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STRESZCZENIE 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olkusz (PGN) wyznacza cele strategiczne 

i szczegółowe, a także zadania z zakresu rozwoju gminy do roku 2020, uwzględniające 

działania przyczyniające się do ograniczania emisji zanieczyszczeń powstających na terenie 

gminy. Plan wskazuje szereg działań z zakresu efektywności energetycznej, wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii oraz zastosowania technologii ograniczających emisję. Każde 

z działań zostało uzupełnione o propozycję finansowania oraz analizę efektów ekologicznych. 

Zaproponowano również działania nieinwestycyjnie, mobilizujące lokalną społeczność oraz 

interesariuszy gminy do podejmowania działań ograniczających emisje. Cały plan został 

objęty metodyką monitorowania wskaźników realizacji. 

Celem strategicznym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olkusz jest: 

Cel strategiczny: 

Rozwój Gminy Olkusz w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, tzn. takiej, w której wzrost społeczno-

gospodarczy nie będzie się wiązał ze wzrostem konsumpcji energii pierwotnej i końcowej oraz 

wzrostem emisji gazów cieplarnianych. 

 

Celami szczegółowymi planu są: 

 Cel szczegółowy 1: redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. o 4,1% 

w stosunku do 2012 r.; 

 Cel szczegółowy 2: zmniejszenie zużycia energii końcowej do 2020 r. o 5,6% 

w stosunku do 2012 r.; 

 Cel szczegółowy 3: zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE do 2020 r. do 

poziomu 5,1%; 

 Cel szczegółowy 4: poprawa jakości powietrza w zakresie zmniejszania stężenia 

SO2 oraz PM10 w powietrzu o 4,0% i 10,2% do 2020 r. w stosunku do poziomu 

z 2012 r. 

 

Realizacja celów szczegółowych wpisuje się w realizację pakietu klimatyczno-energetycznego 

UE 2020 oraz dyrektywy CAFE1, dotyczącej jakości powietrza w Europie. Realizacja 

poszczególnych celi oparta jest o realizację Osi priorytetowych oraz wpisanych w nie zadań. 

Przyjęte cele są zgodne z krajowymi, wojewódzkimi i gminnymi dokumentami 

strategicznymi. 

                                                      

1
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. W sprawie jakości powietrza 

i czystszego powietrza dla Europy 
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1. Wprowadzenie 

1.1. Cel opracowania 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olkusz (PGN) wyznacza cele oraz zadania z zakresu 

rozwoju gminy do roku 2020, uwzględniające działania przyczyniające się do ograniczania 

emisji zanieczyszczeń powstających na terenie gminy. Transformacja gospodarki do 

niskoemisyjnej jest nie tylko ogólnokrajowym, ale i europejskim oraz światowym trendem, 

pozwalającym na lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych, poprawę jakości środowiska, 

poprawę bilansów ekonomicznych przedsięwzięć, rozwój nowych gałęzi gospodarki 

związanych z efektywnością energetyczną, odnawialnymi źródłami energii, budownictwem 

energooszczędnym. Zadania dotyczące gospodarki niskoemisyjnej mogą być więc motorem 

napędowym rozwoju lokalnego oraz przyczynić się do ogólnej poprawy jakości życia. Co 

więcej, w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 niemal niemożliwe 

będzie dofinansowanie działań, które nie uwzględniają aspektów środowiskowych. W opisie 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znalazł się następujący zapis: 

„W ramach gospodarki niskoemisyjnej przewiduje się, że wsparcie skierowane będzie do 

obszarów (głównie miejskich) posiadających uprzednio przygotowane plany gospodarki 

niskoemisyjnej. Dokumentem takim może być każda lokalna strategia odnosząca się do 

kwestii związanej z zapewnieniem lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, a także 

przyczyniająca się do osiągnięcia celów pakietu energetyczno–klimatycznego 3x20” 

Aby więc możliwy był rozwój gminy przy wykorzystaniu środków publicznych z Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, będącego największym programem operacyjnym 

w Polsce, konieczne jest posiadanie opracowanego PGN. Wymóg ten pozwoli na lepsze 

wykorzystanie środków, z uwagi na poprzedzenie działań inwestycyjnych kompleksową 

analizą problemów i możliwości gminy.  

Celem opracowania PGN jest opracowanie strategii działania w perspektywie do 2020 r., 

która będzie miała na celu obniżenie emisyjności gminy oraz poprawę efektywności 

wykorzystania energii. Zaplanowane działania będą mogły otrzymać dofinansowanie ze 

środków publicznych. 

Ponadto w trakcie realizacji PGN mogą zostać osiągane następujące korzyści: 

 Efekty organizacyjne 

o Poprawa zarządzania zasobami gminy 

o Świadome przygotowanie planu inwestycyjnego związanego z energią 

i ochroną środowiska 
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 Efekty finansowe 

o Pozyskanie środków na inwestycje związane z produkcją i zużyciem energii 

(modernizacja budynków, modernizacja oświetlenia, produkcja energii 

z lokalnych źródeł) 

o Zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem budynków, 

oświetleniem ulic, itp. 

o Wydzielenie inwestycji, które potencjalnie mogą być realizowane 

w formule ESCO 

 Efekty wizerunkowe 

o Realizacja zadań związanych z polityką klimatyczną 

o Edukacja społeczeństwa 

 Efekty społeczne i ekologiczne 

o Określenie i realizacja zadań związanych ze zmniejszeniem kosztów 

ogrzewania w budynkach prywatnych 

o Określenie i realizacja zadań związanych ze zmniejszeniem kosztów 

ogrzewania osób ubogich 

o Zmniejszenie lokalnego zanieczyszczenia powietrza 

o Zmniejszenie zużycia energii 

1.2. Podstawy formalne i prawne opracowania 

1.2.1. Podstawy formalne opracowania 

Podstawą do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olkusz” są 

następujące dokumenty: 

 UCHWAŁA Nr XXIX/428/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2013 r. 

W sprawie: kierunków działania Burmistrza w celu przystąpienia do opracowania 

i wdrażania "Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Olkusz"; 

 Umowa o dofinansowanie projektu „Opracowanie Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Olkusz” zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Olkusz; 

 Umowa nr OA.272.102.2015.KK zawarta w dniu 26.02.2015 r. pomiędzy Gminą 

Olkusz a Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia (CBI Pro-Akademia). 

1.2.2. Zakres opracowania 

W zakresie niniejszego opracowania leżą: 

 wskazanie bazowej emisji CO2 powstających na terenie Gminy Olkusz; 

 wyznaczenie celów redukcji emisji CO2 w perspektywie do roku 2020; 

 wyznaczenie celów w zakresie poprawy efektywności energetycznej; 

 wyznaczenie celów w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 

 wyznaczenie strategicznych kierunków działań, zarówno inwestycyjnych jak 

i nieinwestycyjnych, w następujących obszarach: transport, budownictwo, 

gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię; 
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 wyznaczenie szczegółowych celów w zakresie gospodarki energetycznej dla 

obiektów i instalacji jednostek samorządowych; 

 wskazanie propozycji działań, których realizacja doprowadzi do osiągnięcia 

wyznaczonych celów; 

 wskazanie potencjalnych źródeł finansowania proponowanych działań; 

 obliczenie efektów ekonomicznych oraz ekologicznych proponowanych 

przedsięwzięć; 

 obliczenie efektów ekonomicznych oraz ekologicznych Planu. 

1.2.3. Polityka krajowa, regionalna i lokalna 

1.2.3.1. Kontekst krajowy 

Plany gospodarki niskoemisyjnej obejmują swoim zakresem zagadnienia z zakresu 

efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Polityka i programy działań 

tworzone na szczeblu krajowym zawarte są w następujących dokumentach i uwzględniające 

rolę jednostek sektora publicznego: 

 Ustawa o efektywności energetycznej z dn. 15.04.2011 r. 

 Krajowe Plany Działania dotyczące efektywności energetycznej (KPDEE) z 2007, 

2011 i 2014 r. 

 Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych 

z 2010 r. (KPDOZE) 

 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (PEP2030) 

 Polityka energetyczna Polski do 2050 roku (PEP2050) 

a) Ustawa o efektywności energetycznej 

W dniu 15 kwietnia 2011 r. uchwalona została Ustawa o efektywności energetycznej (Dz.U. 

2011 nr 94 poz. 551). Ustawa ta określiła krajowy cel w zakresie efektywności energetycznej 

– wynoszący 9% średniego krajowego zużycia energii finalnej w ciągu roku, a jako bazę 

przyjęto średnie zużycie energii w latach 2001–2005. Cel ustanowiono na rok 2016. Ustawa 

nakłada obowiązek na ministra właściwego do spraw gospodarki sporządzania co trzy lata 

krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej, w którym zawarte będą 

m.in. planowane działania z zakresu poprawy efektywności energetycznej w poszczególnych 

sektorach gospodarki. Ponadto ustawa określa następujące zagadnienia: 

 Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej; 

 Zasady organizacji i działania systemu białych certyfikatów; 

 Zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej. 

Ustawa nakłada na podmioty sektora publicznego obowiązek realizacji co najmniej dwóch 

spośród wymienionych działań w zakresie efektywności energetycznej: 

 Umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia 

służącego poprawie efektywności energetycznej;  
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 Nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim 

zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;  

 Wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, 

instalację lub pojazd charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi 

kosztami eksploatacji, albo ich modernizacja;  

 Nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo 

przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów; 

 Sporządzenie audytu energetycznego eksploatowanych budynków o powierzchni 

użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest 

właścicielem lub zarządcą 

Dodatkowym obowiązkiem jest informowanie lokalnej społeczności o podejmowanych 

działaniach poprawiających efektywność energetyczną. 

b) Krajowe plany działania dotyczącego efektywności energetycznej (KPDEE) 

Dyrektywa 2006/32/WE nałożyła na państwa członkowskie obowiązek sporządzenia 

krajowego planu działania dotyczącego efektywności energetycznej (KPDEE). Pierwszy plan 

miał powstać do 30 czerwca 2007 r., a kolejne, będące jego aktualizacją oraz oceną 

wykonania, do 30 czerwca 2011 oraz 30 czerwca 2014 r. Celem realizacji KPDEE jest 

osiągnięcie zadeklarowanego celu oszczędności energii finalnej, który dla Polski wynosi 

53452 GWh oszczędności energii do 2016 r. Plany zawierają opisy planowanych środków 

poprawy efektywności energetycznej w podziale na poszczególne sektory gospodarki. 

Pierwszy plan (KPDEE) przewidywał realizację trzech działań w sektorze publicznym:  

1) Program oszczędnego gospodarowania energią w sektorze publicznym 

W ramach tej kategorii realizowano następujące działania: 

 Wspieranie stosowania energooszczędnych urządzeń i sprzętu stanowiącego 

wyposażenie budynków sektora publicznego (biura, urzędy, szkoły, szpitale itp.).  

 Uwzględnianie w realizowanych inwestycjach publicznych kryterium efektywności 

energetycznej. 

 Podnoszenie świadomości pracowników sektora publicznego w zakresie 

oszczędnego gospodarowania energią. 

 Wymiana oświetlenia ulicznego i instalacja nowego efektywnego energetycznie. 

 Szkolenia dla pracowników sektora publicznego w zakresie efektywności 

energetycznej oraz zachowań energooszczędnych. 

 Działania promujące wymianę najlepszych praktyk pomiędzy poszczególnymi 

jednostkami sektora publicznego w zakresie zamówień publicznych. 
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2) Promocja usług energetycznych wykonywanych przez ESCO 

ESCO (Energy Service/Savings Company) jest to model finansowania przedsięwzięć służących 

poprawie efektywności energetycznej. Firma funkcjonująca w modelu ESCO zapewnia 

finansowanie przedsięwzięć energooszczędnych u odbiorców energii, a następnie uzyskuje 

zwrot poniesionych kosztów oraz zysk z generowanych w kolejnych okresach oszczędności 

w kosztach energii.  

W ramach tej kategorii realizowano następujące działania: 

 Działania zmieniające wzorce konsumpcji energii i prowadzące do wzrostu popytu 

na usługi energetyczne. 

 Działania mające na celu zidentyfikowanie i usunięcie barier w krajowych 

przepisach prawnych związanych z funkcjonowaniem firm typu ESCO. 

 Działania rozpowszechniające identyfikację, analizę i wymianę najlepszych 

praktyk dotyczących mechanizmów finansowania poprawy efektywności 

energetycznej. 

3) Wsparcie finansowe działań dotyczących obniżenia energochłonności sektora 

publicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 

2007-2013 oraz Regionalne Programy Operacyjne 

 Wsparcie finansowe projektów dotyczących termomodernizacji obiektów 

użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na 

energooszczędne. 

 Pełne finansowanie przygotowania kompleksowej dokumentacji niezbędnej do 

wnioskowania i realizacji przedsięwzięcia w ramach działania. 

 Działania wspierające przedsięwzięcia termomodernizacji obiektów użyteczności 

publicznej w ramach regionalnych programów operacyjnych [1]. 

KPDEE nie wskazywał konkretnych programów, w ramach których miałyby być realizowane 

wymienione działania. Takie zapisy pojawiły się dopiero w KPDEE2, a w KPDEE3 listę działań 

rozszerzono o kolejne programy. Łącznie w okresie realizacji Planów Działań jednostkom 

samorządu terytorialnego dedykowane było 10 programów, których realizacja ma przynieść 

do 2020 r. 328 ktoe2 oszczędności energii finalnej [2]. Dla sektora mieszkalnictwa 

dedykowany był jeden program (Fundusz Termomodernizacji i Remontów) 

z prognozowanymi oszczędnościami 736 ktoe w 2020 r., dla przedsiębiorstw osiem 

programów i oszczędności 3 800 ktoe. 

c) Polityka energetyczna Polski do 2030 

Dokument pn. „Polityka energetyczna Polski do 2030” (PEP2030) został przyjęty przez Radę 

Ministrów w listopadzie 2009 r. Dokument ten jest strategią państwa w zakresie gospodarki 

                                                      

2
 ktoe – 10

3
 toe (tonne of oil equivalent – tona oleju ekwiwalentnego) – jest to jednostka energii równoważna 

jednej metrycznej tonie ropy naftowej o wartości opałowej równej 10 000 kcal/kg) 
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energetycznej Polski, z uwzględnieniem perspektywy krótko- i długoterminowej. U podstaw 

stworzenia PEP2030 leżały następujące przesłanki: 

 Konieczność importu surowców energetycznych i niski poziom bezpieczeństwa 

energetycznego; 

 Niewystarczający stan techniczny infrastruktury energetycznej; 

 Międzynarodowe zobowiązania w zakresie ochrony środowiska i klimatu. 

W dokumencie wskazano sześć głównych celów realizacji polityki, wśród których 

efektywność energetyczna wymieniona została na pierwszym miejscu (za nią znalazły się: 

bezpieczeństwo energetyczne, wprowadzenie energetyki jądrowej, rozwój OZE, rozwój 

rynków energii, ochrona środowiska). Cele główne i szczegółowe w ramach efektywności 

energetycznej przedstawia Tabela 1.1. 

Tabela 1.1 Cele Polityki energetycznej Polski do 2030 w zakresie efektywności energetycznej 

Cele główne Cele szczegółowe 

1) Zeroenergetyczny wzrost gospodarczy 

2) Zmniejszanie energochłonności polskiej 

gospodarki do poziomu UE-15 

1) Zwiększenie sprawności wytwarzania 

energii elektrycznej, poprzez budowę 

wysokosprawnych jednostek wytwórczych 

2) Dwukrotny wzrost do roku 2020 produkcji 

energii elektrycznej wytwarzanej 

w technologii wysokosprawnej kogeneracji, 

w porównaniu do produkcji w 2006 r., 

3) Zmniejszenie wskaźnika strat sieciowych 

w przesyle i dystrybucji, poprzez m.in. 

modernizację obecnych i budowę nowych 

sieci, wymianę transformatorów o niskiej 

sprawności oraz rozwój generacji 

rozproszonej, 

4) Wzrost efektywności końcowego 

wykorzystania energii, 

5) Zwiększenie stosunku rocznego 

zapotrzebowania na energię elektryczną do 

maksymalnego zapotrzebowania na moc 

w szczycie obciążenia, co pozwala 

zaspokojenie popytu na energię 

elektryczną. 

Źródło: [3] 

Bezpośrednio na poprawę efektywności energetycznej wpływać będzie realizacja czwartego 

celu szczegółowego. Pozostałe cele mają charakter globalny i ich realizacja wpływa na ogólną 

poprawę gospodarki energetycznej państwa, a więc jedynie pośrednio na (np. modernizacja 

linii dystrybucyjnych zwiększa pewność dostaw energii; budowa wysokosprawnych 

jednostek wytwórczych obniża koszty energii).  

Wśród działań przewidzianych w PEP2030 i mających zastosowanie w sektorze publicznym, 

jako realizatora planów gospodarki niskoemisyjnej, znajdują się: 
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 Stymulowanie rozwoju kogeneracji poprzez mechanizmy wsparcia, 

z uwzględnieniem kogeneracji ze źródeł poniżej 1 MW, oraz odpowiednią politykę 

gmin; 

 Stosowanie obowiązkowych świadectw charakterystyki energetycznej dla 

budynków oraz mieszkań przy wprowadzaniu ich do obrotu oraz wynajmu;  

 Zobowiązanie sektora publicznego do pełnienia wzorcowej roli w oszczędnym 

gospodarowaniu energią; 

 Wsparcie inwestycji w zakresie oszczędności energii przy zastosowaniu kredytów 

preferencyjnych oraz dotacji ze środków krajowych i europejskich, w tym 

w ramach ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, regionalnych programów 

operacyjnych, środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej; 

 Kampanie informacyjne i edukacyjne, promujące racjonalne wykorzystanie 

energii; 

 Bezpośrednie wsparcie budowy nowych jednostek OZE i sieci 

elektroenergetycznych, umożliwiających ich przyłączenie z wykorzystaniem 

funduszy europejskich oraz środków funduszy ochrony środowiska, w tym 

środków pochodzących z opłaty zastępczej i z kar; 

 Wsparcie rozwoju technologii oraz budowy instalacji do pozyskiwania energii 

odnawialnej z odpadów zawierających materiały ulegające biodegradacji (np. 

odpadów komunalnych zawierających frakcje ulegające biodegradacji). 

PEP2030 jest dokumentem strategicznym i wskazuje ogólne cele i kierunki działań, z którymi 

muszą być zbieżne realizowane programy w obszarze efektywności energetycznej 

d) Polityka energetyczna Polski do 2050 

W sierpniu 2014 r. Ministerstwo Gospodarki opublikowało „Projekt Polityki energetycznej 

Polski do 2050 roku” (PEP2050). W dokumencie dokonano bardzo krótkiej oceny wykonania 

PEP2030 oraz wskazano możliwe scenariusze rozwoju polskiej energetyki do 2050 r. 

W stosunku do PEP2030 zmodyfikowano cele główne, definiując je bardziej ogólne. 

Efektywność energetyczna została wskazana jako uzupełnienie do wzrostu gospodarki 

narodowej i razem zostały przedstawione jako drugi z trzech celów operacyjnych. 

Efektywność energetyczna sama w sobie została jednym z dziewięciu obszarów interwencji. 

Umieszczenie jej w obszarze gospodarki sugeruje, że działania wykonawcze PEP2050 będą 

skupione na podnoszeniu efektywności energetycznej w obszarze wytwarzania energii oraz 

w przemyśle. PEP2050 skupia się jednak na działaniach w obszarze elektroenergetyki (rozwój 

wysokosprawnej kogeneracji, zmniejszanie strat przesyłowych) oraz na budownictwie, 

w szczególności termomodernizacji istniejących budynków. Rola przedsiębiorstw w poprawie 

efektywności energetycznej całej gospodarki jest uwzględniona w PEP2050 w znikomym 

stopniu. Organem realizującym zadania z zakresu efektywności energetycznej jest Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 
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Rysunek 1.1 Architektura celów polityki energetycznej w PEP2050 
Źródło: [4] 

1.2.3.2. Kontekst regionalny 

Województwo małopolskie nie posiada jednolitej strategii działania w zakresie gospodarki 

niskoemisyjnej, zrównoważonego rozwoju ani efektywności energetycznej. Przyjęto 

natomiast szereg dokumentów regulujących mniejsze obszary tematyczne. Do 

najważniejszych dokumentów należą: 

 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 

 Program Strategiczny Ochrona Środowiska 

 Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 

 Program Ochrony Powietrza Dla Województwa Małopolskiego 

 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 

w województwie małopolskim 

a) Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 została przyjęta w dniu 

26 września 2011 r. Uchwałą Nr XII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

W Strategii zdefiniowano siedem głównych obszarów polityki rozwoju.  
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Rysunek 1.2 Obszary polityki rozwoju Województwa Małopolskiego 
Źródło: [5] 

Kwestie związane z efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii 

obejmuje Obszar 6 – Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne. Planowana jest 

między innymi realizacja działań, które przyczynią się do zapobiegania powstawania 

zanieczyszczeń oraz innych uciążliwości. Jednymi z kluczowych działań w tym obszarze 

wymieniono (Działania 6.1.2) działania z zakresu poprawy jakości powietrza: sukcesywna 

redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza pochodzących z systemów 

indywidualnego ogrzewania mieszkań oraz wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii. Ponadto zaplanowano realizację Działania 6.1.8 - Edukacja obywatelska 

w zakresie ochrony środowiska oraz kształtowanie i promocja postaw proekologicznych [5]. 
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b) Program Strategiczny Ochrona Środowiska 

Program Strategiczny Ochrona Środowiska został przyjęty w dniu 27 października 2014 r. 

uchwałą nr LVI/894/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego. Na strategię składa się osiem 

priorytetów. Do najważniejszych z nich, w świetle celów przewidzianych w PGN, należą 

Priorytet 1. Poprawa jakości powietrza, ochrona przed hałasem oraz zapewnienie informacji 

o źródłach pól elektromagnetycznych oraz Priorytet 5. Regionalna polityka energetyczna. 

Celem Priorytetu 1 jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do powietrza pochodzących z indywidualnego 

ogrzewania mieszkań, z transportu, procesów przemysłowych i energetyki, a także poprzez 

wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.  

W ramach Priorytetu 1 realizowane będą m.in. następujące działania: 

 Redukcja emisji zanieczyszczeń z ogrzewania mieszkań:  

o wymiana ogrzewania z niskosprawnymi piecami i kotłami na paliwa stałe na 

podłączenia do sieci ciepłowniczych, ogrzewanie gazowe, olejowe, 

nowoczesnymi niskoemisyjnymi kotłami na paliwa stałe lub odnawialnymi 

źródłami energii; 

o rozwój i modernizacja sieci ciepłowniczych oraz podłączanie nowych 

użytkowników; 

o zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię cieplną poprzez 

termomodernizację, wspieranie budownictwa energooszczędnego 

i pasywnego; 

o prowadzenie akcji edukacyjnych oraz kontroli mieszkańców w celu 

wyeliminowania procederu spalania odpadów. 

 Redukcja emisji zanieczyszczeń z transportu:  

o rozwój nowoczesnej, ekologicznej i przyjaznej dla pasażera komunikacji 

zbiorowej, w tym kolejowej oraz systemu parkingów typu „parkuj i jedź”; 

o poprawa organizacji ruchu samochodowego w miastach, w tym budowa 

obwodnic w celu wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrów, 

wprowadzanie ograniczeń wjazdu do centrów miast, wykorzystanie systemów 

sterowania ruchem; 

o tworzenie zintegrowanej sieci dróg rowerowych oraz ciągów pieszych wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą; 

o utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń 

poprzez regularne mycie, remonty i poprawę stanu nawierzchni dróg;                        

o działania edukacyjne i promocyjne zachęcające do korzystania z transportu 

publicznego, rowerowego oraz wspólnego podróżowania samochodami; 

o ograniczenie skali potrzeb transportowych osób poprzez planowanie 

przestrzenne uwzględniające potrzebę zaspokajania podstawowych potrzeb 

mieszkańców w sąsiedztwie miejsca zamieszkania. 
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 Wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii:  

o Wykorzystywanie biomasy odpadowej w lokalnych źródłach ciepła, przy 

uwzględnieniu jakości paliwa oraz stosowanych technologiach 

ograniczających emisję zanieczyszczeń; 

o Wykorzystywanie energii cieplnej za pomocą pomp ciepła. 

 Redukcja emisji zanieczyszczeń z procesów przemysłowych i energetyki:  

o Modernizacja układów technologicznych i wprowadzanie najlepszych 

dostępnych technik produkcji i spalania paliw w celu spełnienia przepisów 

unijnych w zakresie emisji przemysłowych oraz systemu handlu emisjami 

gazów cieplarnianych. 

 Działania systemowe:  

o Przygotowanie i realizacja gminnych planów gospodarki niskoemisyjnej 

w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń 

powietrza i poprawy efektywności energetycznej. 

Celem Priorytetu 5 jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu. Realizacja 

opierała się będzie na zwiększeniu wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii, 

poprawę infrastruktury energetycznej oraz wdrożenie nowych technologii. Istotnym 

działaniem będzie również zwiększenie efektywności wykorzystania energii poprzez 

inwestycje termomodernizacyjne, prooszczędnościowe oraz skierowane na budowę postaw 

proekologicznych społeczeństwa. 

