
Plan gospodarki
niskoemisyjnej
dla Gminy Olkusz

Projekt „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olkusz”  został zrealizowany dzięki do�nansowaniu 
przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Spójności oraz  Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Co to jest Plan
gospodarki niskoemisyjnej ?

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to strategiczny 
dokument tworzony na poziomie gminy i obejmujący 
swoim zakresem obszar terytorialny Gminy Olkusz, a który 
ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych                      
w pakiecie klimatyczno — energetycznym.

Zadaniem PGN w ujęciu lokalnym jest dokonanie oceny 
stanu istniejącego w zakresie emisji gazów cieplarnianych 
wraz ze wskazaniem tendencji rozwojowych i uporządko-
wanie działań podejmowanych przez Gminę a służących 
osiągnięciu celów.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma na celu określenie 
możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicz-
nie rozwoju naszej Gminy; a co za tym idzie poprawienie 
jakości powietrza i komfortu życia mieszkańców.

Kontakt

pgn.olkusz@proakademia.eu
www.pgnolkusz.pl

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

tel. (032) 626 02 12
j.krampus@umig.olkusz.pl
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Jak można się włączyć
w przygotowanie PGN?

Wypełnić ankietę dotyczącą zużycia energii we własnym gospo-
darstwie domowym oraz przedsiębiorstwie.  Ankietę można 
wypełnić:

 elektronicznie, na stronie www.pgnolkusz.pl;
 w wersji papierowej, która mozna pobrać ze strony  
 www.pgnolkusz.pl a następnie złożyć w Urzędzie  
 Gminy

Wziąć udział w otwartych spotkaniach w Urzędzie Gminy – 
zorganizowane będą dwa spotkania, jedno w trakcie zbierania 
danych, drugie podczas opracowywania PGN. Na spotkaniach 
będzie można przedstawić swoje pomysły i sugestie dotyczące 
zapisów PGN.

Co zmieni Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej?

W PGN zaplanowane zostaną zadania zarówno w sektorze 
publicznym, jak i prywatnym. Działania dla mieszkańców oraz 
przedsiębiorców  obejmą np. dopłaty do modernizacji kotłow-
ni czy instalacji odnawialnych źródeł energii. 

Ponadto realizowane będą działania w infrastrukturę wspólną: 
modernizacja budynków publicznych, modernizacja sieci 
dystrybucyjnej ciepła sieciowego, systemy organizacji ruchu. 
To, jakie działania zostaną uwzględnione w PGN zależy także 
od Mieszkańców Gminy Olkusz

Kto opracuje Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej?

W związku z przystąpieniem Gminy Olkusz do opracowania 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, konieczna będzie inwenta-
ryzacja źródeł ciepła, zużycia energii i emisji gazów cieplarnia-
nych w budynkach znajdujących się na terenie Gminy

PGN opracowywany jest przez wybrane w drodze konkursowej 
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia – jednostkę nauko-
wą specjalizującą się w tematyce energetyki zrównoważonej 
środowiskowo. Siedziba CBI Pro-Akademia mieści się                          
w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Innowacyjnej 9/11. 

Na przygotowanie PGN Gmina Olkusz otrzymała do�nansowa-
nie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w ramach IX osi Priorytetowej PO IiŚ ¬– 
Działanie 9.3.

W związku z koniecznością pozyskania danych odnośnie 
źródeł ciepła zlokalizowanych w obrębie miasta zwracam się z 
prośbą o wypełnienie ankiety, którą można pobrać ze strony 
internetowej www.pgn.umig.olkusz.pl i przesłanie bezpośred-
nio do Urzędu Miasta i Gminy Olkusz lub też wypełnione na 
stronie internetowej www.pgnolkusz.pl

Jak będzie wyglądać 
proces przygotowania PGN?

Pierwszym etapem opracowania PGN jest przeprowadzenie inwenta-
ryzacji emisji na terenie gminy. Celem tego etapu będzie określenie 
stanu gospodarki energetycznej w Gminie Olkusz. 

Pozwoli to zidenty�kowanie obszarów problemowych, dla których 
rozwiązania będą uwzględnione w PGN. Emisje z poszczególnych 
sektorów zostaną obliczone na podstawie danych o zużyciu energii. 
Zbieranie danych będzie polegać na:

 ankietyzacji właścicieli i zarządców budynków –    
 mieszkańców, administratorów spółdzielni,    
 przedsiębiorców;
 analizie dokumentów, które posiada Urząd Gminy – m.in.   
 faktur za energię za oświetlenie ulic, analiz i dokumentów  
 sporządzonych dla Gminy Olkusz.

Dane będą zbierane do końca kwietnia. Po zakończeniu inwentaryza-
cji nastąpi opracowanie treści Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 
Przewidywany termin zakończenia prac został ustalony na koniec 
czerwca 2015 r
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