dodane w załączniku). Analizując trendy w zakresie emisji  

w poszczególnych latach, należy stwierdzić, że największy udział w emisji CO2 związany jest  

z eksploatacją budynków mieszkalnych.  W latach 2011 – 2015 wzrosło zużycie energii, mimo 

to udało się zmniejszyć emisję CO2. Wielkość emisji z obszaru gminy Baćkowice w roku 

bazowym (2011 r.) wynosiła łącznie 22995,1 MgCO2, natomiast w 2015 r. spadła do poziomu 

22799,6 MgCO2.   

 

5.12. Identyfikacja obszarów problemowych  

 

Przez Gminę Baćkowice przebiega droga krajowa nr 74 o dużym nasileniu ruchu zarówno 

samochodów osobowych jak i ciężarowych o zwiększonym obciążeniu. Nasilony ruch wiąże się 

z zwiększoną omisją zanieczyszczeń emitowanych ze spalin silników samochodów głównie CO2. 

Zidentyfikowano potrzebę odbudowy nawierzchni drogi krajowej nr 74 w celu usunięcia 

tworzących się kolein, uszkodzeń termicznych i powierzchniowych, które powstały w wyniku 

niszczącego działania ruchu kołowego i wpływu klimatu. 

 Również na części dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej występują różnego rodzaju 

uszkodzenia, do których zaliczyć można deformacje nawierzchni w postaci sfalowań i kolein, 

uszkodzenia termiczne i powierzchniowe, które powstały w wyniku niszczącego działania ruchu 

kołowego i wpływu klimatu – potrzeba przebudowy nawierzchni dróg gminnych. Część 

budynków użyteczności publicznej nie spełnia norm w oparciu o wymogi cieplne i wymagają 

kompleksowej termomodernizacji. Transport zbiorowy gminny jest słabo rozwinięty przez co 

znaczna część mieszkańców przemieszcza się przy wykorzystaniu własnego transportu 

indywidualnego (osobowego), co z kolei wpływa na zwiększoną eksploatację dróg gminnych  

a tym samym ich niszczenie. Rola edukacji ekologicznej w procesie realizacji polityki 

środowiskowej, a więc i obowiązków ekologicznych, jest szczególnie istotna.  

Budownictwo mieszkaniowe jest największym emitentem emisji CO2 w gminie. 

Z uwagi, iż Gmina nie ma bezpośredniej możliwości oddziaływania na przedsiębiorców  

w zakresie ograniczania niskoemisyjności może jedynie pośrednio wpływać na decyzje 

inwestycyjne zakresie zmniejszaniu emisyjności  np. poprzez akcje informacyjne o korzyściach 

ekonomicznych i możliwościach pozyskania dofinansowań na takie działania. 
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6. CEL STRATEGICZNY I CELE SZCZEGÓŁOWE   

 

Celem strategicznym Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Baćkowice do roku 

2020 jest zmniejszenie zużycia energii i ograniczenie emisji  gazów cieplarnianych do 

środowiska, a także zwiększenie udziału OZE, w obrębie administracyjnym gminy Baćkowice  

w stosunku do roku 2011. 

Cel - Ograniczenie emisji CO2 o 1,07 % względem roku bazowego 2011 (BEI) 

Do roku 2020 emisja powinna spaść z poziomu 22995,1 [MgCO2/rok] w roku bazowym  

o wielkość równą245,8 [MgCO2/rok]  

Wartość ta znajduje potwierdzenie w HRF 

 

Cel – Zmniejszenie zużycia energii o  1,34 % względem roku bazowego 2011 (BEI) 

Do roku 2020 zużycie energii powinno spaść z poziomu  60468,5  [MWh/rok] w roku bazowym 

o wielkość równą 813,3 [MWh/rok]. Wartość ta znajduje potwierdzenie w HRF.  

Wzrost w zużyciu energii w okresie 4 lat (między rokiem bazowym a kontrolnym) wyniósł  434,8 

[MWh]. Zgodnie z tym przyjęto, roczny wzrost zużycia energii w gminie na poziomie 108,7 

[MWh]. W okresie 5 lat (od roku kontrolnego do 2020) zużycie energii wzrośnie o   543,5 

[MWh], do poziomu  61012,0 [MWh/rok]. Jednocześnie gmina podejmie działania ograniczające 

zużycie energii o  813,3 MWh co oznacza, że w roku 2020 przewidywane zużycie energii 

wyniesie: 

 60468,5 +(9*108,7) - 813,3 = 60 633,5 MWh 

Cel - zwiększenia udziału OZE o - 0,15 % względem roku bazowego 2011 (BEI) 

W roku bazowym na terenie gminy jedynym odnawialnym źródłem energii była biomasa 

(drewno) spalana jako źródło ciepła w budynkach mieszkalnych,  produkcja energii z OZE 

wynosiła    11453,0 [MWh/rok]. Oznacza to, że udział OZE w roku bazowym wynosił  18,9 %.  

Do roku 2020 produkcja energii z OZE powinna wzrosnąć z poziomu  11453,0 [MWh/rok] w 

roku bazowym o wielkość równą 95,8 [MWh/rok], czyli do poziomu  11548,8 [MWh/rok]. 

Wartość ta znajduje potwierdzenie w HRF. W celu obliczenia wzrostu udziału  OZE od roku 

bazowego do 2020 r. przyjęto następujące założenia: 
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1. Wzrost w zużyciu energii w okresie 4 lat (między rokiem bazowym a kontrolnym) 

wyniósł  434,8 [MWh]. Zgodnie z tym przyjęto, roczny wzrost zużycia energii w gminie 

na poziomie 108,7 [MWh]. W okresie 5 lat (od roku kontrolnego do 2020) zużycie energii 

wzrośnie o   543,5 [MWh], do poziomu  61012,0 [MWh/rok]. Jednocześnie gmina 

podejmie działania ograniczające zużycie energii o  813,3 MWh co oznacza, że w roku 

2020 przewidywane zużycie energii wyniesie: 

 60468,5 +(9*108,7) - 813,3 = 60 633,5 MWh 

2. Udział OZE w 2020 r. obliczono:  

11548,8 [MWh/rok]/ 60 633,5 [MWh/rok] x100% =  19,05% 

W związku z powyższym wzrost udziału  OZE od roku bazowego do 2020 r. stanowić będzie  

 19,05% -  18,9% =  0,15% 

 

Cel - ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza przez: 

 Ograniczenie zużycie energii elektrycznej i cieplnej 

 Zastosowanie odnawialnych źródeł energii 

 Wymianę kotłów węglowych na ekologiczne o niskiej emisji pyłów i gazów 

cieplarnianych 

 Promocję ekologicznych rozwiązań pozyskiwania energii  

 Zielone zamówienia 

Cel strategiczny osiągnięty będzie poprzez realizację  następujących celów szczegółowych:   

1. ograniczenie zużycia paliw nieodnawialnych dla celów grzewczych w budynkach 

użyteczności publicznej, 

2. ograniczenie zużycia paliw nieodnawialnych dla celów grzewczych w budynkach 

mieszkalnych, 

3. wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych poprzez realizację inwestycji 

gminnych, 

4. wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach mieszkalnych,  

5. ograniczenie zużycia energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej,  

6. ograniczenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic. 
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Realizacja wymienionych celów odbywać się będzie poprzez działania, na których realizację 

gmina ma bezpośredni wpływ, a więc działania podejmowane przez samą gminę, a także poprzez 

działania podejmowane przez gminę na rzecz budownictwa mieszkalnego w porozumieniu  

z mieszkańcami gminy Baćkowice.  

W Harmonogramie rzeczowo-finansowym zaproponowano również działania fakultatywne 

do roku 2020. 