W ramach Priorytetu 5 realizowane będą m.in. następujące działania: 

 Wzmocnienie realizacji programów gospodarki niskoemisyjnej w gminach; 

 Wsparcie działań mających na celu oszczędne i efektywne wykorzystanie energii: 

o wsparcie wdrożenia energooszczędnych i niskoemisyjnych rozwiązań 

w transporcie, zwłaszcza w transporcie publicznym; 

o modernizacja systemów oświetleniowych; 

o wdrożenie rozwiązań energooszczędnych w administracji i usługach 

publicznych [6].. 

c) Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego z 2012 r. zakłada, że w zakresie 

gospodarki odpadami komunalnymi będzie następować selektywna zbiórka i odbieranie co 

najmniej następujących frakcji odpadów komunalnych:  

 odpady zielone z ogrodów i parków,  

 papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),  

 odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe,  

 tworzywa sztuczne i metale,  

 zużyte baterie i akumulatory,  

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

 przeterminowane leki,  
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 chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.),  

 meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

 odpady budowlano-remontowe. 

Plan zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Olkusz zakłada, że odpady będą 

kierowane do jednej z siedmiu instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych, zlokalizowanych w Oświęcimiu, Bolesławiu, Krakowie (trzy instalacje), 

Brzeszczach oraz Choczni. W przypadku awarii lub zaistnienia innej sytuacji uniemożliwiającej 

przyjmowanie odpadów w tych instalacjach, jako zastępcze zostało wyznaczonych pięć 

punktów: sortownie zmieszanych odpadów komunalnych w Trzebni oraz Jaworznie, dwa 

zakłady zagospodarowania odpadów w Tylmanowej oraz w Myślenicach oraz Zakład 

Utylizacji odpadów w Nowym Targu. Odpady powstałe w procesach mechaniczno-

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości 

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone są do składowania w sześciu 

regionalnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Baryczy, Kętach, 

Ujkowie Starym, Brzeszczach, Oświęcimiu oraz Chrzanowie-Balinie. Jako zastępcze 

wyznaczono składowiska w Choczni, Mianocicach, Żębocinie oraz Andrychowie.  

d) Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego 

Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego został przyjęty w dniu 30 

września 2013 r. uchwałą nr XLII/662/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego. Celem 

Programu jest zapewnienie zdrowego środowiska i czystego powietrza. Jest to dokument 

strategiczny, który na podstawie analizy skali i przyczyn zanieczyszczenia powietrza wyznacza 

działania naprawcze do roku 2023. Zaplanowano działania do realizacji zadań na poziomie 

krajowym, regionalnym oraz lokalnym. Działania zaplanowane na terenie Strefy 

Małopolskiej, w której zlokalizowana jest Gmina Olkusz są następujące:  

 Realizacja gminnych programów ograniczania niskiej emisji (PONE) – eliminacja 

niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe. 

Działanie polega na likwidacji źródeł spalania paliw stałych o mocy do 1 MW t 

w sektorze komunalno – bytowym oraz sektorze usług i handlu oraz w małych 

i średnich przedsiębiorstwach. Wskazane gminy powinny udzielać dotacji celowej 

dla mieszkańców i jednostek objętych PONE na wymianę starych niskosprawnych 

pieców i kotłów wykorzystujących paliwa stałe na:  

o podłączenie do sieci cieplnej,  

o kotły gazowe,  

o kotły olejowe,  

o nowoczesne urządzenia z podajnikiem automatycznym na węgiel lub 

biomasę,  

o ogrzewanie elektryczne. 

 Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie 

nowych użytkowników. 
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Podłączenie do sieci ciepłowniczej powinno dotyczyć zarówno lokali ogrzewanych 

obecnie indywidualnymi kotłami na paliwa stałe, jak i nowo powstających 

budynków. Priorytet podłączeń powinien dotyczyć budynków będących 

własnością gminy.  

 Rozbudowa sieci gazowych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników. 

Na obszarach, na których rozbudowa sieci ciepłowniczych jest niemożliwa 

technicznie lub nie jest uzasadniona ekonomicznie, należy przeprowadzić określić 

możliwości techniczne rozbudowy i podłączenia sieci gazowej. Podłączenie do 

sieci gazowej powinno dotyczyć zarówno lokali ogrzewanych obecnie 

indywidualnymi kotłami na paliwa stałe, jak i nowo powstających budynków.  

 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu obniżenia kosztów 

eksploatacyjnych ogrzewania niskoemisyjnego. 

W ramach programów ograniczania niskiej emisji przy wymianie kotłów na paliwa 

stałe na ogrzewania niskoemisyjne mogą być również udzielane dotacje do 

zastosowania odnawialnych źródeł energii (np. kolektory słoneczne, panele 

fotowoltaiczne, pompy ciepła) w celu wsparcia wdrażania zasad 

energooszczędności i obniżania kosztów ogrzewania w indywidualnych systemach 

grzewczych. 

 Termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa 

energooszczędnego w budownictwie mieszkaniowym. 

Opracowanie planu działań na rzecz ograniczenia energochłonności budynków 

wraz z instrumentem wsparcia finansowego dla termomodernizacji budynków 

i lokali mieszkalnych. Prowadzenie działań w zakresie wymiany stolarki okiennej, 

drzwiowej o niskim współczynniku przenikania ciepła, docieplanie ścian 

budynków oraz stropów. Umożliwienie mieszkańcom przy wykonywaniu 

termomodernizacji budynków jednoczesnego wykonania audytu energetycznego. 

Wykorzystanie systemu audytów i świadectw energetycznych w celu klasyfikacji 

budynków pod względem strat cieplnych w celu lepszego zaplanowania 

termomodernizacji oraz w celu zebrania danych do założeń do planów 

zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 

 Termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa 

energooszczędnego w obiektach użyteczności publicznej. 

Opracowanie planu działań na rzecz ograniczenia energochłonności budynków 

wraz z instrumentem wsparcia finansowego dla termomodernizacji budynków 

administracji i usług publicznych. Prowadzenie działań w zakresie wymiany 

stolarki okiennej, drzwiowej o niskim współczynniku przenikania ciepła, 

docieplanie ścian budynków oraz stropów. Poprawa efektywności energetycznej 

poprzez zmniejszenie zużycia energii o 9% w stosunku do stanu aktualnego. 

 Poprawa organizacji ruchu samochodowego w miastach. 

o Polityka parkingowa skłaniająca do ograniczania korzystania z centrów 

miast, np.  
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 Podwyższanie opłat parkingowych. Wprowadzenie określonych 

zasad polityki parkingowej zależne jest od gminy/miasta. 

W przypadku podjęcia decyzji o wprowadzeniu stref płatnego 

parkowania (lub rozszerzenia tej strefy) powinny być prowadzone 

kontrole. 

 Dokładne oznaczenie i policzenie wszystkich miejsc parkingowych 

na terenie miasta oraz skuteczne uniemożliwienie parkowania 

samochodów poza nimi (chodniki, trawniki) poprzez fizyczne 

zablokowanie dostępu samochodów do takich miejsc oraz 

bezwzględne i częste usuwanie samochodów zaparkowanych poza 

miejscami wyznaczonymi, tam gdzie ograniczenia fizyczne byłyby 

trudne do wprowadzenia lub szkodliwe dla przestrzeni miejskiej,  

 Zaniechanie tworzenia nowych miejsc parkingowych w strefie 

płatnego parkowania.  

 Stopniowe rozszerzanie strefy płatnego parkowania i powolne 

ograniczanie liczby miejsc parkingowych w poszczególnych 

obszarach,  

 Zachowanie płynności ruchu pojazdów poprzez wykorzystanie 

inteligentnych systemów sterowania ruchem np. zielona fala, 

sygnalizatorów czasowych, uwzględnienie przy planowaniu ruchu 

optymalnej prędkości poruszania się pojazdów. Uspokajanie ruchu 

w miastach poprzez: wyznaczenie Stref Tempo30, jak również stref 

zamieszkania na obszarach osiedli mieszkaniowych,  

 Wprowadzanie dodatkowych mechanizmów zmniejszających 

uciążliwość ruchu samochodowego takie jak: strefy ruchu 

pieszego, strefy ograniczonego ruchu. 

e) Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 

w województwie małopolskim 

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie 

małopolskim został przyjęty uchwałą nr LVI/908/14 przez Sejmik Województwa 

Małopolskiego w dniu 27 października 2014 r. Plan transportowy jest dokumentem prawa 

miejscowego, określającym zasady organizacji, funkcjonowania i finansowania regularnego 

przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym na obszarze województwa i na jego 

granicach zewnętrznych. Dokument zawiera wizję rozwoju transportu publicznego 

w województwie małopolskim. Nie zaplanowano w nim realizacji działań, które wprost 

przyczyniłyby się do ograniczania emisji. Proponowane w planie działania dotyczą rozwoju 

transportu regionalnego, pomijając kwestie transportu lokalnego. Działania uwzględnione 

w Planie wykraczają zatem poza zasięg oddziaływania PGN [7]. 
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1.2.3.3. Kontekst lokalny 

a) Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Olkusz na lata 2014-2017 

i kierunkowo do 2021 

Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Olkusz jest dokumentem planowania 

strategicznego, wyrażającym cele i kierunki polityki ekologicznej samorządu Miasta i Gminy 

Olkusz i określającym wynikające z niej działania. Zaproponowane cele i działania mają na 

celu stworzenie warunków dla zachowań ogółu społeczeństwa Miasta i Gminy Olkusz, które 

będą skutkować poprawą stanu środowiska przyrodniczego.  

W ramach poszczególnych celów średniookresowych wyznaczono następujące działania, 

zbieżne z zakresem PGN: 

Tabela 1.2 Działania zaplanowane w Programie ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Olkusz na lata 2014-2017 
i kierunkowo do 2021 

Cel średniookresowy do 2021 r. Działania 

Wprowadzanie innowacyjności 

prośrodowiskowej i upowszechnianie 

idei systemów zarządzania 

środowiskowego 

Promocja i rozwój systemu „zielonych zamówień” 

 

Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie 

dotrzymywania dopuszczalnego poziomu 

pyłu zawieszonego w powietrzu na 

terenie Miasta i Gminy Olkusz oraz 

utrzymanie jakości powietrza 

atmosferycznego zgodnie 

z obowiązującymi standardami jakości 

środowiska 

Zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych na terenach 

zamieszkania zbiorowego, w szczególności:  

- poprawa stanu technicznego dróg o złym stanie technicznym,  

- zmiany w organizacji ruchu komunikacyjnego,  

- sprzątanie dróg przez ich zarządców 

Modernizacja systemów grzewczych i eliminacja niskiej emisji 

zanieczyszczeń, w tym:  

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza ze spalania paliw 

w  

sektorze produkcyjnym i komunalnym,  

- wprowadzanie paliw niskoemisyjnych,  

- modernizacja kotłowni,  

- termomodernizacje obiektów 

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do powietrza 

atmosferycznego 

Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących 

odnawialne źródła energii 

Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz 

technologii zwiększających efektywne wykorzystanie energii 

Promocja i wspieranie wykorzystania 

energii ze źródeł odnawialnych 

Wspieranie projektów w zakresie budowy urządzeń i instalacji do 

wytwarzania energii odnawialnej 

Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach  

technicznych wykorzystania potencjału energetycznego 

poszczególnych  

rodzajów odnawialnych źródeł energii 

Źródło: [8] 
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b) Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz na lata 2014 – 2022 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz na lata 2014 – 2022 została przyjęta w dn. 

17 grudnia 2013 r. uchwałą Nr XXIX/427/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu. Głównym celem 

miasta i gminy jest stworzenie gminy o wysokiej jakości życia, atrakcyjnej dla inwestorów 

oraz turystów, konkurencyjna w stosunku do sąsiednich aglomeracji (Górnośląska oraz 

Krakowska), ale również korzystająca z udogodnień tych aglomeracji. Wyznaczone zostały 

trzy cele strategiczne oraz szereg celów szczegółowych. W kontekście zbieżności z zakresem 

PGN, istotny jest cel szczegółowy C3.4. Korzystne warunki ekologiczne oraz minimalizowane 

negatywne oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Nie określono szczegółowych zadań, 

a jedynie kierunki podejmowanych działań. Realizacji PGN z jego głównymi założeniami 

poprawy jakości powietrza atmosferycznego wpisuje się w szerszą strategię rozwoju gminy. 

1.2.3.4. Kontekst międzynarodowy – polityka UE oraz świata 

a) Protokół z Kioto do ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych 

w sprawie zmian klimatu 

W dokumencie mowa jest o wdrażaniu i/lub dalszym opracowywaniu kierunków działań 

i środków właściwych dla warunków krajowych. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy: 

 Zwiększenie wydajności energetycznej w odpowiednich sektorach gospodarki 

narodowej; 

 Ochrona i podniesienie efektywności pochłaniaczy i zbiorników gazów 

cieplarnianych nieobjętych kontrolą przez Protokół Montrealski; 

 Promowanie zrównoważonych form rolnictwa w aspekcie ochrony klimatu; 

 Badania, promowanie i rozwój oraz zwiększenie wykorzystania nowych 

odnawialnych form energii, technologii pochłaniania dwutlenku węgla oraz 

zaawansowanych i innowacyjnych technologii przyjaznych dla środowiska; 

 Stopniowe zmniejszanie lub eliminacja niedoskonałości rynkowych, bodźców 

fiskalnych, zwolnień z podatku i cła oraz dotacji, które są sprzeczne z celem 

Konwencji, we wszystkich sektorach emitujących gazy cieplarniane oraz 

stosowanie instrumentów rynkowych; 

 Zachęcanie do właściwych reform w odpowiednich sektorach mających na celu 

promowanie kierunków działań i środków ograniczających lub redukujących 

emisję gazów cieplarnianych nieobjętych kontrolą Protokołu Montrealskiego; 

 Działania na rzecz ograniczenia i/lub redukcji emisji gazów cieplarnianych 

nieobjętych kontrolą Protokołu Montrealskiego w sektorze transportu; 

 Ograniczenie lub redukcja emisji metanu poprzez jego odzyskiwanie 

i wykorzystywanie w gospodarce odpadami oraz w produkcji, transporcie 

i dystrybucji energii. [9] 

W dokumencie zaznaczono również, iż każda ze stron uwzględnionych w Artykule 1 będzie 

współpracować z innymi podmiotami celem rozbudowy indywidualnej i połączonej 
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efektywności zmierzającej w kierunku wspólnych działań. W dalszej części dokumentu 

określone są zasady współpracy i kooperacji między stronami oraz zawarte są definicje 

użytych zwrotów i wyrażeń wymagających dookreślenia.  

b) Strategia „Europa 2020” 

Opublikowana przez Komisję Europejską w 2010 r. Strategia „Europa 2020 - Strategia na 

rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” 

opiera się na trzech filarach:  

1) inteligentny rozwój, oparty o wiedzę i innowacje; 

2) zrównoważony rozwój, wykorzystujący zasoby w sposób efektywny, przyjazny 

środowisku przy zachowaniu wzrostu konkurencyjności; 

3) rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, tzn. zapewniający wysoki poziom 

zatrudnienia, spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. 

W związku z powyższymi założeniami Unia Europejska określa swoje miejsce w 2020 roku 

dzięki kilku wskaźnikom, dotyczącym rynku pracy, badań i innowacyjności, ubóstwa oraz 

środowiska. W zakresie klimatu oraz energii wyznaczono cel „20/20/20” Cele nazwane 

„20/20/20” oznaczają, iż należy: 

 ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o co najmniej 20% w odniesieniu do 

poziomu z 1990 r. (jeśli warunki będą sprzyjające autorzy dokumentu spodziewają 

się zmniejszenia emisji dwutlenku węgla nawet o 30%); 

 zwiększyć do 20% udział OZE w całkowitym zużyciu energii; 

 zwiększyć efektywność wykorzystania energii o 20% .  

Jednym z wielu projektów przewodnich Strategii jest „Europa efektywnie korzystająca 

z zasobów”, którego celem jest wspieranie zmian ukierunkowanych na niskoemisyjność oraz 

efektywne korzystanie prze społeczeństwa z zasobów. Celem jest uniezależnienie wzrostu 

gospodarczego od wzrostu emisji CO2, zwiększenie konkurencyjności europejskich 

przedsiębiorstw oraz zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego Europy. 
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2. Ogólna strategia 

2.1. Cele strategiczne i szczegółowe 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem, który określa priorytetowe obszary 

działań oraz możliwości osiągnięcia przyjętego przez samorząd lokalny celu w zakresie 

redukcji emisji CO2. Ponadto definiuje on konkretne środki służące osiągnięciu tego celu, 

wraz z ich ramami czasowymi, i wskazuje osoby odpowiedzialne za ich wprowadzenie, co 

pozwala przełożyć długoterminową strategię na działania [10]. Zaplanowane zadania 

powinny być ambitne, ale jednocześnie realne i możliwe do zrealizowania przy 

wykorzystaniu istniejących zasobów: ludzkich, finansowych, organizacyjnych, 

przestrzennych, a także uwzględniając lokalne uwarunkowania społeczne i gospodarcze oraz 

potrzeby mieszkańców gminy. Nie należy jednocześnie mylić dwóch pojęć: „niska emisja” 

oraz „gospodarka niskoemisyjna”. „Niska emisja” oznacza emisje ze źródeł o niewielkiej 

wysokości, np. budynków jednorodzinnych, z których zanieczyszczenia, zgodnie z prawami 

fizyki, pozostają w bezpośrednim sąsiedztwie źródła. Z kolei termin „gospodarka 

niskoemisyjna” jest pojęciem szerszym i oznacza zmniejszanie emisyjności całej gospodarki, 

przy jednoczesnym zachowaniu wzrostu gospodarczego. Gospodarka niskoemisyjna 

obejmuje swoim zakresem likwidację niskiej emisji, ale również poprawę efektywności 

energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz technologii ograniczających 

emisje. 

Uwzględniając powyższe przesłanki, celem strategicznym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Gminy Olkusz: 

Cel strategiczny: 

Rozwój Gminy Olkusz w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, tzn. takiej, w której wzrost społeczno-

gospodarczy nie będzie się wiązał ze wzrostem konsumpcji energii pierwotnej i końcowej oraz 

wzrostem emisji gazów cieplarnianych. 

 

Celami szczegółowymi planu są: 

 Cel szczegółowy 1: redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. o 4,1% 

w stosunku do 2012 r.; 

 Cel szczegółowy 2: zmniejszenie zużycia energii końcowej do 2020 r. o 5,6% 

w stosunku do 2012 r.; 

 Cel szczegółowy 3: zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE do 2020 r. do 

poziomu 5,1%; 

 Cel szczegółowy 4: poprawa jakości powietrza w zakresie zmniejszania stężenia 

SO2 oraz PM10 w powietrzu o 4,0% i 10,2% do 2020 r. w stosunku do poziomu 

z 2012 r. 
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Cele szczegółowe 1, 2 i 4 zostały wyznaczone jako poziomy redukcji (odpowiednio) rocznych 

emisji oraz rocznego zużycia energii końcowej w stosunku do poziomów emisji i zużycia 

energii w roku bazowym. Cel szczegółowy 3 stanowi docelową wartość udziału energii z OZE 

w wykorzystywanej energii w Gminie Olkusz w 2020 r., w tym uwzględniając strukturę 

produkcji energii elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, z którego 

dostarczana jest energia elektryczna do Gminy Olkusz.  

 Realizacja powyższych celi będzie się wiązać z realizacją zadań, przypisanych do 

następujących priorytetów: 

1) Ograniczanie niskiej emisji 

2) Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

3) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach 

4) Rozwój transportu niskoemisyjnego 

5) Poprawa efektywności wytwarzania energii 

6) Zielone zarządzanie gminne 

2.2. Stan obecny  

2.2.1. Charakterystyka gminy 

2.2.1.1. Położenie i warunki naturalne 

Gmina Olkusz jest położona w zachodniej części województwa małopolskiego, pomiędzy 

dwoma dużymi ośrodkami gospodarczymi, jakimi są aglomeracje krakowska i katowicka. 

W skład Gminy wchodzą miasto Olkusz oraz sołectwa: Bogucin Mały, Braciejówka, Gorenice, 

Kogutek, Kosmolów, Niesułowice, Olewin, Pazurek, Podlesie Rabsztyńskie, Osiek, Rabsztyn, 

Sieniczno, Troks, Wiśliczka, Witeradów, Zadole Kosmolowskie, Zawada, Zederman, Zimnodół, 

Żurada. Łączna powierzchnia gminy wynosi 151 km2, co stanowi 24,4% powierzchni powiatu 

olkuskiego oraz 1,0% powierzchni województwa małopolskiego. Gmina jest głównym 

ośrodkiem powiatu olkuskiego. Położenie na szlaku komunikacyjnym pomiędzy Krakowem a 

Aglomeracją Górnośląską, przy drodze krajowej nr 94, powoduje, że gmina jest bardzo 

dobrze skomunikowana z dwoma silnymi ośrodkami kulturalno-gospodarczymi. 
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Rysunek 2.1 Podział administracyjny województwa małopolskiego oraz powiatu olkuskiego 
Źródło: [11] 

 

a) Zagospodarowanie przestrzenne 

Obszar gminy Olkusz jest rejonem rolniczo-przemysłowym, natomiast samo miasto Olkusz – 

miastem przemysłowo-usługowym. W mieście dominującym typem zabudowy 

mieszkaniowej jest budownictwo wielorodzinne, przede wszystkim we wschodniej 

i centralnej części miasta. W pozostałych częściach miasta występuje zabudowa 

jednorodzinna. Poza granicami miasta występuje zabudowa jednorodzinna 

(najpopularniejsza w rejonach podmiejskich, głównie w Sienicznie, Olewinie, Osieku, 

Rabsztynie, Witeradowie, Żuradzie, Pazurku) oraz zabudowa zagrodowa (głównie 

w miejscowościach Braciejówka, Gorenice, Kosmolów, Kogutek, Troks, Zawada, Zederman 

i Zimnodół).  

Pod względem funkcji wykorzystania terenów, dominują użytki rolne oraz lasy (88% 

całkowitej powierzchni gminy). Strukturę użytkowania gruntów przedstawia Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 Struktura wykorzystania gruntów w Gminie Olkusz 

Grunty i użytki rolne Powierzchnia [ha] 

Użytki rolne, w tym: 6 402 

Grunty orne  5 887 

Sady  42 

Łąki  352 

Pastwiska  121 

Lasy i grunty leśne  6 781 

Pozostałe grunty i nieużytki 1 891 



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY OLKUSZ 

 
28 

Gmina Olkusz  15 074 

Źródło: opracowanie własne CBI Pro-Akademia na podstawie [12] 

b) Warunki klimatyczne 

Klimat w Gminie Olkusz zalicza się do klimatu Wyżyn Środkowych. Charakterystyczną cechą 

klimatu jest skrócenie pośrednich pór roku oraz wyróżniające się cechy klimatu 

kontynentalnego. Średnia roczna temperatura minimalna wynosi -3oC, natomiast średnia 

roczna temperatura maksymalna wynosi 12,4oC.  

Średnioroczna wysokość opadów wynosi 750 mm, z największymi opadami w okresie od 

czerwca do sierpnia oraz najmniejszymi w lutym oraz marcu.  

Dominującym typem wiatrów są wiatry zachodnie. Na terenie gminy występują również 

wiatry południowe oraz północne.  

c) Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego 

 Demografia 

Liczba ludności Gminy Olkusz wg Urzędu statystycznego w Krakowie w roku 2014 wynosi 

49 800 osób. Przyrost naturalny w Gminie Olkusz jest ujemny i zgodnie z danymi na rok 2014 

wyniósł -1,1/1000 ludności. 

 

Rysunek 2.2 Liczba ludności Gminy Olkusz w latach 2000-2014 
Źródło: opracowanie własne CBI Pro-Akademia na podstawie [12] 

 Sytuacja mieszkaniowa 

Na terenie Gminy Olkusz znajdują się 152 budynki wielorodzinne oraz ponad 6 600 

budynków jednorodzinnych. Łącznie na ternie gminy znajduje się 15 974 mieszkań o łącznej 

powierzchni użytkowej wynoszącej 1,14 mln m2. Przeciętna powierzchnia użytkowa 

przypadająca na jednego mieszkańca wynosi 71,2 m2, przy czym jest mniejsza na terenie 

miasta (63,4 m2) i większa na pozostałym terenie gminy (99,9 m2). Przeciętna powierzchnia 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

razem 50 887 50 788 50 648 50 457 50 366 50 314 50 237 50 065 50 041 49 938 50 515 50 365 50 233 50 016 49 800 

kobiety 25 994 25 977 25 965 25 876 25 831 25 874 25 833 25 741 25 755 25 747 25 916 25 843 25 824 25 729 25 662 

mężczyźni 24 893 24 811 24 683 24 581 24 535 24 440 24 404 24 324 24 286 24 191 24 599 24 522 24 409 24 287 24 138 

0 

10 000 

20 000 

30 000 

40 000 

50 000 

60 000 



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY OLKUSZ 

 
29 

użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę wynosi 22,8 m2 i jest mniejsza od średniej 

krajowej, wynoszącej 26,3 m2. 

 

 Działalność gospodarcza 

Gmina Olkusz leży w tradycyjnym obszarze przemysłowym. Dominującą rolę spełniają branże 

metalowa, maszynowa i wydobywcza. Tradycyjnymi gałęziami przemysłu jest górnictwo 

i hutnictwo rud cynku i ołowiu. Obecnie większość firm stanowią firmy prywatne (98%). 71% 

z firm stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a w dalszej kolejności 

spółki prawa handlowego, stowarzyszenia i organizacje społeczne, spółki z udziałem kapitału 

zagranicznego, spółdzielnie oraz fundacje. Łącznie w gminie zarejestrowane są 5804 

podmioty gospodarcze. W ujęciu liczbowym, największy udział mają firmy z branży handlu 

hurtowego i detalicznego (sekcja G), a następnie z branży budownictwa (sekcja F) oraz 

przetwórstwa przemysłowego (sekcja C). Tabela 2.2. przedstawia liczbę podmiotów 

działających w poszczególnych branżach. 
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Tabela 2.2 Liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych w Gminie Olkusz w 2014 r. 