Zaproponowane cele oraz działania przewidują możliwość pozyskania dofinansowań na 

realizacje działań inwestycyjnych.  

Wszystkie działania (także fakultatywne) opisano szczegółowo w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, stanowiącym Załącznik 1 do Planu. 

Ponadto na terenie Gminy Baćkowice mogą zostać zrealizowane inne zadania, które na 

obecnym etapie planowania nie są brane pod uwagę lub prawdopodobieństwo ich realizacji jest 

niewielkie. W przypadku gdy ich poziom zaawansowania lub prawdopodobieństwo realizacji 

wskażą na realność ich realizacji zostaną one wpisane do harmonogramu oraz zostanie 

zaktualizowany PGN. 

 

Przeprowadzona analiza wskazuje, że podstawowym problemem w gminie jest niska 

emisja, szczególnie niska emisja związana z zużyciem paliw kopalnych na potrzeby ogrzewania 

mieszkań oraz emisja związana z zużyciem energii elektrycznej przez oświetlenie uliczne  

i w budynkach gminnych.  

Działania  zaplanowane  w  niniejszym  opracowaniu  będą  zatem  zmierzały  do wskazania  

sposobów  ograniczenia  emisji  poprzez  jej  zmniejszenie. Dotyczy to głównie  budynków 

zarówno użyteczności publicznej jak i sektora mieszkaniowego oraz zmniejszenie zużycia 

energii elektrycznej przez oświetlenie uliczne.  

W związku z powyższym główną uwagę skierowano na analizę:   

 ilości paliw wykorzystywanych przez budynki gminne, 

 ilości energii elektrycznej zużywanej w budynkach gminnych, 

 ilość energii zużywanej na oświetlenie drogowe w gminie. 

Kolejne zagadnienie to niska emisja związana z  transportem  indywidualnym.  Zagadnienia  te  

włączono   w  zakres inwentaryzacji. W harmonogramie rzeczowo-finansowym zaproponowano 
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też odpowiednie działania mające na celu ograniczenie zużycia paliw przez samochody 

poruszające się po gminnych drogach. 

Kluczowym zagadnieniem był wybór roku bazowego, w stosunku do  którego  władze  

lokalne  będą  się  starały ograniczyć  wielkość  emisji  CO2  do  2020  roku. Według wytycznych 

do opracowania planów zrównoważonej energii zaleca się, by jako rok bazowy wybrać 1990 rok, 

gdyż właśnie ten rok stanowi punkt wyjścia dla celów redukcyjnych przyjętych w pakiecie 

klimatyczno-energetycznym UE oraz w Protokole z Kioto. Dzięki temu możliwe będzie 

porównanie rezultatów w zakresie redukcji emisji osiągniętych na szczeblu unijnym  oraz  

lokalnym.  W  gminie  Baćkowice  uzyskanie  danych  z  tak  odległego  okresu  jest praktycznie  

niemożliwe,  gdyż  władze  lokalne  nie  dysponują  danymi  umożliwiającymi sporządzenie  

inwentaryzacji  emisji  dla  1990  roku.    

Dlatego za najbardziej wiarygodne dla gminy uznano dane z roku 2011 i przyjęto ten rok 

za rok bazowy. Natomiast 2015 rok przyjęto jako rok porównawczy. 

Obecne działania przewidziane do realizacji do roku 2020 ograniczające emisję w gminie 

(także działania fakultatywne) opisano szczegółowo w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, stanowiącym Załącznik 1 do Planu.: 

 

Ocena stanu środowiska w aspekcie jakości powietrza atmosferycznego 

 

Zgodnie z Art. 87 ust. 2 ustawy POŚ i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 

2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r. poz. 

914) w województwie świętokrzyskim wyróżniono dwie strefy. Gmina Baćkowice należy do 

„strefy świętokrzyskiej”, wraz z pozostałymi powiatami województwa poza  miastem  Kielce.  

Miasto Kielce stanowi  odrębną strefę.  Kod  strefy świętokrzyskiej, w  której  oceniana  jest  

jakości  powietrza oznaczana  jest  jako PL2602.  

Oceny jakości powietrza wykonuje corocznie WIOŚ w Kielcach. Ocenie jakości  powietrza  

podlegają  zanieczyszczenia  dla  których  określono  wartości:   dopuszczalne, docelowe oraz  

cele długoterminowe.  

Według WIOŚ, prawdopodobne przyczyny wystąpienia przekroczenia pyłów i B(a)P na 

wskazanych obszarach to: 

 stosowanie paliw o wysokiej zawartości popiołu i siarki wraz ze spalaniem odpadów  

w kotłach o niskiej sprawności cieplnej,  
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 wysoki udział indywidualnego ogrzewania na paliwa stałe w zaspokajaniu potrzeb 

grzewczych mieszkaoców,  

 eksploatacja instalacji energetycznych o małej mocy, 

 duże straty energii cieplnej spowodowane złym stanem technicznym budynków,  

 emisja pochodząca z zabrudzenia jezdni oraz jej okolicy emisja powstająca w trakcie prac 

budowlanych,  

 lokalizacja obiektów przemysłowych w centrach miast, 

 niedostosowanie instalacji i urządzeń przemysłowych i energetycznego spalania paliw do 

obowiązujących standardów emisyjnych i imisyjnych, 

 niski poziom życia ludności oraz wiedzy ekologicznej,  

 niedostateczny poziom wydatków budżetowych na ograniczenie emisji i niskiej 

Wg. „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz  

z planem działań krótkoterminowych” z dnia 27 listopada 2015 r. w gminie Baćkowice nie 

występują żadne przekroczenia wartości dopuszczalnej stężeń średniorocznych pyłu PM10 i pyłu 

PM2,5. 

 

7. PRZEWIDYWANY POZIOM ZUŻYCIA ENERGII I EMISJI W GMINIE 

BAĆKOWICE W ROKU 2020.  

  

 

Do roku 2020 emisja CO2 powinna spaść z poziomu 22995,1  [MgCO2/rok] w roku bazowym  

o wielkość równą   245,8 [MgCO2/rok]. Wartość ta znajduje potwierdzenie w HRF 

(Harmonogram Rzeczowo-Finansowy). Zakładane jest ograniczenie emisji CO2 o  1,07 % 

względem roku bazowego 2011 (BEI) 

Do roku 2020 zużycie energii finalnej powinno spaść z poziomu  60468,5 [MWh/rok] w roku 

bazowym o wielkość równą 813,3  [MWh/rok]. Wartość ta znajduje potwierdzenie w HRF. 

Zakładane jest zmniejszenie zużycia energii o  1,34 % względem roku bazowego 2011 (BEI). 

 

Możliwości i skalę redukcji emisji CO2 należy ocenić uwzględniając techniczny potencjał 

redukcji emisji, opłacalność działań redukcyjnych dla potencjalnych inwestorów, poza rynkowe 

źródła kosztów i korzyści oraz bariery napotykane podczas przedsięwzięć redukujących emisję.   
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Istnieją czynniki zewnętrzne na które zarówno gmina i jej mieszkańcy nie mają wpływu, 

to między innymi napływowe zanieczyszczenia przemysłowe i motoryzacyjne, ale większość 

stanowią te na które pomijając bariery ekonomiczne i techniczne jest możliwość oddziaływania.  

Działania wpływające na redukcję emisji CO2 oparte są na zwiększeniu efektywności 

energetycznej wraz z największym możliwym wykorzystaniem obecnego potencjału i  wzroście 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zarówno w budynkach użyteczności publicznej jak 

i w gospodarstwach domowych wymierne korzyści przynieść może termomodernizacja wraz  

z wymianą stolarki otworowej oraz wymiana i modernizacja źródeł ciepła. Zmiana rodzaju 

paliwa w piecach c.o., modernizacja grzejników, montaż ekranów za grzejnikowych oraz odzysk 

ciepła to efektywne formy wspieranie redukcji emisji CO2. Tak w działaniach gminy jak i jej 

mieszkańców może znaleźć się wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne  

i korzystanie ze sprzętu biurowego i AGD o odpowiedniej charakterystyce energetycznej.  