Sekcja PKD 2007 
Liczba 
podmiotów 

A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; 43 

B Górnictwo i wydobywanie; 8 

C Przetwórstwo przemysłowe; 604 

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

2 

E 
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana 
z rekultywacją; 

15 

F Budownictwo; 625 

G 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle; 

1971 

H Transport i gospodarka magazynowa; 398 

I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; 165 

J Informacja i komunikacja; 119 

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; 166 

L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; 164 

M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; 447 

N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; 122 

O 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne  

24 

P Edukacja 199 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna; 318 

R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją; 74 

S i T 
S - Pozostała działalność usługowa; 
T - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby; 

340 

U Organizacje i zespoły eksterytorialne; 0 

Ogółem 
5804 

Źródło: [12] 

 

Do przedsiębiorstw o zwiększonej uciążliwości dla środowiska na terenie Gminy Olkusz 

należą:  

 Zakłady Górniczo‐Hutnicze BOLESŁAW S.A. Kopalnia Olkusz, siedziba: 32‐332 

Bukowno ul. Kolejowa 37, 
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 BOLOIL sp. z o.o., Zakład Produkcji Kruszyw, Zakład Produkcji Elastomerów, 

siedziba: 32‐332 Bukowno ul. Kolejowa 37, 

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej, Zakład Cieplny Nr 5, 

32‐300 Olkusz ul. Osiecka 3, 

 Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych EMALIA S.A., 32‐300 Olkusz, Aleja 

Tysiąclecia 15 D, 

 ECO‐ROCK S.C. Beata Wojtowicz Andrzej Wojtowicz z siedzibą w Oświęcimiu, 

32‐300 Olkusz ul. Partyzantów 8, 

 BOL‐THERM sp. z o.o. Kotłownia w Olkuszu, siedziba: 32‐332 Bukowno ul. 

Kolejowa 37, 

 SUPERDREW Tartak P.U.H. Eksport‐Import, 32‐300 Olkusz ul. Sikorka 51, 

 INTERMAG sp. z o.o., 32‐300 Olkusz Osiek 174 A, 

 METALBOX sp. z o.o., 32‐300 Olkusz Bogucin Mały 116, 

 PLAST‐MET, 32‐300 Olkusz ul. Głowackiego 21, 

 OLGRUM sp. z o.o., 32‐300 Olkusz ul. Głowackiego 9, 

 PRO‐BET S.C., 32‐300 Olkusz Olewin 50 C, 

 BE‐TRA , Olewin k. Olkusza, 

 MALBOX, 32‐300 Olkusz Osiek 212 C, 

 BASO sp. z o.o., 32‐300 Olkusz ul. Świętokrzyska 5, 

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., 32‐300 Olkusz ul. 

Kluczewska 4, 

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., 32‐300 Olkusz, ul. 

Kluczewska 2, 

 Zespół Opieki Zdrowotnej w Olkuszu, 32‐300 Olkusz Aleja Tysiąclecia 13, 

 REM Tadeusz Dudek, 32‐300 Olkusz ul. Wspólna 6, 

 Przedsiębiorstwo Zagraniczne LIGNA sp. z o.o., 32‐300 Olkusz Olewin 50L, 

 Przedsiębiorstwo Współpracy Gospodarczej KRAKSERWIS sp. z o.o. Zakład 

Konstrukcji Stalowych w Myślenicach, 32‐300 Olkusz ul. Zagaje 50. 

2.2.2. Infrastruktura energetyczna 

2.2.2.1. System ciepłowniczy 

Do potrzeb cieplnych Gminy Olkusz należy zapewnienie energii na cele: 

 centralnego ogrzewania, 

 przygotowania ciepłej wody użytkowej 

 potrzeb technologicznych. 

Dominującym źródłem ogrzewania budynków na terenie gminy są indywidualne kotłownie – 

odpowiadają za dostawy 69% ciepła. 30% całkowitego zapotrzebowania gminy na ciepło 

dostarcza system ciepłowniczy, którego operatorem jest TAURON Ciepło sp. z o.o. Z sieci 

ciepłowniczej ogrzewane są głównie budynki wielorodzinne oraz część budynków 

publicznych. Do ogrzewania indywidualnych budynków wykorzystywany jest głównie węgiel 
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kamienny (64% całkowitego zapotrzebowania), biomasa (3%), gaz ziemny (1,9%) oraz olej 

opałowy. Całkowite zapotrzebowanie na ciepło w gminie wynosi 993 948,1 GJ. 

Spółka TAURON Ciepło sp. z o.o. jest operatorem sieci ciepłowniczej oraz sprzedawcą ciepła 

odbiorcom końcowym. Całkowita długość sieci ciepłowniczej wynosi 20 459 m, w tym 

dominującą część stanowi sieć kanałowa (Tabela 2.3). Sieć dostarcza ciepło do 96 węzłów 

cieplnych, zarówno indywidualnych jak i grupowych (Tabela 2.4). 

Tabela 2.3 Charakterystyka sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Olkusz 

Typ sieci 
Długość Stan techniczny 

Kanałowa 
16 300 m Przeciętny 

Preizolowana 
3 378 m Dobry  

Nadziemna 
781 m Przeciętny 

Źródło: opracowanie własne CBI Pro-Akademia na podstawie [13] 
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Tabela 2.4 Charakterystyka węzłów cieplnych w gminie Olkusz będących w posiadaniu TAURON Ciepło sp. z o.o. 

Typ węzła Liczba Parametry Stan techniczny 

Grupowy jednofunkcyjny  3 130/70;90/65  dobry 

Grupowy dwufunkcyjny  23 130/70;90/65  dobry 

Indywidualny jednofunkcyjny  62 130/70;85/65  dobry 

Indywidualny dwufunkcyjny 7 130/75;80/60;75/55;70/50  dobry 

Bezpośredni  1 130/65  przeciętny 

Źródło: opracowanie własne CBI Pro-Akademia na podstawie [13] 

 

Tabela 2.5 Charakterystyka kotłowni będących w posiadaniu TAURON Ciepło sp. z o.o. 

Adres Centralna  

Ciepłownia  

w Olkuszu ul.  

Przemysłowa 

Kotłownia  

gazowa  

ul. J. Kantego 

Kotłownia gazowa ul. 

K.K. Wielkiego 

Kotłownia gazowa ul. 

M. C.  

Skłodowskiej 

Kotłownia gazowa ul. 

A. Krajowej 32 

Kotłownia gazowa  

ul. A. Krajowej 34 

Rok budowy 1981 1993 1992 1991 2009 2008 

Typ kotłowni Kotłownia wodna 

opalana miałem 

węglowym 

Kotłownia gazowa Kotłownia gazowa Kotłownia gazowa Kotłownia gazowa 

kondensacyjna 

Kotłownia gazowa 

kondensacyjna 

Moc zainstalowana 

[kW] 

69 770   1 100   320   58   140   140  

Roczne zużycie 

energii [GJ] 

356 729  4 809   2 549   183   235   281 

Typ i liczba 

zainstalowanych 

kotłów 

WR‐ 10 1 szt. 
WR‐ 25 1 szt. 
WR‐ 25 1 szt. 

JUBAMGAZ X 
280 kW 
4 szt. 

JUBAMGAZ 
VIII 160 kW 
2 szt. 

BEPIS 58 kW 
1 szt. 

BROTJE 
EcoTherm Plus 
WGB 70 C 
2 szt. 

BROTJE 
EcoTherm Plus 
WGB 70 C 
2 szt. 

Sprawność 

zainstalowanych 

kotłów 

WR‐10 – 78 % 
WR‐25 – 78 % 
WR‐25 – 86 % 

90% 90% 90% 109% 109% 

Źródło: opracowanie własne CBI Pro-Akademia na podstawie [13]
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Ciepło sieciowe produkowane jest przez sześć kotłowni, będących w posiadaniu spółki 

TAURON Ciepło sp. z o.o. Największa z nich, o mocy prawie 70 MW, zlokalizowana w Olkuszu 

na ul. Przemysłowej, opalana jest miałem węglowym. Pozostałe kotłownie są to kotłownie 

gazowe, o mocach od 58 do 1100 kW (Tabela 2.5).  

Indywidualne źródła ciepła są również w posiadaniu następujących dwóch podmiotów:  

 Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 94. 

 Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., ul. Króla Kazimierza 

Wielkiego 61. 

Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa dostarcza ciepło do 11 budynków wielorodzinnych oraz jednego budynku 
administracyjnego, łącznie do 156 węzłów cieplnych (Tabela 2.6.). Budynki ogrzewane są przez 4 kotłownie gazowe, 

o łącznej mocy 1,235 MW i rocznej produkcji ciepła wynoszącej14 320 GJ ( 

Tabela 2.7). 

Tabela 2.6 Charakterystyka węzłów cieplnych Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Liczba Parametry Stan techniczny 

156 90÷70 dobry 

Źródło: opracowanie własne CBI Pro-Akademia na podstawie [13] 
 

Tabela 2.7 Charakterystyka kotłowni będących w posiadaniu Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Adres Sławkowska 5 
Olkusz 

29 Listopada 
Olkusz 

Spółdzielcza, Olkusz – 
bud. Adm. 

Rok budowy 1998 2001 2007 

Typ kotłowni gazowa gazowa gazowa 

Moc zainstalowana [kW] 1 300 400 35 

Roczne zużycie energii [GJ] 4 900 1 900 170 

Typ i liczba zainstalowanych 

kotłów 

2 szt. 

Elka 2000 

Buderus – 2 szt. Buderus 

Sprawność zainstalowanych 

kotłów 

- - 85% 

Źródło: opracowanie własne CBI Pro-Akademia na podstawie [13] 

 

Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego dostarcza ciepło do 3 budynków 

wielorodzinnych o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 5 447 m2. Budynki te są 

zasilane z dwóch węzłów cieplnych (Tabela 2.8). Budynki ogrzewane są przez kotłownię 

gazową, o łącznej mocy 395 kW i rocznej produkcji ciepła wynoszącej 837 GJ (Tabela 2.9). 

Tabela 2.8 Charakterystyka węzłów cieplnych Olkuskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

Liczba Parametry Stan techniczny 

2 c.o – 2 × 0,143 MW 
c.w.u ‐ 2× 0,0066 MW 

dobry 

Źródło: opracowanie własne CBI Pro-Akademia na podstawie [13] 

 

Tabela 2.9 Charakterystyka indywidualnej kotłowni w Olkuskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego 

Adres Króla Kazimierza Wielkiego 61, Olkusz 

Rok budowy 1998, przebudowa w 2006 

Typ kotłowni gazowa 
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Moc zainstalowana [kW] 395 

Roczne zużycie energii [GJ] 837 

Typ i liczba zainstalowanych kotłów JUBAM GAZ – 2 szt. W tym 1 szt. rezerwa na 
cele c.o i cwu 
JUBAM – 1 szt. na cele cwu ‐ okresie letnim 

Sprawność zainstalowanych kotłów 80% 

Źródło: opracowanie własne CBI Pro-Akademia na podstawie [13] 

Całkowite zapotrzebowanie na ciepło w Gminie Olkusz wynosi 993 948,1 GJ. Pozostała część 

zasobów lokalowych w gminie ogrzewana jest z indywidualnych kotłowni, głównie 

wysokoemisyjnych kotłów i pieców węglowych. Konieczne jest zatem podejmowanie działań 

z zakresu poprawy efektywności wykorzystania energii. Przedsięwzięcia związane 

z racjonalną gospodarką ciepłem to przede wszystkim zwiększenie efektywności 

wykorzystywania energii cieplnej w obiektach gminnych. Podjęte działania powinny 

doprowadzić do termorenowacji i termomodernizacji budynków, remontów wewnętrznych 

instalacji grzewczych, dodatkowo zakupienie elementów pomiarowych i regulacyjnych oraz 

wykorzystywanie energii odpadowej. Nowo powstałe obiekty i plany co do nowych 

zabudowań powinny uwzględniać energooszczędną a za razem proekologiczną politykę 

państwa. Powinny być wykorzystywane energooszczędne technologie oraz wykorzystywanie 

energii odpadowej.  

2.2.2.2. System gazowy 

Gmina Olkusz posiada dobrze rozbudowaną i gęstą sieć gazową na całym obszarze gminy. 

Przez teren gminy przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia (6,3 MPa) relacji Zederman-

Tworzeń o długości 14 504 mb, a także gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, bezpośrednio 

zasilające odbiorców w gminie. Od gazociągu wysokiego ciśnienia odchodzą dwa 

odgałęzienia do stacji redukcyjnych pierwszego stopnia (o łącznej długości 2 485 m). Stacje 

redukcyjno-pomiarowe znajdują się w następujących lokalizacjach: 

 ul. Kochanowskiego, przepustowość nominalna 3000 nm3/h (stacja IIo) 

 ul. Głowackiego, przepustowość nominalna 3000 nm3/h (stacja Io i IIo) 

 ul. 1000-lecia, stacja własności Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ‐SYSTEM 

S.A. Oddział w Świerklanach (stacja Io i IIo) 

W 2013 r. długość czynnej sieci przesyłowej w gminie wynosiła 22 346 m, a sieci rozdzielczej 

215 456 m. Operatorem dystrybucyjnej sieci gazowej w gminie jest PGNiG SA Górnośląski 

Oddział Handlowy w Zabrzu. Operatorem przesyłowej sieci gazowej jest Operator 

Gazociągów Przesyłowych Gaz‐System S.A. oddział w Świerklanach. Schemat sieci gazowej 

w Gminie Olkusz przedstawia Rysunek 2.3. 

Sieć gazowa w gminie posiada 6 450 przyłączy do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. 

Łącznie z gazu korzysta 14 208 gospodarstw domowych, w tym 2 567 stanowią odbiorcy 

ogrzewający domy gazem. Całkowita liczba ludności korzystająca z sieci ciepłowniczej wynosi 

43 689 [12], co stanowi 87,4% całkowitej ludności gminy. Jest to znacząco większa wartość 

niż w Polsce – w skali kraju z sieci gazowej korzysta 53% ludności. Mniejszy niż ogólnopolski 
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jest jednak udział odbiorców, którzy wykorzystują gaz do ogrzewania. W skali kraju jest to 

27,3% całkowitej liczby odbiorców gazu, natomiast w Gminie Olkusz – 18,1%.  

Całkowite zużycie gazu ziemnego w gminie wynosi 1 525,4 tys. m3. Główną grupą odbiorców 

są gospodarstwa domowe, zużywające 1089,1 tys. m3. Przemysł odpowiada za zużycie 

281 m3, przedsiębiorstwa usługowe 145,6 tys. m3. Znaczenie pozostałych grup odbiorców 

jest marginalne [13].  

2.2.2.3. System elektroenergetyczny 

Operatorem sieci dystrybucyjnej na terenie Gminy Olkusz jest spółka Tauron Dystrybucja S.A. 

Przez teren gminy przebiegają linie średniego i niskiego napięcia o długości, odpowiednio 

126 172 m oraz 310 467 m. Do sieci przyłączonych jest 21 899 odbiorców. Elementem sieci 

są następujące stacje transformatorowe: 

 15/0,4 kV – 9 szt.; 

 20/0,4 kV – 69 szt.; 

 71/0,4 kV – 71 szt. 

Schemat sieci elektroenergetycznej w Gminie Olkusz przedstawia Rysunek 2.3. 

Całkowite zużycie energii elektrycznej w gminie wynosi 69 708 MWh. Grupą odbiorców 

o najwyższym zużyciu są odbiorcy z grup taryfowych G i R, czyli głównie gospodarstwa 

domowe. Drugą grupą stanowią odbiorcy z grupy taryfowej C, czyli małe i średnie 

przedsiębiorstwa, a także np. oświetlenie komunalne. Strukturę zużycia energii elektrycznej 

w poszczególnych taryfach przedstawia Tabela 2.10. 

Tabela 2.10 Zużycie energii elektrycznej wg taryf w Gminie Olkusz 

Grupa taryfowa  
Roczne zużycie energii 

[MWh] 

Liczba odbiorców 

[szt.] 

A  0  0 

B  12 553  13 

C  16 339  1 609 

G i R  40 816  19 577 

Razem 69 708 21 199 

Źródło: [13] 
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Rysunek 2.3 Schemat sieci elektroenergetycznej i gazowej w Gminie Olkusz  
Źródło: [13] 

2.2.3. Jakość powietrza 

 Na terenie gminy nie jest prowadzony w sposób ciągły kompleksowy monitoring 

zanieczyszczenia powietrza, uwzględniający zbieranie danych w sposób ciągły wszystkich 

zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Pomiarom podlegają jedynie te zanieczyszczenia, 

których zawartość w powietrzu przekracza dopuszczalne normy, określonymi na podstawie 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. W sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281) , a także Dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu 
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Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. W sprawie jakości powietrza i czystszego 

powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str. 1). Pomiarów dokonuje 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska. Dla terenu Gminy Olkusz dokonywane są pomiary stężenia 

w powietrzu dwutlenku siarki oraz pyłu PM10. Stacja pomiarowa znajduje się w Olkuszu, 

przy ul. F.Nullo. Aktualne wartości oraz dane historyczne można pobrać ze strony 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie [14]. Pomiary dokonywane są 

w sposób automatyczny, w odstępach godzinnych. W latach 2007-2011, dla których 

przeprowadzono analizy stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, w Olkuszu zaobserwowano 

przekroczenie średniorocznego stężenia pyłu zawieszonego PM10, a w zakresie stężenia SO2 

przekroczenie średniodobowego stężenia zanotowano w ciągu jednej doby. 

2.2.4. Potencjał pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych 

2.2.4.1. Potencjał społeczny 

Zarówno analiza potencjału pozyskiwania energii z OZE, jak i realizacji działań poprawy 

efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych wymaga uwzględnienia, oprócz 

warunków naturalnych, także postaw społeczeństwa, akceptacji dla różnych źródeł energii, 

gotowości do inwestowania w mikroinstalacje oraz warunków lokalnych, takich jak np. 

odpowiednia ekspozycja dachu czy istnienie możliwości technicznych przyłączenia się do 

sieci cieplnej lub gazowej. W celu zbadania możliwości współpracy z mieszkańcami Gminy 

Olkusz w kontekście realizacji działań zaplanowanych w Planie, a także w celu określenia 

potencjału do wdrażania działań na rzecz osób prywatnych, w trakcie prac nad Planem 

zrealizowano badanie ankietowe. Ankieta skierowana było do wszystkich mieszkańców 

Gminy Olkusz, a jej wypełnienie możliwe było elektronicznie, na stronie internetowej 

dedykowanej PGN lub w sposób tradycyjny, tj. wypełniając ankietę papierową i umieszczając 

ją w urnie zlokalizowanej w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu. Uzyskano 41 wypełnionych 

ankiet, z których w dalszej analizie konieczne było odrzucenie dwóch, ponieważ dotyczyły 

obiektów publicznych (szkół). Uzyskane ankiety pozwoliły na poznanie opinii oraz stanu 

technicznego lokali respondentów. Z uwagi jednak na zbyt małą próbę badawczą, związaną z 

niską zwrotnością ankiet, nie jest możliwe wnioskowanie na podstawie wyników ankiety o 

całej populacji. Przedstawione niżej wyniki mają zatem charakter jedynie poglądowy. 

Analiza uzyskanych odpowiedzi wykazała co następuje: 

a) Stan techniczny budynków 

 27% budynków nie posiada izolacji termicznej na ścianach zewnętrznych; 

 50% budynków nie posiada izolacji termicznej na dachu/stropodachu; 

 stan techniczny okien w niecałych 12% budynków ocenione został przez 

właścicieli jako dostateczny; żaden z ankietowanych nie wskazał odpowiedzi „zły”; 

Stan techniczny budynków mieszkalnych można więc ocenić na zadowalający. Istnieje 

potencjał do wdrożenia działań obniżających zużycie energii poprzez poprawę 
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charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych, jednak nie powinien to być priorytet. 

Stanowisko takie potwierdzają opinie mieszkańców biorących udział w ankiecie – jedynie 

27% właścicieli budynków planuje podjęcie działań z zakresu termomodernizacji 

w najbliższym czasie. Pozostała część ankietowanych nie planuje lub niedawno zakończyła 

realizację takich działań.  

b) Ogrzewanie budynków 

100% ankietowanych odpowiedziało, że zamieszkiwany przez nich budynek/lokal posiada 

centralne ogrzewanie, jednak w 40% tych budynków ciepła woda użytkowa przygotowywana 

jest przez oddzielne źródło – piecyki gazowe lub podgrzewacze elektryczne, co obniża 

efektywność wykorzystania energii oraz zwiększa koszty eksploatacyjne. W budynkach 

ogrzewanych przez indywidualne kotłownie, gazowe lub węglowe, średnia moc kotła wynosi 

20 kW. Zainstalowane są zarówno relatywnie nowe kotły (kilkuletnie), jak i mające ponad 10 

i 20 lat. Ponieważ stare kotły wymagają zwiększonego zużycia paliw (z uwagi na niższą 

sprawność) oraz są źródłem większych emisji zanieczyszczeń, powinno się rozważyć podjęcie 

działań zachęcających mieszkańców do modernizacji kotłowni. Skuteczną metodą może być 

stosowanie dopłat do wymiany kotła – 45,9% ankietowanych odpowiedziało, że byłoby 

skłonnych wymienić kocioł, jeśli możliwe byłoby otrzymanie dofinansowania na ten cel. 

Ankietowani byli zainteresowani zarówno wymianą kotła opalanego dotychczas 

wykorzystywanym paliwem (np. wymiana starego kotła węglowego na nowszy, również 

węglowy), jak i na zmianę paliwa (z węgla na gaz; żaden z ankietowanych nie wskazał, że 

chciałby wymienić kocioł węglowy na gazowy). 

c) Odnawialne źródła energii 

Wśród mieszkańców Gminy Olkusz dużą akceptacją cieszą się mikroinstalacje słoneczne, 

z których możliwe jest produkowanie energii na własne potrzeby (kolektory słoneczne, 

ogniwa fotowoltaiczne). Mniejszą popularnością cieszy się energetyka wiatrowa, z uwagi na 

negatywne doświadczenia mieszkańców z potencjalnymi inwestorami w dużą elektrownię 

wiatrową, która miała być zlokalizowana na terenie gminy. Działania podejmowane 

w ramach realizacji celu Planu w zakresie OZE powinny więc skupić się na promowaniu mikro 

instalacji słonecznych i zachęcaniu mieszkańców do stosowania takich technologii. 

Przeprowadzona ankieta wykazała, że mieszkańcy Gminy Olkusz mają zarówno potencjał 

techniczny, jak i wyrażają zainteresowanie przeprowadzeniem podobnych inwestycji. Ponad 

89% ankietowanych stwierdziło, że byłoby skłonnych zainwestować w kolektory słoneczne 

lub ogniwa fotowoltaiczne, gdyby otrzymało dofinansowanie do realizacji takiego działania. 

Jednocześnie większość z ankietowanych zainteresowana instalacjami słonecznymi posiada 

korzystną ekspozycję dachu, na którym prawdopodobnie byłyby zainstalowane te urządzenia 

– tzn. południową, zachodnią lub południowo-zachodnią, czyli najbardziej korzystną 

w kontekście lokalizacji geograficznej Polski (łącznie 70,3% ankietowanych; pozostali 

ankietowani nie udzielili odpowiedni na to pytanie).  
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2.2.4.2. Warunki naturalne 

Obecnie na terenie Gminy Olkusz jedynie 4% zapotrzebowania na energię pochodzi ze źródeł 

odnawialnych, w tym 1% ciepła z kolektorów słonecznych. Jednocześnie wydaje się, że 

z uwagi na lokalizację na obszarze Polski o dobrych warunkach nasłonecznienia w ciągu roku, 

udział ten można znacząco zwiększyć (Rysunek 2.4).  

 

 

Rysunek 2.4 Mapa nasłonecznienia Polski 
Źródło: www.instalacjebudowlane.pl 

 

Gmina Olkusz posiada duży potencjał do produkcji energii z mikroinstalacji słonecznych. 

Przemawiają za tym następujące przesłanki: 

 Wysoka akceptacja społeczna dla tego typu inwestycji. Przeprowadzona wśród 

mieszkańców ankieta wykazała, że ponad 84% mieszkańców byłaby skłonna 

zainwestować w instalację słoneczną (kolektory słoneczne lub ogniwa 

fotowoltaiczne) w przypadku otrzymania częściowej dotacji na taką inwestycję. 

 Dobre warunki nasłonecznienia. Średnioroczne nasłonecznie wynosi 1240 

kWh/m2 (na powierzchnię ustawioną pod optymalnym kątem, wynoszącym 35o), 

wobec średniej dla Polski 1158 kWh/m2.  

 Duża powierzchnia dachów – zarówno płaskich, na budynkach publicznych, jak 

i położonych pod kątem, na budynkach jednorodzinnych.  

Do obliczenia potencjału pozyskania energii z instalacji słonecznych przyjęto następujące 

założenia:  

 Liczba domów jednorodzinnych – 6 640; 

 Średnia liczba kolektorów słonecznych o powierzchni 2,3 m2 na jednym budynku 

jednorodzinnym – 3; 

http://www.instalacjebudowlane.pl/
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 Średnia moc modułów PV na jednym budynku jednorodzinnym – 3 kW; 

 Powierzchnia dachów płaskich w gminie – 65 800 m2; 

 Powierzchnia czynna kolektorów słonecznych na dachach płaskich – 8 200 m2; 

 Powierzchnia ogniw fotowoltaicznych na dachach płaskich – 8 200 m2; 

 Średnioroczna sprawność instalacji kolektorów słonecznych – 55%; 

 Średnioroczne straty instalacji fotowoltaicznej – 14%; 

 Średnioroczna produkcja energii w kolektorach słonecznych – zgodnie 

z wykresem, który przedstawia Rysunek 2.5; 

 Średnioroczna produkcja energii przez panele fotowoltaiczne – zgodnie 

z wykresem, który przedstawia Rysunek 2.6. 

 

 

Rysunek 2.5 Produkcja energii w kolektorach słonecznych [kWh/m
2
]  

Źródło: opracowanie własne CBI Pro-Akademia 

 

 

Rysunek 2.6 Produkcja energii w panelach fotowoltaicznych [kWh/kWp] 
Źródło: opracowanie własne CBI Pro-Akademia 

Potencjał techniczny, czyli maksymalna produkcja energii w instalacjach słonecznych 

zamontowanych na dachach budynków w Gminie Olkusz wynosi więc: 
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 produkcja energii w kolektorach słonecznych – 21 500 MWh; 

 produkcja energii w ogniwach fotowoltaicznych – 27 000 MWh; 

 razem – 48 500 MWh. 

Niezasadne jest natomiast rozważanie inwestycji w instalacje wiatrowe. Równorzędnymi 

przyczynami są: 

1) Niekorzystne warunki wietrzne na obszarze gminy (Rysunek 2.7). 

2) Brak akceptacji społecznej dla tego typu inwestycji, objawiającej się silnymi 

protestami społeczności, w której sąsiedztwie miałaby powstawać podobna 

inwestycja.  

 

Rysunek 2.7 Warunki wietrzne w Polsce 
Źródło: http://www.polenergia.pl/ 

2.3. Identyfikacja obszarów problemowych  

Na terenie gminy zidentyfikowano następujące główne obszary problemowe z zakresu 

efektywności energetycznej oraz emisji zanieczyszczeń do atmosfery: 

1. Stosowanie wysokoemisyjnych źródeł ciepła, zarówno w budynkach publicznych, jak 

i prywatnych; 

2. niska efektywność energetyczna budynków publicznych; 

3. niski udział w wykorzystaniu energii z odnawialnych źródeł energii; 

4. znaczący udział transportu w strukturze emisji CO2; 

5. niska świadomość społeczna w zakresie racjonalnego wykorzystania energii. 

Do każdego z obszarów problemowych możliwe jest przypisanie szeregu działań, których 

realizacja wpłynie na poprawę stanu gospodarki energetycznej oraz emisyjności w Gminie 

Olkusz.  
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2.3.1. Stosowanie wysokoemisyjnych źródeł ciepła do ogrzewania budynków 

Na terenie Gminy Olkusz głównym źródłem zanieczyszczeń jest spalanie paliw kopalnych 

(głównie węgiel kamienny, również gaz oraz olej opałowy), wykorzystywanych w celach 

grzewczych. Niski standard energetyczny budynków mieszkalnych oraz wykorzystywanie 

przestarzałych, niskosprawnych kotłów przyczynia się do zwiększania emisji na terenie 

gminy. Średnie roczne zapotrzebowanie na energię w budynkach jednorodzinnych wynosi 

170 kWh/m2, podczas gdy średnia dla Polski wynosi 120 kWh/m2, a nowe budynki osiągają 

standard od 15 (budynki pasywne), przez 40 (budynki energooszczędne) do 80 kWh/m2 

(standardowe budynki). Zatem budynki w Gminie Olkusz potrzebują prawie 50% więcej 

energii od średniego budynku w Polsce, aby go ogrzać. Ponadto dominującym źródłem ciepła 

w budynkach są stare i niskosprawne kotły węglowe. Skutkiem obecnej sytuacji jest wysokie 

zanieczyszczenie powietrza z niskiej emisji, tj. źródeł o niedużej wysokości. Jest to 

szczególnie niebezpieczne, gdyż utrzymujące się na niskich wysokościach zanieczyszczenia 

bezpośrednio wpływają na zdrowie ludzi oraz zwierząt. Powyższe przesłanki sprawiają 

jednak, że w Gminie Olkusz istnieje duży potencjał do oszczędności energii oraz redukcji 

emisji zanieczyszczeń, których źródłem są gospodarstwa domowe. 

2.3.2. Niska efektywność energetyczna budynków publicznych 

Budynki publiczne w gminie w większości charakteryzują się dość niskim standardem 

energetycznym, tj. wysoką wartością wskaźnika średniorocznego zapotrzebowania na 

energię przypadającą na 1 m2 powierzchni budynku. Wartość ta wynosi od 120 do nawet 340 

kWh/m2/rok, średnio – 184 kWh/m2/rok. Z uwagi na dużą powierzchnię użytkową budynków 

publicznych, nawet mała poprawa powyższego wskaźnika może przynieść duże oszczędności 

energetyczne i finansowe. Dotychczasowe doświadczenia Gminy Olkusz w zakresie 

termomodernizacji budynków publicznych pokazują, że możliwe jest zmniejszenie 

zapotrzebowania na energię w budynkach publicznych średnio o 41%, a w najlepszych 

przypadkach nawet o 62%.  

2.3.3. Niski udział wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii 

Na ternie Gminy Olkusz działa jeden producent energii z OZE – Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. – produkujące biogaz z oczyszczalni ścieków. 

Oczyszczalnia ma przepustowość 9 000 m3/d i odbiera ścieki z terenu czterech gmin: Olkusz, 

Bukowno, Bolesław oraz Klucze. Ścieki poddawane są procesowi fermentacji w zamkniętych 

komorach fermentacyjnych. Wyprodukowany biogaz jest wykorzystywany przez własną 

kotłownię do wytwarzania ciepła zużywanego do celów socjalnych, grzewczych 

i technologicznych. W okresie letnim biogaz przeznaczany jest do wytwarzania energii 

elektrycznej za pośrednictwem agregatu prądotwórczego, w którym także następuje odzysk 

ciepła ze spalin agregatu. Moduł elektryczny ma moc 100 kW. 

Na terenie gminy znajdują się także zdecentralizowane, indywidualne źródła solarne 

w postaci kolektorów słonecznych. Wobec braku obowiązku zgłaszania posiadania takich 

instalacji, możliwe są tylko szacunki w zakresie liczby takich instalacji w Gminie Olkusz. Nie 

jest to jednak powszechnie stosowana technologia wśród gospodarstw domowych. 
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W „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

miasta i gminy Olkusz” założono, że kolektory słoneczne dostarczają 1% rocznego 

zapotrzebowania gminy na ciepło, jest to więc niewielka ilość. Z drugiej strony energetyka 

słoneczna cieszy się dużą akceptacją społeczną w gminie, co wobec dobrych warunków 

nasłonecznienia stanowi duży potencjał do zagospodarowania. Przeprowadzona wśród 

mieszkańców ankieta wykazała, że ponad 84% mieszkańców byłaby skłonna zainwestować 

w instalację słoneczną (kolektory słoneczne lub ogniwa fotowoltaiczne) w przypadku 

otrzymania częściowej dotacji na taką inwestycję.  

2.3.4. Znaczący udział transportu w strukturze emisji CO2 

Lokalny transport odpowiada za 13% emisji w gminie. Dominującym środkiem transportu 

jest indywidualny transport samochodowy, który w przypadku podróży krótkodystansowych 

(np. do pracy, szkoły, na zakupy) jest najmniej efektywnym, pod względem zużycia energii 

i emisji, środkiem transportu. Mało popularne jest korzystanie ze środków transportu 

zbiorowego (m.in. Z uwagi na przestarzały tabor, stosunkowo wysokie ceny oraz słabe 

skomunikowanie), jak również z rowerów (przede wszystkim z uwagi na brak infrastruktury 

dedykowanej ruchowi rowerowemu). Konieczne jest zatem zaplanowanie działań, które 

zwiększą popularność niskoemisyjnych źródeł transportu.  

2.3.5. Niska świadomość społeczna w zakresie racjonalnego wykorzystania 

energii 

Badania przeprowadzone w 2012 r. przez Ministerstwo Ochrony Środowiska wykazały, że: 

 6% badanych deklaruje, że w ogóle nie oszczędza energii w domu. 

 Tylko 30% Polaków oszczędza energię przykręcając kaloryfery. Ta forma 

oszczędzania energii jest mało popularna, mimo że to na ogrzewanie zużywa się 

w domu najwięcej energii. 

 19% badanych wskazuje ogrzewanie pomieszczeń jako główne źródło utraty 

energii w domu i mieszkaniu [15], podczas gdy ogrzewanie pochłania ponad 70% 

energii zużywanej w polskich budynkach mieszkalnych [16]. 

Dodatkowym problemem, jaki jest obserwowany na terenie Gminy Olkusz, jest duża 

popularność węgla jako źródła ogrzewania domu i wykorzystywanie do tego celu starych 

i wysokoemisyjnych kotłów zasypowych, w których oprócz węgla spalane są odpady. Niska 

świadomość w zakresie ekologii zwiększa emisje z sektora gospodarstw domowych oraz 

skutkuje zwiększeniem stężenia takich zanieczyszczeń w powietrzu jak pył zawieszony PM10 

i PM2.5, SO2, NOx czy CO. 

2.4. Aspekty organizacyjne i finansowe  

2.4.1. Struktury organizacyjne przeznaczone do koordynacji PGN 

Z uwagi na złożoność i wieloaspektowość Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, jego realizacja 

wymagać będzie udziału wielu różnych podmiotów. Podmiotem odpowiedzialnym za 

realizację PGN jest Burmistrz Miasta i Gminy w Olkuszu. Działania związane z realizacją Planu 

będą realizowane przez Urząd Miasta i Gminy, na poziomie wydziałów realizujących działania 
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leżące w ich obszarach kompetencji. Każde zadanie zaplanowane w PGN wymagać będzie 

współpracy kilku wydziałów. Tabela 2.11 przedstawia strukturę organizacyjną PGN. 

Tabela 2.11 Struktura organizacyjna PGN 

Zakres realizacji PGN Podmiot odpowiedzialny Zakres działań 

Koordynacja realizacji PGN Burmistrz Miasta i Gminy w Olkuszu 

 

Bieżąca współpraca z osobami 

zaangażowanymi w realizację 

poszczególnych zadań, nadzór nad 

realizacją czasową PGN, delegowanie 

zadań do odpowiednich działów 

UMiG. 

Pozyskiwanie środków 

zewnętrznych 

Burmistrz Miasta i Gminy w Olkuszu 

 

Wyszukiwanie konkursów na 

realizację zadań zbieżnych z PGN, 

tworzenie wniosków konkursowych 

o dofinansowanie, udział w realizacji 

zadań z zakresu przeprowadzania 

zamówień publicznych. 

Realizacja zadań 

inwestycyjnych określonych 

w PGN 

Burmistrz Miasta i Gminy 

w Olkuszu, Związek Komunalny 

Gmin Komunikacja Międzygminna 

w Olkuszu, Tauron Ciepło sp. z o.o. 

 

Wkład merytoryczny do wniosków 

o dofinansowanie, udział w realizacji 

projektów z dofinansowaniem ze 

środków publicznych, kontakty 

i rozmowy merytoryczne 

z interesariuszami zadań PGN. 

Ewaluacja realizacji PGN Burmistrz Miasta i Gminy w Olkuszu Monitorowanie realizacji PGN, 

przygotowywanie działań 

naprawczych. 

Informacja i promocja 

o programie 

Burmistrz Miasta i Gminy w Olkuszu Realizacja działań promocyjnych 

o realizacji PGN, w szczególności 

w zakresie zadań skierowanych 

bezpośrednio do mieszkańców 

 

2.4.2. Zasoby ludzkie 

Za realizację PGN odpowiedzialny jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, który zgodnie z art. 

33 ustawy o samorządzie gminnym wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy. Do 

realizacji oraz monitoringu wdrażania PGN zaleca się powołać Zespół ds. wdrażania PGN, 

w skład którego wchodziliby przedstawiciele każdego z wydziałów UMiG zaangażowanego 

w realizację PGN, a także przedstawiciele grup interesariuszy planu (np. przedstawiciele 

spółki Tauron Ciepło sp. z o.o., przedstawiciele Związku Komunalnego Gmin Komunikacja 
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Międzygminna w Olkuszu, lokalnych grup działania, przedstawiciele Rady Miasta itp.). Zespół 

ds. wdrażania PGN powinien składać się z następujących podgrup: 

 grupa zarządzająca – odpowiedzialna za organizację zadań Zespołu i zarządzająca 

realizacją Planu; 

 grupa operacyjna PGN – odpowiedzialna za wdrażanie zapisów Planu; 

 grupa monitorująca – odpowiedzialna za ocenę realizacji Planu i jego aktualizację; 

 interesariusze – odpowiedzialna za bieżącą współpracę z grupą operacyjną w celu 

jak najlepszego dostosowania realizowanych zadań do potrzeb mieszkańców 

gminy. 

2.4.3. Zaangażowane strony – współpraca z interesariuszami 

Do głównych interesariuszy Planu należą: 

 samorząd gminny, 

 przedsiębiorstwa energetyczne (przede wszystkim spóła TAURON Ciepło 

sp. z o.o.)  

 instytucje publiczne:  

o samorządowe (szkoły, ośrodki kultury itp.)  

o administracja rządowa (policja, GDDKiA, RDOŚ itp.) 

o spółki publiczne  

 społeczność lokalna (mieszkańcy), w tym Spółdzielnie Mieszkaniowe, Zarządcy 

osiedli, a także młodzież i dzieci 

 przedsiębiorcy  

 organizacje pozarządowe  

 media 

Pełna realizacja PGN nie będzie możliwa bez współpracy z interesariuszami. Przykładowe 

narzędzie angażowania interesariuszy przedstawia Tabela 2.12. 

Tabela 2.12 Metody angażowania interesariuszy PGN 

Lp. Stopień zaangażowania  Przykładowe narzędzia 

1 Informacja i edukacja broszury, biuletyny, ogłoszenia, wystawy, wizyty studyjne 

2 Informacja i informacja zwrotna  gorąca linia telefoniczna, strona www, spotkania, 

telekonferencje, sondaże i ankiety, wystawy z udziałem 

personelu, sondaże deliberatywne 

3 Zaangażowanie i konsultacja  warsztaty, dyskusje grupowe, fora, dni otwartych drzwi 

4 Rozszerzone zaangażowanie społeczne komitety doradcze, planowanie praktycznych 

rozwiązań, sądy obywatelskie 

Źródło: opracowanie własne CBI Pro-Akademia na podstawie [10]  

 

Interesariusze powinni uczestniczyć w przygotowywaniu aktualizacji PGNu. Podczas 

powstawania bieżącej wersji współpraca z interesariuszami przebiegała w następujący 

sposób: 
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 Spotkania z mieszkańcami gminy, na której przeprowadzono dyskusję o 

planowanych działaniach – ich zakresie, sposobach realizacji, pożądanych 

rezultatach. 

 Konsultacje z przedsiębiorstwem energetycznym w zakresie możliwości włączenia 

działań spółki do PGNu.  

 Konsultacje ze spółką organizującą transport na terenie gminy w zakresie 

zaplanowania najlepszych możliwych rozwiązań, odpowiadających potrzebom 

mieszkańców gminy. 

Podczas aktualizacji PGNu działania te można powtórzyć oraz rozszerzyć o współpracę z 

innymi podmiotami. 

2.4.4. Budżet 

Budżet poszczególnych zadań oraz całego planu przedstawia Tabela 2.13. Całkowita kwota 

wszystkich zadań zaplanowanych do realizacji w latach 2015-2020 wynosi 57,3 mln zł. Kwota 

ta jest całkowitą wartością realizowanych zadań i powinna być pozyskana z różnych źródeł, 

w tym z budżetu gminy, wkładu własnego beneficjentów zadań, dotacji z funduszy 

publicznych. Szczegółowy opis źródeł finansowania przedsięwzięć zawiera Rozdział 2.4.5, 

natomiast źródła finansowania przypisane do zadań zawiera Rozdział 4.3.  

Tabela 2.13 Budżet PGN 

L.p. Nazwa zadania 

Odpowiedzialny dział, 
osoba lub firma (w 
przypadku 
zaangażowania osób 
trzecich) 

Wdrożenie 
[termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia] 

Szacowane 
koszty 
całkowite  
[zł] 

Koszty 
z budżetu 
gminy 
[zł] 

1.1. 
Termomodernizacja 
budynków publicznych 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz, 
Tauron Ciepło sp. z o.o. 
Obszar Cieplny 6, 
Zarządcy osiedli 

2016-2020 16 200 000 8 100 000 

1.2. 

Dofinansowanie kosztów 
modernizacji kotłowni 
w budynkach 
prywatnych 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz 

2016-2020 1 850 000 185 000 

1.3. 

Przyłączanie nowych 
odbiorców do miejskiego 
systemu ciepłowniczego 
  

Tauron Ciepło sp. z o.o. 
Obszar Cieplny 6 

2015-2020 800 000  0 

2.1. 
Instalacje OZE 
w budynkach 
publicznych 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz 

2016-2020 1 620 000 810 000 

2.2. 

Dofinansowanie kosztów 
instalacji OZE 
w budynkach 
prywatnych 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz 

2016-2020 1 800 000 180 000 
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3.1. 

Kampania informacyjna - 
popularyzacja 
efektywności 
energetycznej 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz 

2016-2020 25 000 12 500 

3.2. 
Systemy zarządzania 
energią w budynkach 
publicznych 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz 

2016-2020 6 000 000 3 000 000 

4.1. 

Niskoemisyjny transport 
zbiorowy - autobusy 
realizujące zadania 
transportowe na terenie 
działania ZKG „KM” – 
gmina Olkusz 

Związek Komunalny 
Gmin Komunikacja 
Międzygminna w Olkuszu 

2016-2020 11 600 000 1 740 000 

4.2. 
Kampania informacyjna - 
popularyzacja metod 
ecodriving 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz 

2016-2020 15 000 7 500 

4.3. 
Systemy sterowania 
ruchem na terenie 
miasta Olkusz 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz 

2017-2020 150 000 75 000 

4.4. 
Budowa ścieżek 
rowerowych 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz 

2017-2020 2 600 000 1 300 000 

5.1. 
Modernizacja sieci 
ciepłowniczych 

Tauron Ciepło sp. z o.o. 
Obszar Cieplny 6 

2015-2020 14 574 739  0 

5.2. 
Modernizacja lokalnych 
kotłowni 

Tauron Ciepło sp. z o.o. 
Obszar Cieplny 6 

2015-2020 b/d  0 

5.3 
Energooszczędne 
oświetlenie uliczne 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz 

2016-2020 112 500 56 250 

6.1. 
Zielone zamówienia 
publiczne 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz 

2015-2020 0 0 

6.2. 
Gospodarka 
przestrzenna 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz 

2015-2020 0 0 

   
RAZEM   57 347 239  15 466 250 

 

2.4.5. Źródła finansowania inwestycji 

Na każde z zaplanowanych w PGN działań możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze 

środków publicznych. Z zależności od specyfiki działania, bezpośrednich odbiorców oraz 

efektów zadania, możliwe jest pozyskanie dofinansowana z różnych źródeł. Gmina Olkusz 

może ubiegać się o dofinansowanie z następujących źródeł: 
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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 

 Fundusz Termomodernizacji i Remontów 

 Dodatkową formą finansowania przedsięwzięć jest formuła ESCO. 

2.4.5.1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020 

W dokumencie działania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej ujęto w Osi priorytetowej 4 – 

Regionalna polityka energetyczna. Celem osi jest stworzenie warunków do zrównoważonego 

rozwoju w regionie uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego oraz 

sektora transportu miejskiego, zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców 

regionu oraz poprawę jakości ich życia, z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Na 

realizację zadań w ramach Osi zaplanowano kwotę 420 mln EUR. W kontekście realizacji 

zadań zaplanowanych w PGN szczególne znaczenie mają działania, które przedstawia Tabela 

2.14.  
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Tabela 2.14 Działania zaplanowane w RPO województwa małopolskiego zbieżne z zdaniami zaplanowanymi w PGN 

Działanie Poddziałanie Opis Budżet 

Działanie 4.1 

Zwiększenie 

wykorzystania 

odnawialnych 

źródeł energii 

Poddziałanie 

4.1.1 Rozwój 

infrastruktury 

produkcji energii 

ze źródeł 

odnawialnych 

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury (w tym zakup 

niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej. W szczególności inwestycje 

w budowę/przebudowę:  

 instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – moc maksymalna 2 

MWe/2MWt, 

 jednostek wykorzystujących energię geotermalną – moc maksymalna 2 MWth, 

 pomp ciepła,  

 małych elektrowni wodnych – moc maksymalna 5 MWe, 

 elektrowni wiatrowych – moc maksymalna 5 MWe, 

 instalacji wykorzysujących biomasę – moc maksymalna 5 MWe/MWth, 

 instalacji wykorzystujących biogaz – moc maksymalna 1 MWe. 

 

35 mln 

EUR 

Działanie 4.3 

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

w sektorze 

publicznym i 

mieszkaniowym 

Poddziałanie 

4.3.2 Głęboka 

modernizacja 

energetyczna 

budynków 

użyteczności 

publicznej – SPR 

W ramach poddziałania wspierane będą inwestycje w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności 

publicznej wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii. 

W ramach modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na możliwie szeroki zakres prac, w tym: 

a) ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne; 

b) przebudowa systemów grzewczych4 (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją 

przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących; 

c) zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem; 

d) budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła; 

e) instalacja mikrokogeneracji / mikrotrigeneracji na potrzeby własne; 

f) wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej oddawana będzie wyłącznie 

niewykorzystana część energii elektrycznej. Projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii będą otrzymywały 

wyższą punktację podczas oceny (np. pompy ciepła). 

Preferencjami objęte zostaną także budynki o istotnych funkcjach społecznych. 

30 mln 

EUR 
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Poddziałanie 

4.3.4 Głęboka 

modernizacja 

energetyczna 

budynków 

wielorodzinnych 

mieszkaniowych 

– instrument 

finansowy 

Celem działania jest utworzenie instrumentu finansowego, który będzie ukierunkowany na wsparcie inwestycji w zakresie 

głębokiej modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym 

z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii. 

W ramach modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na bardzo szeroki zakres prac, w tym: 

a) ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne; 

b) przebudowa systemów grzewczych6 (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją 

przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących; 

c) zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem; 

d) budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła; 

e) instalacja mikrokogeneracji/mikrotrigeneracji na potrzeby własne; 

f) wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu iż do sieci dystrybucyjnej oddawana będzie wyłącznie 

niewykorzystana część energii elektrycznej. Projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii będą otrzymywały 

wyższą punktację podczas oceny (np. pompy ciepła). 

 

20 mln 

EUR 

 

Działanie 4.4 

Redukcja emisji 

zanieczyszczeń 

do powietrza 

 

Poddziałanie 

4.4.2 Obniżenie 

poziomu niskiej 

emisji – SPR 

Interwencja w działaniu będzie skierowana na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe wraz 

z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu 

ogrzewania. 

Wsparcie będzie udzielone na inwestycje w źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe. 

Inwestycje te mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest 

uzasadnione ekonomicznie. Oznacza to, iż dofinansowanie uzyskają również inwestycje polegające na podłączeniu do sieci 

ciepłowniczej. 

Wsparcie będzie uwarunkowane wykonaniem w budynku inwestycji zwiększających efektywność energetyczną 

i ograniczających zapotrzebowanie na energię, czyli przeprowadzenie procesu modernizacji energetycznej. 

Warunkiem poprzedzającym realizację projektów będzie opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej. 

W zakresie sieci ciepłowniczych wsparcie będzie ukierunkowane na budowę, rozbudowę i przebudowę sieci w obszarach, 

gdzie tego rodzaju inwestycje będą uzasadnione i możliwe do realizacji. Inwestycje w zakresie sieci ciepłowniczych będą 

realizowane pod warunkiem dopuszczenie takiego wsparcia przez stosowne zapisy w Umowie Partnerstwa. 

34,3 

mln 

EUR 
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Poddziałanie 

4.4.3 Obniżenie 

poziomu niskiej 

emisji (paliwa 

stałe) – SPR 

Interwencja w działaniu będzie skierowana na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe wraz 

z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu 

ogrzewania. 

Wsparcie będzie udzielone na inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe. 

Inwestycje te mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest 

uzasadnione ekonomicznie. Oznacza to, iż dofinansowanie uzyskają również inwestycje polegające na podłączeniu do sieci 

ciepłowniczej. 

Wsparcie będzie uwarunkowane wykonaniem w budynku inwestycji zwiększających efektywność energetyczną 

i ograniczających zapotrzebowanie na energię, czyli przeprowadzenie procesu modernizacji energetycznej. 

Warunkiem poprzedzającym realizację projektów będzie opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej. 

15,7 

mln 

EUR 

Działanie 4.5 

Niskoemisyjny 

transport 

miejski 

Poddziałanie 

4.5.2 

Niskoemisyjny 

transport miejski 

– SPR 

Wsparcie realizowane w ramach poddziałania dotyczyć będzie następujących obszarów / typów projektów: 

1. Tabor na potrzeby transportu zbiorowego: zakup nowego przyjaznego środowisku taboru autobusowego lub 

modernizacja taboru pod kątem ograniczeń emisji CO2 i innych substancji szkodliwych. 

Uzupełnieniem inwestycji w środki transportu zbiorowego (tj. jako uzupełniający i niedominujący element projektu) mogą 

być przedsięwzięcia z zakresu: budowy / rozbudowy instalacji do dystrybucji ekologicznych nośników energii (np. na 

potrzeby pojazdów zaopatrzonych w silniki o napędzie elektrycznym, gazowym, wodorowym) dla komunikacji zbiorowej – 

jeśli jest to uzasadnione inwestycją główną, tj. zakupem / modernizacją taboru autobusowego), dostosowania zaplecza 

technicznego do obsługi i eksploatacji ekologicznego taboru – jeśli jest to uzasadnione inwestycją główną, tj. zakupem / 

modernizacją taboru autobusowego, automaty do sprzedaży biletów, dynamicznej informacji pasażerskiej. 