Również w obu przypadkach istnieje możliwość korzystania z odnawialnych źródeł energii jak 

kolektory słoneczne, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne i rekuperatory. Instalacje te  

w ekologiczny sposób wspierają wytwarzanie ciepła, ciepłej wody użytkowej i energii 

elektrycznej.  

Poza wymienionymi gmina posiada dodatkowe możliwości wspierające redukcję emisji 

gazów cieplarnianych. To między innymi zastosowanie inteligentnego i energooszczędnego 

oświetlenia ulic i placów, zmiana na oszczędniejsze urządzeń w przepompowniach  i ujęciach 

wody. Gmina może wspierać rozwój OZE przez planistyczne przygotowanie terenów dla 

potencjalnych inwestorów z branży farm fotowoltaicznych czy w dłuższej perspektywie 

czasowej potencjalnie biogazowni. 

Premiując inicjatywy proekologiczne gmina może obniżyć obciążenia finansowe dla osób 

indywidualnych i przedsiębiorców spełniających określone kryteria.  

Do realizacji założeń redukcyjnych gmina musi skorzystać z instrumentów informacyjnych   

i finansowych. Niezbędne są kampanie edukacyjne i akcje promujące energooszczędność, 

korzystanie z odnawialnych źródeł i zachowania proekologiczne. Działania gminy powinny być 

ukierunkowane na finansowe wsparcie inicjatyw ekologicznych, jeżeli nie z własnego budżetu 

to umożliwiając i pozyskując środki zewnętrzne na potrzeby własne i mieszkańców. 
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8. PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ   

  

Na podstawie wyników inwentaryzacji zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych   

w gminie Baćkowice wyznaczono cele i działania służące do osiągnięcia redukcji zużycia energii 

oraz emisji CO2 w obrębie administracyjnym gminy do roku 2020. 

W planie działań ujęto zarówno działania już zrealizowane (do roku 2015) oraz te, które 

realizowane będą w kolejnych latach do roku 2020. Plan działań szczegółowo został 

przedstawiony w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, stanowiącym Załącznik 1 do PGN. 

W ramach Planu zostały zaproponowane działania możliwe do zrealizowania na terenie 

gminy przez władze i mieszkańców oraz wskazano możliwe źródła finansowania  zewnętrznego. 

Opisane działania zgrupowano w następujące sektory: 

 SEKTOR BUDOWNICTWA 

 SEKTOR OŚWIETLENIE ULICZNE 

 SEKTOR TRANSPORT 

 SEKTOR INFORMACJE, NISKOEMISYJNE ZARZĄDZANIE I DZIAŁAINA 

MIĘDZYSEKTOROWE (działania nie inwestycyjne) 

 

 Harmonogram uwzględnia przede wszystkich działania na które jednostka samorządu 

terytorialnego jaką jest gmina posiada realny wpływ, czyli obiekty infrastrukturalne podległe 

gminie. Jeśli chodzi o obiekty społeczeństwa to gmina zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań 

w promowaniu rozwiązań proekologicznych, oraz proefektywnościowych energetycznie 

poprzez: 

1. Organizowanie corocznych spotkań informacyjnych dla mieszkańców. 

2. Zamieszczanie na stronie internetowej gminy materiałów informacyjnych o dotacjach  

i programach wsparcia. 

3. Udzielania informacji i wsparcia indywidualnie dla osób zainteresowanych. 

 

W odniesieniu do działań ujętych w Harmonogramie w miarę możliwości Gmina Baćkowice 

będzie wdrażała zasady w obszarze zamówień publicznych określone jako „zielone 

zamówienia”. 
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Ponadto na terenie gminy mogą zostać zrealizowane inne zadania, które na obecnym etapie 

planowania nie są brane pod uwagę, lub prawdopodobieństwo ich realizacji jest niewielkie oraz 

nie jest są zidentyfikowani interesariusze (interesariusze nieujawnieni a mogący realizować 

zadania istotne dla obszaru Gminy). W związku z tym PGN przewiduje możliwość podejścia 

obszarowego wskazując typy projektów możliwych do realizacji (typy projektów/ obszary 

wsparcia) przyczyniających się do realizacji przyjętych celów.  W przypadku gdy ich poziom 

zaawansowania lub prawdopodobieństwo realizacji wskażą na realność ich realizacji zostaną one 

wpisane do harmonogramu. To szerokie podejście będzie wykorzystane w celu możliwości 

realizacji zadań niezgłoszonych do PGN-u, które na etapie jego aktualizacji spowodują 

wymierny wpływ na zakładane cele. 

W niniejszym PGN zakłada się następujące typy projektów: 

 

Typy projektów z projektu Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego dla osi priorytetowej 3. Efektywna i zielona 

energia, które będą mogły być dofinansowane, jeżeli będą wynikać z przygotowanych przez 

samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej:  

 

W ramach Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

wsparcie zostanie udzielone na projekty polegające na: 

• budowie, przebudowie i modernizacji (w tym zakupie urządzeń) infrastruktury, służącej 

do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych 

(energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, biogazu, biomasy) z możliwością podłączenia 

do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.  

• budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła  

w wysokosprawnej kogeneracji z OZE. z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ 

przesyłowej 

• budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu  

w trigeneracji z OZE, mające na celu zmniejszenie kosztu i ilości energii pierwotnej niezbędnej 

do wytworzenia każdej z tych form energii odrębnie z możliwością podłączenia do sieci 

dystrybucyjnej/ przesyłowej   

• budowa i montaż instalacji służącej do produkcji biokomponentów i biopaliw (drugiej 

i trzeciej generacji). 
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W ramach Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii  

w przedsiębiorstwach wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące poprawy efektywności 

energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych 

i średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii 

elektrycznej, energii cieplnej, polegające na:  

• modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnych ( w tym zakup urządzeń, maszyn) na 

bardziej efektywne energetycznie  

• głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach,  

• zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,  

• zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii 

produkcji i użytkowania energii  

Wprowadzenie systemu zarządzania energią w oparciu o TIK nie może być  odrębnym 

projektem, może stanowić jedynie element projektu. 

Wśród ww. projektów wsparcie uzyskają również przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu 

surowców wtórnych  w procesie produkcyjnym, w wyniku czego podniesiona zostanie 

efektywność energetyczna i kosztowa przemysłu i usług w regionie.  

W ramach Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych 

źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym wsparcie otrzymają projekty dotyczące 

głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne. 

Dofinansowane zostaną inwestycje związane m.in. z: 

1. ociepleniem obiektu, 

2. wymianą okien, drzwi zewnętrznych, oraz oświetlenia na energooszczędne,  

3. przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła lub 

podłączeniem do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz  instalacji wodno-

kanalizacyjnych, 

4. instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, 

5. instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE, 

6. instalowaniem urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji,  

7. wymianą / izolacją pokrycia dachowego, 

8. instalacją systemów inteligentnego zarządzania energią, 

9. mikrokogeneracją. 
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Wzmocnieniu efektów realizowanych projektów służyć będą inteligentne systemy zarządzania 

energią w oparciu o technologie TIK.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe będzie dofinansowanie  inwestycji w kotły 

spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, pod warunkiem osiągnięcia znacznie 

zwiększonej efektywności energetycznej, jak również w szczególnie pilnych potrzebach, 

przyczyniających się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do 

znacznego zwiększenia oszczędności energii. Niniejsze inwestycje mogą zostać wsparte jedynie 

w przypadku, gdy koszt podłączenia do sieci ciepłowniczej na danym obszarze przewyższa koszt 

inwestycji w niniejsze kotły. 