2. Integracja różnych środków transportu oraz obsługa podróżnych: budowa/przebudowa węzłów (centrów) 

przesiadkowych, systemy Park&Ride (także na potrzeby szybkiej kolei aglomeracyjnej) umiejscowione w racjonalnych 

lokalizacjach. W ramach parkingów P&R konieczne jest zapewnienie miejsc parkingowych dla rowerów oraz możliwe jest 

zapewnienie punktu / punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Jako niezbędny i uzupełniający (niedominujący) element 

projektu, możliwe są przedsięwzięcia z zakresu budowy/przebudowy dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

prowadzących do węzłów przesiadkowych oraz parkingów Park&Ride (max. 30% wydatków kwalifikowalnych projektu), 

infrastruktura obsługi osób korzystających z transportu zbiorowego (budowa / przebudowa), w połączeniu z elementami 

niezbędnymi dla ich pełnej funkcjonalności, np. budową chodników służących poprawie bezpieczeństwa osób korzystających 

z przystanków transportu zbiorowego, systemy wspólnych opłat za przewozy, wyłącznie pod warunkiem przystąpienia do 

60 mln 

EUR 
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systemu Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA) – system musi być kompatybilny z MKA, organizacja i koordynacja 

rozkładów jazdy, w tym uruchomienie kompleksowej i interaktywnej informacji pasażerskiej. 

3. Ścieżki i infrastruktura rowerowa: budowa, przebudowa oraz wyznaczanie dróg / tras / ścieżek rowerowych / ciągów 

pieszo-rowerowych w ramach zintegrowanej sieci dróg/tras/ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych w mieście 

i jego obszarze funkcjonalnym. Projekt może dotyczyć tylko ścieżek realizowanych zgodnie z projektowaną lub istniejącą 

funkcjonalną siecią ścieżek rowerowych na terenie miasta i jego obszaru funkcjonalnego, stanowiącą alternatywę dla 

zdefiniowanych lub istniejących potrzeb transportowych/komunikacyjnych. 

Droga / trasa / ścieżka rowerowa rozumiana jest jako droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona 

odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi 

konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym). 

Ciąg pieszo-rowerowy rozumiany jest jako droga dla pieszych i rowerów oznaczona kompilacją znaków C-13 i C-16. publiczne 

parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych, systemy miejskich 

wypożyczalni rowerów, z zakupem rowerów, stacji i systemu informatycznego do obsługi wypożyczeni. 

4. Organizacja i zarządzanie ruchem: rozwiązania z zakresu organizacji ruchu ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów 

komunikacji zbiorowej (np. budowa tzw. buspasów, czyli wydzielonych pasów ruchu dla autobusów), inwestycje 

w urządzenia i rozwiązania z zakresu telematycznych systemów zarządzania ruchem, inwestycje i rozwiązania umożliwiające 

wdrożenie strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej. 

Preferowane będą projekty kompleksowe, tj. obejmujące jak najszerszy zakres, przyczyniające się do osiągnięcia 

niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej, wynikające z przygotowanego przez samorząd planu dotyczącego 

gospodarki niskoemisyjnej. 

Dodatkowo, elementem projektu może być zawsze: 

a) jako niedominujący element, przedsięwzięcie z zakresu modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia 

jego energooszczędności, przy spełnieniu wymagań technicznych dotyczących oświetlenia dróg zawartych we 

właściwych normach dotyczących oświetlenia drogowego, 

b) komponent z zakresu edukacji ekologicznej, którego celem jest promowanie korzystania z komunikacji zbiorowej, 

rowerowej lub ruchu pieszego, jako alternatywy dla pojazdów indywidualnych. 

Źródło: opracowanie własne CBI Pro-Akademia na podstawie [17]
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2.4.5.2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko przewiduje działania zbieżne do PGN 

w ramach Osi priorytetowej I: zmniejszenie emisyjności gospodarki. Budżet osi wynosi 2,1 

mln zł. Dofinansowywane będą następujące przedsięwzięcia, polegające na głębokiej 

i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej 

i wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na 

energooszczędne, w zakresie związanym m.in. z: 

 Ociepleniem obiektu, wymianą 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; 

 Budową lub modernizacją wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacją 

dotychczasowych źródeł ciepła; 

 Instalacją mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, 

 Instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (o ile wynika to 

z audytu energetycznego); 

 Instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE. 

2.4.5.3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje wiele programów 

z zakresu ochrony powietrza, poprawy efektywności energetycznej budynków oraz 

inwestycji w odnawialne źródła energii. Konkursy są uruchamiane w miarę dostępności 

środków i zazwyczaj są kolejnymi edycjami wcześniejszych konkursów. Do programów tych 

można zaliczyć: 

a) Poprawa efektywności energetycznej. Część 1) LEMUR - Energooszczędne Budynki 

Użyteczności Publicznej 

Beneficjentem programu mogą być podmioty sektora finansów publicznych, samorządowe 

osoby prawne, spółki prawa handlowego będące własnością jednostek samorządu 

terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe. W ramach 

programu dofinansowywane są projekty budowy nowych, energooszczędnych budynków. 

Budżet programu wynosi 300 mln zł. Wsparcie udzielane jest w postaci dotacji lub pożyczki. 

Program realizowany będzie w okresie 01.04.-31.12.2015 r.  

b) Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument – linia 

dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych 

źródeł energii 

Beneficjentem programu mogą być jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, 

wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. W ramach programu dofinansowywane są działania 

polegające na zakupie i montażu małych lub mikroinstalacji OZE, do produkcji energii 
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elektrycznej lub ciepła. Wsparcie udzielane jest w postaci dotacji wraz z pożyczką. Program 

realizowany jest w okresie 01.02.-31.12.2015 r. Budżet programu wygląda następująco: 

 100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego, 

 200 mln zł poprzez banki, 

 100 mln zł poprzez WFOŚiGW. 

2.4.5.4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Krakowie 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dofinansowuje 

działania w następujących obszarach: 

 Ochrona powietrza 

o Likwidacja i budowa kotłowni 

o Montowanie kolektorów słonecznych 

o Instalacje OZE jako źródło ciepła w nowobudowanych budynkach 

o Termomodernizacje budynków 

 Oszczędność energii 

Fundusz udziela dofinansowania na zadania związane z ograniczeniem zapotrzebowania na 

ciepło grzewcze. Fundusz udziela pomocy finansowej na docieplenie przegród budowlanych 

(ścian i stropów) o powierzchni powyżej 600 m2. W przypadku kompleksowego projektu 

termomodernizacyjnego istnieje możliwość dofinansowania również wymiany stolarki 

okiennej i drzwiowej. Finansowanie zadania z tej dziedziny nie obejmuje wymiany 

wewnętrznej instalacji c.o. oraz grzejników. 

 Programy Ograniczania Niskiej Emisji 

o Demontaż kotłowni i palenisk opalanych paliwem stałym 

o Montaż nowych kotłowni na gaz lub olej oraz przyłączanie do sieci 

ciepłowniczych 

o Montaż kolektorów słonecznych  

o Termomodernizacja budynków wielorodzinnych oraz użyteczności 

publicznej 

o Wdrażanie systemów zarządzania ruchem w miastach 

o Kampanie edukacyjne 

2.4.5.5. Fundusz Termomodernizacji i Remontów 

Fundusz Termomodernizacji i Remontów to fundusz celowy, utworzony na mocy Ustawy 

dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. 2008 nr 223, 

poz. 1459). Celem Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących 

przedsięwzięcia termomodernizacyjne, remontowe oraz remonty budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych z udziałem kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych.  
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Celem wspieranych przedsięwzięć termomodernizacyjnych jest: 

 Zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody 

użytkowej w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach 

stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do 

wykonywania przez nie zadań publicznych, 

 Zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do w/w budynków - 

w wyniku wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła 

w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, 

 Zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz 

zasilających je lokalnych źródłach ciepła, 

 Całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub 

zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji - z obowiązkiem uzyskania 

określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii. 

Beneficjentami programu mogą być właściciele lub zarządcy: 

 Budynków mieszkalnych, 

 Budynków zbiorowego zamieszkania, 

 Budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu 

terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych, 

 Lokalnej sieci ciepłowniczej,  

 Lokalnego źródła ciepła 

Warunkiem otrzymania premii termomodernizacyjnej jest zaciągnięcie w banku 

komercyjnym kredytu na realizację przedsięwzięcia. Uzyskane z Funduszu dofinansowanie 

musi być przeznaczone spłatę części zaciągniętego kredytu na realizację przedsięwzięcia. 

Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu, pod 

warunkiem, że nie jest to kwota przekraczająca: 

 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego  

 Dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych 

na podstawie audytu energetycznego 

Program jest realizowany od 2009 r. i ma charakter ciągły. Fundusz finansowany jest 

z budżetu państwa, w wysokości określonej w ustawie budżetowej, wynoszącej około 200 

mln zł/rok. 

2.4.5.6. Formuła ESCO 

Firma funkcjonująca w modelu ESCO specjalizuje się w zapewnieniu finansowania oraz 

realizacji przedsięwzięć energooszczędnych u końcowych użytkowników energii i uzyskuje 

zwrot poniesionych nakładów i zysk z faktycznie zrealizowanych oszczędności kosztów za 

energię. Firma typu ESCO zapewnia pakiet usług energetycznych od rozpoznania potrzeb 

i bilansu energetycznego po zainstalowanie, eksploatację urządzeń i utrzymanie 

oszczędności energetycznych w całym okresie obowiązywania umowy ESCO. Usługi 
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w formule ESCO oferuje w Polsce około 40 przedsiębiorstw. Pełną listę przedstawia Załącznik 

nr 1.  

Do najpopularniejszych zakresów umów ESCO należą umowy o zarządzanie energię i umowy 

o zarządzanie budynkami. Innym podziałem umów ESCO są umowy dostaw energii oraz 

umowy oszczędności energii. 

 Umowa dostaw energii 

Firma ESCO zawierając umowę na dostawę energii zobowiązuje się jednocześnie do 

inwestowania w nowoczesne urządzenia wytwarzające energie bezpośrednio na potrzeby 

danego obiektu. Usługa ta obejmuje także eksploatację oraz utrzymanie zainstalowanych 

systemów. Rozliczanie inwestycji odbywa się w oparciu o ilości dostarczanej energii 

i naliczanej na tej podstawie opłaty. 

 Umowa gwarantowanych oszczędności energii 

Podczas gdy w umowie o dostawę energii koncentrujemy się wyłącznie na zakupie energii na 

potrzeby obiektu komunalnego, tak w umowie o oszczędnościach energii podstawowe 

zabiegi mają doprowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na energię. Redukcję 

(oszczędność) osiąga się poprzez zastosowanie wszelkich metod poprawy efektywności. 

W tym przypadku wynagrodzenie Spółki (ESCO) opiera się na osiągniętych oszczędnościach. 

Przez czas trwania umowy koszty spłaty inwestycji na rzecz firmy ESCO obejmują osiągnięte 

oszczędności powiększone o koszty finansowe. Można także konstruować umowy gdzie 

oszczędności w kosztach mają pokryć koszty zarządzania powiększone o koszty finansowe. 

Podstawową cechą charakterystyczną i walorem w tym przypadku są gwarancje osiągnięcia 

określonego poziomu efektu udzielane przez firmę ESCO, będące podstawą spłaty kosztów 

inwestycji oraz określenia zasad rozliczeń pomiędzy firmą ESCO i właścicielem obiektu. 

Kontrakty zawierane są zwykle na okres od 7 do 15 lat i w tym okresie firma ESCO jest 

odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu grzewczego w obiekcie oraz 

osiągnięcie określonej redukcji energii i kosztów, co jest niewątpliwie dodatkowym atutem 

z punktu widzenia inwestora3. 

Wyróżnić możemy dwa główne rodzaje umów o efekt energetyczny: 

 Umowa alternatywna zawiera szczegółowy podział szacowanych całkowitych 

kosztów projektu łącznie z opłatą (należnością) gwarantowaną dla firmy ESCO. 

Klient powinien mieć pełny wgląd w kalkulację całkowitych kosztów projektu, jak 

również powinien znać granice opłacalności dla ESCO. Firma ESCO zatrzymuje 

wszystkie oszczędności energii do chwili, kiedy pokryją one całkowity koszt 

projektu lub do czasu wygaśnięcia terminu umowy, zależnie od tego, co nastąpi 

wcześniej.  

                                                      

3 Opracowanie na podstawie: ESCO usługi energetyczne. Kontraktowanie efektywności energetycznej, KAPE SA 



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY OLKUSZ 

 
58 

 Umowa o podziale oszczędności, w której ESCO i klient dokonują wcześniejszego 

podziału efektów finansowych wynikających z oszczędności energii lub 

z oszczędności energii podczas całego okresu trwania umowy. Umowa określa 

przedsięwzięcia do realizacji, ale nie dzieli kosztów projektu jak w poprzednim 

rodzaju umowy.  

W obu rodzajach umów ESCO otrzymuje należności tylko wtedy, gdy wykazane są 

oszczędności zgodnie z pomiarami lub obliczeniami według procedury uzgodnionej 

w umowie. ESCO zapewnia realizację przedsięwzięcia pod klucz, a finansowanie prac 

w ramach umowy o efekt energetyczny może być zapewnione przez ESCO, poprzez 

instytucję finansową oferującą standardowy leasing lub pakiet kredytowy. 

Rysunek 2.8 przedstawia schemat działania modelu ESCO. Przed wdrożeniem działań 

finansowanych w modelu ESCO, w roku 0, koszty za energię wynoszą 100% i prognozowany 

jest ich dalszy wzrost, aż do poziomu 150% w roku 10 (szare pole na wykresie). W roku 0 

firma ESCO przeprowadza inwestycje, w wyniku których koszty energii w roku 1 spadają do 

poziomu 40% z roku 0. Właściciel obiektu płaci jednak za energię 90% - różnica pomiędzy 40 

a 90% to zwrot kosztów oraz zysk dla firmy ESCO z realizacji inwestycji. Spłata kosztów 

inwestycji trwa do piątego roku włącznie. Po tym czasie przestaje obowiązywać umowa 

pomiędzy właścicielem obiektu a firmą ESCO, a koszty energii wynoszą 60%.  

 

Rysunek 2.8 Schemat działania mechanizmu ESCO  
Źródło: opracowanie własne CBI Pro-Akademia 

2.4.5.7. Finansowanie działań przewidzianych w PGN 

Tabela 2.15 przedstawia zbiorcze zestawienie źródeł finansowania zewnętrznego dla działań 

proponowanych w PGN. 
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Tabela 2.15 Zestawienie możliwości finansowania inwestycji PGN 
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Termomodernizacja budynków 

publicznych 
+ + + + + + + 

  

Dofinansowanie kosztów modernizacji 

kotłowni w budynkach prywatnych    
+ 

  
+ 

 
+ 

Przyłączanie nowych odbiorców do 

miejskiego systemu ciepłowniczego        
+ 

 

Instalacje OZE w budynkach publicznych + + + + 
 

+ + 
  

Dofinansowanie kosztów instalacji OZE 

w budynkach prywatnych   
+ + 

  
+ 

 
+ 

Kampania informacyjna - popularyzacja 

efektywności energetycznej    
+ 

  
+ 

  

Systemy zarządzania energią 

w budynkach publicznych 
+ + + + 

 
+ + 

  

Niskoemisyjny transport zbiorowy - 

autobusy realizujące zadania 

transportowe na terenie działania ZKG 

„KM” – gmina Olkusz 

+ + + + 
  

+ + 
 

Kampania informacyjna - popularyzacja 

metod ecodriving    
+ 

  
+ 

  

Systemy sterowania ruchem na terenie 

miasta Olkusz 
+ + + + 

  
+ 

  

Budowa ścieżek rowerowych + + + + 
  

+ 
  

Modernizacja sieci ciepłowniczych + + + 
    

+ 
 

Modernizacja lokalnych kotłowni + + + 
    

+ 
 

Źródło: opracowanie własne CBI Pro-Akademia 

 

2.4.6.  Środki finansowe na monitoring i ocenę realizacji PGN 

Art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz. 594 ze zm.) 

definiuje zadania własne gminy, które obejmują następujące do sprawy:  
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 ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska 

i przyrody oraz gospodarki wodnej, 

 gminnych dróg, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 

 wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, 

wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię 

elektryczna i cieplną oraz gaz; 

 lokalnego transportu zbiorowego, 

 gminnego budownictwa mieszkaniowego, 

 edukacji publicznej, 

 zieleni gminnej i zadrzewień, 

 utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych. 

W ramach wyżej wymienionych zadań własnych gminy powinien być realizowany także 

monitoring realizacji PGN i ocena podjętych działań. W przypadku, gdy aktualizacja PGN 

będzie wymagała dużych nakładów pracy lub finansowych, przewyższających możliwości 

gminy, należy wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie powyższego zadania. Instytucjami, 

które finansują tego typu działania są m.in. NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. 
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3. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla  

3.1. Metodyka inwentaryzacji 

Metodyka inwentaryzacji emisji została oparta o zalecenia zawarte w poradniku „Jak 

opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”, opracowanej przez 

Instytut ds. Energii Wspólnego Centrum Badawczego, działającym przy Komisji Europejskiej. 

Inwentaryzacja emisji została przeprowadzona w oparciu o zużycie nośników energii. Dane 

dotyczące zużycia energii w gminie zostały przeliczone na emisje substancji szkodliwych. 

Kluczowe elementy metodyki obejmowały: 

a) Wybór roku bazowego 

b) Sposób pozyskiwania danych 

c) Wybór wskaźników emisji 

3.1.1. Rok bazowy 

Wybór roku bazowego jest kluczowym elementem w przeprowadzeniu analizy emisji. Jest to 

rok, w stosunku do którego będzie następowało ograniczenie emisji do roku 2020. Poradnik 

SEAP zaleca wybór roku 1990 jako bazowego. Zaznaczone jest jednak równocześnie, że 

wybór roku bazowego powinien uwzględniać możliwości pozyskania wiarygodnych danych. 

Z uwagi na fakt, że Gmina Olkusz posiada większość dokumentów z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki energetycznej odnoszące się do stanu z roku 2012, jako rok bazowy 

dla obliczeń emisji na terenie Gminy Olkusz zostanie przyjęty rok 2012. 

W celu wystandaryzowania danych dotyczących zużycia energii na cele grzewcze, wyniki 

zostały skorygowane o współczynnik korekty klimatycznej. Współczynnik korekty 

klimatycznej, w postaci stopniodni, uwzględnia zmiany średnich temperatur w kolejnych 

miesiącach danego roku wobec średnich wieloletnich. Zastosowanie wartości 

skorygowanych pozwala na zminimalizowanie ryzyka przyjęcia jako bazowej emisji 

występującej w roku z anomaliami pogodowymi.  

Współczynnik korekty klimatycznej oblicza się ze wzoru: 

 

Gdzie: 

LHCTC = lokalne zużycie ciepła skorygowane o temperaturę w roku x [MWhheat] 

LHC = rzeczywiste zużycie ciepła w roku x [MWhheat] 

HDDAVG = stopniodni grzania w przeciętnym roku (określone na podstawie danych dla 

ustalonego okresu czasu) [K · d] 

HDD = stopniodni grzania w roku x [K · d] 
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3.1.2. Pozyskiwanie danych 

Obliczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery dokonano w oparciu o zużycie energii przez 

podmioty zlokalizowane na terenie Gminy Olkusz. W analizie wykorzystano dane zebrane 

w dokumencie pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe miasta i gminy Olkusz” z 2012 r. Ponadto przeprowadzona została ankieta 

wśród mieszkańców i przedsiębiorców z gminy na temat potencjału i chęci inwestycji 

w odnawialne źródła energii.  

Badanie emisji zostało przeprowadzone wśród następujących grup emitentów: 

1) Zużycie energii w budynkach: 

 komunalnych 

 publicznych  

 usługowych 

 mieszkalnych  

 przemysłowych 

2) Zużycie energii na oświetlenie uliczne  

3) Zużycie energii w transporcie (transport publiczny, prywatny i komercyjny) 

4)  Sektor wytwarzania energii (zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, 

ciepła i chłodu z wyłączeniem instalacji objętej EU ETS) 

Zgodnie z metodyką zalecaną przez poradnik SEAP, szczegółową inwentaryzacją należy objąć 

te sektory i podmioty, na które władze lokalne mogą wpływać i dla których przewidziane są 

w PGN działania. Sektory, na które możliwość oddziaływania jest ograniczona (w 

szczególności prywatne przedsiębiorstwa, ale również prywatne budynki mieszkalne), mogą 

być objęte mniej szczegółowym badaniem. W związku z powyższym analizę przeprowadzono 

w oparciu o dwie metody badawcze, o różnym stopniu szczegółowości, które zestawiono 

w poniższej tabeli. 

Tabela 3.1 Metodyka analizy 

Oznaczenie metody Metoda badawcza 

M1 Desk research - analiza danych zastanych 

M2 Computer-Assisted Web Interview (CAWI) – ankieta internetowa 

M3 Ekstrapolacja danych referencyjnych 

Źródło: opracowanie własne CBI Pro-Akademia 

M1. Desk-research – analiza danych zastanych 

W ramach badań jakościowych zrealizowane zostało desk research, czyli pogłębiona analiza 

dokumentów zastanych. Przeprowadzona analiza objęła dane statystyczne publicznie 

dostępne w ramach statystyki publicznej, np. Banku Danych Lokalnych, dane publikowane 

przez wojewódzki oddział GUS oraz inne jednostki raportujące rzeczywistość społeczno-
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ekonomiczną gminy. Analiza obejęła stan obecny gminy w zakresie zarzadzania energią, 

ochrony środowiska, zagospodarowania odpadów, świadomości w zakresie efektywności 

energetycznej i oszczędzania energii. W szczególności badaniu poddane zostały następujące 

dokumenty:  

 Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Olkusz na lata 2014-2017 

i kierunkowo do 2021, 

 Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska 

i dla Miasta i Gminy Olkusz na lata 2014–2017 i kierunkowo do 2021, 

 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

Miasta i Gminy z 2012 r., 

 Dostępne audyty energetyczne budynków publicznych, 

 Dane Urzędu Miasta i Gminy na temat struktury oświetlenia komunalnego oraz ilości 

energii zużywanej przez tę infrastrukturę 

M2. Computer-Assisted Web Interview (CAWI) – ankieta internetowa 

W ramach badań ilościowych przeprowadzona została ankietyzacja wybranych sektorów. Dla 

każdej z grup emitentów opracowana została dedykowana ankieta, pozwalająca na zebranie 

niezbędnych danych. Ankieta została umieszczona na stronie internetowej projektu oraz na 

stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy. Dodatkową możliwością było wypełnienie 

ankiety w wersji papierowej, możliwej do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy. Informacje 

o możliwości jej wypełnienia zostały rozpowszechnione za pomocą materiałów 

promocyjnych, takich jak ulotki, informacje w lokalnych mediach oraz na spotkaniu 

z interesariuszami PGNu. 

M3. Ekstrapolacja danych referencyjnych 

W ramach badań ilościowych obliczono wskaźniki zużycia paliw i energii oraz emisyjności 

obiektów referencyjnych. Uzyskane wyniki zostały ekstrapolowane na całą populację.  

3.1.3. Wybór wskaźników emisji 

Wskaźniki emisji określają, jaka masa zanieczyszczeń przypada na jednostkę zużycia 

poszczególnych nośników energii. Wielkość emisji wylicza się mnożąc odpowiedni wskaźnik 

emisji przez zużycie danego nośnika. Obliczeniu podlegały emisje CO2.  

W trakcie procesu gromadzenia danych oraz określenia metodologii wyliczenia 

poszczególnych wskaźników emisji wykorzystane zostały standardowe wskaźniki emisji CO2 

zgodne z zasadami IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Uwzględniają one 

zarówno bezpośrednie emisje ze spalania paliw jak i emisje pośrednie wynikające np. zużycia 

energii elektrycznej i ciepła. W uzasadnionych przypadkach (ilość uzyskanych danych była 

wystarczająca) wykorzystana została metodyka oceny cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment) 

oceniająca całkowite odziaływanie na środowisko na wszystkich etapach łańcucha dostaw 

danego paliwa lub energii. Metoda ta rekomendowana jest m.in. do określania śladu 

węglowego (carbon footprint). Zgodnie z Poradnikiem, źródłem wartości wskaźników jest 



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY OLKUSZ 

 
64 

baza danych Wspólnego Centrum Badawczego (Joint Research Centre – JRC) Komisji 

Europejskiej - baza ELCD (European reference Life Cycle Database).  

Dodatkowo obliczono efekty poprawy jakości powietrza w zakresie obniżenia stężeń pyłu 

zawieszonego oraz SO2. Obliczeń tych dokonano z uwagi na fakt, że w latach 2007-2011, dla 

których przeprowadzono analizy stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, w Olkuszu 

zaobserwowano przekroczenie średniorocznego stężenia pyłu zawieszonego PM10, 

a w zakresie stężenia SO2 przekroczenie średniodobowego stężenia zanotowano w ciągu 

jednej doby. Wskaźniki emisyjności  w zakresie PM10 oraz SO2 obliczono na podstawie 

następujących informacji: 

 Dla paliw ciekłych i gazowych, stosowanych o ogrzewnictwie, zastosowano 

wskaźniki emisji zawarte w materiałach informacyjno-instruktażowych 

Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa pn. 

„Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza 

z procesów energetycznego spalania paliw”, seria 1/96. 