Indywidualne piece i mikrokogeneracja: 

Rezultatem wspartych projektów musi być znaczna redukcja CO2 w odniesieniu do istniejących 

instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa), a urządzenia do 

ogrzewania powinny charakteryzować się (obowiązującym od końca 2020r.) minimalnym 

poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone 

w przepisach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. 

 

 „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych 

kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków” ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

Program dla osób fizycznych, którego celem jest: Zmniejszenie narażenia ludności na 

oddziaływanie, pyłów PM2,5, PM10 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej 

emisji, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz negatywnie wpływających na stan środowiska; 

zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych, wzrost udziału OZE  

w finalnym zużyciu energii; propagowanie odnawialnych źródeł energii; upowszechnianie 

nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji oraz idei efektywnego 

wykorzystania energii. 

 

8.1. Metodologia doboru działań   

  

Dobierając działania wybrane do realizacji na terenie gminy uwzględniono przede 

wszystkim miejsca z możliwością największej redukcji zużycia energii jak również możliwością 

wykorzystania lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii przy możliwościach kompetencji 
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władz gminnych. W niniejszym planie nie zaproponowano żadnych działań ograniczających 

emisję dwutlenku węgla przez transport samochodowy na drogach krajowych przebiegających 

przez teren gminy, gdyż władze gminy Baćkowice nie są władne aby podejmować w tym 

sektorze jakiekolwiek działania. Podobnie w  przypadku  obiektów  osób  prywatnych  

zaproponowano działania inwestycyjne tylko w takim zakresie, w jakim gmina może pomóc 

osobom prywatnym w pozyskaniu środków zewnętrznych na inwestycje w budynkach 

prywatnych. 

Przy planowaniu inwestycji uwzględniono również możliwości finansowe ze względu na to, że  

podejmowanie  działań  inwestycyjnych  w  dziedzinie  ochrony  środowiska,  wiąże się  z  dużymi 

nakładami finansowymi, a rentowność takich inwestycji jest rozciągnięta na wiele lat. Jednakże 

perspektywa finansowania ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 „niweluje” pewne 

ograniczenia finansowe gminy i umożliwia finansowanie inwestycji służących 

energooszczędności i ochronie środowiska, a które zostały wskazane w niniejszym Planie 

gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Baćkowice (wymóg  opracowania PGN dla gminy w celu 

pozyskania środków finansowych z UE).  

  

8.2. Główne działania wg. celów strategicznych PGN. 

 

Działania służące ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy Baćkowice 

związane są przede wszystkim z zastosowaniem środków służących poprawie efektywności 

energetycznej, zastosowaniem nowych technologii niskoemisyjnych  i pozyskiwaniem energii ze 

źródeł odnawialnych.   

1. Dla poprawy efektywności  energetycznej  wskazuje się następujące działania:   

a) Wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej;  

b) Optymalizację oświetlenia ulic poprzez wymianę częściowo opraw oświetleniowych na oprawy 

LED (ewentualnie zastosowania sterowania oświetleniem);   

c) Wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej;  

d) Wymianę części pieców grzewczych w gospodarstwach indywidualnych na bardziej efektywne 

poprzez pozyskanie środków finansowych z programów unijnych przez władze gminy w ramach 

wspólnego projektu dla mieszkańców gminy;  
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e) Ograniczenie transportu prywatnego mieszkańców gminy poprzez budowę ścieżek rowerowych 

oraz akcję informacyjne. 

2. Do wzrostu wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej wskazuje się następujące 

działania:  

a) Budowę instalacji odnawialnych źródeł energii wytwarzających energię elektryczną  i cieplną na 

potrzeby obiektów gminnych:  

- montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach gminnych,  

- montaż kolektorów słonecznych na obiektach gminnych, 

- montaż pomp cieplnych w obiektach gminnych. 

b) Zastosowanie kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw 

indywidualnych. przedsiębiorców 

c) Budowę instalacji fotowoltaicznych na obiektach przedsiębiorców działających na terenie 

gminy. 

3. Działania nieinwestycyjne:  

a) Przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji informacyjnej dla mieszkańców  i przedsiębiorców  

o zastosowaniu energooszczędnego oświetlenia oraz efektywnego wykorzystania ciepła 

(informacje zamieszczone na stronie internetowej UG Baćkowice, plakaty / materiały 

informacyjne na tablicach ogłoszeń, informacje przekazywane przez sołtysów i radnych gminy 

– akcja winna objąć co najmniej 20%. mieszkańców oraz co najmniej 20% przedsiębiorców). 

b) Przeprowadzenie akcji informacyjnej w szkołach na temat racjonalnego wykorzystania energii 

(akcja winna objąć wszystkie szkoły na terenie gminy Baćkowice). 

c) stosowanie „zielonych” zamówień publicznych w jednostkach samorządowych (przyjęcie 

nowego regulaminu zamówień publicznych bądź równoważnej formy – w okresie nie dłuższym 

niż 6 miesięcy od przyjęcia niniejszego planu Uchwałą Rady Gminy Baćkowice). 

  

8.3.  Interesariusze realizacji działań w obszarze gospodarki niskoemisyjnej.  

 

W Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym wskazano interesariuszy w poszczególnych 

działaniach jakie zostały wpisane do realizacji w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.  

W znacznej części planowane działa skupiają się głownie na Gminie Baćkowice co jest 

uwarunkowane bezpośrednią możliwością zdiagnozowania i ustalenia planu działań do roku 

2020. Dodatkowo przyjęte typy działań do realizacji w ramach Planu Gospodarki 
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Niskoemisyjnej dla Gminy Baćkowice rozszerzają katalog możliwych do realizacji inwestycji 

przez szeroką grupę interesariuszy niezidentyfikowanej na tym etapie opracowywania 

niniejszego dokumentu tj. osoby fizyczne, przedsiębiorcy, JST, stowarzyszenia, fundacje. 

Aktywność interesariuszy będzie miała istotny wpływ na zwiększenie efektu ekologicznego  

w Opracowanym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej a inwestycje zrealizowane zgodnie z typami 

wskazanych działań będą możliwe do inwentaryzacji i uwzględnienia w okresowej Aktualizacji 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnych dla Gminy Baćkowice. Aktywność interesariuszy będzie  

w pewien sposób również uzależniona od przepływu informacji w zakresie możliwości 

finansowania zewnętrznymi środkami planowanych inwestycji oraz budowaniem postaw 

proekologicznym – niniejszą aktywność będzie również modelować Gmina Baćkowice poprzez 

realizację zadania „Działania informujące promujące wiedzę o niskiej emisji i ekologii - coroczne 

spotkania informacyjne dla mieszkańców i przedsiębiorców”. Interesariusze będą realizować 

zadania samodzielnie bądź wspólnie w celu osiągnięcia zaplanowanych działań  

w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wśród interesariuszy ujawnionych w niniejszym 

Planie Gospodarki Niskoemisyjnej są wyłącznie podmioty i osoby będące odbiorcami 

końcowymi. Jak wskazano w poprzednim podrozdziale w ramach działań nieujawnionych mogą 

być realizowane inne inwestycje nie uwzględnione w przedstawionym harmonogramie 

rzeczowo-finansowym w związku z tym grupa interesariuszy nie jest grupą zamkniętą. 
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9. FINANSOWANIE DZIAŁAŃ UJĘTYCH W PLANIE  

  

  Obecnie dla realizacji planowanych inwestycji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, 

efektywności energetycznej oraz instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii 

jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy gminy mają możliwość 

pozyskania środków finansowych z różnych źródeł.  