 Dla kotłów węglowych zastosowano wskaźniki emisji opracowane przez Instytut 

Chemicznej Przeróbki Węgla, jako organu wyspecjalizowanego w tego typu 

badaniach. Przyjęte do obliczeń wskaźniki to średnie arytmetyczne wskaźników 

emisji dla kotłów komorowych, retortowych, a także na pelety drzewne 

odczytane z rzeczywistych świadectw kotłów. 

 Dla energii elektrycznej pozostałe wskaźniki emisji obliczono na podstawie 

danych z raportu KOBIZE [18] oraz wielkości produkcji energii, publikowanej przez 

Urząd Regulacji Energetyki [19]. 

Wskaźniki emisyjności, w podziale na źródło energii, przedstawia  

Tabela 3.2. 

 
Tabela 3.2 Wskaźniki emisyjności i wartości opałowe paliw 

Rodzaj paliwa  
Wskaźniki emisji 
LCA [Mg CO2/MWh] 

Wskaźnik emisji SO2 
[kg/MWh] 

Wskaźnik emisji 
PM10 [kg/MWh] 

Wartość opałowa 
netto [MWh/Mg] 

Benzyna 
silnikowa 

0,299 0,476 0,180 12,3 

Olej napędowy  0,305 0,476 0,180 11,9 

Olej opałowy  0,31 0,476 0,180 11,2 

Antracyt  0,393 - - 7,4 

Węgiel 
kamienny  

0,38 1,003 0,432 7,2 

Węgiel 
podbitumiczny  

0,385 - - 5,3 

Węgiel brunatny  0,375 1,003 0,432 3,3 

Gaz ziemny  0,237 0,000 0,002 13,3 

Odpady 
komunalne 
(oprócz 
biomasy)  

0,33 - - 2,8 

Drewno 0,002 0,346 0,923 5,8 

Energia 
słoneczna  

0 0 0  
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Energia 
geotermalna  

0 0 0 - 

Energia 
elektryczna 

1,185 5,338 0,228 - 

 

 

3.2. Bilans energii 

Zbiorcze zestawienie zużycia energii we wszystkich sektorach na terenie Gminy Olkusz dla 

wszystkich substancji przedstawia Tabela 3.3. 

 

3.3. Bilans emisji 

Zbiorcze zestawienie emisji na terenie Gminy Olkusz ze wszystkich sektorów dla wszystkich 

substancji przedstawia Tabela 3.4.
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Tabela 3.3 Końcowe zużycie energii w Gminie Olkusz w 2012 r.[MWh/rok] 

Kategoria 
Energia 
elektryczna 

Ciepło/chłód Gaz ziemny Gaz ciekły 
Olej 
opałowy 

Olej 
napędowy 

Benzyna 
Węgiel 
brunatny 

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA 
I PRZEMYSŁ: 

        

Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne 

40 816,0 

- 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 

Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe 
(niekomunalne) 

- 1 461,5 0,0 - 0,0 0,0 0,0 

Budynki mieszkalne - 5 567,8 0,0 - 0,0 0,0 0,0 

Komunalne oświetlenie publiczne 2 805,4 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 

Przemysł (z wyjątkiem zakładów objętych 
systemem handlu uprawnieniami do emisji UE — 
ETS) 

26 086,6 - 2 651,3 0,0 - 0,0 0,0 0,0 

Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł razem 69 708,0 98 949,4 9 680,7 0,0 3 297,3 0,0 0,0 0,0 

TRANSPORT:         

Tabor gminny 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - - 0,0 

Transport publiczny  0,0 0,0 0,0 - 0,0 - - 0,0 

Transport prywatny i komercyjny  0,0 0,0 0,0 - 0,0 - - 0,0 

Transport razem 0,0 0,0 0,0 172,3 0,0 49 205,8 59 050,1 0,0 

Razem 69 708,0 98 949,4 9 680,7 172,3 3 297,3 49 205,8 59 050,1 0,0 
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Kategoria 
Węgiel 
kamienny 

Inne paliwa 
kopalne 

Olej 
roślinny 

Biopaliwo  
Inna 
biomasa 

Słoneczna 
cieplna 

Geotermiczna Razem 

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA 
I PRZEMYSŁ: 

        

Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne - 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 - 

Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe 
(niekomunalne) 

- 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 - 

Budynki mieszkalne - 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 - 

Komunalne oświetlenie publiczne - 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 - 

Przemysł (z wyjątkiem zakładów objętych 
systemem handlu uprawnieniami do emisji UE — 
ETS) 

- 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 - 

Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł razem 204 610,6 0,0 0,0 0,0 9 891,8 3 297,3 0,0 399 435,0 

TRANSPORT:         

Tabor gminny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Transport publiczny  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Transport prywatny i komercyjny  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Transport razem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108 428,3 

Razem 204 610,6 0,0 0,0 0,0 9 891,8 3 297,3 0,0 507 863,3 

 
Źródło: opracowanie własne CBI Pro-Akademia 
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Tabela 3.4 Emisje CO2 w Gminie Olkusz w 2012 r. [Mg CO2/rok] 

Kategoria 
Energia 
elektryczna 

Ciepło/chłód 
Gaz 
ziemny 

Gaz ciekły 
Olej 
opałowy 

Olej 
napędowy 

Benzyna 
Węgiel 
brunatny 

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ:         

Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne 

48 367,0 

- 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 

Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe 
(niekomunalne) 

- 346,4 0,0 - 0,0 0,0 0,0 

Budynki mieszkalne - 1 319,6 0,0 - 0,0 0,0 0,0 

Komunalne oświetlenie publiczne 3 324,4 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 

Przemysł (z wyjątkiem zakładów objętych systemem 
handlu uprawnieniami do emisji UE — ETS) 

30 912,6 - 628,4 0,0 - 0,0 0,0 0,0 

Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł razem 82 604,0 38 697,1 2 294,3 0,0 1 022,2 0,0 0,0 0,0 

TRANSPORT:         

Tabor gminny 0 0 0 - 0 - - 0 

Transport publiczny  0 0 0 - 0 - - 0 

Transport prywatny i komercyjny  0 0 0 - 0 - - 0 

Transport razem 0,0 0,0 0,0 40,8 0,0 15 007,8 17 656,0 0,0 

Razem 82 604,0 38 697,1 2 294,3 40,8 1 022,2 15 007,8 17 656,0 0,0 
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Kategoria 
Węgiel 
kamienny 

Inne paliwa 
kopalne 

Olej 
roślinny 

Biopaliwo  
Inna 
biomasa 

Słoneczna 
cieplna 

Geotermiczna Razem 

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA i PRZEMYSŁ:         

Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne - 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 - 

Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe 
(niekomunalne) 

- 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 - 

Budynki mieszkalne - 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 - 

Komunalne oświetlenie publiczne - 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 - 

Przemysł (z wyjątkiem zakładów objętych systemem 
handlu uprawnieniami do emisji UE — ETS) 

- 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 - 

Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł razem 77 752,0 0,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 202 389,4 

TRANSPORT:                 

Tabor gminny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Transport publiczny  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Transport prywatny i komercyjny  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Transport razem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 704,6 

Razem 77 752,0 0,0 0,0 0,0 20,7 0,0 0,0 235 093,9 

 
Źródło: opracowanie własne CBI Pro-Akademia
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4. Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty 

planem 

4.1. Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania 

Cele PGN dla Gminy Olkusz są zbieżne z polityką i tendencjami rozwojowymi Unii 

Europejskiej oraz Polski w zakresie transformacji gospodarki w gospodarkę niskoemisyjną, 

uwzględniają jednocześnie lokalne uwarunkowania, możliwości i potrzeby gminy. Celem 

strategicznym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olkusz jest więc: 

Cel strategiczny: 

Rozwój Gminy Olkusz w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, tzn. takiej, w której wzrost społeczno-

gospodarczy nie będzie się wiązał ze wzrostem konsumpcji energii pierwotnej i końcowej oraz 

wzrostem emisji gazów cieplarnianych. 

 

 

Celami szczegółowymi planu są: 

 Cel szczegółowy 1: redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. o 4,1% 

w stosunku do 2012 r.; 

 Cel szczegółowy 2: zmniejszenie zużycia energii końcowej do 2020 r. o 5,6% 

w stosunku do 2012 r.; 

 Cel szczegółowy 3: zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE do 2020 r. do 

poziomu 5,1%; 

 Cel szczegółowy 4: poprawa jakości powietrza w zakresie zmniejszania stężenia 

SO2 oraz PM10 w powietrzu o 4,0% i 10,2% do 2020 r. w stosunku do poziomu 

z 2012 r. 

 

Realizacja celów szczegółowych wpisuje się w realizację pakietu klimatyczno-energetycznego 

UE 2020 oraz dyrektywy CAFE4, dotyczącej jakości powietrza w Europie. Realizacja 

poszczególnych celi oparta jest o realizację Osi priorytetowych oraz wpisanych w nie zadań. 

Przyjęte cele są zgodne z krajowymi, wojewódzkimi i gminnymi dokumentami 

strategicznymi. Harmonogram rzeczowo-finansowy planu przedstawiono w Rozdziale 4.3. 

Cele planu mogą być osiągnięte poprzez realizację zadań, które przedstawiono w Rozdziale 

4.2. Okres realizacji planu kończy się w 2020 r., jednak zaproponowane działania mają 

charakter uniwersalny i mogą być kontynuowane po tym terminie, w celu zwiększenia 

pozytywnego wpływu na środowisko. W miarę możliwości organizacyjnych i finansowych, 

wszystkie zadania powinny być realizowane równolegle. W celu ułatwienia zarządzania 

                                                      

4
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. W sprawie jakości powietrza 

i czystszego powietrza dla Europy 
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realizacją poszczególnych zadań oraz zwiększenia kontroli nad ich efektami, zadania powinny 

być podzielone na etapy, tak, aby każdy etap obejmował część grupy docelowej. Działania 

powinny być realizowane na terenie całej Gminy Olkusz, bez wyłączania żadnych obszarów 

z udziału w realizacji Planu. W przypadku zadań, których grupę docelową stanowią osoby 

prywatne, beneficjenci programów powinni partycypować w kosztach inwestycji.  

4.2. Krótko/średnioterminowe działania/zadania 

4.2.1. Oś priorytetowa 1. Program ograniczania niskiej emisji 

Niska emisja, czyli emisja zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł o małej wysokości, jest 

dużym problemem w całej Polsce, w szczególności w południowych regionach. Problem ten 

dotyczy również Olkusza. Niska emisja jest szczególnie uciążliwa w okresie grzewczym, 

z uwagi na intensywne spalanie w indywidualnych kotłach i piecach węgla oraz odpadów. 

Celem zadań realizowanych w tej osi będzie redukcja wykorzystania wysokoemisyjnych 

paliw, głównie węgla, poprzez zwiększenie sprawności konwersji energii oraz zmianę 

struktury paliw – rezygnacji z węgla na rzecz mniej emisyjnych paliw, takich jak biomasa i gaz 

ziemny. 

4.2.1.1. Zadanie 1.1. Termomodernizacja budynków publicznych 

Średni standard energetyczny budynków publicznych niepoddanych w ostatnich latach 

termomodernizacji wynosi w Gminie Olkusz 184,2 kWh/m2. Jest to wysoka wartość i może 

być obniżona nawet o 60% w wyniku termomodernizacji. Termomodernizacja budynku jest 

szerokim pojęciem i obejmuje szereg działań, które prowadzą do poprawy charakterystyki 

energetycznej budynku, czyli zmniejszeniu zużycia energii na cele grzewcze, bez utraty 

komfortu cieplnego w budynku. Do działań, które mogą być zrealizowane w ramach 

termomodernizacji budynku, należą: 

 ocieplenie ścian zewnętrznych, 

 ocieplenie stropów, 

 ocieplenie podłóg na gruncie, 

 wymiana stolarki otworowej (okna i drzwi), 

 modernizacja lub wymiana źródła ciepła, 

 modernizacja lub wymiana wewnętrznej instalacji grzewczej, 

 montaż automatyki sterującej (sterowniki pogodowe, sterowniki czasowe, 

czujniki temperatury), 

 modernizacja lub wymiana instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, 

 modernizacja systemu wentylacji, 

 montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

Zadanie polegać będzie na modernizacji budynków publicznych, będących w najgorszym 

stanie technicznym. Zakres realizowanych działań będzie każdorazowo wynikać 

z przeprowadzonych audytów energetycznych dla każdego budynku. Dotychczas 

zrealizowane przedsięwzięcia termomodernizacyjne w Gminie Olkusz spowodowały 

obniżenie zużycia energii w modernizowanych budynkach od 27 do 61%, a średnio o 41%.  
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Planowana wielkość zadania: 20 budynków. 

Odpowiedzialny 
dział, osoba lub 
firma (w 
przypadku 
zaangażowania 
osób trzecich) 

Wdrożenie 
[termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia] 

Szacowane 
koszty [zł] 

Oczekiwane 
oszczędności 
energii  
[MWh/rok] 

Oczekiwane 
wytwarzanie 
energii 
odnawialnej 
[MWh/rok] 

Oczekiwana 
redukcja 
emisji CO2 
[Mg/rok] 

Burmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz, 
Tauron Ciepło sp. z 
o.o. Obszar Cieplny 
6, Zarządcy osiedli 

2016-2020 16 200 000 5 000 0 1 900 

 

4.2.1.2. Zadanie 1.2. Dofinansowanie kosztów modernizacji kotłowni 

w budynkach prywatnych 

Dominującym systemem ogrzewania budynków na terenie gminy są indywidualne kotłownie 

węglowe (60% produkcji ciepła w gminie). W przypadku, gdy wiek kotła c.o. przekracza 10 

lat, zalecana jest jego modernizacja. Wynika to z obniżonej sprawności urządzenia, co wiąże 

się z większym zużyciem paliw oraz większymi jednostkowymi emisjami niż w przypadku 

nowszych modeli. Zwiększone emisje z budynków jednorodzinnych są nadzwyczaj uciążliwe 

i są przyczyną tzw. niskiej emisji, szczególnie uciążliwej i zagrażającej zdrowiu.  

Najprostszym rozwiązaniem jest wymiana starych kotłów na nowoczesne, o zwiększonej 

sprawności. Pod względem redukcji emisji najbardziej korzystna jest zmiana paliwa z węgla 

na biomasę lub gaz ziemny. Jednak z uwagi na ugruntowaną pozycję węgla jako 

podstawowego paliwa opałowego, zadanie nie wyklucza stosowania wysokosprawnych, 

niskoemisyjnych kotłów węglowych klasy 5 w rozumieniu normy PN-EN 303–5:2012. Klasa 5 

kotła oznacza, że spełnia on następujące wymagania w zakresie emisji i sprawności: 

 emisja pyłu: do 40 mg/m³, 

 emisja tlenku węgla: do 500 mg/m³, 

 emisja gazowych zanieczyszczeń organicznych (OGC): do 20 mg/m³, 

 sprawność cieplna: od 87%. 

Niezbędnym elementem nowych kotłów jest automatyzacja procesów, zatem wszystkie 

nowe urządzenia powinny być wyposażone w dedykowane sterowniki, co obecnie jest już 

standardem dla większości producentów. 

Modernizując kotłownię, często pomijaną kwestią jest modernizacja systemu 

rozprowadzania ciepła. Sprawne rurociągi oraz grzejniki pozwolą na znaczące redukcje 

zużycia paliw. Minimalizacja strat możliwa jest poprzez realizację następujących działań: 

 Zaizolowanie rurociągów c.o. w pomieszczeniach nieogrzewanych 

Rury doprowadzające ciepło do grzejników przebiegające przez pomieszczenia ogrzewane 

pełnią również rolę grzejników, gdyż oddając ciepło ogrzewają pomieszczenie. Niepożądane 
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jest natomiast oddawanie ciepła w pomieszczeniach, które nie są ogrzewane innymi niż 

rurociągi elementami grzewczymi. Wskazane jest więc zaizolowanie rur, aby zminimalizować 

straty ciepła z całego systemu. W budynkach mieszkalnych najpopularniejszym rozwiązaniem 

jest izolacja rur pianką polietylenową. Materiał ten swoją popularność zawdzięcza 

szerokiemu zakresowi temperatur, w jakich zachowuje dobre właściwości izolacyjne (od -50 

do +140°C) oraz nie wchłania wilgoci. Innymi popularnymi materiałami są otuliny z wełny 

mineralnej i szklanej. 

 Płukanie chemiczne instalacji c.o. 

Instalacje c.o. najczęściej napełniane są zwykłą wodą wodociągową. Brak odpowiedniego jej 

przygotowania (jak np. demineralizacja) powoduje, że w instalacji c.o. W ciągu kilku lat jej 

użytkowania odkładają się kamień i szlam, co zwiększa grubość ścianek rur i powoduje 

pogorszenie warunków wymiany ciepła i zwiększa zapotrzebowanie na paliwo, nawet do 

30%. Poprawę stanu instalacji dokonuje się w zabiegu płukania chemicznego, podczas 

którego usuwane są szkodliwe substancje. Płukanie i czyszczenie instalacji centralnego 

ogrzewania najlepiej zlecić wyspecjalizowanym firmom, które zajmują się konserwacją takich 

instalacji oraz posiadają odpowiedni sprzęt. 

 Wymiana grzejników 

W wielu budynkach często spotkać jeszcze można stare i mało sprawne grzejniki, np. typu 

„faviera” czy żeliwne. Wymiana grzejników na nowoczesne aluminiowe płytowe pozwoli na 

bardziej efektywne wykorzystanie energii dostarczanej do budynku, a w efekcie zmniejszenie 

zużycia paliw. Doboru mocy i wielkości nowych grzejników powinna dokonać specjalistyczna 

firma zajmująca się techniką grzewczą i instalacyjną. 

 Montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach 

W wielu systemach grzewczych jedyną możliwością regulacji ciepła oddawanego przez 

grzejnik jest jego włączenie lub wyłączenie, bez stanów pośrednich. Regulacja temperatury 

w pomieszczeniach odbywa się wtedy poprzez otwieranie okien, co wiąże się z dużymi 

startami ciepła. Montaż zaworów termostatycznych, które pozwalają na regulację ilości 

oddawanego ciepła, pozwala na zmniejszenie strat ciepła.  

Przedsięwzięcie polega na demontażu starego i montażu nowego kotła węglowego 

w budynku jednorodzinnym. Wariantowym rozwiązaniem jest uzupełnienie inwestycji 

o działania takie jak zaizolowanie rurociągów c.o. w pomieszczeniach nieogrzewanych, 

płukanie chemiczne instalacji c.o., wymiana grzejników, montaż zaworów termostatycznych 

przy grzejnikach. 

Planowana wielkość zadania: modernizacja 150 kotłowni w latach 2016-2020, w tym 

wymiana na kocioł węglowy – 80 budynków, wymiana na kocioł gazowy – 68 budynków, 

wymiana na kocioł biomasowy – 2 budynki. 
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Odpowiedzialny 
dział, osoba lub 
firma (w 
przypadku 
zaangażowania 
osób trzecich) 

Wdrożenie 
[termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia] 

Szacowane 
koszty [zł] 

Oczekiwane 
oszczędności 
energii  
[MWh/rok] 

Oczekiwane 
wytwarzanie 
energii 
odnawialnej 
[MWh/rok] 

Oczekiwana 
redukcja 
emisji CO2 
[Mg/rok] 

Burmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz, 
Właściciele 
nieruchomości 

2016-2020 1 850 000 1 627 69 515 

 

4.2.1.3. Zadanie 1.3. Przyłączanie nowych odbiorców do miejskiego 

systemu ciepłowniczego 

Większość budynków w Gminie Olkusz ogrzewana jest z indywidualnych kotłowni 

wbudowanych, dla których paliwem jest w dominującej części węgiel kamienny (64% 

zużywanej energii), rolę uzupełniającą spełnia biomasa oraz olej opałowy. Jedynie 30% ciepła 

pochodzi z systemu ciepłowniczego. Jednocześnie korzystanie z ciepła sieciowego jest 

bardziej ekologiczne oraz praktycznie bezobsługowe. Ciepłownie będące źródłem ciepła dla 

systemu ciepłowniczego w Olkuszu są opalane gazem ziemnym. Gaz ziemny, w porównaniu 

do węgla kamiennego, charakteryzuje się dwukrotnie mniejszą emisją CO2 oraz 100% 

mniejszą emisją pyłów oraz SO2. Ponadto duże instalacje, w przeciwieństwie do 

indywidualnych kotłowni niskich mocy, wyposażone są w zaawansowane technologie 

oczyszczania spalin oraz osiągają wyższe sprawności. Rezygnacja z indywidualnych kotłowni 

na rzecz zasilania ciepłem sieciowym przyniesie więc znaczącą redukcję emisji zarówno CO2, 

jak i innych zanieczyszczeń powietrza. W przypadku przyłączania do sieci obiektów 

oddawanych do użytku, redukcja zanieczyszczeń będzie odnotowana w stosunku do 

alternatywnego rozwiązania, np. zasilania budynku indywidualną kotłownią węglową.  

W ramach zadania planowane jest kontynuowanie uciepłownienia budynków na os. Skalska.  

Koncepcja uciepłownienia os. SKALSKA obejmuje łącznie 18 obiektów – 17 budynków 

mieszkalnych i Miejski Ośrodek Kultury przy ul. Francesco Nulllo 29. 

Moc szacowana dla w/w budynków wynosi ok. 2,2 MW 

Realizacja zadania została rozpoczęta w sezonie 2009/2010. Do chwili obecnej przyłączono 6 
budynków o numerach administracyjnych 6, 7, 8, 17, 18, 19 o łącznej mocy 0,715 MW. 
Otrzymany z PGK sp. z o.o. harmonogram uciepłownienia kolejnych budynków przez nich 
administrowanych przedstawia się następująco: 

 Skalska 12 2015/2016 

 Skalska 10 2016/2017 

 Skalska 11 2015/2016 

 Skalska 21 2018/2019 
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Oprócz powyższych budynków do uciepłownienia przewiduje się budynki: 

 Skalska 9, (Olkuska SM) 

 Skalska 14, (Olkuska SM) 

 Francesco Nullo 29 (MOK) 

Całkowita ogółem dla w/w 3 budynków wynosi 0,573 MW, w tym dla budynku MOK – 0,320 

MW.  

Ponadto obiekty zlokalizowane w sąsiedztwie sieci ciepłowniczych, gdzie koszt rozbudowy 

infrastruktury ciepłowniczej jest niski, będą mogły być przyłączane w pierwszej kolejności. 

Za realizację zadania odpowiedzialna jest spółka TAURON Ciepło sp. z o.o. 

Zadanie będzie realizowane z funduszy spółki oraz w przypadku pozyskania dofinansowania, 

ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

Odpowiedzialny 
dział, osoba lub 
firma (w 
przypadku 
zaangażowania 
osób trzecich) 

Wdrożenie 
[termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia] 

Szacowane 
koszty [zł] 

Oczekiwane 
oszczędności 
energii  
[MWh/rok] 

Oczekiwane 
wytwarzanie 
energii 
odnawialnej 
[MWh/rok] 

Oczekiwana 
redukcja 
emisji CO2 
[Mg/rok] 

TAURON Ciepło sp. 

z o.o. 
2015-2020 800 000 41 0 48 

4.2.2. Oś priorytetowa 2. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych 

Spośród dostępnych na rynku technologii OZE, największą akceptacją społeczną w Gminie 

Olkusz cieszą się instalacje słoneczne. Są to również instalacje wymagające najmniejszych 

nakładów pracy na obsługę oraz pozwalające na dość dużą przewidywalność produkcji 

energii (w porównaniu np. do turbin wiatrowych). 

Gmina Olkusz ma dość wysoki potencjał w zakresie pozyskiwania energii z odnawialnego 

źródła jaki jest promieniowanie słoneczne. Średnie nasłonecznie wynosi 1240 kWh/m2 (na 

powierzchnię ustawioną pod optymalnym kątem, tu: 35o), wobec średniej dla Polski 1158 

kWh/m2. Dominującą zabudowę stanowią budynki jednorodzinnie z dużymi połaciami 

dachowymi, stanowiącymi potencjalne miejsce instalacji mikroinstalacji. Dobrą lokalizacją 

dla instalacji słonecznych są też płaskie powierzchnie dachów budynków publicznych (np. 

szkół) czy domów wielorodzinnych.  

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych pozwoli na zmniejszenie zużycia energii 

produkowanej w tradycyjnych źródłach, a zatem przyczyni się do redukcji emisji. Ponadto 

realizowany będzie również cel w zakresie zwiększania wykorzystania energii ze źródeł 

odnawialnych.  

4.2.2.1. Zadanie 2.1. Instalacje OZE w budynkach publicznych 

W wybranych budynkach użyteczności publicznej planuje się instalację odnawialnych źródeł 

energii, w postaci mikroinstalacji fotowoltaicznych (do 40 kW) oraz kolektorów słonecznych.  
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Ogniwa fotowoltaiczne są to elementy półprzewodnikowe, które wykorzystują zjawisko 

fotowoltaiczne do konwersji promieniowania świetlnego na energię elektryczną. Są to trwałe 

oraz niezawodne źródła energii, które pozwalają na znaczne oszczędności. Montaż ogniw 

fotowoltaicznych pozwala na zmniejszenie ilości kupowanej energii elektrycznej, a co za tym 

idzie pozwala na częściowe uniezależnienie się od cen energii elektrycznej oraz zmniejszenie 

kosztów utrzymania. Główną zaletą ogniw fotowoltaicznych w porównaniu do innych 

technologii OZE, są bezdźwięczna praca oraz niska awaryjność, z uwagi na brak części 

mechanicznych. Wielkość instalacji powinna wynikać z bilansu zapotrzebowania na energię 

elektryczną, który wynika ze struktury użytkowania budynku oraz potrzeb użytkowników. 