Poniżej zestawiono programy, z których możliwe jest pozyskanie środków pomocowych dla 

działań wskazanych w niniejszym dokumencie.  

W tabeli poniżej zestawiono możliwości finansowania planowanych działań ze środków 

zewnętrznych. 
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Tabela 27. Przegląd źródeł finansowania zewnętrznego dla przykładowych działań z 

zakresu OZE i EWE (Wymienione są tu działania jakie są możliwe do dofinansowania 

zewnętrznego, a NIE działania planowane, które wymieniono w Harmonogramie Rzeczowo 

Finansowym). 

 Działanie  Możliwe źródło 

finansowania  

Zakres finansowania  

Termomodernizacja 

budynków;  Montaż 

instalacji OZE w 

modernizowanych 

budynkach  

1. RPO Województwa  

Świętokrzyskiego 2014-2020 

– priorytet inwestycyjny 4.c 

wspieranie efektywności 

energetycznej inteligentnego 

zarządzania energią i 

wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii w 

infrastrukturze publicznej, w 

tym w budynkach publicznych 

i sektorze mieszkaniowym. 

ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych,  

przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i 

podłączeniem do źródła ciepła lub podłączeniem do sieci 

ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz 

systemów wodnokanalizacyjnych,  instalacja OZE w 

modernizowanych energetycznie budynkach, instalacja 

systemów chłodzących, w tym również z OZE,  

instalacja urządzeń energooszczędnych najnowszej 

generacji, izolacja pokrycia dachowego, instalacja 

systemów inteligentnego zarządzania energią, 

przeprowadzenie audytu energetycznego jako elementu 

koniecznego do realizacji projektu,  mikrokogeneracją. 

 

2. Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko 

- Priorytet inwestycyjny 4   

III. Wspieranie efektywności 

energetycznej, inteligentnego 

zarządzania energią i 

wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii w  

infrastrukturze publicznej, w 

tym w budynkach  

publicznych i w sektorze 

mieszkaniowym  

 

ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych 

oraz oświetlenia na energooszczędne; - przebudową 

systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem 

źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, 

zastosowaniem automatyki pogodowej i systemów 

zarządzania budynkiem;   
budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji 

odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł 

ciepła;   
instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na 

potrzeby własne,   
instalacja OZE w modernizowanych energetycznie 

budynkach (o ile wynika to z audytu energetycznego);   
instalacja systemów chłodzących, w tym również  z OZE. 

  

Wymiana  

oświetlenia 

wewnętrznego na 

energooszczędne 

1. RPO Województwa  

Świętokrzyskiego 2014-2020 

– priorytet inwestycyjny 4.c 

wspieranie efektywności 

energetycznej inteligentnego 

zarządzania energią i 

wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii w 

infrastrukturze publicznej, w 

tym w budynkach publicznych 

i sektorze mieszkaniowym 

Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne 
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Budowa instalacji 

wykorzystujących  
OZE 

1. NFOŚi GW – Program 

BOCIAN*) – rozproszone, 

odnawialne źródła energii 

Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji OZE  o 

mocy:   
- elektrownie wiatrowe od 40kWe do 3 MWe;   

- systemy fotowoltaiczne od 40 kWp do 1 MWp;  

- pozyskiwanie energii z wód geotermalnych, od 5 MWt 

do 20 MWt; 

- małe elektrownie wodne od 300 kWt do 5 MW;   

- źródła ciepła opalane biomasą od 300 kWt do 20 MWt;   
- wielkoformatowe kolektory słoneczne od 300 kWt do  

2MWt wraz z akumulatorem ciepła o mocy od  
3 MWt do 20 MWt; 

- biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania 

energii elektrycznej lub ciepła, z wykorzystaniem 

biogazu rolniczego o mocy od 40 kWe do 2 MWe; 

- instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem 

wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i 

bezpośredniej;   
- wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej 

kogeneracji na biomasę o mocy od 40kWe do 5 MWe.   
 

2. NFOŚiGW 

PROSUMENT**) – linia 

dofinansowania z 

przeznaczeniem na zakup i 

montaż mikroinstalacji  
odnawialnych źródeł energii  
 

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji 

CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z 

odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych 

instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł 

energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i 

energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot 

lub spółdzielni mieszkaniowych.   

 Rodzaje przedsięwzięć:   
Wsparciem finansowym objęte jest przedsięwzięcie 

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.  

Finansowane będą następujące instalacje do produkcji 

energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii 

elektrycznej:   
- źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy 

cieplnej do 300 kWt;   
- pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 
kWt;   
- kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 

300 kWt;   
- systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy 

elektrycznej do 40kWp;   
- małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy 

elektrycznej do 40kWe;   
- mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej 

do 40 kWe, 

-   przeznaczone dla budynków mieszkalnych.   
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3. RPO Województwa  

Świętokrzyskiego –priorytet 
inwestycyjny 4a wspieranie 
wytwarzania i dystrybucji 

energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych 

wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej 

ze wszystkich źródeł odnawialnych (energia wodna, 

wiatru, słoneczna, geotermalna, biogazu, biomasy) wraz z 

podłączeniem do sieci dystrybucyjnej; budowy instalacji 

do produkcji biokomponentów i biopaliw; budowy lub 

modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej 

i ciepła w wysokiej kogeneracji z OZE; budowy lub 

modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej, 

ciepła i chłodu w trigeneracji z OZE. 

Modernizacja 

oświetlenia ulicznego   

RPO Województwa  

Świętokrzyskiego – priorytet 

inwestycyjny   4.e 

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 
 

modernizacja  oświetlenia  ulicznego (ulic, placów, 

terenów publicznych) na energooszczędne, 

NFOŚiGW - Projekt 

inwestycyjny System 

zielonych inwestycji (GIS – 

Green Investment Scheme) 

Program SOWA –  
Energooszczędne oświetlenie 

uliczne. Ograniczenie emisji 

dwutlenku węgla poprzez 

dofinansowanie przedsięwzięć 

poprawiających efektywność 

energetyczną systemów 

oświetlenia ulicznego.  

modernizacja oświetlenia ulicznego (m.in. wymiana: 

źródeł światła, opraw, zapłonników, kabli zasilających, 

słupów, montaż nowych punktów świetlnych w ramach 

modernizowanych ciągów oświetleniowych, jeżeli jest to 

niezbędne do spełnienia normy PN EN 13201);  montaż 

urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem; 

montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz 

stabilizacji napięcia zasilającego. 

Wymiana źródeł  

ciepła   

RPO Województwa  

Świętokrzyskiego – priorytet  
inwestycyjny  4.e 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 

  

wymiana źródeł ciepła, mikrokogeneracja. 

Wojewódzkie Fundusz 

Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w 

Program obejmuje następujące działania: 

- modernizację indywidualnych źródeł ciepła 

- zakup i montaż kolektorów słonecznych 
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Kielcach PROGRAM DLA 

OSÓB FIZYCZNYCH 

„Ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 

poprzez modernizację 

indywidualnych kotłowni, 

zakup i montaż odnawialnych 

źródeł energii, 

termomodernizację 

budynków”. 

- zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej 

- zakup i montaż instalacji wykorzystującej energię 

wiatru 

- zakup i montaż pompy ciepła 

- termomodernizację budynków. 