Z uwagi na uwarunkowania prawne, moc instalacji nie powinna być jednak większa niż 40 

kW, co pozwoli na korzystanie z preferencyjnych warunków realizacji inwestycji (kwestie 

prawne i finansowe).  

Instalacja kolektorów słonecznych umożliwia zamianę energii promieniowania słonecznego 

na ciepło. Kolektory słoneczne wykorzystują zjawisko konwersji fototermicznej – energia 

promieniowania słonecznego padającego na powierzchnię kolektora słonecznego jest 

wykorzystywana do podniesienia temperatury przepływającej przez absorber cieczy. 

Uzyskane ciepło jest następnie przekazywane do ciepłej wody użytkowej. Warunki 

pogodowe nie pozwalają w Polsce na całoroczne wykorzystywanie ciepła z kolektorów jako 

podstawowe źródło ciepła, możliwe jest jednakże pokrycie około 55% średniorocznych 

potrzeb budynku, a w miesiącach letnich nawet 100%. Kolektory słoneczne powinny być 

zatem instalowane jako uzupełniające źródło ciepła do przygotowania ciepłej wody 

użytkowej. Oszczędność energii będzie wynikać ze zmniejszenia zużycia paliwa na cele 

przygotowania c.w.u. Energia ta będzie pozyskana z odnawialnego źródła energii, jakim jest 

promieniowanie słoneczne. W kolektory słoneczne powinny być w pierwszej kolejności 

wyposażane te budynki, w których występują całoroczne, równomierne pobory ciepłej wody 

oraz w tych budynkach, które obecnie do podgrzewania ciepłej wody użytkowej 

wykorzystują podgrzewacze elektryczne oraz kotły węglowe. Wszystkie inwestycje powinny 

być każdorazowo poprzedzone stosownymi analizami techniczno-ekonomicznymi. 

Planowana wielkość zadania: instalacja 100 szt. kolektorów słonecznych o łącznej 

powierzchni czynnej wynoszącej ok. 230 m2 oraz 400 modułów fotowoltaicznych o łącznej 

mocy wynoszącej ok. 100 kW. 

Odpowiedzialny 
dział, osoba lub 
firma (w 
przypadku 
zaangażowania 
osób trzecich) 

Wdrożenie 
[termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia] 

Szacowane 
koszty [zł] 

Oczekiwane 
oszczędności 
energii  
[MWh/rok] 

Oczekiwane 
wytwarzanie 
energii 
odnawialnej 
[MWh/rok] 

Oczekiwana 
redukcja 
emisji CO2 
[Mg/rok] 

Burmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz, 
Właściciele 
i Zarządcy 
nieruchomości 

2016-2020 1 620 000 253 253 174 
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4.2.2.2. Zadanie 2.2. Dofinansowanie kosztów instalacji OZE w budynkach 

prywatnych 

Przedmiotem zadania będzie montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów 

słonecznych w budynkach jednorodzinnych.  

Dla domów jednorodzinnych wystarczający jest zakup ogniw fotowoltaicznych o mocy 

szczytowej ok. 3 kW, które będą osiągały roczną produkcję wynoszącą ok. 3000 kWh. Taka 

wielkość instalacji pozwala na produkcję energii, która odpowiada rocznemu 

zapotrzebowaniu budynku na energię elektryczną. Z uwagi na zmienne warunki 

nasłonecznienia w ciągu roku, budynki będą samowystarczalne w miesiącach letnich, 

natomiast w okresie zimowym konieczny będzie zakup energii z sieci elektroenergetycznej. 

Oprócz ogniw, konieczne jest również zakup osprzętu dodatkowego, w postaci inwertera, 

okablowania oraz konstrukcji wsporczej.  

Kolektory słoneczne z kolei będą stanowiły uzupełnienie do już istniejących systemów 

przygotowania ciepłej wody użytkowej. Obecnie większość systemów przygotowania ciepłej 

wody w budynkach mieszkalnych na terenie gminy opiera się o dwufunkcyjny kocioł 

centralnego ogrzewania, który oprócz pracy na cele grzewcze, dodatkowo podgrzewa ciepłą 

wodę. Jest to jednak rozwiązanie związane z dużymi emisjami zanieczyszczeń i kosztami. Dla 

domów jednorodzinnych, zamieszkiwanych przez 4 osoby, najczęściej rekomendowana jest 

instalacja z kolektorami słonecznymi o powierzchni ok. 4,6 m2 (tj. dwa moduły kolektorów 

o typowej powierzchni czynnej absorbera wynoszącej 2,3 m2). W zależności od liczby 

użytkowników, liczba modułów może wzrastać nawet do 5. Przed rozpoczęciem inwestycji 

konieczne jest jednak wykonanie projektu i dobranie rodzaju i parametrów instalacji do 

indywidualnych potrzeb inwestora.  

Schemat instalacji przedstawia Rysunek 4.1. 

 

Rysunek 4.1 Elementy słonecznego systemu przygotowania wody użytkowej 

Źródło: Efektywne i odnawialne technologie energetyczne w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Materiały 
Szkoleniowe, Fundacja Poszanowania Energii, Warszawa 2011, s. 27 
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Planowana wielkość zadania: instalacje kolektorów słonecznych w 80 budynkach 

mieszkalnych i instalacje fotowoltaiczne w 40 budynkach mieszkalnych. 

Odpowiedzialny 
dział, osoba lub 
firma (w 
przypadku 
zaangażowania 
osób trzecich) 

Wdrożenie 
[termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia] 

Szacowane 
koszty [zł] 

Oczekiwane 
oszczędności 
energii  
[MWh/rok] 

Oczekiwane 
wytwarzanie 
energii 
odnawialnej 
[MWh/rok] 

Oczekiwana 
redukcja 
emisji CO2 
[Mg/rok] 

Burmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz 

2016-2020 1 800 000 492 492 280 

 

4.2.3. Oś priorytetowa 3. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach 

4.2.3.1. Zadanie 3.1. Kampania informacyjna - popularyzacja efektywności 

energetycznej 

Szacuje się, że 20% zużycia energii w gospodarstwach domowych oraz 26,5% w budynkach 

publicznych może być zredukowane poprzez zmiany behawioralne użytkowników tych 

budynków [20]. Konieczne jest jednak dotarcie do nich i nauczenie zachowań, które 

przyczynią się do oszczędności energii. Głównym celem kampanii informacyjnej w Gminie 

Olkusz będzie kształtowanie postaw ekologicznych i zmiana zachowań społecznych 

w zakresie racjonalnego wykorzystania energii poprzez podniesienie wśród mieszkańców 

gminy świadomości w tym zakresie. Dodatkowo, kampania pozwoli na informowanie 

o programach zaplanowanych w PGN i realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy. 

Szczegółowymi celami kampanii mogą być: 

 Upowszechnianie wiedzy z zakresu racjonalnej gospodarki energetycznej 

w gospodarstwach domowych, firmach, urzędach itp. 

 Edukowanie społeczeństwa na temat potrzeby oszczędzania energii i ochrony 

środowiska. 

 Animowanie zachowań mieszkańców mających na celu racjonalizację zużycia 

energii. 

Kampania powinna obejmować trzy grupy tematyczne:  

 Efektywność energetyczna w domach – informowanie o programach 

realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy na rzecz mieszkańców oraz 

możliwościach uzyskania dopłat do działań poprawiających efektywność 

energetyczną 

 Zmiany behawioralne w domach – informowanie o zachowaniach 

przyczyniających się do racjonalizacji zużycia energii w domach 

 Zmiany behawioralne w budynkach publicznych - informowanie o zachowaniach 

przyczyniających się do racjonalizacji zużycia energii w budynkach publicznych 

Kampania może być zrealizowana m.in. poprzez dystrybucję ulotek i plakatów, ogłoszenia 

w prasie lokalnej oraz stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, organizację 

spotkań z ekspertami dla mieszkańców, konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej.  
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Odpowiedzialny 
dział, osoba lub 
firma (w 
przypadku 
zaangażowania 
osób trzecich) 

Wdrożenie 
[termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia] 

Szacowane 
koszty [zł] 

Oczekiwane 
oszczędności 
energii  
[MWh/rok] 

Oczekiwane 
wytwarzanie 
energii 
odnawialnej 
[MWh/rok] 

Oczekiwana 
redukcja 
emisji CO2 
[Mg/rok] 

Burmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz 

2016-2020 25 000 308 0 117 

 

4.2.3.2. Zadanie 3.2. Systemy zarządzania energią w budynkach 

publicznych 

W tradycyjnych budynkach użyteczności publicznej każdy z systemów wykorzystania energii 

(np. ogrzewanie, oświetlenie, wentylacja mechaniczna) jest oddzielnym systemem i jest 

odseparowany od pozostałych. Z uwagi na fakt, że działanie jednego systemu wpływa na 

pozostałe (np. zmniejszona wentylacja w budynku w okresie grzewczym wymaga 

zmniejszenia poziomu ogrzewania), korzystnym rozwiązaniem jest zintegrowanie 

zarządzania tymi układami w jednym systemie. Wprowadzenie systemu zarządzania energią 

w budynkach pozwoli także na wyeliminowanie błędów ludzkich w gospodarowaniu energią 

w budynku. Możliwe będą działania takie jak automatyczne wyłączanie oświetlenia 

wewnętrznego w budynku poza godzinami jego użytkowania czy np. zaprogramowanie 

krzywej ogrzewania w pomieszczeniach w celu automatycznego obniżania temperatury 

w budynku w godzinach nocnych i podwyższanie w godzinach pracy czy automatyczne 

dostosowywanie temperatury w budynku do temperatury zewnętrznej. W przypadku 

budynków, które nie posiadają zautomatyzowanych systemów monitoringu i sterowania 

pracą urządzeń i instalacji, budynki te zostaną wyposażone w wymienioną aparaturę. Każda 

inwestycja będzie poprzedzona analizą techniczno-ekonomiczną oraz projektem 

technicznym instalacji. 

Planowana wielkość zadania: 5 budynków. 

Odpowiedzialny 
dział, osoba lub 
firma (w 
przypadku 
zaangażowania 
osób trzecich) 

Wdrożenie 
[termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia] 

Szacowane 
koszty [zł] 

Oczekiwane 
oszczędności 
energii  
[MWh/rok] 

Oczekiwane 
wytwarzanie 
energii 
odnawialnej 
[MWh/rok] 

Oczekiwana 
redukcja 
emisji CO2 
[Mg/rok] 

Burmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz 

2016-2020 6 000 000 1 709 0 649 
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4.2.4. Oś priorytetowa 4. Transport niskoemisyjny 

4.2.4.1. Zadanie 4.1. Niskoemisyjny transport zbiorowy - autobusy 

realizujące zadania transportowe na terenie działania ZKG „KM” – 

gmina Olkusz 

Zadanie będzie polegać na wymianie taboru autobusów wykorzystywanych do lokalnego 

transportu na terenie Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu, 

którego członkiem jest Gminy Olkusz. Planowana jest zakup 10 autobusów z norma emisji 

spalin EURO 6 spełniających kryteria niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz wymiana 

dwóch autobusów z silnikiem spalinowym na autobusy z silnikami elektrycznymi, a także 

zakup i instalacja dwóch stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Stacje ładowania powinny 

być zintegrowane z odnawialnymi źródłami energii, np. panelami fotowoltaicznymi. Z uwagi 

na rosnącą popularność pojazdów elektrycznych, zakupione w ramach zadania stacje 

ładowania powinny być dostępne publicznie. 

Planowana wielkość zadania:  

 10 autobusów spełniających normę emisji spalin EURO 6. 

 2 zestawy – autobus + stacja ładowania + instalacja fotowoltaiczna. 

Odpowiedzialny 
dział, osoba lub 
firma (w 
przypadku 
zaangażowania 
osób trzecich) 

Wdrożenie 
[termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia] 

Szacowane 
koszty 

Oczekiwane 
oszczędności 
energii  
[MWh/rok] 

Oczekiwane 
wytwarzanie 
energii 
odnawialnej 
[MWh/rok] 

Oczekiwana 
redukcja 
emisji CO2 
[Mg/rok] 

Związek 
Komunalny Gmin 
Komunikacja 
Międzygminna 
w Olkuszu 

2016-2020 

10 autobusów 
EURO 6  
10 x 800 tys. zł 
netto = 8 mln. 
zł. 
2 autobusy 
elektryczne:  
2 x 1, 7 mln zł.  
= 3,40 mln zł. 
Ładowarki – 2 x 
100 tys. zł + 
200 tys. z 
SUMA: 
11,6 mln zł. 

35 58 23 

 

4.2.4.2. Zadanie 4.2. Kampania informacyjna - popularyzacja metod 

ecodriving 

Celem działania będzie zwiększenie popularności transportu publicznego jako środka 

transportu o najbardziej efektywnym wykorzystaniu energii na cele transportowe, a także 

upowszechnienie wśród kierowców samochodów indywidualnych zasad ekologicznej jazdy 

(eco-driving). W kampanii informacyjnej znajdą się informacje o technikach oraz korzyściach 

związanych z wdrażaniem dobrych praktyk. Szacuje się, że redukcja zużycia paliw 
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transportowych w wyniku stosowania zasad eco-driving wynosi od 15 do 25% [21], 

w zależności od doświadczenia kierowcy. Do rekomendowanych działań można zaliczyć 

następujące, uniwersalne zasady: 

 Nie wciskaj gazu podczas uruchamiania silnika i nie rozgrzewaj go na postoju.  

 Włączaj wyższy bieg najszybciej jak to możliwe.  

 Jeśli masz wolną drogę, przyspieszaj energicznie wciskając pedał gazu do ¾ .  

 Nie przekraczaj 2500 obr./min w silniku benzynowym oraz 2000 obr./min. 

w silniku diesla.  

 Pomijaj pośrednie biegi, gdy przyspieszasz i już osiągnąłeś prędkość, z którą 

możesz jechać na najwyższym biegu.  

 Jak najdłużej jedź na najwyższym możliwym biegu na najniższych możliwych 

obrotach.  

 Obserwuj drogę przed sobą i reaguj jak najszybciej i jak najłagodniej na 

dostrzeżone przeszkody.  

 Hamuj silnikiem, zdejmując nogę z gazu; nie jedź na luzie.  

 Przynajmniej raz w miesiącu sprawdzaj ciśnienie w oponach i dbaj o sprawność 

pojazdu.  

 Nie woź niepotrzebnie bagażnika na dachu, ani zbędnych przedmiotów we 

wnętrzu pojazdu. 

Kampania może być zrealizowana m.in. poprzez dystrybucję ulotek i plakatów, ogłoszenia 

w prasie lokalnej oraz stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, organizację 

spotkań z ekspertami dla mieszkańców, organizowanie dedykowanych ekologicznemu 

transportowi wydarzeń, organizację szkoleń dla kierowców. 

Odpowiedzialny 
dział, osoba lub 
firma (w 
przypadku 
zaangażowania 
osób trzecich) 

Wdrożenie 
[termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia] 

Szacowane 
koszty [zł] 

Oczekiwane 
oszczędności 
energii  
[MWh/rok] 

Oczekiwane 
wytwarzanie 
energii 
odnawialnej 
[MWh/rok] 

Oczekiwana 
redukcja 
emisji CO2 
[Mg/rok] 

Burmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz 

2016-2020 15 000 34 875 0 10 532 

 

4.2.4.3. Zadanie 4.3. Systemy sterowania ruchem na terenie miasta Olkusz 

Działanie będzie polegało na wdrożeniu systemu zarządzania ruchem w mieście Olkusz. 

System będzie zawierał następujące elementy: system sterowania obszarowego ruchem 

drogowym, system informacji o wielkości i warunkach ruchu, system ostrzegania 

o zagrożeniach bezpieczeństwa na drogach, system sterowania ruchem w sytuacjach 

kryzysowych. Celem wdrożenia systemu będzie usprawnienie komunikacji samochodowej 

w Olkuszu, poprzez upłynnienie ruchu potoków samochodowych, zmniejszanie natężenia 

ruchu na najbardziej zatłoczonych drogach oraz informowanie o zagrożeniach na drogach.  
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Odpowiedzialny 
dział, osoba lub 
firma (w 
przypadku 
zaangażowania 
osób trzecich) 

Wdrożenie 
[termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia] 

Szacowane 
koszty [zł] 

Oczekiwane 
oszczędności 
energii  
[MWh/rok] 

Oczekiwane 
wytwarzanie 
energii 
odnawialnej 
[MWh/rok] 

Oczekiwana 
redukcja 
emisji CO2 
[Mg/rok] 

Burmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz 

2017-2020 150 000 15 180 0 4 584 

 

4.2.4.4. Zadanie 4.4. Budowa ścieżek rowerowych 

Budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej 

(np. stojaki na rowery) bezpośrednio przekłada się na zwieszenie popularności rowerów jako 

środka transportu i rezygnacji z wykorzystania pojazdów spalinowych. Ponieważ transport 

samochodowy jest najbardziej popularnym środkiem transportu na terenie Gminy Olkusz, 

a mieszkańcy deklarują chęć do poruszania się rowerami pod warunkiem istnienia 

odpowiedniej infrastruktury, istnieje duży potencjał do redukcji emisji w wyniku wdrożenia 

przedsięwzięcia. 

Ścieżki rowerowe powinny być budowane jako element pasa drogowego lub być wydzielone 

z szerszych chodników. Podczas przebudowy i remontów dróg, kładek, ścieżki rowerowe 

powinny być uwzględniane jako nieodłączny element inwestycji, co pozwoli na intensyfikację 

działań w zakresie budowy infrastruktury rowerowej oraz pozwoli zmniejszyć koszty 

jednostkowe budowy ścieżek rowerowych. Ścieżki rowerowe będą powstawać w pierwszej 

kolejności w miejscach, w których są najdogodniejsze warunki techniczne oraz które 

stanowią najbardziej popularne ciągi komunikacji lokalnej (np. ścieżki rowerowe łączące 

osiedla mieszkaniowe z dużymi skupiskami miejsc pracy czy obiektami handlowymi). 

Wszystkie inwestycje powinny być poprzedzone konsultacjami społecznymi w zakresie 

przebiegu tras oraz wykonaniem projektu technicznego. W ramach zadania możliwe jest 

również wykonanie badania ciągów komunikacyjnych na terenie miasta, w celu lepszego 

dopasowania planowanych ścieżek do potrzeb mieszkańców.  

Planowana wielkość zadania: 10 km ścieżek rowerowych. 

Odpowiedzialny 
dział, osoba lub 
firma (w 
przypadku 
zaangażowania 
osób trzecich) 

Wdrożenie 
[termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia] 

Szacowane 
koszty [zł] 

Oczekiwane 
oszczędności 
energii  
[MWh/rok] 

Oczekiwane 
wytwarzanie 
energii 
odnawialnej 
[MWh/rok] 

Oczekiwana 
redukcja 
emisji CO2 
[Mg/rok] 

Burmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz 

2017-2020 2 600 000 1 450 0 438 
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4.2.5. Oś priorytetowa 5. Efektywne wytwarzanie energii 

4.2.5.1. Zadanie 5.1. Modernizacja sieci ciepłowniczych 

Sieć ciepłownicza na terenie Gminy Olkusz ma długość 20,459 km. W przeważającej części 

jest to sieć ciepłownicza kanałowa, której stan techniczny oceniany jest na przeciętny 

(długość sieci – 16 300 m). Sieć preizolowana, charakteryzująca się mniejszymi stratami 

ciepła, ma długość 3378 m i jej stan oceniany jest na dobry. Sieci prowadzone naziemnie 

mają długość 781 m i ich stan techniczny oceniony jest na przeciętny. W ramach zadania 

następować będzie systematyczna modernizacja sieci kanałowej i wymiana na rury 

preizolowane. Rury preizolowane przygotowuje się fabrycznie do układania w wykopie lub 

kanale, bez konieczności wykonywania dodatkowych prac izolacyjnych, z wyjątkiem 

izolowania złączy i armatury. Technologia rur preizolowanych posiada wiele zalet, do których 

należą m.in.: wysoka jakość i trwałość izolacji, mniejsza pracochłonność robót wykonawczych 

na placu budowy, mniejsze wymiary wykopów ziemnych, szybsza realizacja inwestycji, 

mniejsze koszty budowy sieci cieplnych, możliwość prowadzenia stałego nadzoru stanu 

instalacji rurociągów dzięki instalacji alarmowej [22]. 

W ramach zadania planowana jest modernizacja 9,24 km sieci ciepłowniczej do 2020 r.  

Za realizację zadania odpowiedzialna jest spółka TAURON Ciepło sp. z o.o. 

Zadanie będzie realizowane z funduszy spółki oraz planowane jest pozyskanie środków 

zewnętrznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-

2020 lub/i Regionalnego Programu Operacyjnego woj. małopolskiego na lata 2014-2020. 

Tabela 4.1 Zakres rzeczowy Zadania 5.1. Modernizacja sieci ciepłowniczych 

Adres Średnica [mm] Długość [m] Nakłady [zł] Realizacja 

Przebudowa sieci ciepłowniczej od 
komory K-9a (1448C6) do 
budynków mieszkalnych przy ul. 
Aleja 1000-lecia i Strzelców 
Olkuskich w Olkuszu 

2xDN40-200 1548 1 821 130 2018 

Przebudowa zewnętrznej instalacji 
odbiorczej c.o. i c.w.u. z GWC-7 oś 
Młodych w Olkuszu 

c.o.-2xDN80-125                      
c.w.u.-DN65/32-80/40 

c.o. - 347 
c.w.u - 347 

779 000 2018 

Przebudowa zewnętrznej instalacji 
odbiorczej c.o. z GWC Wschód 
w Olkuszu 

2xDN50-250 1023 1 970 340 2020 

Przebudowa sieci ciepłowniczej 
północnej od komory K-07 (1440C4) 
do komory K-08 (1437C4) w rejonie 
ul. Kolberga w Olkuszu 

2xDN250 209 466 580 2016 

Przebudowa zewnętrznej instalacji 
odbiorczej c.w.u. z GWC-16 na oś. 
Młodych w Olkuszu 

DN65/32-100/80 2228 3 193 000 2015/2016 
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Przebudowa zewnętrznej instalacji 
odbiorczej c.o. i c.w.u. z GWC-8 oś 
Młodych w Olkuszu 

c.o.-2xDN65-125  
c.w.u.-DN40/25-65/40 

c.o. - 247 
c.w.u - 247 

528 000 2017 

Przebudowa sieci ciepłowniczej od 
komory K-1 (1448C10) do komory 
K-8 (1448C32) i komory K-14 
(1448C27), do budynków 
mieszkalnych przy ul. Legionów 
Polskich w Olkuszu 

2xDN40-200 809 1 229 155 2017 

Przebudowa sieci ciepłowniczej od 
komory K-9a (1448C6) do 
budynków mieszkalnych przy ul. 
Aleja 1000-lecia i Strzelców 
Olkuskich w Olkuszu 

2xDN40-200 1548 1 821 130 2018 

Przebudowa sieci cieplnej 
północnej od komory 1440C2 do 
1437C3 

2xDN350 351 1 538 136 2019 

Przebudowa sieci ciepłowniczej od 
komory K-5/3 (1442C10) do GWC 
Armii Krajowej w Olkuszu. 

2xDN25-250 334 1 228 268 2015 

Źródło: Tauron Ciepło sp. z o.o. 

 

Odpowiedzialny 
dział, osoba lub 
firma (w 
przypadku 
zaangażowania 
osób trzecich) 

Wdrożenie 
[termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia] 

Szacowane 
koszty [zł] 

Oczekiwane 
oszczędności 
energii  
[MWh/rok] 

Oczekiwane 
wytwarzanie 
energii 
odnawialnej 
[MWh/rok] 

Oczekiwana 
redukcja 
emisji CO2 
[Mg/rok] 

TAURON Ciepło sp. 
z o.o. 

2015-2020 14 574 739 1 544 0 587 

4.2.5.2. Zadanie 5.2. Modernizacja lokalnych kotłowni 

Spółka TAURON Ciepło sp. z o.o. jest właścicielem 6 kotłowni na ternie Gminy Olkusz, w tym 

jedna zasilana węglem kamiennym, a pięć gazem ziemnym. Charakterystykę kotłowni 

przedstawia Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 Charakterystyka źródeł wytwórczych TAURON Ciepło sp. z o.o. na terenie Gminy Olkusz 

Adres 

Centralna  

Ciepłownia  

w Olkuszu ul.  

Przemysłowa 

Kotłownia  

gazowa  

ul. J. Kantego 

Kotłownia 

gazowa ul. 

K.K. 

Wielkiego 

Kotłownia 

gazowa ul. M. 

C.  

Skłodowskiej 

Kotłownia 

gazowa ul. A. 

Krajowej 32 

Kotłownia 

gazowa  

ul. A. Krajowej 

34 

Liczba 

obsługiwanych 

węzłów 

95 węzłów, 

miasto Olkusz 

8 węzłów (6 

budynków 

mieszkalnych, 

przedszkole 

i szkoła) 

2 węzły (2 

budynki 

mieszkalne) 

1 budynek 

mieszkalny 

1 budynek 

mieszkalny 

1 budynek 

mieszkalny 

Typ kotłowni 

Kotłownia 

wodna 

opalana 

miałem 

węglowym 

Kotłownia 

gazowa 

Kotłownia 

gazowa 

Kotłownia 

gazowa 

Kotłownia 

gazowa 

kondensacyjna 

Kotłownia 

gazowa 

kondensacyjna 
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Moc 

zainstalowana 

[kW] 

69 770   1 100   320   58   140   140  

Roczne zużycie 

energii [GJ] 
356 729  4 809   2 549   183   235   281 

Źródło: opracowanie własne CBI Pro-Akademia na podstawie [13] 

W ramach zadania planowane jest rozpatrzenie możliwości budowy układu kogeneracyjnego 

o mocy 2x4 MWt na potrzeby CWU miasta Olkusz. Zrealizowana jest modernizacja kotła WR-

25 w celu zwiększenia jego sprawności do 86 %, wraz z instalacją odpylania z filtrami 

workowymi dostosowaną do norm emisyjnych obowiązujących po 2015 r. Realizowana jest 

budowa nowego kotła WR 12 o sprawności 85 % wraz z instalacją odpylania dostosowaną do 

norm emisyjnych obowiązujących po 2015r. Za realizację zadania odpowiedzialna jest spółka 

TAURON Ciepło sp. z o.o. 