Promowanie 

efektywnego zużycia 

energii 

RPO Województwa  

Świętokrzyskiego –priorytet 
inwestycyjny  4.e 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 

działania informacyjno-promocyjne np. oszczędności 

energii,  
kampanie promujące: budownictwo zeroemisyjne, 

inwestycje w zakresie budownictwa pasywnego  
 

"Ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń do 

powietrza poprzez 

modernizację 

indywidualnych 

kotłowni, zakup i 

montaż odnawialnych 

źródeł energii, 

termomodernizację 

budynków"  

 

Środki Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Kielcach 

Dofinansowaniem objęte są następujące działania w 

budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych: 

I. wymiana pieców/kotłów na nowoczesne o wyższej 

sprawności, przy czym instalacja 

kotłów na paliwa stałe (węgiel, biomasa) co najmniej 

klasy 4 i wyższej możliwe jest 

na terenach, gdzie nie występują przekroczenia norm 

jakości powietrza i gdzie nie 

ma dostępu do sieci ciepłowniczej i gazowej, 

II. podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej wraz z 

likwidacją kotła/pieca, 

III. termomodernizacja: ocieplenie ścian budynków, 

ocieplenie dachów, stropodachów, 

stropów nad ostatnią kondygnacją, ocieplenie ścian 

piwnic, stropów piwnic, wymiana 

okien, drzwi zewnętrznych, wymiana instalacji 

centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej 

wody użytkowej (c.w.u.), (możliwe jest dofinansowanie 

częściowe termomodernizacji), 

wynikająca z opracowania zawierającego opis stanu 

istniejącego 

termomodernizowanego obiektu, możliwych do 

wykonania działań mających na celu 

dostosowanie obiektu do obowiązujących lub przyszłych 

warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki, wraz z wyliczeniem 

oszczędności energii, 
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IV. zakup i montaż nowych kolektorów słonecznych, 

wykorzystywanych na 

zaspokojenie potrzeb własnych, 

V. zakup i montaż nowych pomp ciepła, 

wykorzystywanych na zaspokojenie potrzeb 

własnych, 

VI. zakup i montaż nowych instalacji fotowoltaicznych, 

wykorzystywanych na 

zaspokojenie potrzeb własnych, z zastrzeżeniem 

możliwości sprzedaży chwilowych 

nadwyżek energii elektrycznej do sieci, 

VII.zakup i montaż nowych instalacji wykorzystującej 

energię wiatru, 

wykorzystywanych na zaspokojenie potrzeb własnych, z 

zastrzeżeniem możliwości 

sprzedaży chwilowych nadwyżek energii elektrycznej do 

sieci. 

 Źródło: Opracowanie własne. 

 

Operatorami procesu pozyskiwania finansowania są zarówno instytucje państwowe oraz 

ich wydzielone jednostki organizacyjne (na szczeblu ogólnopolskim i regionalnym) jak  

i podmioty komercyjne oferujące produkty dedykowane do inwestycji związanych z energią 

odnawialną i efektywnością energetyczną.  

Poniżej zostały wskazane organy i instytucje zaangażowane w finansowanie innowacyjnych 

projektów w zakresie efektywnego wykorzystania energii (EWE) i OZE ze stanem na październik 

2016 r.: 

1. Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/  

2. Ministerstwo Środowiska,. http://www.mos.gov.pl/ 

3. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, http://www.mrr.gov.pl/ 

4. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, http://www.minrol.gov.pl/pol/ 

5. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, http://www.nfosigw.gov.pl/ 

6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  http://www.wfos.com.pl 

7. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), http://www.parp.gov.pl/index/main/ 

8. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, http://www.arimr.gov.pl/ 

9. Centrum Innowacji Naczelnej Organizacji Technicznej, http://www.centruminnowacji.org/ 

10. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, 

http://www.sejmik.kielce.pl/ 

 

Szczegóły informacje oraz aktualne informacje o dofinansowaniach oraz prowadzonych 

naborach wniosków można znaleźć odwiedzając strony internetowe wskazanych powyżej 

instytucji i organów. 

http://www.mg.gov.pl/
http://www.mos.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.minrol.gov.pl/pol/
http://www.nfosigw.gov.pl/
http://www.wfos.com.pl/
http://www.parp.gov.pl/index/main/
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.centruminnowacji.org/
http://www.sejmik.kielce.pl/
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Działania nie inwestycyjne mające na celu edukację społeczeństwa na temat gospodarki 

niskoemisyjnej można przeprowadzić w porozumieniu z doradcami energetycznymi 

województwa świętokrzyskiego w ramach realizowanego projektu we współpracy  z NFOŚiGW 

„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz 

przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. 

W ramach realizacji zadań Planu Gospodarki Niskoemisyjnej należy również wskazywać 

budżet gminy jako źródło finansowanie inwestycji i działań (jako wkład własny do środków 

pomocowych bądź 100% finansowanie zadań). 

Ponadto należy upatrywać możliwości finansowania działań pozytywnie wpływających 

na niskoemisyjność terenu gminy Baćkowice przez Jednostki Samorządu Terytorialnego tj. 

Powiat Opatowski i Województwo Świętokrzyskie, które np. poprzez inwestycje w przebudowę 

sieci dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy Baćkowice ograniczą emisję spalin. 

Do katalogu powyższego należy również wymienić środki finansowe prywatne zarówno 

osób fizycznych w zakresie inwestycji w gospodarstwach domowych oraz przedsiębiorców 

inwestujących w swoich firmach na rzecz ograniczania niskiej emisyjności i zwiększania 

efektywności energetycznej. 

 

10. EWALUACJA I MONITORING PODJĘTYCH DZIAŁAŃ I ICH 

EFEKTÓW   

  

Kluczowym warunkiem sprawnej oraz efektywnej realizacji Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla gminy Baćkowice jest wdrożenie skutecznego systemu monitorowania  

i oceny Planu wraz z towarzyszącymi jego programami rozwoju. 

Monitoring ma na celu gromadzenie oraz analizę danych na temat przebiegu realizacji danego 

programu, która pozwala na wyłapywanie ewentualnych nieprawidłowości w jego realizacji  

i wprowadzaniu niezbędnych korekt umożliwiających osiągniecie wcześniejszych założeń. 

Ewaluacja ma za zadanie sprawdzenie czy w wyniku podejmowanych działań powstały 

spodziewane rezultaty oraz czy przełożyły się one na realizację wyznaczonych celów. 

Opracowanie systemu monitorowania i ewaluacji umożliwi gromadzenie bieżących danych 

dotyczących postępów we wdrażaniu oraz osiąganiu celów założonych w Planie. 
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System ten jednocześnie pozwoli na obserwację rezultatów prowadzonych działań, a w razie 

potrzeby na wprowadzenie niezbędnych aktualizacji oraz korekt. Zakres monitoringu  

i ewaluacji Planu wyznaczają określone w nim cele strategiczne. 

Monitoring przedmiotowego Planu prowadzony będzie w zakresie rzeczowym oraz finansowym. 

Zakres finansowy dotyczyć będzie monitorowania poprawności oraz efektywności wydawanych 

środków, natomiast zakres rzeczowy związany będzie z efektywnością podejmowanych działań 

oraz postępie we wdrażaniu Planu. 

Ewaluacja Planu będzie prowadzona w celu określenia rzeczywistych efektów zrealizowanych 

projektów i inwestycji w niej zapisanych, a jej ocena opierać się będzie na następujących 

zasadniczych kryteriach: 

 skuteczność – pozwala określić czy zostały osiągnięte cele Planu założone na etapie 

programowania, 

 efektywność – pozwala ocenić poziom ekonomiczności Panu, 

 użyteczność – pozwala ocenić zgodności celów Planu z faktycznymi problemami  

i potrzebami grupy docelowej, 

 trafność – obrazuje do jakiego stopnia cele Planu odpowiadają potrzebom wskazanym do danego 

obszaru, 

 trwałość – pozwala określić na ile można się spodziewać, że pozytywne zmiany wywołane 

oddziaływaniem Planu będą trwać po jej zakończeniu. 