Zadanie zrealizowane będzie z funduszy Spółki. Planowana kogeneracja może być 

finansowana z funduszy Spółki oraz środków zewnętrznych, np. Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Odpowiedzialny 
dział, osoba lub 
firma (w 
przypadku 
zaangażowania 
osób trzecich) 

Wdrożenie 
[termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia] 

Szacowane 
koszty [zł] 

Oczekiwane 
oszczędności 
energii  
[MWh/rok] 

Oczekiwane 
wytwarzanie 
energii 
odnawialnej 
[MWh/rok] 

Oczekiwana 
redukcja 
emisji CO2 
[Mg/rok] 

TAURON Ciepło sp. 
z o.o. 

2015-2020  b/d b/d b/d b/d 

 

4.2.5.3. Zadanie 5.3. Energooszczędne oświetlenie uliczne 

Do oświetlania ulic i placów na terenie gminy wykorzystywanych jest łącznie 4579 opraw, 

z czego 3581 zamontowanych jest na terenie miasta. Jedynie 25 opraw jest 

energooszczędnych (oprawy LED o mocy 38 w każda) – pozostałe oprawy posiadają lampy 

sodowe o mocy od 70 do 400 W. Roczne zużycie energii przez wszystkie oprawy wynosiło 

w 2012 r. 2 804 MWh, co wiązało się z kosztami 1,32 mln zł. Zadanie będzie polegać na 

wymianie 25 lamp sodowych na energooszczędne, wyposażone we własne źródła zasilania 

w postaci mikro instalacji OZE. Jednym z możliwych rozwiązań jest zastosowanie lamp 

ulicznych z zainstalowanymi modułami PV o mocy ok. 150 w oraz lampami LED o strumieniu 

świetlnym 1100 lumenów. Lampy powinny mieć możliwość autonomicznej pracy (czas pracy 

bez słońca) wynoszący 3-4 dni. Zadanie pozwoli na całkowitą redukcję kosztów oświetlenia 

zmodernizowanych lamp oraz zmniejszenie wykorzystania energii z sieci 

elektroenergetycznej. 
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Rysunek 4.2 Lampy uliczne zasilane ogniwami fotowoltaicznymi  
Źródło: http://www.led-darcom.pl/, http://www.fachowyelektryk.pl/  

 

Odpowiedzialny 
dział, osoba lub 
firma (w 
przypadku 
zaangażowania 
osób trzecich) 

Wdrożenie 
[termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia] 

Szacowane 
koszty [zł] 

Oczekiwane 
oszczędności 
energii  
[MWh/rok] 

Oczekiwane 
wytwarzanie 
energii 
odnawialnej 
[MWh/rok] 

Oczekiwana 
redukcja 
emisji CO2 
[Mg/rok] 

Burmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz 

2016-2020 112 500 40,8 1,0 48,4 

 

4.2.6. Oś priorytetowa 6. Zielone zarządzanie gminne 

4.2.6.1. Zadanie 6.1. Zielone zamówienia publiczne 

Zielone zamówienia publiczne (green public procurement, gpc) jest to polityka włączania 

kryteriów i wymagań ekologicznych do procedur udzielania zamówień publicznych. To 

również poszukiwanie rozwiązań, które mają ograniczony wpływ na środowisko, w całym 

cyklu życia, w porównaniu do innych o podobnej funkcjonalności. 

Tabela 4.3 Przykładowe kryteria zielonych zamówień publicznych 

Kategoria Opis zamówienia Zastosowanie 

Papier Zamówienie: papier zwykły/ do kopiowania 

wyprodukowany w 100% z włókien wtórnych, 

bez użycia związków chloru, z certyfikatem 

potwierdzającym, że włókna pierwotne 

pochodzą ze zrównoważonych źródeł (np. 

certyfikat FSC) dla papieru kolorowego. 

 

Zmniejszenie zużycia przez powtórne 

wykorzystanie papieru do robienia 

notatek i dwustronne drukowanie (na 

przykład). 

Produkty IT Toner i kartridże do drukarek atramentowych 

z recyklingu; urządzenia efektywne 

energetycznie w oparciu o kryteria Energy 

Star. 

Zmniejszenie ilości drukowania: 

oszczędność energii uzyskana dzięki 

wyłączaniu czasowo nieużywanych 

monitorów; przekazanie przestarzałych 

urządzeń na recykling organizacjom 

http://www.led-darcom.pl/
http://www.fachowyelektryk.pl/
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pozarządowym działającym w ramach 

projektów włączenia społecznego. 

Żywność 

i catering 

Produkty spożywcze wyprodukowane 

w ramach rolnictwa ekologicznego; 

dostosowanie menu (mniej mięsa i więcej 

produktów sezonowych). 

 

Unikanie stosowania plastikowych noży 

i talerzy; założenie szkolnego 

warzywniaka dla celów edukacyjnych 

i spożywczych. 

Sprzątanie 

i gospodarka 

odpadami 

Środki czyszczące przyjazne dla środowiska 

w oparciu o unijne kryteria środowiskowe 

i kryteria kampanii Procura+, po fazie testów. 

Wprowadzenie polityki zbierania 

odpadów. 

Konserwacja 

budynków 

 

Włączenie kryteriów środowiskowych do 

zamówień na usługi konserwacyjne (np. 

zastosowanie materiałów wykorzystujących 

mniej wody i energii). 

Ukierunkowanie na zachowania 

użytkownika (np. – wyłączanie światła 

przy wychodzeniu z pokoju). 

Źródło: [23] 

Zielone zamówienia publiczne przyczyniają się do redukcji emisji w sposób pośredni. 

Generują popyt na produkty i usługi, które w mniejszym stopniu wpływają na środowisko niż 

inne, o równorzędnych funkcjonalnościach. W dłuższej perspektywie stosowanie kryteriów 

środowiskowych może doprowadzić do budowy pozytywnego wizerunku gminy i urzędu.  

Odpowiedzialny 
dział, osoba lub 
firma (w 
przypadku 
zaangażowania 
osób trzecich) 

Wdrożenie 
[termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia] 

Szacowane 
koszty [zł] 

Oczekiwane 
oszczędności 
energii  
[MWh/rok] 

Oczekiwane 
wytwarzanie 
energii 
odnawialnej 
[MWh/rok] 

Oczekiwana 
redukcja 
emisji CO2 
[Mg/rok] 

Burmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz 

2015-2020 0 0 0 0 

 

4.2.6.2. Zadanie 6.2. Gospodarka przestrzenna 

Zadanie polega na kształtowaniu zapisów gospodarki przestrzennej w kierunku pobudzania 

inwestycji ekologicznych. Do zapisów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego można np. dodać zapisy, które zakładają stosowanie proekologicznych źródeł 

ciepła (sieć ciepłownicza, ogrzewanie gazowe, kotły na biomasę, kotły węglowe klasy 5, 

pompy ciepła itp.). Dobrą praktyką jest również sugerowanie inwestorom w wydawanych 

warunkach zabudowy dla planowanych budynków mieszkalnych stosowanie ekologicznych 

urządzeń grzewczych. 

Odpowiedzialny 
dział, osoba lub 
firma (w 
przypadku 
zaangażowania 
osób trzecich) 

Wdrożenie 
[termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia] 

Szacowane 
koszty [zł] 

Oczekiwane 
oszczędności 
energii  
[MWh/rok] 

Oczekiwane 
wytwarzanie 
energii 
odnawialnej 
[MWh/rok] 

Oczekiwana 
redukcja 
emisji CO2 
[Mg/rok] 

Burmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz 

2015-2020 0 0 0 0 
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4.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy planu 

4.3.1. Koszty całkowite PGN 
Tabela 4.4 Harmonogram rzeczowo-finansowy PGN – całkowite koszty zadania 

Cel 
średniookreso
wy 

L.p. Nazwa zadania 
Odpowiedzialny dział, osoba lub 
firma (w przypadku 
zaangażowania osób trzecich) 

Źródła finansowania 
Szacunkowy całkowity koszt realizacji zadania [zł] 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 RAZEM 

1. Program 
ograniczania 
niskiej emisji 

1.1. 
Termomodernizacja 
budynków publicznych 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
RPO, POIŚ, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, FTiR, ESCO, 
Budżet gminy 

0 
1 620 

000 
3 645 

000 
3 645 

000 
3 645 

000 
3 645 

000 
16 200 

000 

1.2. 
Dofinansowanie kosztów 
modernizacji kotłowni 
w budynkach prywatnych 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
WFOŚiGW, Budżet 
gminy, Wkład własny 
beneficjentów zadania 

0 0 
462 
500 

462 
500 

462 
500 

462 
500 

1 850 
000 

1.3. 
Przyłączanie nowych 
odbiorców do miejskiego 
systemu ciepłowniczego 

Tauron Ciepło sp. z o.o. Obszar 
Cieplny 6 

Budżet jednostki 
odpowiedzialnej za 
realizację zadania 

800 000 
800 
000 

2. Produkcja 
energii ze 
źródeł 
odnawialnych 

2.1. 
Instalacje OZE w budynkach 
publicznych 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
RPO, POIŚ, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, ESCO, 
Budżet gminy 

0 
324 
000 

324 
000 

324 
000 

324 
000 

324 
000 

1 620 
000 

2.2. 
Dofinansowanie kosztów 
instalacji OZE w budynkach 
prywatnych 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
Budżet gminy, Wkład 
własny beneficjentów 
zadania 

0 
360 
000 

360 
000 

360 
000 

360 
000 

360 
000 

1 800 
000 

3. Poprawa 
efektywności 
energetycznej 
w budynkach 

3.1. 
Kampania informacyjna - 
popularyzacja efektywności 
energetycznej 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
WFOŚiGW, Budżet 
gminy 

0 0 12 500 12 500 0 0 25 000 

3.2. 
Systemy zarządzania energią 
w budynkach publicznych 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
RPO, POIŚ, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, ESCO, 
Budżet gminy 

0 
1 200 

000 
1 200 

000 
1 200 

000 
1 200 

000 
1 200 

000 
6 000 

000 

4. Transport 
niskoemisyjny 

4.1. 

Niskoemisyjny transport 
zbiorowy - autobusy 
realizujące zadania 
transportowe na terenie 
działania ZKG „KM” – gmina 
Olkusz 

Związek Komunalny Gmin 
Komunikacja Międzygminna 
w Olkuszu 

RPO, POIŚ, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, Budżet 
gminy 

11 600 000 

4.2. 
Kampania informacyjna - 
popularyzacja metod 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
WFOŚiGW, Budżet 
gminy 

0 0 5 000 5 000 5 000 0 15 000 
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ecodriving 

4.3. 
Systemy sterowania ruchem 
na terenie miasta Olkusz 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
RPO, POIŚ, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, Budżet 
gminy 

150 000 

4.4. Budowa ścieżek rowerowych Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
RPO, POIŚ, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, Budżet 
gminy  

2 600 000 

5. Efektywne 
wytwarzanie 
energii 

5.1. 
Modernizacja sieci 
ciepłowniczych 

Tauron Ciepło sp. z o.o. Obszar 
Cieplny 6 

RPO, POIŚ, NFOŚiGW, 
Budżet jednostki 
odpowiedzialnej za 
realizację zadania  

1 228 
268 

3 659 
580 

1 757 
155 

4 421 
260 

1 538 
136 

1 970 
340 

14 574 
739 

5.2. 
Modernizacja lokalnych 
kotłowni 

Tauron Ciepło sp. z o.o. Obszar 
Cieplny 6 

RPO, POIŚ, NFOŚiGW, 
Budżet jednostki 
odpowiedzialnej za 
realizację zadania  

b/d  b/d  b/d  b/d  b/d  b/d  b/d  

5.3. 
Energooszczędne oświetlenie 
uliczne 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
RPO, POIŚ, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, ESCO, 
Budżet gminy 

 112 500 
112 
500 

6. Zielone 
zarządzanie 
gminne 

6.1. Zielone zamówienia publiczne Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz - 0 0 0 0 0 0 0 

6.2. Gospodarka przestrzenna Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz - 0 0 0 0 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne CBI Pro-Akademia; oznaczenia: RPO – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, POIŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 
NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, FTiR – Fundusz 

Termomodernizacji i Remontów, ESC0 – finansowanie przedsięwzięcia w formule ESCO 
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4.3.2. Koszty finansowane z budżetu Gminy Olkusz 

Tabela 4.5 Harmonogram rzeczowo-finansowy PGN – koszty finansowane z budżetu Gminy Olkusz 

Cel 
średniookreso
wy 

L.p. Nazwa zadania 
Odpowiedzialny dział, osoba lub 
firma (w przypadku 
zaangażowania osób trzecich) 

Szacunkowy koszt realizacji zadania finansowany z budżetu Gminy Olkusz [zł] 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 RAZEM 

1. Program 
ograniczania 
niskiej emisji 

1.1. 
Termomodernizacja 
budynków publicznych 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 0 810 000 1 822 500 1 822 500 1 822 500 1 822 500 8 100 000 

1.2. 
Dofinansowanie kosztów 
modernizacji kotłowni 
w budynkach prywatnych 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 0 0 46 250 46 250 46 250 46 250 185 000 

1.3. 
Przyłączanie nowych 
odbiorców do miejskiego 
systemu ciepłowniczego 

Tauron Ciepło sp. z o.o. Obszar 
Cieplny 6 

0 0 0 0 0 0 0 

2. Produkcja 
energii ze 
źródeł 
odnawialnych 

2.1. 
Instalacje OZE w budynkach 
publicznych 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 0 162 000 162 000 162 000 162 000 162 000 810 000 

2.2. 
Dofinansowanie kosztów 
instalacji OZE w budynkach 
prywatnych 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 0 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 180 000 

3. Poprawa 
efektywności 
energetycznej 
w budynkach 

3.1. 
Kampania informacyjna - 
popularyzacja efektywności 
energetycznej 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 0 0 6 250 6 250 0 0 12 500 

3.2. 
Systemy zarządzania energią 
w budynkach publicznych 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 0 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 3 000 000 

4. Transport 
niskoemisyjny 

4.1. 

Niskoemisyjny transport 
zbiorowy - autobusy 
realizujące zadania 
transportowe na terenie 
działania ZKG „KM” – gmina 
Olkusz 

Związek Komunalny Gmin 
Komunikacja Międzygminna 
w Olkuszu 

1 700 000 

4.2. 
Kampania informacyjna - 
popularyzacja metod 
ecodriving 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 0 0 2 500 2 500 2 500 0 7 500 

4.3. 
Systemy sterowania ruchem 
na terenie miasta Olkusz 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 75 000 

4.4. Budowa ścieżek rowerowych Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 1 740 000 

5. Efektywne 
wytwarzanie 

5.1. 
Modernizacja sieci 
ciepłowniczych 

Tauron Ciepło sp. z o.o. Obszar 
Cieplny 6 

0 0 0 0 0 0 0 
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energii 
5.2. 

Modernizacja lokalnych 
kotłowni 

Tauron Ciepło sp. z o.o. Obszar 
Cieplny 6 

b/d  b/d  b/d  b/d  b/d  b/d  b/d  

5.3. 
Energooszczędne oświetlenie 
uliczne 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 0 56 250 56 250 

6. Zielone 
zarządzanie 
gminne 

6.1. 
Zielone zamówienia 
publiczne 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 0 0 0 0 0 0 0 

6.2. Gospodarka przestrzenna Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 0 0 0 0 0 0 0 

Razem  15 466 250 

Źródło: opracowanie własne CBI Pro-Akademia



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY OLKUSZ 

 
92 

4.4. Wskaźniki monitorowania realizacji PGN 

Monitoring stanowi bardzo ważną część procesu wdrażania PGN. Prowadzony regularnie, 

pozwoli na bieżącą kontrolę realizacji wyznaczonych zadań oraz wdrażanie działań 

zaradczych, jeśli zadania nie będą realizowane zgodnie z planem lub nie będą przynosiły 

zakładanych rezultatów. Zalecaną częstotliwością monitorowania realizacji PGN jest okres 

dwuletni (2016, 2018, 2020). Podczas monitorowania realizacji PGN należy ocenić efekty 

dotychczas podejmowanych działań i w przypadku niesatysfakcjonujących efektów – należy 

uaktualnić cele strategiczne, priorytety i zadania. Ocena postępów we wdrażaniu całego 

planu powinna być oparta o wartości wskaźników monitorowania PGN, czyli w oparciu o stan 

realizacji poszczególnych zadań. Ocena postępów powinna znaleźć odzwierciedlenie w 

Raporcie z realizacji PGN. Sprawozdanie ma służyć do oceny, monitorowania i weryfikacji 

celów. Raport powinien zawierać analizę stanu istniejącego i wskazówki dotyczące działań 

koordynujących. 

Do monitorowania realizacji PGN można wykorzystać listę wskaźników, które przedstawia 

Tabela 4.6. 

Tabela 4.6 Wskaźniki monitorowania PGN 

Nr 
zadani
a 

Nazwa zadania Nazwa wskaźnika Miernik  
Źródło 
danych 

1.1. 
Termomodernizacja 
budynków publicznych 

Całkowite zużycie energii w budynkach 
publicznych 

MWh/rok 

UMiG, 
administrato
rzy 
budynków 

1.2. 
Dofinansowanie kosztów 
modernizacji kotłowni 
w budynkach prywatnych 

Liczba budynków, w których przeprowadzono 
inwestycję 

Szt. UMiG 

1.3. 
Przyłączanie nowych 
odbiorców do miejskiego 
systemu ciepłowniczego 

Liczba budynków, w których przeprowadzono 
inwestycję 

Szt. 
Tauron 
Ciepło sp. z 
o.o. 

2.1. 
Instalacje OZE w budynkach 
publicznych 

Całkowita powierzchnia zainstalowanych 
kolektorów słonecznych m

2
 UMiG 

2.2. 
Dofinansowanie kosztów 
instalacji OZE w budynkach 
prywatnych 

Całkowita powierzchnia zainstalowanych 
kolektorów słonecznych m

2
 UMiG 

3.1. 
Kampania informacyjna - 
popularyzacja efektywności 
energetycznej 

Liczba mieszkańców uczestniczących w różnego 
rodzaju wydarzeniach poświęconych efektywności 
energetycznej/wykorzystaniu odnawialnych źródeł 
energii 

Osób UMiG 

3.2. 
Systemy zarządzania energią 
w budynkach publicznych 

Liczba budynków, w których przeprowadzono 
inwestycję 

Szt. UMiG 

4.1. 

Niskoemisyjny transport 
zbiorowy - autobusy 
realizujące zadania 
transportowe na terenie 
działania ZKG „KM” – gmina 
Olkusz 

Całkowite zużycie energii odnawialnej przez 
pojazdy wchodzące w skład taboru publicznego 

MWh/rok UMiG 

4.2. 
Kampania informacyjna - 
popularyzacja metod 
ecodriving 

Liczba mieszkańców uczestniczących w różnego 
rodzaju wydarzeniach poświęconych efektywności 
energetycznej/wykorzystaniu odnawialnych źródeł 
energii 

Osób UMiG 
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4.3. 
Systemy sterowania ruchem 
na terenie miasta Olkusz 

Łączna długość ulic objęta systemem sterowania 
ruchem 

m UMiG 

4.4. Budowa ścieżek rowerowych Długość ścieżek rowerowych m UMiG 

5.1. 
Modernizacja sieci 
ciepłowniczych 

Długość zmodernizowanych sieci m 
Tauron 
Ciepło sp. z 
o.o. 

5.2. 
Modernizacja lokalnych 
kotłowni 

Zmniejszenie zużycia paliwa w kotłowniach MWh/rok 
Tauron 
Ciepło sp. z 
o.o. 

5.3. 
Energooszczędne oświetlenie 
uliczne 

Zmniejszenie zużycia energii na oświetlenie ulic MWh UMiG 

6.1. 
Zielone zamówienia 
publiczne 

Czy stosuje się kryteria ekologiczne 
w zamówieniach publicznych? 

Tak/Nie UMiG 

6.2. Gospodarka przestrzenna 
Czy wprowadzono zmiany w dokumentach 
z zakresu gospodarki przestrzennej? 

Tak/Nie UMiG 

 

Ewaluacja osiąganych celów powinna być realizowana na podstawie ewaluacji realizacji 

poszczególnych zadań. Realizacja wszystkich zadań w pełnym zakresie pozwoli na osiągnięcie 

zakładanych celów.  

Wprowadzanie zmian w PGN powinno nastąpić po zaistnieniu następujących przesłanek: 

 otwarcie nowej perspektywy finansowej dla przedsięwzięć związanych 

z gospodarką niskoemisyjną, z możliwością finansowania przedsięwzięć 

nieuwzględnionych w niniejszym dokumencie; 

 zmiany legislacyjne, np. w zakresie produkcji energii na własne potrzeby czy 

nakładające na gminy obowiązki z zakresu gospodarowania energią; 

 zmiany w strukturze gospodarczej gminy, np. zmiany demograficzne gminy; 

 rozwój nowych technologii energetycznych, możliwych do zastosowania 

w Gminie Olkusz i nieuwzględnionych w niniejszym dokumencie; 

 wyniki ewaluacji realizacji PGN wskazujące, że w celu osiągnięcia zakładanych 

celów konieczne jest wprowadzenie modyfikacji zapisów PGN; 

 inne nieprzewidziane zmiany, mogące wpłynąć na realizację PGN. 

Procedura wprowadzania zmian powinna być przeprowadzona analogicznie do procedury 

przygotowania PGN, tj. po opracowaniu projektu zmian, dokument powinien być 

przedstawiony Radzie Miejskiej w celu zatwierdzenia.   
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Załącznik nr 1  

Lista firm o profilu ESCO w Polsce wraz z zakresem świadczonych usług. 

Lp. Nazwa firmy Strona internetowa Kwalifikacje – zakres świadczonych usług 
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1. Aesco sp. z o.o. www.aesco.com.pl + - - - - - 

2. Agrocent sp. z o.o. www.agrocent.pl + + + - - + 

3. AL. ENERGIA Polska sp. z 

o.o. 
www.alenergia.com + + + - - - 

4. AM PREDA Jacek Walski www.preda.pl + + - - - - 

5. Biznesowa Grupa 

Zakupowa Sp. Z o. o. 
www.energydeal.pl + - - - - + 

6. BiznesPro sp. z o.o. www.biznespro.pl + + + - - + 

7. Bricks&Bits sp. z o.o. www.bricks-bits.com.pl + - - - + + 

8. Ceced Polska www.cecedpolska.pl - + - - - - 

9. Centrum Badań 

i Innowacji Pro-

Akademia 

www.proakademia.eu + - - - - + 

10. Clima Heat Sp. J. www.climaheat.pl - + - + - - 

11. CZE Eltast sp. z o.o. www.eltast.pl - - - - + + 

12. Dalkia Polska S.A. www.dalkia.pl + + + + - - 

13. DB Energy www.dbenergy.pl + - - - - + 

14. Delta Energia www.deltaenergia.pl + - - - + + 

15. ECO Malbork sp. z o.o. www.ecomalbork.pl + + - - - - 

16. ECO S.A. www.ecosa.pl + + - - - - 

17. Edison Polska www.edisonpolska.com + + - - + + 

19. ENERGA S.A. www.energa.pl - + - + + - 

20. Energy Saving Solution 

Enterprise 
www.esse.eu + - - - + + 

21. Esco Solar www.escosolar.pl + - - - - + 

22. ES-System S.A. www.essystem.pl + - - - + + 

23. FENICE Poland S.A. www.fenice.com.pl + + + + - - 

24. Geo-kat sp. z o.o. www.geokat.com.pl + - - - - + 

25. Green Capital City sp. z 

o.o. 
www.greencapitalcity.pl + + - - - - 

26. HYDROCHEM DGE S.A. www.hydrochem.pl + + + - + - 

27. Led Holding S.A. www.ledholding.eu + - - - + - 

28. Marani sp. z o.o. www.marani.pl + + - - - - 
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29. Nexum Consulting 

Finansowo-

Energetyczny 

www.nexum.net.pl + - - - - - 

30. Przedsiębiorstwo 

Oszczędzania Energii 

ESCO sp. z o.o. 

www.esco.krakow.pl + + - - - + 

31. RWE Polska Contracting 

sp. z o.o. 
www.rwe.pl + + + + - - 

32. Savona Project sp. z o.o. www.savonaproject.pl + - - - - - 

33. Siemens sp. z o.o. www.siemens.pl + - - - + + 

34. TERMOEXPERT sp. z o.o. www.termoexpert.com.pl + - - - - + 

35. VERT Energy Consulting www.zarzadzanie-energia.pl + - - - - - 

36. Fundacja Poszanowania 

Energii 
www.fpe.org.pl + - - - - + 

37. Niemiecko-Polska 

Fundacja Nowa-Energia 
http://www.nowa-energia.org + - - - - - 

38. Polski Prąd S.A. www.polskiprad.pl + - - - - - 

39. EkoExpert Doradztwo 

Ekologiczne 

i Gospodarcze Stanisław 

Paniczko 

www.ekoexpert.com.pl + - - -- - - 

40. SCC sp. z o.o. http://www.sccmanagement.pl + - - + - - 

Źródło: CBI Pro-Akademia 
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