Ewaluacja działań zawartych w „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Baćkowice” 

zostanie podzielona na następujące części: 

• on-going (na bieżąco) – instrument obserwacji prowadzonej przez zespół monitorujący efekty 

wdrażania Planu, który będzie przygotowywał sprawozdanie z realizacji Planu, w co najmniej 

rocznych okresach; 

• mid-term (w połowie okresu realizacji) – służąca przede wszystkim jako instrument,  

w wyniku którego nastąpi aktualizacja Planu; 

• ex-post (na zakończenie) – służąca ocenie zgodności i efektywności zrealizowanych działań 

Planu z przyjętymi założeniami i celami. 

Wprowadzenie systemu monitoringu oraz powiązanego z nim systemu ewaluacji pozwoli 

wyeliminować w dużym stopniu problem dezaktualizacji założeń i celów wynikający ze 

zmieniających się warunków funkcjonowania podmiotów realizujących poszczególne projekty, 

zmian prawodawstwa oraz innych warunków i okoliczności mogących wpłynąć na zasadność 

podejmowanych działań. Oprócz modyfikacji poszczególnych elementów Planu w trakcie jej 
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realizacji możliwe będzie uwzględnienie nowych, dodatkowych działań, które będą wpisywać 

się w wyznaczone cele strategiczne. 

Za wdrożenie Planu, po jego przyjęciu przez Radę Gminy, odpowiedzialny jest Wójt Gminy 

Baćkowice.  

Jednocześnie za systematyczne i precyzyjne monitorowanie wdrażania przedmiotowego Planu 

odpowiedzialny jest zespół monitorujący efekty wdrażania Planu, powołany przez Wójta Gminy 

Baćkowice stosownym zarządzeniem, w terminie nie późniejszym niż 6 miesiące od przyjęcia 

Planu przez Radę Gminy Baćkowice. 

Członkami zespołu będą: 

 Wójt Gminy Baćkowice - Przewodniczący Zespołu (kieruje pracami Zespołu oraz przydziela 

zadania i czynności dla członków Zespołu); 

 Przewodniczący Rady Gminy Baćkowice - Zastępca Przewodniczącego (kieruje pracami 

Zespołu oraz przydziela zadania i czynności dla członków Zespołu podczas nieobecności 

Przewodniczące Zespołu); 

 pracownicy Urzędu Gminy Baćkowice w składzie 3 osób (Inspektorzy ds.: komunalnych, 

ochrony środowiska i straży pożarnych, inwestycji), Członkowie Zespołu (wdrażanie 

realizacji zadań określonych w PGN, za które odpowiedzialne są komórki organizacyjne 

Urzędu Gminy Baćkowice; inicjowanie realizacji zadań określonych w PGN, dla 

pozostałych podmiotów ujętych w harmonogramie realizacji PGN; gromadzenie i analiza 

danych niezbędnych dla monitoringu i ewaluacji; przygotowanie rocznego raportu  

z realizacji PGN, w celu przedstawienia go Wójtowi Gminy Baćkowice; 

 oraz inne osoby jeśli będą niezbędne. 

Spotkania zespołu będą miały miejsce minimum raz na rok lata. Za organizację przedmiotowych 

spotkań i ich porządek obrad odpowiedzialny jest Wójt Gminy Baćkowice. 

Szczegółowe zasady pracy zespołu będą określone w zarządzeniu powołującym niniejszy zespół. 

 

Zadania zespołu monitorującego efekty wdrażania Planu obejmują w szczególności: 

 przedstawienie wniosków z realizacji celów priorytetowych Planu na bazie obowiązujących 

wskaźników; 

 sformułowanie wniosków i zaleceń odnośnie wprowadzenia usprawnień w kwestii wdrażania 

poszczególnych działań; 

 opracowanie sprawozdania zespołu po każdym jego spotkaniu. 
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Opracowane każdorazowo sprawozdanie zespołu będzie przedstawiane Radzie Gminy 

Baćkowice, która jako organ kontrolny i uchwałodawczy będzie analizować i zatwierdzać 

wnioski ze sprawozdań z realizacji Planu. Sprawozdania i wnioski winny być uwzględniane przy 

planowaniu i podejmowaniu budżetu gminy na kolejne lata budżetowe.  

Sprawozdania zespołu wraz z wnioskami na temat stanu realizacji Planu będą przekazywane 

mieszkańcom gminy, jak również wszystkim zainteresowanym za pośrednictwem strony Urzędu 

Gminy Baćkowice, a także podczas spotkań z różnymi grupami społecznymi. 

Monitorowanie przebiegu realizacji Planu oraz zmian wynikających z wdrożonych 

inwestycji czy działań wspomagających powinno być procesem ciągłym. Sporządzany raport 

powinien wskazywać na zachodzące przeobrażenia i tendencje rozwoju, oraz umożliwiać 

dokonywanie oceny stopnia realizacji zapisanych celów przy wykorzystaniu wskaźników 

monitorowania realizacji Planu. 

Monitoring powinien obejmować realizację i efekty realizacji wszystkich założonych 

działań. Ponadto powinno być prowadzone coroczne  raportowanie  zużycia  energii  w  obiektach  

należących  do  gminy,  oddzielnie  dla każdego obiektu, z podziałem na energię elektryczną  

i paliwa oraz rodzaje  i ilości zużywanych paliw na podstawie tych samych źródeł danych, jak 

dla lat 2011  i 2014. Zaleca  się  inwentaryzację  coroczną,  lecz  nie  rzadziej  niż  raz  na  2 lata. 

Inwentaryzację powinien przeprowadzać pracownik Urzędu Gminy posiadający w zakresie 

obowiązków sprawy energetyczne gminy. Tak zinwentaryzowane ilości powinny być 

przeliczane na ilość emisji do środowiska. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż samorząd 

terytorialny nie ma możliwości prawnych do oddziaływani bezpośrednio na przedsiębiorców czy 

mieszkańców więc monitoring i ewaluacja z tego zakresu będzie tylko elementem pomocniczym. 

Ocena  realizacji  poszczególnych  działań  opierać  się  będzie  na  wskaźnikach  i  metodach  

weryfikacji uzyskiwanych rezultatów, przedstawionych w tabeli poniżej. 
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Tabela 28. Wskaźniki i metody oceny działań wskazanych w PGN dla gminy Baćkowice 

 

Lp. Sektor Wskaźniki 

Jednostka 
miary 

Wartość 
docelowa 2020 

  - redukcja emisji CO2 MgCO2/rok 243,7 

1 
SEKTOR 

BUDOWNICTWA 

- zmniejszenie zużycia energii 
finalnej 

MWh/rok 805,5 

 - Ilość energii wytworzona z OZE MWh/rok 95,8 

- liczba zainstalowanych instalacji 
oze 

szt. 
paneli 776 szt. 

pompy ciepła 3 szt. 

 - liczba obiektów poddanych 
termomodernizacji w okresie 
wdrażania planu 

szt. 5 

2 SEKTOR TRANSPORT 

- redukcja emisji CO2 MgCO2/rok 2,1 

- zmniejszenie zużycia energii 
finalnej 

MWh/rok 
7,8 

 

- liczba kilometrów przebudowanych 
nawierzchni dróg 

km 
7,0 

 

3 

SEKTOR 

INFORMACJE, 

NISKOEMISYJNE 

ZARZĄDZANIE I 

DZIAŁAINA 

MIĘDZYSEKTOROWE 

- liczba uczestników szkoleń i innych 
wydarzeń edukacyjnych i 
informacyjnych 

osoby/firmy 200 / 50 

-liczba zmian regulaminu udzielania 
zamówień publicznych 

szt. 1 

- liczba zmian studium uwarunkowań 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego dla gminy 

szt. 

1 
 
 
 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Powyższe wskaźniki stanowią jedynie propozycję w ramach monitoringu efektów 

działań. W rzeczywistości wskaźników odpowiednich dla specyfiki każdego działania może być 

znacznie więcej. Monitoringowi corocznemu nie będzie podlegał sektor mieszkalnictwa oraz 

sektor przedsiębiorstw. Te sektory będą weryfikowane na podstawie danych z przedsiębiorstw 

energetycznych oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego bądź innych opracowań 

branżowych. 

Procedura wprowadzania zmian z planie działań PGN-u: 

 

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba – na etapie ewaluacji realizacji – należy zaplanować 

działania korygujące. Działania te są konieczne jeżeli pojawi się jakiekolwiek zagrożone 
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realizacji założonych celów bądź działań. Do decyzji koordynatora PGN oraz władz 

gminy/miasta należy decyzja o potrzebie wprowadzenia działań korygujących. Działania te będą 

podejmowane w systemie ciągłym – uwagi i propozycje zmian będą przyjmowane w systemie 

ciągłym a rzeczowa zmian planu następować będzie z wyprzedzeniem proponowanych: 

Działania korygujące polegają na wprowadzeniu zmian, które pozwolą uniemożliwić 

powtórne wystąpienie zaistniałych niezgodności (w zakresie osiągniętych rezultatów  

w odniesieniu do oczekiwanych rezultatów). Na wystąpienie niezgodności założonych celów  

z osiągniętymi rezultatami mogą mieć wpływ zarówno czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne. 

Rodzaj uwarunkować wpływających na wystąpienie niezgodności ma istotne znaczenia dla 

rodzaju podejmowanych działań. 

Niezgodności wynikające z uwarunkowań wewnętrznych – Należy zaplanować 

wykonanie działań, które zlikwidują przyczyny wystąpienia niezgodności lub przynajmniej je 

znacząco ograniczą - Działania te powinny być wykonane w ramach realizacji PGN. 

Niezgodności wynikające z uwarunkowań zewnętrznych – Jeżeli uwarunkowania 

zewnętrzne mają charakter przejściowy – należy skoncentrować się na podjęciu działań 

służących ograniczeniu wpływu tych czynników na realizowane działania. 

Jeżeli uwarunkowania zewnętrzne mają charakter stały – należy podjąć działania mające 

na celu aktualizację całego dokumentu tak, aby po uwzględnieniu tych czynników nadal 

umożliwiał on skuteczną realizację założonych wcześniej celów Lista planowanych działań 

opisanych w PGN dla Gminy Baćkowice może być na bieżąco zmieniana. Proponuje się 

następującą procedurę: 

- Działania zgłaszane do harmonogramu rzeczowo – finansowego przez jednostkę 

odpowiedzialną za jego realizację powinny zawierać: - nazwę zadania, - lata realizacji zadania, - 

szacunkowe nakłady finansowe, - szacunkowy efekt ekologiczny, - szacunkowy efekt 

energetyczny, - przewidywane źródło finansowania. 

- Zakwalifikowanie przez jednostkę odpowiedzialną za realizację danego działania do 

PGN w ramach jednego z wymienionych już w PGN działań lub stwierdzenie konieczności 

utworzenia nowego działania ze względu na inną specyfikę planowanego działania. 

- Gdy stwierdzono konieczność utworzenia nowego działania można: uwzględnić zadania 

w kolejnej aktualizacji PGN (np. w 2017 roku) jeśli jego realizacja będzie miała miejsce  

w następnych latach, - zaktualizowanie PGN (np. przed 2017 rokiem) jeśli realizacja 
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przedsięwzięcia ma być prowadzona w latach 2017 – 2018 i ma znaczący wpływ na zmniejszenie 

emisji CO2. 

- W przypadku utworzenia nowego działania niezbędne jest określenie następujących 

wartości: - nakłady inwestycyjne, - roczna oszczędność energii w MWh (efekt energetyczny), - 

roczne zmniejszenie emisji CO2 w MgCO2 (efekt ekologiczny). 

- Nowe działanie należy wpisać do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

- Po zakończeniu realizacji dodatkowo zaplanowanego zadania należy określić uzyskane 

rezultaty działania: - roczna oszczędność energii w MWh (efekt energetyczny), - roczne 

zmniejszenie emisji CO2 w MgCO2 (efekt ekologiczny). 

Zgłaszane wnioski będą kierowane do Wójta - Przewodniczący Zespołu następnie będą 

przekazane do Członków Zespołu, który będzie rozpatrywał wnioski z zachowaniem terminów 

określanych w Kodeksie Postepowania Administracyjnego. 

Należy również pamiętać, że zmiana dokumentu powinna zostać poddana konsultacjom 

środowiskowym z RDOŚ w Kielcach i PWIS w Kielcach a także przyjęta uchwałą Rady Gminy 

w Baćkowicach.  

Procedura aktualizacji i wprowadzania zmian w dokumencie będzie wyglądać 

następująco:  

1. Wyznaczenie terminów zgłaszania działań i wniosków w zależności od:  

a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;  

b) harmonogramu naborów wniosków konkursowych do RPOWŚ, POIiŚ i innych programów; 

c) innych zidentyfikowanych potrzeb gminy.  

2. Utworzenie formularza do zgłaszania działań i wniosków oraz zamieszczenie go w widocznym 

miejscu w Urzędzie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Baćkowice; 

3. Rozpatrzenie zgłoszonych wniosków, wewnętrzna weryfikacja planów i strategii gminnych 

oraz podanie do publicznej informacji wykazu przewidywanych zmian w dokumencie; 

4. Wprowadzenie zmian do dokumentu;  

5. Przyjęcie zaktualizowanego Planu poprzez Uchwałę Rady Gminy w Baćkowicach. 
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11. ZGODNOŚĆ PLANU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI  

  

Dokument „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Baćkowice” jest zgodny ze 

Strategią Rozwoju Gminy Baćkowice na lata 2015 – 2020 przez co również dokument jest 

zgodny zasadami horyzontalnymi UE w zakresie wzrostu zrównoważonego m.in. poprzez 

transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów  

i konkurencyjnej oraz w zakresie wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu na bazie 

spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.  

Jednocześnie PGN jest zgodny kluczowymi dokumentami strategicznymi na szczeblu UE, 

krajowym i regionalnym tj.: 

 Strategia Europa 2020 w zakresie Celu głównego 3: Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 

o 20%, w porównaniu z poziomami z 1990 r.; zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej 

w ogólnym zużyciu energii; dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej o 20%. Unia 

Europejska zdecydowana jest podjąć decyzję o osiągnięciu do 2020 r. 30-procentowej redukcji 

emisji w porównaniu z poziomami z 1990 r., o ile inne kraje rozwinięte zobowiążą się do 

porównywalnych redukcji emisji, a kraje rozwijające się wniosą wkład na miarę swoich 

zobowiązań i możliwości. 

 Strategia Rozwoju Kraju 2020 w zakresie Celu II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko. 

II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami oraz II.6.4. Poprawa stanu środowiska. 

 Koncepcja przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 w zakresie Celu 4. Kształtowanie 

struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska 

przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. 4.6. Zmniejszenie obciążenia środowiska 

powodowanego emisjami zanieczyszczeń do wód, atmosfery i gleby. 

 Strategia Rozwoju Społeczno–Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 w zakresie Celu 

strategicznego 7: Konserwacja i wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego oraz 

ochrona różnorodności biologicznej. 

 Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 w zakresie Celu strategicznego 

6. Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju regionu. 6.1 Energia versus emisja, czyli 

próba rozwiązania dylematu, jak nie szkodzić jednocześnie środowisku i gospodarce. 
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